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         Fig. 1.Piatra de Lumină din varful Piramidei coordonând Victoria "Scripturilor de 

Lumină " 

 

                                                               PROLOG 
 

Iubiţilor, Lumina nelimitată a Tatălui este revărsată şi Pomul vieţii noastre este în 

curs de activare. Dragostea de la cele mai înalte niveluri pătrunde voalurile planetare. 

Din lumile superioare, fără  limită sau scop, emisarii de Lumină vin în număr foarte mare 

să ridice bazele vieţii şi să modeleze lumi noi. Aceştia aduc cu ei Lumina, care este mai 

mare decât o mie de sori pentru a trezi etapa noastră următoare de evoluţie şi de a ne 

ajuta aducându-ne într-o formă mai pură de Lumină superluminală. 

      Am trăit în universul creaţiei Fiul Său şi ne-am experimentat  tărâmul nostru în 

cadrul Luminii Vii. Acum, noi trebuie să recunoaştem faptul că trebuie să transformăm 

acest vehicul spaţio-temporal într-un Univers superior al Duhului Iubirii Sale. 

Absolvirea depinde de noi şi vine cu un nou sentiment de Unime cu multitudinea de 

lumi ale Casei Tatălui nostru de multe sălaşuri. Prin această nouă sinteză, spaţiul şi 



timpul sunt cucerite şi suntem hirotoniţi să adoptăm similitudinea care vine cu imaginea 

divină. 

Într-adevăr înainte de a putea avansa fizic, noi trebuie să avansăm constient prin  

forme-gând care sunt ca şi tortele arzând de creativitate care leagă cele două temple 

locuite de spirit în creierul nostru. Culoarea şi sunetul "geometriei flăcării vii" din Chei 

deschide încuietorile conştiinţei minţii pentru ca Mintea Divină să fie însămânţată în mod 

direct în mintea noastră cea mai intimă astfel încât să putem începe să gândim în imagini 

divine, care trasează şi compun mai multe scenarii de creaţie. 

Prin acest limbaj cosmic non-liniar, conştiinţa noastră este extinsă pentru a 

comunica pe diferite niveluri de realitate activând în mintea şi în fiinţa noastră un nivel 

mai ridicat de percepţie a comunicării. 

Aceasta este deschiderea spre Mintea Divină mai înaltă care funcţionează ca un 

proces continuu revelator prin mediul universal care transcende cuvântul scris şi vorbit şi 

funcţionează cu Cuvântul viu care emană ca o hologramă mulţi-dimensională a multor 

lumi. 

Această înţelepciune superioară revelată deschide cele şapte peceţi (în tradiţia 

vestică), sau cele şapte chakre (în tradiţia din Est), printr-un proces de respiraţii 

(intonarea sunetelor sacre), vizualizări (fuziune de multe niveluri) şi de proiecţie 

(mergând dincolo de construcţia chimică a memoriei). Cele şapte peceţi deschise 

simultan ne leagă cu "Pomul Vietii" cosmic . 

Dincolo de circuitele corpului şi minţii noastre, vom intra în dimensiunile mai 

înalte ale formei-gând de creativitate şi vom funcţiona ca unul cu mintea eternă a lui EU 

SUNT. Din acest motiv, Cheile trebuie a fi experimentate simultan în toate cele şapte 

niveluri de Formă Divină, de la aspectele subatomice, moleculare, genetice, matematice, 

muzicale, parapsihice şi superluminale ale naturii  revelatoare a lui Shekinah. 

Prezenţa lui Shekinah (Divină), aspectele feminine ale Dumnezeirii, există în toate 

organizările creative din toate dimensiunile şi sunt puterea prin care suntem reaşezaţi  ca 

să fim părtaşi la "naşterea din fecioară" a Sinelui nostru Dumnezeiesc . Aceasta este 

"Epoca Sfântului Duh" când Mireasa şi Creatorul devenit unul, creând o nouă umanitate 

a competenţelor trinitizate care sunt "purtătorii" seminţelor Cristice mai înalte care 

dezvăluie o viaţă nouă, în virtutea acestei uniri, care este fără separare dualistă. 

Prin cunoaşterea Cheilor, iubiţilor, veţi fi pregătiţi să treceţi prin furia distructivă a 

cutremurelor, inundaţiilor, furtunilor, bolilor, foametei, misterelor naşterii şi morţii, 

schimbării şi permanenţei, pentru a vă găsi locul în univers. Mesagerii lui B'nai Or (Fii 

Luminii) şi B'nai Elohim (Fii lui Dumnezeu) deschid porţile de Lumină. YHWH este el 

însuşi în Adunarea Celor Divini. 

Ajută-mă, O Tată, pentru a aduna copiii lui Avraam, Isaia, Ioan, Amin Ptah, 

Buddha, Hari, Satyasena, Krishna şi nenumărati alţi Maeştri în "Serviciul Cristic" astfel 

încât toate fiinţele vii dumnezeieşti care sunt eterne şi asociate cu tine pe diferite planuri 

spirituale vor fi una în unitatea divină care va pătrunde pe Pământ astfel că nici un om în 

Est şi în Vest nu va îndrăzni să ignore Împărăţia Ta pe Pământ, aşa cum este şi în cer. 

Suntem în mijlocul unei schimbări în codul de viaţă, precum şi în experienţele 

lumii din jurul nostru, în toată splendoarea ei şi revenirea eternă ne pregăteşte ca fii şi 

fiice ale vieţii ca să ne trezească la propriul nostru proces de creaţie divină, care are 



unitatea lui în parteneriatul Om-Dumnezeu. Să experi-mentăm pe Dumnezeu Infinitul şi 

activitatea lui, luând haosul din procesul de trezire într-un plan divin de creaţie prin 

intermediul Luminii nelimitate, Ain Soph, care se extinde şi guvernează o multitudine de 

expresii de viaţă şi de creaţii noi. 

Să fim cu adevărat una cu "Cristos" care dezvăluie slava Mesianismului colectiv 

pentru întreaga omenire, care este în întoarcerea lui Moise, a lui Iisus, ca şi a lui Ilie care 

au părăsit acest Pământ. "Transfigurarea colectivă", arată că Iisus nu a lucrat doar el 

însuşi, ci în cadrul "Frăţiei Luminii", care are sensul său mai înalt , conform cu Enoh, în 

planul codului stelar al Tatălui pentru evoluţia umană. Moise dă omului "Tora Or," 

planul Regatului lui Dumnezeu pe Pământ; Ilie demonstrează unitatea cu "Vehicul de 

Lumină", care acordă universul nostru fizic la alte universuri; Iisus arată cum corpul de 

carne poate fi transfigurat, astfel ca şi corpurile Sinelui uman şi Sinelui Suprem să se 

unească ca şi Corpul Cristic al vieţii veşnice. Povestea lui Cristos în Israelul spiritual este 

de a vedea modul în care fiecare va avea o naştere ca a lui Cristos în Noua Eră unde 

iubirea adevărată a Tatălui prevalează. 

Să mergem înainte pentru a pregăti copiii să meargă cu lumânări proclamând 

prezenţa Lui în vindecarea celor bolnavi şi miruirea ochilor pentru a vedea Lumina Vie! 

 

Ediţia a treia-1987 

 

INTRODUCERE 

 
"Scoate-ţi încălţămintele din picioare pentru că locul pe care stai tu este un 

Pământ sfânt " Exodul 3:5. 

 
În timp ce m-ă  rugam în Numele Tatălui, cerând să cunosc sensul vieţii şi pentru 

ce motiv eram chemat în lume, camera mea a devenit brusc plină de un alt tip de Lumină. 

Şi în prezenţa acestei "Lumini", o fiinţă mare stătea în faţa mea, care m-a anunţat că el a 

fost Maestrul Ophanim Enoh. Această fiinţă avea atât de multa Iubire şi Lumină, că m-

am simţit ca şi cum aş fi fost un copil, în prezenţa acestui Maestru Ophanim divin. 

Fiinţa a întrebat dacă sunt gata să merg cu el în interiorul Tatălui, şi am spus că sunt. 

Şi cu aceasta, un câmp mare de Lumină a fost plasat în jurul corpului meu şi m-am 

ridicat în sus în ceruri; prima oara într-o regiune de stele numite Merak şi Muscida. Şi în 

timp ce eram în această regiune a cerului, mi s-a spus despre Pământ şi patria mea 

temporală pe Pământ. 

Mi să spus cum cei care guvernează puterea pe Pământ sunt cei care au căzut din 

ceruri mai înalte şi acum locuiesc în stelele cunoscute de pământeni sub numele de Ursa 

Mare . Din acest prag de poartă, ele controlează unul dintre punctele de intrare majore în 

sistemul nostru local, din cerurile superioare. 

Am văzut cum Maeştrii din ciclurile anterioare au fost aruncati jos în aceste stele de unde 

guvernează acum lumile planetare inferioare şi sancţiunile karmice care le-au fost date 

fiecăruia. Mi s-a arătat cum Pământul era parte a unei zone de testare biochimică 

utilizând atât forme-gând căzute şi divine în încercarea de a stabili ce tip de inteligenţă s-



ar putea elibera în cele din urmă de nenumăratele runde ale existenţei fizice controlate de 

către ierarhiile căzute care locuiesc în regiunile Ursa Mare, Ursa Mica, Polaris şi Thuban. 

Aceste tărâmuri conţin corpuri de fiinţe imperfecte de Lumină care folosesc puterea lor 

ca să se stabileasca ca zei în tărâmurile mai joase. 

Şi eram luat din această regiune a stelelor în mijlocul staţiei Arcturus, centrul de 

programare major al Consiliului galactic care serveşte pe Tatăl în această parte a galaxiei 

noastre care este sub conducerea Consiliului Celor Nouă, forma de guvernare a universu-

lui nostru local. Acolo mi s-a arătat reţeaua şi instanţele utilizate de către Frăţiile 

spirituale care îşi adjudecă deciziile referitoare la planetele implicate în regiunea noastră 

de spaţiu. 

Am fost luat de pe Arcturus, printr-o serie de mozaicuri care păreau a fi de o altă 

densitate de "Lumină", unde mai multe câmpuri concentrice în formă de coamă se 

intersectau, astfel că un prag se forma difuzat prin spaţiile stelare legate de Orion. Corpul 

meu fizic la pragul porţii, a trebuit să-şi schimbe îmbrăcămintea din carne pentru o 

îmbrăcăminte de Lumină, pe când treceam prin regiunile stelare deservite de Frăţia 

Luminii. 

De acolo eram eliberat pentru a merge într-un paradis de Lumină mai înalt numit al 

şaptelea cer. Acolo porţile acestei regiuni a cerului erau pline de ochii şi de incendiile 

arzătoare ale Maeştrilor Elohim, care guvernează dominioanele mai înalte ale puterii. De 

la incendiile arzatoare, limbi de Lumină erau proiectate spre staţiile Or (Lumina). Printre 

staţiile Or, am văzut roţi în roţi, vehiculele mesagerilor Ophanim care deservesc cerurile 

inferioare. Aceşti  mesageri Ophanim se alătură altor ordine angelice ale Luminii 

spunând "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth" (Sfânt, Sfânt, Sfânt este 

Domnul, Dumnezeul multimilor)! " 

Apoi eram luat de către Enoh într-o regiune cunoscută sub numele de Saiph în 

marele domeniu stelar Orionis; de acolo eram dus în prezenţa câmpului de Lumină 

cunoscut sub numele de Mintaka. Şi în acest domeniu de Lumină eram întâmpinat de 

către o fiinţă de Lumină mare, o fiinţa de o mare slavă numită Metatron, Creatorul de 

Lumină în universul exterior. Şi spiritul meu a fost atât de copleşit de prezenţa Luminii 

sale, încât nu am putut să menţin corpul meu de Lumină lângă corpul lui Metatron. 

Metatron apoi m-a dus în prezenţa Tatălui Divin. Şi am intrat în prezenţa Lui, prin 

uşa Omega Orion care serveşte ca o intrare grandioasă în regiunile de emisie de energie 

pură. Prezenţa Tatălui era atât de rarefiată încât doar Metatron m-a putut lua în Piramida 

de Lumină Vie, Tronul, unde am văzut Bătrânul Zilelor faţă în faţă, cu părul Lui alb care 

curge şi faţa Lui de iubire copleşitoare şi Bucurie. Nu există cuvinte care pot exprima 

"Eternul" şi sfinţirea ştiind că Tatăl m-a chemat în prezenţa Lui să-mi spună motivul 

pentru care am lăsat în urmă toga mea pentru a prelua acest corp perisabil în timp pentru 

a servi această planetă, această perlă în şiragul de stele, care sunt asezate în această 

margine din zona noastră temporală de conştiinţă pentru a glorifica "Mâna Lui Dreaptă". 

Şi în prezenţa sa de Lumină am spus, "Tu eşti vrednic, O Doamne YHWH să 

primeşti slava, cinstea şi puterea, pentru ca tu ai creat toate lucrurile şi pentru plăcerea ta 

eonii au fost creaţi ". Şi în prezenţa Tronului Său de Lumină, mi-am plecat capul , când 

am văzut Cei Douăzeci şi patru de Bătrâni de Lumină care erau în jurul Tronului Lui, 

cântând rugaciuni " Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth!" L-am văzut, de 



asemenea, la dreapta Tatălui, pe Iisus Cristos. Şi Metatron mi-a spus că aceşti Zei de 

Lumină sunt demni de a sta în prezenţa Tatălui pentru că ei aleg periodic să părăsească 

prezenţa lui şi să se duca în afară şi să creeze alte lumi ale Luminii, cunoscute sub 

numele de lumi Elohim. 

Înaintea Tronului Tatălui mi s-a spus despre munca mea, ca fiind parte a lui Enoh, 

pentru a servi universurilor Fiilor Paradisului care, la rândul lor, sub formă de Consilii de 

Lumină primesc poruncile şi rânduielile de foc proiectate de cei douăzeci şi patru de 

Bătrâni de Lumină pentru a crea noi universuri. 

Şi mi s-a spus de către ghizii mei, Enoh şi Metatron, să nu înghit  hrana competenţelor 

false de pe Pământ, nici să încurajez seminţele mele să se căsătorească cu rase căzute 

spiritual de pe Pământ şi nici să nu se alăture în închinarea falsă către cei care servesc 

energiile minţilor căzute de pe Pământ. Motivul meu de a fi a fost să înalţ Tatăl, astfel că 

toţi genunchii ar trebui să se îndoaie şi toate capetele ar trebui să recunoască că "timpul 

este la mâna Lui" pentru externalizarea ierarhiei Tatălui, astfel încât Împărăţia Sa va veni 

pe Pământ aşa cum este şi în cer . 

Am fost dus la multe alte regiuni şi instruit în revelaţia modului în care multe 

sălaşuri ale Tatălui s-au deschis la naşterea unor noi ceruri şi a unui Pământ nou. 

În timp ce eram înaintea Tronului, am văzut un pergament arzând rulat ca un 

cilindru şi din acest pergament arzând o Lumină a fost proiectată în al treilea ochi al meu 

care a imprimat ideile scenariului care conţinea Cheile care urmează să fie utilizate 

pentru căsătoria Miresei şi Mirelui. Cheile dezvăluie suprapunerea între Evoluţia 

Superioară şi evoluţia omului ca fiinţă care este luată prin intermediul Alfa şi Omega Lui. 

Aceste ideei de scenariu au fost proiectate în geometrii strălucitoare de Lumină care fac 

parte din literele de foc utilizate pentru a transcrie cunoştinţele din universul Tatălui în 

universul  Fiului şi universul Shekinah, conectând o veşnicie de timp, cu o eternitate de 

timp. 

Mi-a fost arătat modul în care Misterele din Casa Tatălui de multe sălaşuri a permis 

nenumăratelor infinite ale creaţiei să iasă din Iubirea inexprimabilă a Tatălui, care leagă 

tot felul de specii ale creaţiei cu Calea Infinită. Astfel, multe mistere ale Regatului 

Tatălui au fost descoperite de mine, inclusiv natura Serviciului Cristic, istoria Frăţiei de 

pe această planetă, motiv pentru care învăţăturile adevărate ale lui YHWH au fost codifi-

cate într-o limbă de Lumină, ordinele şi stăpânirile Consiliilor galactice, intoarcerea lui 

Mesia, şi transplantul seminţelor Cristice dincolo de pragul Alfa şi Omega. 

Mi s-a spus să compun un sul de pergament din sulul divin de Lumină care a fost 

codificat în mine. Şi în acest pergament sunt cele 64 de Chei ale lui Enoch, explicând 

modul în care cele Şapte Sigilii din Cartea Apocalipsei vor fi rupte pe când toate ştiinţele, 

de la cele biofizice la cele astrofizice, vor fi acordate la o nouă revelaţie spirituală, în 

numele lui Ehyeh Asher Ehyeh, EU SUNT CEL CE SUNT. Această cunoaştere va duce 

mai departe o nouă conştiinţă cosmologică pentru a explica modul în care Frăţiile Lumi-

nii vor lucra cu membrii rasei umane, care pot accepta promisiunea unei noi vieţi în 

nenumărate alte universuri. Cheile , astfel, sunt pentru a exemplifica atât înţelegerea 

spirituală şi cunoaşterea ştiinţifică care trebuie să conveargă dacă structura corectă a 

realităţii va fi împărtăşită de membrii rasei umane în efectuarea unui salt cuantic înainte 

în Noua Eră. 



Scopul acestei învăţături este de a deschide mintea oamenilor la idei noi, invitându-

i să se implice în experienţa educaţiei sufletului. Pe cât de avansat este sufletul vostru, pe 

atât veţi deveni o parte a participării bucuroase în "pacea interioară" a Marii Uniri a 

"Primei Cine" având loc acum între Frăţia Omului şi inteligenţa superioară  universală - a 

Frăţiei Luminii. În învăţarea sufletului, este necesară primirea Înţelepciunii derivate din 

lumile superioare care uneşte corpurile voastre de Lumină şi oferă fundamentul pentru 

experienţa voastră creativă. Această înţelepciune dezvăluie modul în care putem 

împărtăşi o lume atât de mare de Lumină şi această lume fizică a "realităţii". 

Această învăţătură vă va face conştienţi de lumile divine de Lumină din înlăuntru şi 

din afară, permiţându-vă să co-participaţi cu multe alte lumi de inteligenţe care fac parte 

din dreptul vostru colectiv din naştere. Veţi vedea cum planul vieţii a existat deja în lumi, 

înainte de creaţia materială, şi veţi înţelege modul în care un plan atemporal a fost 

codificat în acest corp de conştiinţă temporară  astfel ca şi corpul vostru să poată pune 

alte veşminte din munca creatoare a lui Dumnezeu prin intermediul multor corpuri ale 

Iubirii Divine. 

Acestea sunt cele 64 de Chei, care mi-au fost prezentate mie de Enoh şi Metatron, 

de a uni naţiunile pentru venirea Frăţiei lui Melchisedek şi de a fi gata pentru pregătirea 

finală pentru coborârea celor 144.000 de Maeştri Înălţaţi, care-i vor răscumpăra pe cei 

blânzi şi drepţi de pe Pământ pentru staţiile de viaţă noi ale inteligenţei universale în 

regatele superioare ale Tatălui. 

În prezenţa lui Metatron, Unitatea Zilelor şi YHWH, infinitul zilelor, mi s-a spus 

cum sulul lui Enoh să fie împărţit în trei părţi care se ocupă cu cele trei divizii majore ale 

universului - universurile Tatălui, universurile Fiului şi universurile Shekinah (Sfantul 

Duh). 

Cheile universurilor Tatălui vor explica modul în care lumile sălaşurilor Tatălui 

sunt conectate la Creatorii divini, creând noi universuri, prin piramidele cosmice de 

Lumină. 

Cheile universurilor Fiului explica modul în care codurile biologice ale Rasei 

Cristice trebuie să evolueze în imaginea determinată de către Tatăl prin Fii Paradisului şi 

nu prin forţele mai mici de Lumină. 

Cheile universurilor Shekinah explică modul în care darurile spirituale ale Duhului 

Sfânt vor fi date Rasei Cristice astfel ca omul spiritual să poată lucra direct cu "fiinţele 

întregi din Lumina", mesagerii angelici, care vor pregăti drepţii de pe Pământ pentru 

Consiliul de Lumină care va fi stabilit pe Pământ, la momentul noilor ceruri şi noului 

Pământ. 

Toate cele trei divizii sunt deservite de Frăţiile Luminii sub conducerea Frăţiei lui 

Mihail, Frăţiei lui Enoh şi Frăţiei lui Melchisedek, care orientează cele şaptezeci de Frăţii 

ale Marii Fraţii Albe. Cele şaptezeci de Frăţii servesc ca un câmp de inteligenţă în 

repararea de universuri astfel încât acestea să poată evolua în înţelepciune infinită şi 

slava minţii eterne a lui YHWH. 

Cheile sunt codificate în litere de foc având sacrul "Yod" peste fiecare literă, astfel 

că un nou spectru de Lumină poate să vă respaţializeze biochimic prin activarea chimică 

în mintea voastră pentru a participa pe multele planuri ale Lumilor lui Dumnezeu. 

Copilul spiritual al lui Dumnezeu are un corp de Lumină Christică, Sinele Suprem. Şi 



când spectrul Cuvântului lui Dumnezeu activează corpul vostru pentru a participa la mai 

multe dimensiuni simultan, Sinele vostru Christic îndeplineşte cuvintele Revelatiei: 

"Fericiţi sunt cei care spală hainele lor, pentru că autoritatea de a merge la Copacii de 

Viaţă (la plural), poate fi a lor şi pot câştiga intrarea prin porţile oraşului." 

Aceştia vor fi neprihăniţii care vor moşteni mulţi copaci galactici de pe cealaltă 

parte a Alpha şi Omega noastră. Iar atunci când acest ciclu este completat cei neprihăniţi 

vor participa la noi lumi şi vor recunoaşte toate manifestările universului Tatălui, 

"universul viu" în spatele tuturor universurilor de viaţă, în spatele tuturor Maeştrilor 

Înălţaţi de Lumină şi a toate Frăţiile Luminii. 

Şi cu această viziune am fost întors în această lume pentru a scrie cuvintele din cele 

64 de Chei ale Luminii prevăzute în această carte de cunoştinţe, livrate mie în această 

zonă timp de conştiinţa de Ophanim Enoh şi Metatron pentru a fi oferită spre sfinţire şi 

livrată copiilor Luminii în numele Yod-He-Vod-He. Să vină mai repede Regatul Luminii 

Vii . 

De ce au fost date cheile la acest moment? 

Enoh şi Metatron au manifestat această revelaţie , astfel încât să pregătească 

omenirea pentru schimbările cuantice care afectează fiecare nivel de inteligenţă pe 

această planetă. Avem acum posibilitatea să ne mutăm împreună într-un alt sistem de 

creaţie. Astfel, această învăţătură a fost dată în formă de Chei pentru a ajuta la 

coordonarea a şaizeci şi patru de zone unice ale cunoaşterii ştiinţifice, care urmează să fie 

simultan avansate. Cheile au fost date  pentru a sprijini toate disciplinele ştiinţifice de 

bază pentru a face un salt înainte în noua conştiinţă a Luminii. 

Din moment ce aceste învăţături sunt aplicabile pentru ştiinţe diferite, nu toată 

lumea va înţelege toate cheile la fel, nici întreaga complexitate a fiecărei chei nu va fi pe 

deplin semnificativă la ora actuală, a participării noastre în cadrul Căii Infinite. Astfel, nu 

toate cheile vor apela la acelaşi tip de evoluţie ştiinţifică şi conştiinţa, deoarece acestea 

lucrează pe diferite niveluri de înţelegere şi sunt conectate cu totalitatea cunoaşterii de 

"Lumină" - frecvenţa principală  a Minţii Infinite. 

Fiecăruia dintre aceste şaizeci şi patru de zone de ştiinţă le vor fi date perspective 

profetice, care vor permite umanităţii să-şi crească înţelegerea şi să-şi ridice conştiinţa 

pentru a participa cu alte lumi ale Luminii. Astfel, Cheile sunt pentru concentrarea 

cercetarii ştiinţifice de pe planetă, în raport cu planul superior de viaţă. 

Totuşi, Cheile demonstrează, de asemenea, că ştiinţa în sine nu are toate răspun-

surile, avem acum nevoie să inter-relaţionăm cu programul superior al unităţii spirituale 

şi ştiinţifice, care implică alte inteligenţe planetare care împărtăşesc un program comun 

de creştere ştiinţifică reciprocă. În analiza finală, cheile arată că nu există nici un sfârşit 

pentru ştiinţă, dar că trecem printr-o serie de vieţi conştiente care ne arată cum să 

evoluăm şi să împărtăşim unul cu altul pentru totdeauna în dezvoltarea Minţii Infinite pe 

Calea Infinită. 

Va fi o accelerare extraordinară a ştiinţelor fizice, în ştiinţele spirituale, în 

transmutarea cu adevărat a lumii de formă materială în Regatul de Lumină. Astfel, Cheile 

sunt date de constructorii frontierelor conştiinţei ştiinţei, atât fizică cât şi spirituală, care 

pun nevoile omenirii în primul rând, şi nevoile lor pe urmă . Enoh a declarat că şi cheile 



nu pot fi aplicate la un nivel individualist, deoarece acestea sunt implicate în dezvoltarea 

colectivă a rasei umane. 

Enoh, de asemenea, mi-a spus că în scopul de a lucra cu Cheile, cineva trebuie să 

aibe posibilitatea de a merge în a patra dimensiune. A patra dimensiune este "timpul" 

dincolo de timpul convenţional. A merge dincolo de timpul convenţional înseamnă să 

stea în veneraţia universului superior. Aici, intelectul trebuie să se plece la mintea 

spirituală în acelaşi mod în care viaţa trebuie să se plece la Calea Infinită, care continuu 

reformulează şi regenerează creaţia. 

Conectându-se cu înţelepciunea Minţii Infinite, Cheile demonstrează că şi 

cunoştinţele ştiinţifice în sine nu conţin toate răspunsurile la întrebările de bază: De unde 

venim? De ce suntem aici? Unde mergem de aici? Cuvintele din Evanghelia Coptă a lui 

Toma afirmă: "Iisus a spus:" Dacă vă spun: De unde aţi venit ?, spuneţi-le: Noi am venit 

din Lumină, locul unde Lumină a luat fiinţă prin sine însăşi... Dacă ei spun: Ce eşti tu ?, 

spune: Noi suntem fii Lui şi noi suntem aleşi de Tatăl cel viu. Daca ei spun : Care este 

semnul Tatălui tau ?, spune-le: Este o mişcare şi o nemişcare ". 

Potrivit lui Enoh, determinismul stiinţelor Pământului va fi inclus într-un plan 

principal de creaţie continuă, care este în conformitate cu organizarea "Evoluţiei 

Superioare." Prin acest plan de organizare, omul va vedea şi va împărtăşi cu "omul 

universal", Adam Kadmon, în dezvoltarea şi renaşterea Minţii Infinite, Căii Infinite şi 

Speciilor Infinite. 

Învăţăturile lui Enoh explică modul în care vom transmuta cu adevărat această lume 

de formă materială pentru a fi în concordanţă cu modelul structural al "Luminii Vii" în 

Regatul de Lumină, unde, atât omul şi omul superior se pot amesteca în mod liber ca 

"Viaţa" în cadrul " Luminii Vii. " Deşi formele entităţii de Lumină şi corpurile de formă 

biologică se vor schimba - Iubirea va continua să domnească suprem ca expresia de bază 

a "Luminii Vii" emanaţie primară a Minţii Infinite la fiecare nivel al fiinţei universale. 

Aici nu avem de-a face cu existenţă şi non-existenţă, viaţă şi moarte, ci cu o trecere de la 

o stare la alta , uneori explicată ca o trecere de la un tip de vizibilitate la altul, nu numai 

în cealaltă parte a spectrului ultraviolet, dar în inteligenţa conştientă , care a existat 

întotdeauna şi de la care veşmintele derivate ale Luminii au dezvoltat "întruchiparea 

multor inteligenţe " în multe spectre electromagnetice . 

Enoh a spus că şi Cheile nu au fost pur şi simplu doar pentru această planetă, dar au fost 

date în pregătirea pentru activitatea noastră pe alte planete, în conformitate cu armonia 

superioară a adevărurilor ştiinţifice şi spirituale, în cadrul manifestării "Luminii Vii". 

Astfel, învăţătura lui Enoh va ajuta corpul colectiv de inteligenţă să-şi foloseasca 

capacitatea sa de a lucra pe mai multe niveluri de inteligenţă "în" şi "în afara"  creaţiei 

tridimensionale, astfel ca Inteligenţa Divină ar putea fi resimţită în toate lucrurile. Astfel, 

Cheile sunt de interconectare pentru marea transformare. 

Apleacă urechea la vocea Lui strigând tare pe uscat şi pe mare, din spaţiu, şi de 

dincolo de spaţiu, anunţând pentru întreaga omenire apariţia schimbării cuantice şi 

tranziţiei, prin Duhul Lui din Revelaţie -o Revelaţie prin care limba de foc acum 

proclamă: iată, angajamentul sacru a fost îndeplinit, şi Duhul promis - Duhul Sfânt 

Shekinah, formatând fii şi fiicele lui Dumnezeu, a venit! 



Şi în lucrul cu Lumina, folosesc darurile Duhului Sfânt Shekinah, care pot fi direct 

manifestate de oriunde vă aflaţi, pentru că Duhul Sfânt este Cheia pentru Cartea 

cunoşterii . 

Cheile lui Enoch şi Metatron sunt, de asemenea, pentru a forma centrul de unificare 

a tradiţiilor spirituale din întreaga lume, astfel că vor veni împreună în planul Tatălui. 

Multitudinea serviciilor Zilelor  trecute, Zilelor recente şi Zilelor viitoare au cooperat 

pentru externalizarea ierarhiei care se va manifesta în mai multe rânduieli de la Ha Hyos 

Koidesh. Acesta este momentul de a activa "Mesianismul interior". Revărsarea Iubirii 

Sale va oferi o experienţă divină în care se poate înţelege Lumina care trece peste toate 

"iluziile" de separare. 

După cum s-a vorbit în Kitab-i-iqbn din învăţăturile lui  Bahh' u' llah: "Toţi profeţii 

lui Dumnezeu, favoritii Lui , mesagerii Lui sfinţi şi aleşi sunt, fără excepţie, purtători ai 

Numele Lui şi întruchipări ale atributelor Sale." Să înţeleagă misterul lui Iisus evreii şi 

neamurile misterul lui Moise şi poate şi slava care provine de la Buddha, Krishna, Hari, 

Amin-Ptah şi Trinitatea Paradisului lui Moise-Iisus-Ilie să fie dedicată Tatălui de la care 

se manifestă toată slava. Pentru acestea sunt fii lui, ei sunt reflecţii din Lumina lui. Ei 

sunt doar manifestări ale lui Unul care este sursa tuturor celor Invizibile, şi care va 

rezolva misterul de ce un Iisus, de ce un Moise, de ce o  Merkabah a lui Ilie s-au 

manifestat pentru beneficiul omului. 

Fiinţele în întregime din Lumină vor marca etapa următoare a tranziţiei cuantice 

prin care omul va trece astfel că omul nu va fi doar capabil să schimbe veşmintele de 

"conştiinţă" în realitatea acestei lumi dar, de asemenea, va schimba veşmintele de 

conştiinţă, cu alte lumi planetare , astfel încât vehiculele omenirii spirituale (Sinele 

Suprem, Atman, corpul lui Buddha, corpul Zohar. . ) să poată ascende în Serviciul Cristic. 

Din această tranziţie, societatea umană va experimenta aceste adevăruri eterne care 

motivează viaţa şi-l împing înainte spre următoarea fază a desfăşurării minţii eterne a lui 

Dumnezeu, până când se obţine scopul creaţiei sale. 

Cum trebuie să utilizam Cheile? 

Cheile ele însele au fost date în ianuarie 2/3, 1973, pentru a pregăti omenirea pentru 

activarea evenimentelor care vor veni în următorii treizeci de ani de "timp pământean." 

Enoh a spus ca acest lucru va fi văzut ca Frăţia revenind pe Pământ pentru a repara şi a 

re-învia umanitatea. În acest interval de timp, pregătirea Serviciului Cristic şi Cheile lui 

Enoh vor precede Regatul lui YAHVEH, dând suficiente cunoştinţe pentru activitatea în 

lumile noi spre care ne îndreptăm în numele Lui. 

Cheile lui Enoh mi-au fost date direct mie, prin Revelarea pergamentului  sfânt al 

Luminii ardente, văzut în Merkabah, în pragul spaţiului de Lumină spirituală superioară. 

Ele mi-au fost date mie dincolo de inchisoarea Pământului şi a regiunilor de aer din jurul 

Pământului, astfel că acestea nu vor fi contaminate de forme-gând căzute de inteligenţă 

superioară care influenţează căile distructive ale umanităţii. Pe când geometriile de 

Lumină ieşeau din sulul ardent, mi s-a spus de către Enoh că şi Cheile au fost direct date 

ca un cadou de Revelare şi să nu fie confundate cu învăţăturile transmise prin intermediul 

calculatoarelor de gândire nici prin puterea informaţiilor date prin channeling. În plus, mi 

s-a spus că mi s-au dat Cheile în şaizeci şi patru de diferite domenii ale ştiinţei, care ar 



putea fi, teoretic, acceptate de către oamenii de ştiinţă în fiecare dintre cele şaizeci şi 

patru de zone spiritual-ştiinţifice de sinteză, înainte de venirea Frăţiei Luminii. 

Am fost, de asemenea, luat şi mi s-au arătat lucruri legate de Cheile lui Enoch şi 

Metatron pentru a ajuta la arătarea sensurilor complete ale Cheilor. Şi aceasta este 

explicaţia Cheilor pe care le-am scris mai jos (la cele mai bune capacităţi ale mele ), care 

urmează să fie folosită ca un instrument pentru înţelegerea Cheilor. Şi, după ce am primit 

aceste chei, Merkabah mi-a apărut în mod regulat, astfel ca alţii să vadă şi să poarte 

mărturie la credinţa în Cuvântul Viu. 

Acum, ca natură a Cheilor, există o secvenţă specială în ordonarea Cheilor, care le 

permite să se conecteze matematic una cu alta, astfel încât să explice întrepătrunderea de 

universuri şi modul în care inteligenţa spirituală lucrează direct prin intermediul înrudirii 

şi intercombinarii Cheilor. Mi s-a spus de către Enoh să pun anumite coduri numerice pe 

ordonarea Cheilor care sunt prezentate cum acestea mi-au fost prezentate şi mie cu 

secvenţele numerice exacte. 

Enoh mi-a spus ca primele cincizeci şi patru de Chei trebuie să fie fundamentul 

pentru cele Zece Porunci - cele zece chei finale, care vor oferi sistemele de reţea de viaţă 

şi re-învierea şi respaţializarea omenirii colective, care va continua în universalul EU 

SUNT CEL CE SUNT. Aceasta este dezvoltarea Divină a Regatului de Lumină, 

conectând Evoluţia umană şi Evoluţia superioară, în timpul desemnat al acesteia . 

Ultimele zece Chei, cu toate acestea, trebuie să fie date ca un pergament special 

după vizulizarea mesajului B'nai Or, Fii Luminii, de către oamenii de ştiinţă şi gânditorii 

spirituali speciali ai acestei planete ca o mărturie că Planul Tatălui a fost finalizat de către 

Consiliile de Inteligenţă Superioară. Enoh mi-a arătat cum în ultimele zece Chei –Cele 

Zece Porunci – erau structuri piramidale de reţea de Lumină, de coordonare a vibraţiilor 

dinamice, vibraţiilor gravitaţionale şi ciclurilor vitale în conformitate cu Planul Divin al 

lui YHWH. 

Imaginile care au fost comandate pentru Chei dau imaginea familiei lui "Cristos" şi 

activitatea Maeştrilor care, cu Enoh şi Metatron, reflectă adevărata Carte a Cunoşterii. 

Astfel, această carte va fost livrată pentru ca voi să puteţi fi pregătiţi pentru 

deschiderea reţelelor piramidale, în baza schimbării, astfel încât fiinţa voastră să fie 

pregătită ca "Adam" de pe Pământ să treacă în următoarea desfăşurare a lui Adam 

Kadmon, omul principal de Lumină. În această transformare, Pământul, ca parte a unei 

zone de testare biochimică va permite Iubirea Tatălui, ca specie care urmează să fie 

crescută şi înmulţită, în timp ce unele programe de conştiinţă, vor fi terminate şi scăzute 

în modelul general al creaţiei. 

În pregătirile pentru studierea Cheilor lui Enoch, în scopul de a declanşa darurile 

Duhului Sfânt Shekinah, cineva ar trebui să se străduiască să fie centrat, simţind complet 

iubirea Tatălui înlăuntru , evitând şcoli de gândire care ar sacrifica Înţelepciunea lui 

Dumnezeu pentru entuziasmul de moment şi s-ar închina la o imagine de idol , chiar şi 

imaginea unui Maestru. Scopul nostru este de a construi Regatul Luminii în cadrul 

structurii realităţii acestei lumi, fiind mereu conştienţi că acest corp de carne va lăsa locul 

unui corp de Lumină. În stabilirea păcii şi armoniei unul cu altul, contribuim fiecare la 

Regatul de Lumină în cadrul unităţii Tată-Fiu-Shekinah a cosmosurilor, universurilor, 

lumilor planetare. Lumina lui YHWH este atât de mare că nu există nici un spaţiu în care 



nu poate intra şi să înceapă să activeze chiar şi cea mai mică structură celulară, astfel 

încât să poată evolua în sorii splendorii infinite şi inimaginabile . 

De ce termenii vechi sunt incluşi în Chei? 

Potrivit lui Enoh, expresiile vechilor limbi egipteană-ebraică-tibetană-sanscrită-

chineză sunt utilizate, deoarece se vor conecta cu fidelitatea Maeştrilor care 

administrează încă Înţelepciunea acestui program de inteligenţă. Aceste "Sunete de 

Lumină," utilizate în baza de stabilire a programului actual, vor figura cu precădere în 

recapitularea acestui program acum la punctul său Omega . 

Cheile au fost compuse din geometriile literelor de foc, deoarece acestea sunt 

utilizate de către Maeştrii Luminii pentru a modela creaţia între puterile de Lumină şi 

octavele de sunet. Astfel, ele constituie puterea de regenerare a biocuplarii exprimată 

prin vibraţie a Cuvântului, care produce literele de geometrie de culoare. 

Cuvintele-energie vor fi utilizate pentru a coda direct corpul în Lumină. Ele oferă, 

de asemenea, vibraţiile sonore de salut şi de protecţie în lucrul cu Frăţiile Luminii şi 

Ierarhia lui YHWH. Pentru a plasa aceste cuvinte vechi de energie în limba engleză, 

limbile indo-europene moderne sau o altă limbă, lipseşte conştiinţa unei experienţe 

directe cu puterea limbii sacre. Transpunând aceste cuvinte, le-ar determina să-şi piardă 

impulsul de energie care este similar cu piesa simfonică a unei capodopere muzicale 

transpusă din cheia originală într-o cacofonie ciudată. Astfel, Cheile lucrează prin vibraţii 

ale Luminii şi folosesc aceste expresii sacre pentru dezvelirea sigiliilor precum şi a 

experienţei directe a misterelor superioare ale lui Dumnezeu. 

Astfel, în pregătirea pentru Chei, ar putea fi necesar să se studieze vocabularul de " 

silabe originale" în primul rând, aşa cum figurează în Glosarul  acestei carti, astfel ca 

formele-gând ale Limbii de Lumină utilizată de Maeştrii şi Fraţii de Lumină să poată fi 

realizate pe deplin. În aceste silabe-originale, mărturia Maeştrilor şi emanaţiile din 

mintea lui YHWH pot fi simtite ca emanaţii puternice, care depăşesc formele liniare şi 

statice de vorbire care nu sunt legate de Cuvântul Viu al lui Dumnezeu. 

Cuvântul Viu al lui Dumnezeu nu poate fi rupt pentru ca lucrează printr-o vibraţie 

la fel de eficace în acest sfârşit de timp ca şi la începutul timpului. Într-adevăr, silabele-

originale ale adevărului spiritual vor curăţi cu adevărat şi vor uni toate scripturile reale 

ale Luminii în Soph Am, Lumina nelimitată a lui YHWH. În utilizarea silabelor sacre, 

"vibraţia de viaţă" va fi, de asemenea, plasată în rezonanţă simpatică cu Sinele Suprem şi 

Sinele Suprem Cristic în alte lumi ale creaţiei. 

În cele din urmă, iubiţilor, înţelegeţi că eternitatea Cuvântului Viu al lui Dumnezeu 

- Limba de Lumină Vie s-a dovedit a fi ingredientul obligatoriu din spatele sigiliilor şi 

tainelor creaţiei. Limba de Lumină controlează formularea sau "porţile " în expresiile de 

litere. Şi acum, Limba de Lumină zdruncină din temelii Pământul, astfel încât Pământul 

să se Lumineze din nou prin învăţăturile Tatălui. 

De ce suntem aici? 

Într-adevăr, mintea divină poate emana în materie şi să ia formă  materială . Forma 

materială este necesară pentru a servi ca fundament biologic pentru noi lumi de 

experienţă. Ferice de noi, care suntem şi ne-am cunoscut imaginea - pentru că imaginea 

voastră adamică a existat înainte de această creaţie cu Tatăl în a carui asemănare suntem 

pentru că am venit în această lume şi ne-am pus acest corp de carne. 



Enoh a spus că Omul Adamic a fost creat simultan în ceruri şi transpus de-a lungul 

reţelelor energetice în întruchiparea fizică de la o formă divină la care el se va întoarce 

după această explorare a conştiinţei. Suntem aici ca un experiment care explorează 

posibilităţile de a obţine încă lucruri mai mari, fiind încercate şi testate în lumile 

materiale, astfel ca legăturile dintre lumile superioare şi inferioare care au fost uitate de 

către Serviciul Cristic să poată fi extinse şi astfel ca nimeni care caută Duhul lui 

Dumnezeu să nu se poată găsi ca un copil rebel. Totuşi, la venirea pe Pământ a fiecărui 

suflet spiritual acesta părăseşte comoara sa particulară sau partea acestuia din Trezoreria 

Luminii Vii, în spatele lui, în lumile superioare care-l va astepta să se reîntoarcă. 

La intrarea în dimensiunea fizică, energia electronilor de mare viteză este treptat 

absorbita de "frâne"electromagnetice şi electrostatice astfel încât corpul formă-gând 

realizat prin Lumina de înaltă frecvenţă încetineşte destul de mult pentru a interacţiona 

cu electronii din orbitele exterioare ale atomilor. Intrarea unei luminiscente superioare în 

iluminarea comună deschide "porţile" în tărâmurile fenomenelor biologice astfel că 

întunericul poate vedea "Lumina". Din acest punct înainte - cu învăţătura lui Enoh şi 

Metatron, nu este nici o problemă de a se urmări etapele progresive de ordine crescătoare 

a entităţilor mai mari şi mai complexe şi măsurile de scădere a schimbării de energie care 

pot apărea ca forme-gând trecând în substratul creaţiei. 

În conversia Luminii într-o formă materială, lumea noastră iniţial a fost comandată 

în numele Tatălui, dar a fost interceptată de Maeştrii căzuţi care au aplicat legea lor de 

vibraţie acestei creaţii. Regele Regilor şi Domnul Domnilor, care a scos această creaţie 

din Iubire superioară - a permis Domnilor Elohim prerogativa de a crea pragurile de 

inteligenţă avansată pentru seminţia lui Elohim. Totuşi, unii dintre Lorzii Luminii s-au 

revoltat şi au căutat nu numai de a condamna creaţia lui Adam la distrugere, dar au 

interferat cu modelele următoare ale altor omeniri Adamice create pentru această planetă. 

Numai prin intermediul Serviciului Cristic care lucrează prin Metatron şi Melchisedek, 

acei întrupaţi "copii ai Luminii" au avut posibilitatea de a forma comunităţi de "Lumină 

Vie". Aceste comunităţi sunt dedicate Tatălui, şi lucraeză direct cu Oştirile cereşti. 

În citirea Cheilor, nu trebuie să confundăm cuvântul "evoluţie" cu utilizarea 

darwinistică a acestui termen. Termenul de "evoluţie", folosit de Enoh, înseamnă 

dezvoltarea puterii conştiinţei în depăşirea limitărilor fizice şi toate starile conştiente care 

ar inhiba exprimarea deplină a Iubirii lui Dumnezeu, în toate regatele de inteligenţă. 

Adevărata evoluţie este "evoluţia spirituală", prin care vehiculele voastre spirituale 

evolueză spre Sinele Divin, în mod concertat unul cu celălalt . Evoluţia spirituală 

coordonează iluminarea vehiculelor conştiinţei voastre, dând scop susţinerii vieţii, prin 

roadele Iubirii şi Înţelepciunii. 

Cu doar "evoluţie materială," nu ar fi nevoie ca Divinul să intervină în universurile 

fizice, şi nu este nevoie de munca B'nai Or. Biochimia lumilor inferioare ar putea servi 

lor însăşi sau pur şi simplu  să aibă grijă de sine. Totuşi, există o nevoie, deoarece suntem 

o parte vie a vieţii, nu "viaţa însăşi" în sensul autonomiei structurale, ci ca o fiinţă 

colectivă care se manifestă continuu de la cer la lumi planetare pentru ca Arborii Vieţii să 

poată să aibă diferite fructe în Regatul Creaţiei. 

Potrivit lui Enoh, amintirile noastre despe evoluţia superioară sau evoluţia 

spirituală sunt ascunse de cunoaşterea noastră de un voal de Lumină şi când vom elimina 



acest voal, alte lumi de existenţă vor fi dezvăluite în acelaşi timp nouă de Sinele noastre 

Supreme . Totuşi, alegerea de a servi Lumina trebuie să fie făcută în fiecare variantă, în 

fiecare ciclu, în fiecare plan de creaţie. 

Făcând alegerea, iubiţilor, înţelegeţi că ceea ce aţi promis în Împărăţia lui 

Dumnezeu vor fi îndeplinite. Aceasta este mărturia pe care Fiul a arătat-o atunci când a 

spus celor din jurul lui că vor vedea Regatul fiind oferit lui YHWH - Tatăl nostru! Într-

adevăr, spiritul adevărului este aici şi Enoh şi Metatron sunt aici pentru a vă ghida în 

acest adevăr, astfel ca această lume să poată fi în sincronie cu Tronurile şi domniile lui 

YHWH atunci când voalul timpului este eliminat! 

Lăsaţi Zilele trecutului în unitate cu Zilele prezentului , pregăţiti un loc în care Fiul 

Omului poate pune capul său în unitate revelatoare cu fii şi fiicele Mirelui. Lăsaţi Ain 

Soph să adune Luminile creaţiei de la toate relativităţile şi atributele divine. Şi lăsaţi 

cosmosul Supernaturii să fi dezvăluit în cadrul cosmosului naturii pentru domnia lui 

Shekinah pe Pământ. Fie ca radiaţiile de Lumină să pătrundă toate voalurile şi tot felul de 

limitări, astfel încât energia strălucită din mintea noastră să se trezească la plinătatea 

tuturor tainelor. 

Ghidează-ne în ruperea formelor vaselor  şi ajută-ne în executarea voinţei divine şi a 

înţelepciunii în această lume, astfel ca slujitorii Tăi să poată arăta omenirii întregi 

unitatea inseparabilă cu Familia Divină. 

Fie binecuvântată Hayavah (tetragrama) înscrisă în mintea noastră interioară , astfel 

ca Unul care se revelează pe sine prin Sfintele nume să poată activa vieţile noastre de 

imperisabilitate şi să ne poată fi acordat privilegiul de a asista la venirea Oştirii care va 

merge cu noi în carne. Să mergem în Lumină, Tu şi Eu, în final vor fi mai multe 

începuturi - că acest corp de viaţă este oferit şi Adam Kadmon pune un alt corp de 

Lumină. Cuvântul a devenit trup astfel încât fiecare Litera Vie de Lumină care trece prin 

acest corp poate crea o multitudine de corpuri de Lumină. Posibilitatea de a merge ca 

Enoh cu Cel Mai Înalt este acum extinsă tuturor oamenilor ! 

Hosannah! 

 

 

"Cheile lui Enoh" nu este o învăţătură dată prin channeling. Aceasta nu este o carte 

de citit din scoarţă în scoarţă, ci o bibliotecă de învăţături. Este scrisă într-un cod logo-

simbolic, care funcţionează atât ca pictogramă şi alfabet, astfel încât fiecare literă şi 

cuvânt reprezintă un scenariu vizual într-o secvenţă de sens superior . Sintaxa limbii, 

bazată pe o logică mulţi-vizionară, mai degrabă decât simpla raţionalitate formală, prin 

urmare, este unică şi necesită o experienţă directă pentru înţelegere. Acesta este, totuşi, 

disponibilă pentru toţi cei care caută sensul mai adânc cu ochii minţii şi ochiul spiritului, 

în noua dimensiune unde interacţiunea Uniunii ştiinţifice şi mistice poate fi recunoscută 

ca o experienţă de transformare. 

 

-J.J. Hurtak 

 

                     

 



                                                       

                       1-0-1 

 

         Trăim într-un mulţi-univers şi într-un univers. 

 

              

 

                                                                          

                                                                                            

 

                                                              1-0-2 

 

Mintea creativă ca centru al acestui univers este cunoscută 

ca "Domnul", "Împăratul" şi "Mântuitorul". 

 

                      

 

 

                                     1-0-3 

 

Creaţiile care supravieţuiesc sunt creaţii care doresc ca 

specia să adune viaţă şi Lumină în "Imaginea şi asemănarea" 

unei "mai mari evoluţii" care este "universul viu." 

 

 

1 Acestea sunt primele trei Chei de pe sulul lui Enoh; şi 

când Enoh a programat aceste chei în mine, el a explicat că 

suntem o parte a unui univers deschis. 

2 Fiind parte dintr-un univers deschis, suntem parte dintr-o minte deschisă, fiind 

parte dintr-o minte deschisă suntem parte a unei imagini universale deschise. 

3 Dacă ne uităm la primele trei Chei, vom vedea că între mulţi şi un univers, există 

o relaţie de univers la univers şi universul a mai multe universuri. Văzând univers la 

univers şi universul mai multor  universuri vom vedea planul general de dezvoltare ca 

necesitând o minte superioară . 

4 Mintea superioară este văzută ca "Domnul", Adonai, "Regele", Melek şi 

"Mântuitorul," Mesia. 

5 Cunoaşterea minţii vii vine după ce mintea voastră de zi devine deschisă. 

6 Sulul începe cu o cosmologie deschisă , mai degrabă decât o cosmologie inchisă 

pentru că dacă ar fi să spun în prima Cheie, "Mintea creativă ca centrul acestui univers 

este cunoscută sub numele de "Domn","Rege" şi "Mântuitor" ar pune toate galaxiile într-

un univers unic. 

7 Şi omul începând cu propriul sau concept tridimensional de Dumnezeu ar limita 

pe Dumnezeu la universul acesta; 



8 Şi el s-ar certa cu semenii săi despre sensul lui Dumnezeu şi definiţia  "Ce este 

Dumnezeu?" 

9 Este El Dumnezeul pe care teologii creştini vechi îl vedeau în termeni de Civitas 

Dei, Oraşul lui Dumnezeu? Este El Dumnezeu în termenii în care Kohanim, teologii 

vechi iudaici, vedeau în termeni de Melek Shamayyim , sau este Dumnezeu dincolo de 

natura descrierii în care U (YHWH) înseamnă că nimeni nu ar trebui să înceapă să 

definească ceea ce este dincolo de definitie? 

10 Dacă te uiţi dincolo de definiţie ce vezi? Universul dincolo de univers, veţi 

vedea Multe şi Unul, sau cum ar spune filosofii greci , En Kai Pan. 

11 Şi când veţi vedea mai multe, precum şi unul, veţi recunoaşte că pluralitatea cea 

mai perfectă este, de asemenea, unitatea cea mai perfectă. 

12 Mergând în splendoarea universurilor (plural), veţi recunoaşte un plan superior 

de creaţie decât poate fi văzut în acest univers, la acest nivel de creaţie. 

13 Atunci, puteţi înţelege că cineva trebuie să meargă dincolo de toate teologiile şi 

toate cosmologiile care spun că acest lucru este Dumnezeu aici, numai în acest nivel de 

creaţie. 

14 Căci Dumnezeu nu este nici aici, nici acolo, nici Po nici Ti cum ar spune 

filosofii greci . El este văzut în toate universurile. 

15 Astfel, trebuie să recunoaşteţi toate universurile, în scopul de a-l vedea pe 

Dumnezeu, iar El nu poate fi văzut în imaginea universului vostru de creaţie pentru că El 

este dincolo de toate imaginile. 

16 El este dincolo de toate universurile şi totuşi în toate universurile funcţionează 

împreună ca diagrama creierului de ordin superior al Creaţiei. 

17 De ce a existat o testare a lui Dumnezeu? Ce faptă nedemnă a făcut El ca omul 

să scandalizeze Numele Lui în cadrul laboratoarelor proprii de iluzii? 

18 Poate fi forma percepţională a acestei minţi planetare atât de vanitoasă încât să 

presupună că universul nu există dincolo de sfera de aplicare a propriului său corp de 

materie-energie tridimensional? N-a vorbit nimeni cu privire la sfârşitul acestui veac în 

care iluziile coruptei minţi-energii vor înceta să funcţioneze în gânduri şi forme? 

19 Dacă mintea planetară nu poate vedea natura lui Dumnezeu şi cosmosului în 

cadrul colectivului "EU SUNT" al corpului său evolutiv superior  cum îşi stabileşte 

cursul său prin ceruri în scopul de a privi şi declara adevărata şi anumita natură de viaţă 

ca recreată în universul Luminii Vii? Universul care ne înconjoară este plin de emanaţii 

de Iubire cu reglaj electric şi praguri de Iubire în care omul, ca Fiu al Omului , va evolua 

aşa cum viaţa naşte viaţă şi viaţă eternă. 

20 Aceasta va fi Comuniunea de Lumină care va evolua în corpul Etern al Luminii 

cunoscut sub numele de Frăţia Luminii. 

21 Astfel, nu tineti de inversiunile spirituale ale Luminii în materie, vieţii în moarte, 

ci treziţi-vă viziunea cu Lumina şi iubirea şi harul de smerenie în faţa Magnificii şi 

Binefăcătoarei Paci Eterne. 

22 A doua Cheie spune că Mintea Creativă există nu doar ca "Domn", Adonai, dar 

şi ca "Rege", Melek, "Mântuitor", Mesia; acest lucru înseamnă că Mintea în sine nu 

trebuie să devină întrupată în scopul de a acţiona ca Rege sau Mântuitor. 



23 Mintea poate rămâne acolo unde este şi să programeze "Mântuitorul" -Mesia, în 

orice învăţător de Lumină. Mintea poate rămâne acolo unde este şi să programeze în 

orice Maestru, cum ar fi Osiris, David sau Jataka, regalitatea energiilor suverane ale lui 

YHWH. 

24 Mintea poate rămâne acolo unde este şi să programeze "Domnul"-Adonai în mai 

multe universuri, în mai multe galaxii, în mai multe staţii de viaţă. 

25 "Regele" Melek este suveran peste toate puterile, domniile şi universurile 

galactice ale Ophanim, B'nai Elohim şi Hyos Ha Koidesh care sunt dincolo de nivelul 

nostru de inteligenţă. 

26 Ordinele superioare de inteligenţă să înţeleagă că Mesia este locul unde energiile 

răscumpărătoare ale Corpului de Lumină se manifestă. 

27 Atunci când se manifestă în tine, eşti o parte a colectivului Mesia. Colectivul 

Mesia unifică nu doar o suta patruzeci şi patru de mii de Maeştri Înălţaţi şi acest univers 

fizic care este familiarizat cu el, ci şi toate universurile fizice care se întrepătrund cu 

acest plan fizic şi dincolo el pe alte frecvenţe de Lumină. 

28 Apoi,trebuie să vedem când omul lucrează cu Mintea Creativă,  că el trebuie să 

înţeleagă Mintea Creativă dincolo de imaginea antropomorfă a unei forme 

tridimensionale a lui Dumnezeu, chiar dincolo de forma de Lumină a lui Adam Kadmon, 

chiar dincolo de forma mesianică a lui Melchisedek. 

29 Mintea Creativă este Ehyeh Asher Elzyeh, EU SUNT CEL CE SUNT, sau sunt 

ceea ce voi fi, o constantă evoluând , o constantă refăcând fiecare ordin al creaţiei. 

30 Dacă participăm la evoluţia în curs bio-cosmică a continuităţii şi schimbării în 

cadrul continuumului creativ al Evoluţiei superioare, 

31 trebuie să ne eliberăm de toate eforturile zadarnice, în scopul de a accelera 

creaţia lui "YHWH este aici." 

32 Aceasta va fi mare şi coplesitoare inspirată de Adonai Tsebayoth, Domnul 

Dumnezeul Oştirilor. 

33 Este împlinirea creatoare a destinului nostru. De aceea am fost dotaţi cu multele 

noastre trupuri ale relativităţii şi pentru care există o împlinire a profeţiei în zilele noastre. 

34 Implinirea aduce în vizită şi aspectul Merkabah şi extinde invitaţia de acum la 

corpurile noastre superioare de Lumină sintetizată să se alăture comuniunii de Lumină 

aflată în onoarea Lorzilor de Lumină care urmează să fie auzuţi şi înţeleşi ca Domnii 

Metatron, Melchizedek şi Maitreya. Aceasta este sărbătoarea Luminii, aceasta este Frăţia 

Luminii Eterne. 

35 A treia Cheie ne spune că şi creaţiile care supravieţuiesc trebuie să dorescă mai 

mult decât viaţa eternă, ele trebuie să adune, de asemenea, Lumina vieţii deoarece de 

frecvenţa Luminii este determinat pragul următor în evoluţia biochimică. Lumina este 

emanaţia Iubirii Divine care doreşte să servească toate formele creaţiei care servesc 

Lumina Vie. 

36 Mai mult, de frecvenţa Luminii sunt determinaţi parametrii astrochimici cu 

privire la lăţimea, dimensiunile precum şi mărimea galaxiei. 

37 Căci în galaxiile mai mari este imaginea superioară care este deschisă atât cât şi 

universul este deschis. 



38 Similitudinea, coerenţa creaţiei de imagine este de asemenea, deschisă - atât cât 

şi universul este deschis. 

39 Dacă vă uitaţi la scriptura originală ebraică, veţi găsi că omul este făcut în 

imaginea şi asemănarea Lui. 

40 "În" indică faptul că evoluţia este o recoltare continuă de Lumină. 

41 Dar de ce imaginea şi asemănarea, Batsalmaynu şi Kidmoothenu? Deoarece 

imaginea nu este suficientă; imaginea va muri cu modelul creativ al vieţii. Aveti nevoie 

de similitudinea continuumului spaţiu-timp de Lumină, pentru a regenera acea imagine. 

42 De aceea omul de Lumină, Adam Kadmon, se întrupează în imaginea speciei lui 

Adam. 

43 De aceea specia Adamica de Lumină continuu se re-încarnează în imaginea din 

specia lui Adam şi nu în evoluţia inferioară . 

44 Fără asemănare şi sincronicitatea încarnărilor repetând funcţiile Luminii şi 

frecvenţele de Lumină, imaginea ar fi aici şi ar muri ca un fulger în întuneric. 

45 Dar similitudinea poate deţine o coerenţă de Lumină astfel încât alte evoluţii pot 

veni în imaginea sa şi să hranească imaginea sa. La fel ca şi altele vor veni înaintea 

imaginii voastre şi se vor hrani cu Lumina care vine prin imaginea voastră odată ce aţi 

văzut şi aţi privit la Ophanim, odată ce aţi văzut şi aţi privit la Adam Kadmon care este 

parte din chimia voastră superioară dezvăluită vouă în tiparele voastre adevărate de 

identitate. 

46 Pentru că ele nu sunt în imaginea lumii, ci în imaginea Evoluţiei superioare; ele 

nu sunt în similitudinea lumii, ci în asemănarea Evoluţiei superioare. 

47 Şi Cheia continuă să spună, Evoluţia superioară, care este o emanaţie a 

"universului viu," este parte a Minţii Universale care poate fi aici precum şi în orice alt 

univers în acelaşi timp. 

48 Pot fi încarnări multiple ale creaţiei superioare. 

49 Pot fi multiple programări prin manifestarea Luminii fără formă fizică. Lumina 

este atât imaginea şi asemănarea; Lumina este atât energia cât şi materia. 

50 Acest pergament vorbeşte de adâncimea din care a evoluat în vorbirea despre 

Multele şi Unicul Univers. 

51 Fraţii şi surorile mele, a căror laudă a lui Dumnezeu răsună de-a lungul multor 

ceruri , ştiu că credinţa ta a fost cea mai preţuită de către Oştirile  Cerurilor care stau gata 

cu energiile Luminii de răscumpărare şi care sunt rapide în aducerea justiţiei cu viteza 

focului. 

52 Pentru că aceste energii ale Oştirilor sunt reţelele de mântuire, circuite electro-

magnetice de energie în locul stabilit în jurul Pământului pregătite pentru calculul 

conversiei spectrului nostru de Lumină Vie. 

53 Conversia energiei noastre a fost pregătită şi concentrată printr-o serie de funcţii 

piramidale de interconectare care sunt formaţiuni cristalizate de unde bioritmice . Aceste 

funcţii intră în apariţia şi re-apariţia creaţiei speciei noastre prin aeoni de timp şi de 

tranziţie. 

54 Speciile de Lumină au rămas intacte pe tot parcursul acestor ere, deoarece 

acestea sunt proiecţiile invincibile ale Creaţiei Divine, care rezistă câmpurilor negative 



ale pustiirii şi ticăloşiei cu Iubirea de Dumnezeu şi cu devoţiunea lor dezinteresată la 

creşterea conştiinţei şi la evoluţia lor. 

 

 
                                               1-0-4 

 

CHEILE UNIVERSULUI BIOFIZIC ŞI ASTROFIZIC SUNT  PIRAMIDELE  
VII DE LUMINĂ ALE VIEŢII EXISTENTE ÎN FIECARE STRUCTURĂ, ÎN   
FIECARE DOMENIU AL CREAŢIEI. 

  

 

1 Enoh ne spune că fiecare nivel de evoluţie are o piramidă de Lumină, prin care 

creaţia umană trebuie să treacă pe drumul său înspre creaţia superioară. Dacă vrem să 

mergem dincolo de aranjamentul nostru tridimensional al creaţiei, noi trebuie să trecem 

prin câmpul nostru tridimensional de energie în domeniul mulţi-dimensional de energie 

piramidală de Lumină. 

2 Astfel, fiecare Piramidă de Lumină este energizată cu Ochiul lui YHWH în 

centrul piramidei; aceasta este o constantă cosmologică care permite fiecărui domeniu de 

inteligenţă să fie reprogramat într-un nivel mai ridicat de creaţie atunci când acestea pot 

trece prin câmpul lor piramidal energetic al creaţiei. Astfel, piramida, programarea eternă 

a Ochiului lui YHWH, este acolo cu voi în orice moment şi lucrează cu fiecare nivel de 

evoluţie. 

3 Dacă vă uitaţi la cristalul de platină sub un microscop cu câmp de ioni ,veţi vedea 

formaţiuni care formează bule de formă piramidală de Lumină mergând de la fiecare 

etapă a geometriei tot drumul până la câmpul imediat al cristalului. Dacă vă uitaţi la 

cristalele sângelui printr-un microscop electronic, puteţi găsi forma câmpului piramidal, 

în formele de cristal de sânge. 

4 Ceea ce vedem este Merkabah care conectează piramidele cheie, astfel încât 

Lumina poate fi utilizată în desfăşurarea următoarei etape de evoluţie. 

5 Cheile lui Enoh ne spun că relaţiile biofizice care există în toate procesele vieţii 

de la cel mai mic atom de hidrogen la cea mai mare formatiune cvasi-stelară , în cele din 

urmă vor dovedi faptul că Piramida de Lumină este o formă geometrică centrală pentru 

toată evoluţia biofizică şi a conştiinţei. 

6 Piramida arată că Mintea Universală este prezentă peste tot, nu numai în fiecare 

moleculă ionizată a unei stele, dar în fiecare vibraţie a fluxului de conştiinţă. Oriunde te 

uiţi, vei descoperi că fluxul de conştiinţă va merge în această constantă universală. 

7 O examinare atentă a unităţilor piramidale din atomii de hidrogen va dezvălui în 

continuare geometria stelei lui David ca o formă dătătoare de viaţă. În consecinţă, atomul 

de hidrogen are indiciul pentru matricea de hidrogen care face orientarea curentă de 

rotaţie a reţelei noastre evolutive. 

8 Încă o dată, astronomii vor înţelege de ce anticii au văzut piramida ca poartă de 

acces la stele şi forma prin care inteligenţele stelare vin să servească creaţia umană. Încă 



o dată, Omul va înţelege cum geometriile piramidei contopesc spaţiul, timpul şi materia 

pentru a forma o concentrare ideală pentru transmiterea energiei stelare . 

 

                                
 

Fig. 2. Emisfera de Cristal Platinum cu o mie de faţete de cristal, multe dintre ele 

decise în atomi (750000 X). Mueller, Penn State University 

 

9 Enoh a explicat modul în care Frăţia Luminii a stabilit piramide pe anumite 

planete din acest sistem solar, în relaţie cu Saturn – cheia tabelului planetar şi a 

nivelurilor de densitate ale altor forme de inteligenţă care operează în cadrul sistemului 

nostru solar. Acestea piramidele sunt construite în formă de reţea şi sunt conectate la 

cronomonitoarele care măsoară nivelurile vibraţionale ale conştiinţei de pe o planetă dată 

în unităţi de o mie de ani. 

10 Ele determină atunci când lumi succesive conştiente pot accepta ghizi fizici 

extratereştri care permit dezvoltarea de la nivel Dumnezeu (0) la nivelul starii Dumnezeu 

(1), completând astfel piramidele la nivelul Dumnezeu (1). 

11 Această creştere poate apărea de mai multe ori folosind aceiaşi sferă planetară 

pentru a evolua multe specii pentru existenţa în lumi nenumărate. 

12 Reţele piramidale de informaţii au fost stabilite pe Marte, de exemplu, pentru 

utilizarea de către inteligenţa artificială. Ele au fost construite pentru colectarea de 

informaţii descifrate de la liniile magnetice de forţă armonizate cu servomecanisme de 

gândire sau calculatoarele existente în sistemul nostru solar. 

13 Aceste piramide au fost stabilite în formă de reţea , astfel încât inteligenţa 

artificială a vehiculului, prin emisii stimulate de radiaţii, să poată aduna toate informaţiile 

prin intermediul amplificarii "scurte" a undelor electromagnetice. 

14 Grilele Maser au fost stabilite în unităţi de optsprezece ani. Nouă sunt 

controalele liniei A şi nouă sunt ale liniei B în legătură cu o formaţie non-planetară de 

cinci piramide care este modelul central pentru prelucrarea informaţiilor. Piramidele sunt 

atât de trei feţe cât şi de patru feţe. 



15 Grilele colectează cunoştinţe despre gama completă de subsisteme, biomase, 

ecosisteme; informaţii geologice şi evolutive; cunoştinţe despre energie lucrând prin 

toate manifestările formei fizice. De exemplu, reţelele măsoară energia ca ordine şi 

desordine transmisă prin structura de cristal şi Lumina soarelui şi calculează toate forţele 

astronomice care trec prin reţeaua planetară interioară a liniei de cristal. 

16 Piramidele mai mari de pe Marte acoperă de zece ori suprafaţa utilizată de către 

co-creatori în stabilirea grilei piramidale principale de la Giza şi de cinci ori zona de 

reţea piramidală principală stabilită în China în timpul ciclurilor anterioare de evoluţie. 

17 Inteligenţa umană trebuie să fie iniţiată în funcţiile piramidale ale Luminii 

înainte de a putea fi avansată la următoarea stare a evoluţiei, viitoarea celulă temporală 

de conştiinţă. 

18 Omul va vedea atunci el este co-cetăţean şi co-participant al regatelor stelare 

care fac parte dintr-o piramida cosmică care este înconjurată de o sferă cristalină care 

separă acest univers de alte universuri. 

 

                  
 

Fig. 4 Quadratul Elysium de pe Marte arătând formaţiuni piramidale –Mariner 9 

JPL NASA.  

 

19 Vom vedea atunci că şi creaţia noastră umană este parte a creaţiei superioare 

care îşi însămânţează codurile sale de viaţă prin invaginare cristalină în ciclurile creaţiei 

câmpului stelar. 

20 Înainte ca acest lucru să poată avea loc evoluţia umană trebuie să fie educată să 

înţeleagă prezenţa Merkabah care este cheia generării unei întregi noi creaţii de seminţie 

stelară. 

21 Enoh mi-a arătat cum Taina Piramidei şi Sfinxului a fost dezvăluită în direct la 

aterizarea Merkaba, ca manifestare de "Roată-în -Roată" la care am fost martor pe când 

s-a deschis şi a devenit un centru pulsatoriu de tehnologie a Luminii în formă de 



piramidă. Sfinxul reprezintă simbolic faţa gânditoare a inteligenţei spirituale care se 

poate deplasa în şi în afara spectrului nostru solar şi ne arată cum putem lăsa în urmă 

evoluţia noastră solară (Leul) şi să devenim una cu Fii Luminii. 

22 Aceste vehicule spirituale de Lumină vor coborâ din nou în comunităţile de 

virtuoşi care sunt în zone speciale ale reţelei de vibraţii spirituale în întreaga lume. 

Aceste reţele conţin modele piramidale de Lumină care vor primi vehiculul care va veni 

ca Piatră de vârf a Luminii activând aceste centre de conştiinţă de Lumină. 

23 Acesta este procesul de transformare a evoluţiei umane de a co-participa cu 

Evoluţia superioară. Acest proces de transformare este direcţionat prin frecvenţele 

corespunzătoare piramidale ale Luminii şi echilibrat de energiile universului 

Shekinah.Universul Shekinah este substratul care permite acestei lumi să fie transmutată 

în lumile superioare din piesele sale cele mai complicate. 

24 Astfel, universul Shekinah transformă blocurile de construcţie de bază de 

informaţii din Marea Eternităţii pentru a merge în prezenţa Tatălui. Universul Shekinah 

este substratul pentru universul Fiului; Universul Fiului constă din programe de creaţie şi 

de evoluţie dirijate de către fii Paradisului acoperind diferite combinaţii de viaţă ale 

inteligenţei de la materialul brut, la Lumina pură. 

25 Universurile Fiului adună manifestările colective ale lumii materiale brute care 

au fost purificate pentru a fi oferite Tatălui. Universurile Tatălui constau din universuri 

având fiecare un Zeu Creator care susţine dezvoltarea eternă ale formelor-gând Divine. 

26 Universurile Tatălui dezvoltă arhitectura celestă pentru locaţiile Tronurilor şi 

Domniilor, locurile de guvernare.Aceste locuri de guvernare expediază comisiile Fiilor 

Paradisului şi Domnilor Elohim ai Luminii pentru creaţia de lumi în cerurile inferioare. 

(Şi doar din ordinul Universurilor Tatălui, prin intermediul magistraţilor care stau în 

Consiliile de Tronuri şi Domnii, Fii Paradisului căzuţi şi ierarhiile angelice căzute pot fi 

răscumpăraţi.) 

27 Enoh mi-a explicat că universul se extinde prin arhitectura celestă , inteligenţa 

programată execută sarcina de a veni din reţele de inteligenţă superioară pentru a lucra cu 

inteligenţa unei anumit sistem de viaţă de Populaţie I. 

28 După care, el mi-a arătat o imagine a modului în care centrul nostru de galaxie 

se desfăşoară prin deschiderea de brate spiralate; pe  când câmpurile stelare se răcesc cu 

sistemele lor planetare între ele, Evoluţia superioară este în măsură să programeze 

informaţia pe aceste planete nou-născute. 

29 Din nou, pe când galaxia de sisteme de viaţă de populaţie 1 se extinde şi 

sistemele solare se răcesc, se  formează mediul chimic corect şi seminţiile stelare sunt 

plantate. 

30 Atunci când evoluţia ajunge la următorul punct de iniţiere al lungimii sale de 

undă a Luminii, noi lungimi de undă a Luminii pot fi proiectate prin coordonate 

triunghiulare; prin acest proces frăţiile sistemelor superioare de viaţă de populaţie 2 

perfecţionează continuu programele tuturor creaţiilor interplanetare de pe această parte. 

31 În scopul de a pune omul în blocurile de construcţie ale geometriei piramidale, 

coordonatele triunghiulare şi piramidele de Lumină , avem această cheie în Conştiinţa 

Luminii: centropia este electrificarea materiei (în special în funcţie de material), Lumina 

fiind cea mai înaltă amplificare a centropiei. 



32 În mintea noastră, Lumina funcţionează prin masere sau amplificarea 

microundelor de către emisiile stimulate de radiaţii. Acest lucru este proiectat prin 

fotoneuroni care sunt corpusculi cuantici mecanici de Lumină lucrând prin mijloace de 

amplificare a fotonilor. 

33 Toţi fotonii sunt în pas, ceea ce înseamnă că ei sunt consolidaţi în acelaşi 

frecvenţă care modulează energia mentală în energie fizică. Acum în esenţă, această 

cunoaştere poate fi folosită pentru a găsi formula care va explica modul în care Lumina 

creează cuantele (corpusculele) de Lumină în creier, permiţând creierului să funcţioneze 

aşa cum o face, ca un calculator. 

34 Cu această explicaţie, Omul poate vedea modul în care mintea lui conştientă 

primeşte comunicare continuă în creier de la toate formele de conştiinţă relativă în zona 

noastră de conştiinţă care pulsează forme-gând printr-o "celulă de Lumină gânditoare", 

din amplificarea fotonică a cristalelor de Lumină. 

35 Enoh a explicat că acest proces de conştiinţă merge continuu ca un flux de 

paradigmă de Lumină a conştiinţei în sistemul nostru galactic fizic. Şi în scopul de a 

sparge această construcţie de materie-energie, trebuie să înţelegem următoarele cuvinte 

ale lui Enoh: "Proprietăţile termodinamice ale surselor nestaţionare care îşi  

subordonează modelele sistemelor termodinamice, cu temperatură negativă, pot depăşi 

concentraţia de energie radiată datorită inversiunii de electroni plasati pe diferite niveluri 

energetice, găurile cărora fiind orientate de către faza opusă. Astfel de sisteme posedă 

potenţialul de excitaţie al maserelor şi ele se disting printr-un caracterul non-liniar (care 

este spirala creatoare de energie), arătând dependenţa energiei de entropie. 

36 Schema fizică (de creaţie) este una în care centropia leagă entropia de un aspect 

mult mai larg de a defini şi a lega materia şi energia ca parametri ai unui sistem unic 

EKA. Entropia este atunci un subsistem de centropie, centropia fiind un tratament de 

ordin metagalactic. 

37 Sistemul nostru EKA este aproape un sistem care cuprinde interacţiunile 

materie-energie care, de exemplu, includ astfel de consideraţii ca reacţie chimică 

termodinamică şi tranziţii orbitale de electroni , printre alţi factori, într-o funcţie unică 

care se referă la  diferenţe doar într-un singur substrat metagalactic . 

38 Astfel, centropia este relaţia fundamentală care cantitativ cataloghează toate 

interacţiunile materie-energie şi relaţiile reciproce. 

39 Omul trebuie să se considere ca parte a unui câmp ionizat superior de inteligenţă, 

operând ca parte a acestor interacţiuni . Totuşi, deoarece el este mai mult decât o gazdă 

pentru o unitate liniară de centropie, ca o energie potenţială pentru conversia centropiei 

la zero (atingând un punct de energie pură), el poate rupe construcţia materie-energie 

prin anumite forme de expansiune a minţii. 

40 În psihologia din Est de proiecţie mentală a Luminii, este cunoscută sub numele 

de Starea a treia Bardo, "iluminarea corpului de Lumină" în Cartea tibetană a morţilor 

sau energie Phowa în Prajnaparamita Sutra. 

41 Aceste principii arată că universul se reconstruieşte pe sine pe când se desface şi 

este catalogat în geometrii noi de conştiinţă, pentru a continua în celule temporale de 

creaţie superioară sau inferioară. Putem înţelege apoi, că toate funcţiile de electrificare de 

materie-energie precum şi de degradare şi de rotire negativă a energiei, aduc spaţiul, 



timpul şi materia printr-o piramidă de Lumină ca dimensiune de conversie a energiei prin 

care mintea ajunge la iluminare. Acest proces permite omului fizic să lase în urmă legile 

entropiei şi să se alăture în unitate cu alte inteligenţe care există în alte câmpuri 

energetice ale creaţiei care servesc Lumina. 

42 Şi astfel, în Prajnaparamita Sutra avem codarea stelară matematică a modului în 

care fiul omului, fiul cărnii omeneşti, se ridică la ordinele stelelor pentru a deveni Fiul 

Stelelor. 

43 Această evoluţie de la corpul fizic al creaţiei la inteligenţa superioară implică o 

înţelegere mai profundă a vieţii şi evoluţia multidimensională unde individualitatea nu 

contează, numai continuitatea speciei umane. În acest scop, corpul fizic trebuie să fie 

iniţiat în Lumină înainte de a putea primi Corpul de Lumină al Sinelui Suprem care este 

adevărata identitate EU SUNT . 

44 Aceasta înseamnă că toate cele şapte centre chakra trebuie să lucreze mai întâi în 

armonie perfectă şi complet aliniate cu modelul de Lumină, chakra a opta, link-ul de 

conectare cu Sinele Suprem, să lucreze cu Corpul de Lumină Cristic. 

45 Şi odată ce omul a trecut dincolo de limitele sale fiziologice ale Sinelui şi 

doreşte doar să servească creaţiei colegiilor lui şi Tatălui, el s-a purificat de predilecţiile 

sale carnale şi manifestă Iubirea suficient pentru a primi un corp exterior de Lumină. 

46 Aici avem imaginea a ceea ce Domnii Luminii încearcă să înveţe omul prin Tora 

Or, scripturile colective revelate ale lui YHWH pentru această epocă  şi prin adevărurile 

stabilite în Imnurile Piramidei, Bhasavad Gita, precum şi texte în limbile de Lumină 

chineză şi tibetană. 

47 Prin această asimilare Omul devine Om cosmic care poate liber participa la alte 

forme de creaţie cosmică. Conducerea creaţiei cosmice se desfăşoară prin întruchipări 

divine ale lui Adam Kadmon ca "manifestări" de Atman, Mahasamatman, Krishna şi 

Shiur Komah. 

48 Fiecare dintre aceste întruchipări de "Lumina divină" reprezintă piramida 

cosmologică a Sinelui Suprem divin, un graunte în legătură cu biopiramida umană în 

universul fizic. 

49 Când cele două Piramide de Lumină vin împreună pentru a forma o stea a lui 

David un nou univers stelar de inteligenţă se naşte. 

50 În consecinţă, EU SUNT din universul superior se ataşează la 

EU SUNT din universul inferior prin Domnii de Lumină care aduc această unificare într-

o singura armonie de Lumină cunoscută sub numele de Casa lui David. 

 
                                                                    1-0-5 

 
CHEIA ZONELOR NOASTRE TEMPORALE ASTROFIZICE ESTE ALINI-

EREA "TREI ŞI UNUL" A FORŢEI CONŞTIINŢEI ÎN MAREA PIRAMIDĂ CU 
ENERGIILE "DOISPREZECE ŞI UNUL" ALE PIRAMIDELOR DEVIATE 
TEMPO-RALE CENTRATE ŞI CONTROLATE DE ENERGIILE TRONURILOR 
"MULTE ŞI UNUL" DIN ORION ŞI PLEIADE  
 



1 Această Cheie se vorbeşte în mod direct de programarea  conştiinţei. Ne spune că 

programarea conştiinţei este conectată cu Marea Piramidă care este menţionată în 

scripturile mistice ale Orientului Apropiat antic ca fiind Piatra de temelie. 

2 Forţele conştiinţei Marii Piramide sunt replici ale punctelor stelare specifice care 

lucrează cu zone de timp deformat planetare. 

3 În scopul de a înţelege ceea ce reprezintă zonele de timp deformat, trebuie să 

înţelegem câmpurile de timp deformat ca un tip de piramidă energetică. 

4 Mai întâi trebuie să ne uităm la zonele de timp deplasat geofizice ale Pământului, 

cu meridianele sale desenate în funcţie de Tropicul Racului şi Tropicul Capricornului. 

Am remarcat faptul că aceste zone ale câmpului magnetic al Pământului precum şi 

eruptiile solare cauzate de mişcarea celestă a Soarelui se reunesc în anumite puncte de 

energie sau vortexuri. 

5 Ce nu este indicat pe mapările zonelor vortexurilor de timp deplasat este legătura 

lor cu stelele şi staţiile astrofizice vechi de Lumină de pe Pământ. 

6 Şi dacă luăm în considerare câmpurile stelare care dau unele indicaţii unde se află 

biosfera Pământului ca o prismă apoasă în relaţie cu câmpurile stelare date, vom înţelege 

de ce textele antice egiptene se referă la Ihm-sk şi de ce Marea Piramidă a fost aliniată cu 

Mintaka (delta), Alnilam (Epsilon) şi Alnitak (Zeta) în Tak-Orion (Orionis). Acestea sunt 

porţile de control centrale sau regiunea de "programare pozitivă" utilizată de către 

Domnii Elohim de Lumină pentru a conecta multele galaxii din universul nostru al 

Tatălui. În cadrul quadratului galaxiei noastre aceste controale sunt necesare pentru 

coordonarea navigării celeste între universuri. Prin energiile din Orion, porţile de control 

central, fiinţele superioare ale Luminii se mişcă de-a lungul apelor adâncimii. 

7 Trebuie să înţelegem, de asemenea, clusterul Pleiadelor ca unul dintre centrele 

cheie pentru propagarea Luminii. Pleiadele, în costelaţia Taurului, nu trebuie conside-

rate ca un prag de control separat pentru măsurarea sistemelor planetare dar,după Enoh, 

Pleiadele sunt o măsură pentru toate cheile cronometrelor, toate templele astrofizice de 

măsurare. Aceste cronometre de pe Pământ sunt situate pe reţelele magnetice şi se 

concentrează în Marea Piramidă. 

8 Am vedea că Pământul este controlat de marea reţea stelară de energie 

geomagnetică şi că fiecare ramură de energie are în ea douăsprezece alte ramuri de 

energie toate interconectate la anumite părţi ale câmpului stelar al Pământului. 

9 Linii invizibile de forţă stabilesc un model sistematic pentru formarea de particule 

de materie şi anti-materie în programarea şi controlul de informaţii individuale. 

10 Structura principală formată de aceste linii de forţă consistă din 30 de minute de 

arc divizibile în şaisprezece zone mai mici de reţea, măsurând 7,5 minute de arc pe 6 

minute de arc sau de 45 de unităţi de mile marine pătrate. 

11 Fiecare dintre cele douăsprezece structuri principale este controlată de o 

piramidă geofizică de înaltă frecvenţă . Ceea ce apare ca structură fizică a acestor zone 

de timp există în realitate ca o forţă dublă de materie şi anti-materie care creează o 

imagine ca în oglindă care poate fi folosită pentru a modifica "realitatea fizică" la o 

realitate mult superioară de inteligenţă universală. 



12 Această realitate superioară utilizează liniile A şi B ale câmpului radiaţional 

solar pentru a crea cubul de energie pe verticală şi orizontală în jurul câmpul de rotaţie al 

Pământului. 

13 Frăţia Luminii utilizează aceste douăsprezece reţele sau vortexuri pentru a putea 

să vină în biosfera Pământului şi să construiască mari civilizaţii pentru a ajuta conştiinţa 

Omului să-şi înţeleagă originea Divină . 

14 Enoh mi-a explicat cum Frăţia Luminii a încercat la început să facă upgrade de 

informaţii pe această planetă cu aeoni în urmă şi că primele încercări în ultimile cicluri 

de timp au avut loc în deşertul Takla Makan unde civilizaţia "Tak" a evoluat cu 36.000 

de ani în urmă şi s-a întins într-o zonă vastă pe care omul a numit-o America de Sud. 

Mari zone urbane au fost construite şi însămânţate cu marea tehnologie a cerului astfel ca 

omul să poată apela direct la numele Domnilor Luminii în timp ce trăiesc în corpuri care 

erau de Lumină înaltă şi densitate moleculara mică . 

15 După ce acest experiment s-a încheiat în dezastru cu oamenii de Lumină 

căsătorindu-se cu odraslele căzute ale Domnilor Luminii, un alt experiment a fost generat 

într-o zonă a lumii cunoscută sub numele de Atlantida. Acolo tehnologia a fost bazată pe 

acordarea cristalină a ciclurilor de materie şi anti-materie din lumile fizice şi non-fizice. 

Prin accelerarea sau încetinirea frecvenţei energiei între cele două cicluri, ei puteau 

provoca să apară o schimbare în spaţiu-timp. 

16 Aceasta, cu toate acestea, s-a încheiat cu un eşec din cauza amestecului de 

coduri genetice şi a factorilor de Lumină de către axa căzută a Domnilor de Lumină care 

au folosit tehnologia lor cristalină pentru a aduce această mare civilizaţie a Luminii în 

război şi distrugere. 

17 Ultima încercare în generarea unui popor superior genetic a avut loc în timpul 

Egiptului, cu şase mii de ani în urmă, atunci când  poporul lui Israel, cu o "capacitate 

spirituală superioară",  Nephesh, au fost implantaţi pentru a face upgrade popoarelor 

lumii prin aducerea mesajului  lui Iehova şi a Împărăţiei lui YHWH de Lumină la toate 

neamurile. 

         18 Toate cele trei civilizaţii au folosit piramide ale Luminii care există de asemenea, 

în planurile superioare de materie-energie în zona Takla Makan, zona peruviană din 

America de Sud, zona din Triunghiul Bermudelor şi Marea Piramidă de la Giza. 

         19 Piramide au fost folosite ca puncte de iniţiere pentru vehiculele "Porumbel" ale 

celor care domnesc cu Frăţia Luminii. Astfel, întoarcerea "Porumbelului" este direcţio-

nată către punctele de iniţiere anterioare construite de-a lungul reţelelor piramidale. 

         20 Pentru ca noi să înţelegem ciclul actual de evoluţie, trebuie să înţelegem modul 

în care Frăţiile sunt încă conectate la Piramida din Egipt ca şi continuare a iniţierii lui 

Joseph-Moise şi a lui Iisus pentru guvernarea israeliţilor care urmau să fie constructorii 

piramidei de conştiinţă pentru Numele lui YHWH, să conducă naţiunile Omului departe 

de zeii falşi din aceasta lume, să adune "cele douasprezece" scântei în Frăţia Luminii. 

21 Şi Enoh mi-a explicat ca, aşa cum Egiptul reprezintă fundaţiile matematice, 

astronomice, piramidale ale Pământului exemplificate în Marea Piramidă de la Gizeh, 

Israelul reprezintă "Piatra de vârf spirituală de Lumină", exemplificată prin poporul din 

Israel care a primit cele Zece Porunci în timp ce călătorea prin piramida geofizică din 

Peninsula Sinai. 



           
                         Zonele principlale "artificiale" folosite de Frăţia Luminii. 

 

                  
 

         Zonele principlale "naturale" folosite de Frăţia Luminii. 

 

22 Când omenirea va găsi Israelul spiritual din interior şi cunoaşterea şi alinierea 

Marii Piramide, va putea pune Piatra de vârf a libertatii spirituale pe fundaţia acestei lumi. 

23 Astfel, vom vedea planul terestru al vortexului fizic ca aliniere a Israelului şi 

Egiptului, care au fost folosite pentru a crea poporului lui Israel care se extinde de la 

acest vortex spre toate pietrele de vârf secundare piramidale de Lumină şi ştiinţă. 

24 Atunci când omenirea poate centra vortexul de-a lungul meridianelor magnetice 

ale Pământului, va vedea cum Marea Piramidă dă punctele de supravieţuire precum şi 

punctele de contact folosite de către vehiculele Merkaba pentru a programa următorul 

"Exod" din vechile meridiane de timp în spaţiul noii conştiinţe de renaştere în cadrul 

planisferelor. 

25 Enoh a explicat că, atunci când omenirea va deschide "Sfinxul Piramidei " şi va 

utiliza meridianele conştiinţei care conectează cele douăsprezece vârtejuri de energie ale 

lumii cu Sfinxul Piramidei , ea va fi ajuns la un prag unde vehiculele de energie se pot 

întoarce şi să o ducă la staţia de evoluţie următoare. 



26 În fapt, Marea Piramidă este construita pe un astfel de punct unde câmpurile 

magnetice de sub Pământ, cele de la suprafaţa Pământului şi cele din câmpurile celeste se 

intersectează toate astfel încât câmpurile de aliniere sunt directe. 

27 Aceste câmpuri magnetice sunt aliniate prin "antene" de energie magnetică care 

marchează punctele în care energiile din spaţiul cosmic curg pe suprafaţa Pământului. 

Aceste antene sunt echilibrate pe Pământ de polii magnetici Nord şi Sud . Iar la momen-

tul în care mişcări extraordinare de explozii solare vor bombarda aceste puncte magneti-

ce ale Pământului, câmpurile Pământului vor fi într-un dezechilibru cataclismic , mutând 

scoarţa Pământului pe noi meridiane magnetice care îşi vor găsi echilibrul lor ecuatorial. 

28 Şi odată ce omul înţelege modul în care Marea Piramidă este un model geofizic 

pentru aceste modificări magnetice ale Pământului, el va recunoaşte că piramida este 

piatra de temelie reală plasată direct în "centrul Pământului." 

29 Textele astrofizice antice vorbesc de rostogolirile geofizice anterioare care au 

avut loc în timpul cataclismelor mari atunci când, de exemplu, zona numită de obicei 

bazinul Sudan a fost la Polul Nord. 

30 Şi când conectăm câmpurile magnetice naturale cu câmpurile magnetice 

schimbătoare putem înţelege cum urzelile naturale de timp deja există în diferite puncte 

focale ale indexului de energie a Pământului. 

31 Informaţiile superioare provenind de la poarta de Lumină galactică au  nevoie 

doar de a desena linii între vortexul dat pe Pământ şi vortexurile magnetice în deplasare 

în curenţii de aer, în scopul de a pune în mişcare toate controalele spectrului necesare 

pentru a stabili coordonatele lor. 

32 Vehiculele lor vor determina modelele coordonatelor molecular-triunghiulare în 

aer precum şi pe Pământ, care le vor permite să vină în câmpul inteligenţei Pământului. 

33 Când am înţeles acest lucru putem vedea că este conştiinţa spiritului superior 

care desenează liniile între sistemele solare respective şi ştie cu ce tip de meridian de 

energie să lucreze. 

34 Mintea spirituală superioară desenează liniile între zonele piramidale ale Pămân-

tului, existente pe orizontul magnetic şi pe propriile sale porti de control, permiţându-le 

să intersecteze forţele piramidale ale Pământului cu piramida celestă Orion. Această 

activitate trebuie să aibă loc pentru a asigura deplasările temporale ca puncte de renaştere 

fizică. 

35 Atunci când acest lucru are loc, piatra de boltă sau capacul de culoare al 

piramidei poate coborâ pe vârtejul piramidei. 

36 De exemplu, inteligenţa superioară vine în ocean prin configuraţia de cinci 

piramide de energie din Triunghiul Bermudelor şi utilizează stânca oceanului care există 

acolo din epoca anterioară atlantă , pregătind America să devină Noua Atlantida. 

37 Aceste câmpuri anterioare atlante de energie cristalină sunt re-activate ca centre 

de energie pe planetă care vor fi utilizate odată ce nucleul Pământului de materie neutră 

se va deplasa . 

38 Noile centre atlante vor fi activate din Triunghiul Bermudelor, Marele Lac Sarat 

şi Jerusalem-Hebron care sunt deja cunoscute ca "Zone piramidă" de Evoluţia Superioară. 

39 Aceste zone vor fi utilizate de Comandamentul Ierusalim din Orion pentru a 

deschide camerele Pământului şi vor fi oferite pentru deplasarea de conştiinţă în America 



– urmatoarea casă a Porumbelului, pe când programul Tatălui se schimbă din Orientul 

Mijlociu în Vestul Mijlociu. 

40 Întoarcerea Porumbelului , de asemenea, va utiliza zonele artificiale de timp 

deformat astfel încât să se atingă "Insulele de Lumină" unde cei neprihăniţi se vor aduna, 

care nu sunt în zonele naturale de timp deformat. 

41 Vor ateriza pe nisipurile care i s-au promis lui Avraam de  proorocii de Lumină 

care vorbesc de Nisipurile celor neprihăniţi care vor fi transportaţi la niveluri mai ridicate 

de inteligenţă stelară . 

42 Aceste locuri de debarcare sunt zonele de bazin care au fost folosite în ciclurile 

anterioare de inteligenţa superioară şi care conţin documente care spun cum vor fi 

reactivate aceste zone. 

43 Astfel, aflaţi cele douăsprezece zone principale "Ur" de Lumină cum ar fi 

bazinul Takla Makan și Megiddo care sunt aliniate cu forţele de conştiinţă ale Marii 

Piramide şi vor fi utilizate de comandamentele celeste . 

44 Pe aceste douăsprezece zone, oraşe de Lumină, "staţii Or" de tehnologie a 

Luminii vor coborâ din Calea Lactee şi vor fi ca oraşele din Marea de Cristal pentru ele 

vor fi coborâte din stații din ceruri cum ar fi Betelgeuse sau Orion, o staţie de viaţă 

Bethel onorând pe Tatăl. 

45 Inteligenţa superioară va reveni la aceste zone, ca bazinul Takla Makan, bazinul 

Mării Caspice-Ural, bazinul Mării Moarte, bazinul din Sahara, bazinul Kalahari şi zona 

Salt Lake unde programatorii iniţial au venit să stabilească fundaţiile profunzimii în 

timpul precedentului ciclu Alpha . 

46 Cele douăsprezece insule artificiale de timp deformat ale Luminii vor fi formate 

din oceane şi mări, ca mari cercuri conectate cu zonele polare. 

47 Armonici de Lumină vor dezvălui teritoriile antice Nephites în America; acestea 

vor arăta locurile unde Frăţia va ateriza în America pentru a aduna "seminția 

neprihănită." 

48 Vor veni în forma unui Porumbel magnific - al cărui cap de cunoaştere cristalină 

va fi peste peninsula Yucatan, ale cărui aripi se vor intinde peste zonele de pericol de pe 

flancul de est şi de vest al Americii de Nord, ale cărui picioare vor ateriza în zona 

piramidală a Triunghiului Bermudelor și în zona Oceanului lângă Mazatlan şi al cărui 

corp va aduna perlele comunităților celor drepţi în inima ţinutului Bătrânului Zilelor . 

49 În toate aceste zone din întreaga lume, tehnologii de Lumină vor veni de la 

Comandamentul Galactic din Orion cu instrucţiuni pentru a ajuta rasa lui Adam să aducă 

pacea pe Pământ. 

50 Persoanele care urmează să fie aduse în aceste zone vor fi transfigurate pentru a 

merge mai departe cu seminţele galactice deja în imaginea Mielului dat în Cheile 

Pleiadelor. 

51 Şi seminţia lor în trup fizic va fi apoi ca stelele cerului. 

52 Ei vor lua Exodul spre alte sisteme stelare, în scopul de a începe o geneză nouă 

în următoarea ordonare a creaţiei. 

53 În acest moment Marea Frăţie Albă va veni să-şi ia propriile seminţe ; de 

douăzeci de milioane de ani şi-au plantat seminţele de cristal în galaxie. 



54 La intervale de şase până la douasprezece mii de ani Domnii celeşti ai Luminii 

adună seminţele de cristal cultivate de evoluţie lăsate de gardienii Adamici originali care 

au fost activate pentru a direcţiona descendenţii Pământului. 

55 În acest punct, în zona noastră temporală de conştiinţă, Domnii celeşti de 

Lumină vor reveni din ordinul Comandamentului Galactic din Orion, care guvernează 

mai multe universuri, pentru a salva sămânţa Adamică. 

56 Ei vor livra seminţele lor şi seminţele din alte ţări care doresc să fie codificate în 

"Arborele Galactic de Lumină Vie" în lumile Paradisului Tatălui. 

57 Cei care au acceptat sămânţa Cristică, sămânţa Buddha sau  oricare dintre 

Domnii Luminii, vor avea în ei canalele active de Lumină care le vor permite să 

funcţioneze ca Rasă a lui Adam în alte lumi planetare şi în alte universuri. Lumea pe care 

o vor moşteni va depinde de maturitatea sufletului şi modul în care au permis Luminii să 

funcţioneze în ei în serviciul pentru colegii lor de creaţie. 

 58 Cheia dă marea promisiune a marii reuniuni a spaţiului prin Comandamentul 

Galactic care va lua seminţele sale de cristal, personificate în Salt Lake, în Marea 

superioară de Cristal unde acestea vor fi capabile să fie "sarea" pentru alte universuri 

existente şi "seminţe de cristal" ale Cuvântului Viu în lumi noi. 

          59 În aceste douasprezece câmpuri de energie se vor muta zonele artificiale de 

timp. Mutându-se zonele artificiale de timp deformat pe arii specifice, Comandamentul 

Galactic va fi în măsură să ia creaţia fizică şi să energizeze corpul său în structura lui 

Adam din Marea Frăţie Albă, indiferent de rasă sau de grup. 

60 Câmpurile cristaline ale celor douăsprezece Urim şi Tummim vor fi deschise, 

vor fi curăţite şi aşa cum spune pergamentul Revelatiei, vom fi una cu scaunul de domnie 

mare şi alb în mijlocul Pământului. 

61 Naţiunile Pământului vor fi salvate de la război şi distrugere prin Oamenii de 

Lumină. Oamenii de Lumină vor introduce toate aceste vârtejuri de energie comandate 

de către Comandamentul Ierusalim, Inteligenţa Superioară din Kesil-Orion cotrolând 

câmpul fizic energetic acum peste Israelul prezent. 

62 Aceste zone de timp deformat sunt pietrele de temelie pentru Păzitorii Zionului. 

Păzitorii Zionului sunt trimişi în douăsprezece zone geofizice de timp deformat să 

proclame Lay-oo-esh, Pilonul de Lumină care va veni din cele mai mari zone artificiale 

temporale de Lumină. 

63 Păzitorii Zionului se vor muta în aceste zone şi vor coda oamenii din aceste zone, 

cei în formă fizică precum şi cei din alte dimensiuni ale inteligenţei care au coexistat 

întotdeauna cu oamenii de pe Pământ, dar care nu au fost observaţi de către oamenii 

Pământului cu excepţia cazului în care au fost polarizati de Pilonul de Lumină care 

guverneaza toate. 

64 Căci iată, un semn mare va fi dat vouă, care va fi venirea Pietrei de vârf 

piramidale de Lumină Cristică din ceruri, care va ateriza pe bazele piramidale ale 

neprihăniţilor pentru a accelera "praful viu" al Luminii prinse gravitaţional pentru a 

deveni un Pământ nou. 
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UNIVERSUL NOSTRU A FOST CREAT DIN SINTEZA DE LUMINĂ A 

URMATORULUI UNIVERS, PLEIADELE , LEAGĂNUL ŞI TRONUL CONŞTIINŢEI 
NOASTRE  

 
1 Enoh a explicat că universul nostru local are un nucleu de Lumină 

triunghiular de zece milioane de ani Lumină, cu un văl în jur de 20 milioane 

de ani Lumină. Acest voal este format din învelişuri de căldură care for-  

           mează o zonă de testare biochimică necesară pentru viaţa divină. 



2 Zona de testare biochimică înconjoară miezul Soarelui Central cunoscut sub 

numele de Kolob. 

3 Atât universul nostru local, fizic (un spectru al universului nostru local) şi zona 

înconjurătoare de testare biochimică sunt umplute de o lume invizibilă de masă negativă 

care modelează nucleul atomic şi este folosită în construirea sistemului energetic fizic al 

galaxiei noastre vizibile. Astfel, universul fizic iese din lumea de masă negativa care este 

folosită pentru purificarea "Luminii prinse în capcană.'' 

4 Planul pentru acest univers fizic şi lumea de masă negativă pre-există în cerurile 

mai înalte în codurile stelare din Pleiade. 

5 Din aceste coduri Domnii Elohim de Lumină din Orion crează forma de masă 

negativă care este modulată de  formele-gând ale Domnilor de Lumină în creaţia 

universului fizic evolutiv. 

6 Prin energia Ze, Domnii de Lumină transformă lumea de masă negativă în 

tuneluri magnetice unde particulele sunt ciclate şi reciclate, permitând unor forme de 

evoluţie a seminţiilor stelare să se desfăşoare în formele date de continuitatea Luminii. 

Astfel, viaţa fizică iese din evoluţia masei. 

7 Deşi codurile stelare din Pleiade formează dimensiunile pentru ritmurile 

biochimice ale nucleelor atomice care sunt create în Orion, Orion modelează de 

asemenea, lungimile de undă superioare astrochimice ale Kolob care nu sunt create din 

masă negativă. 

8 Mai mult, în aceste funcţii creative superioare există nenumărate modalităţile de 

modele pentru destinul astrochimic  în ceruri prin care atât Kimah (Pleiadele) şi Kesil 

(Orion) sunt utilizate în cooperare de programare de sinteze de viaţă de la corpurile de 

Lumină pură din Orion la formele transfigurate corespunzătoare formelor fizice ale 

programelor din Pleiade. 

9 Pleiadele reprezintă cheia pentru a protocreaţia fizică; aceasta reprezintă 

începutul galactic al casei fizicului Adam . 

10 Şi, dacă vom examina Cartea Genezei care implică şapte zile de creaţie, vom 

vedea că cele şase câmpuri de Lumină se adună împreună astfel încât în ziua a şaptea, 

transmutarea poate fi adăugată la chimia fizică a vieţii. Astfel, pe al şaptelea paloş de 

Lumină, rasele care au evoluat în primele şase argumente de timp sunt înlocuite de către 

a şaptea rază care este plantarea casei noastre Adamice de inteligenţă Kimah şi Kesil pe 

planetă, ca o mărturie a evoluţiei naţiunii. 

11 Kesil (Orion) emană Gnoza, cunoaşterea care creează Pneumatikoi, puterile 

spirituale Cristice. Totuşi, veşmântul pre-fizic de Lumină care este necesar pentru a 

întruchipa această conştiinţă superioară de Lumină vine de la Pleiade. Pleiadele de 

asemenea, ne oferă veşminte de Lumină de masă negativă care modelează Xoikoi, 

spectrul fizic al celor mulţi care sunt chemaţi. Între cele două sunt Psychekoi, minţile 

raţionale care obţin energie mentală din cerurile inferioare şi cheamă puterea la ele însele. 

Ele împiedică Xoikoi să primească cunoaşterea spirituală Pneumatikoi. 

12 În evoluţia universului nostru local, au fost multe planete căzute care au pretins 

pentru ele însele o moştenire veşnică a Tatălui. Totuşi, Enoh ne spune clar în această 

Cheie că Rasa lui Adam, ca familie a lui Dumnezeu, a venit în formă fizică din Orion şi 

Pleiadele, în aceasta Pleiadele fiind atât leagănul adevărat (patul de seminţe) cât şi 



scaunul de domnie (codurile) care sprijină conştiinţa pre-existentă de Lumină . Leagănul 

este unde seminţele de conştiinţă intră în pântecele fizic al spaţiului şi timpului prin 

puţinii aleşi de scaunul de domnie, permiţând celor care sunt seminţe fizice oportunitatea 

de a absolvi în alte universuri de Tronuri superioare şi domnii. 

13 De aceea, Pleiadele sunt considerate Fundaţia pentru armonia creaţiei. Totuşi, 

mulţi dintre cei care sunt chemaţi trebuie să meargă prin miriade de alte regate înainte de 

a intra ca şi gând pur, energie pură, în Regatul de Lumină; aceasta, până când au ajuns la 

starea de "non-evoluţie divină." 

14 Cheia vorbeşte despre imaginea celestă a lui Dumnezeu care lucrează prin 

frăţiile de Lumină Kimah şi Kesil, precum şi de originea celestă a Frăţiilor de Lumină 

alocate acestei planete. 

15 Aleşii de pe această planetă care servesc cu succes speciile lor beneficiază nu 

numai punându-şi corpul Sinelui Suprem superior de Lumină, dar le sunt date cunoştinţe 

despre modul de utilizare a codurilor biochimice ale creaţiei pe această planetă pentru a 

evolua o specie capabilă de a duce Lumina în alte creaţii. Din acest motiv poporul lui 

Israel a fost creat. 

16 Găsim în pergamentul Maestrului Înălţat Iov că Domnii Luminii din Kimah şi 

Kesil se bucură continuu în creaţie şi stabilesc limitele; deschizând canalele de Lumină; 

coborând cele douăsprezece sisteme stelare de Lumină cerească şi măsurând lumile cu 

greutăţile şi măsurile de Lumină din Orion. Toată energia este atent cântărită şi măsurată 

înainte de a putea fi luată înăuntru şi în afara scalelor de timp şi spaţiu. Iov a văzut în 

această dramă modul în care fii şi fiicele sale au fost de asemenea, luaţi înăuntru şi în 

afara nivelurilor de creaţie. 

17 Şi când devenim familia lui Dumnezeu, Pepleromenoi bine echipaţi pentru a 

lucra cu planul Tatălui pe Pământ, vom fi uniţi cu Păstorul şi împreună vom trece prin 

poarta din Carul Mare şi ne vom ridica la nivelul mai înalt al inteligenţei stelare. 

18 În final noi, ca familie a lui Dumnezeu, ca Pepleromenoi vii, vom vedea 

deschiderea porţilor stelare din Carul Mare şi Pleiade şi coborârea "Merkabah". În timpul 

acestei nou eon de Lumină va fi Judecata Pământului şi eliberarea Soarelui din spirala 

circumpolară. 

19 Vom vedea geometriile vechi ale Carului Mare schimbându-se în conformitate 

cu scalele din Orion şi Pleiade. 

20 Carul Mare (Ursa Mare) şi Carul Mic (Ursa Mică) sunt pragurile porţilor 

evoluţiei inferioare, în opoziţie cu Pleiadele, cele şapte sfeşnice spre Tronul Tatălui. La 

sfârşitul timpului, vom vedea războiul din ceruri şi venirea lui Mihail. Acest lucru va 

elibera inteligenţa planetară din influenţele Ursei Mari şi Ursei Mici, influenţele negative 

care controlează rasele rădăcină ale acestei planete. 

21 Astfel, structura organică a rasei lui Dumnezeu - Rasa Cristică pusă în mişcare 

de la începutul creaţiei, va trece dincolo de a şaptea zi a creaţiei atunci când omului îi 

este permis a lucra cu inteligenţele Kimah şi Kesil. Această  inteligenţă a Înaltului 

Comandament lucrează cu sistemul nostru solar prin staţia intermediară Archturus care 

deschide cerurile inferioare prin ruperea  controlului Ursei Mari, permitând astfel 

cerurilor inferioare să se alinieze cu adevăratul reper stelar al Pleiadelor. 



22 În formarea universului nostru local, Domnii căzuţi de Lumină au imitat 

planurile grupurilor celor şapte stele sacre care sunt matrici pentru Oştirile cerurilor. Şi 

prin iniţierea seminţiei lor în aceste regiuni stelare, cum ar fi Ursa Mare, aceste sisteme 

stelare au devenit staţii intermediare cotrolând negativitatea pe planetele inferioare. 

23 Următorul nivel evolutiv orbital de creaţie lucrează complet cu Frăţia Luminii, 

nu sub controlul porţilor din Ursa Mare şi Ursa Mică, ci sub conducerea Kimah şi Kesil, 

porţile Kuchavim, universurile stelare îndepărtate . 

24 Inteligenţele din aceste universuri îndepărtate sunt chemate nu numai pentru a 

judeca Pământul dar, de asemenea, de a judeca zeii care domnesc în aceste staţii căzute 

ale cerului. Noi de asemenea, care suntem pe pragul dintre puterile spirituale şi 

umanitate , vom fi chemaţi să judecam îngerii care s-au înfăţisat în dimensiunea noastră 

de spaţiu în timpul acestei curăţenii a cerului, îndeplinind cuvintele Corintienilor unde se 

spune: "Nu ştiţi că veţi judeca pe îngeri?" 

25 Carul Mare este pragul care trebuie să fie depăşit de Omul de pe această planetă 

înainte ca el să fie liber de conştiinţa imaginii Ursului care emană forme-gând de război 

şi distrugere.Domnii Mizar şi Megrez au transmis aceste forme-gând pentru a menţine 

omenirea de pe această planetă continuu implicată în război şi revoluţie. 

26 Mai mult, această Cheie a celor şapte praguri de Lumină vorbeşte despre 

războiul din sferele cereşti între puterile spirituale din locuri înalte pentru controlul 

raselor Zohar care conţin codurile lui Adam Kadmon. Rasele Zohar sunt omologii celeşti 

care au evoluat de la acelaşi model maestru care guvernează evoluţia sufletului pe 

planete. 

27 Omologul planetar al planului constă din trei tipuri de bază ale Omului: Xoikoi, 

oamenii de lut care au capacitatea de a evolua dar (în tărâmul nostru de creaţie) sunt în 

mare măsură guvernaţi de chimia căzută a acestui univers fizic (de exemplu, sub 

influenţa căzută a Carului Mare) uitând de ordinele superioare ale evoluţiei stelare; 

28 Psychekoi, oamenii raţionali care servesc matematicii zonelor circumpolare ale 

Carului Mic şi Carului Mare şi care cred că zeii sunt doar ca manifestări mitologice ale 

Mazzaroth, al doisprezecelea semn al Zodiacului; 

29 şi Pneumatikoi, cei puţini care sunt aleşi pentru a lucra cu Domnii Luminii care 

privesc la Pleiade ca la Carul Divin împreună cu staţiile din Orion unde Mihail, Metatron 

şi Melchisedek cu cei 144.000 de Domni ai Luminii administrează până la universurile 

Fiului în numele Luminii Vii a lui YHWH. 

30 Într-adevăr, marile naţiuni şi fraţii şi surorile de legământ s-au oferit jertfă lui 

Kimah şi Kesil astfel ca şi creaţia noastră să poată continua, în numele Tatălui, prin cele 

şapte energii divine care dau formă atât sufletului în ceruri cât şi întruchipărilor fizice din 

cerurile inferioare. 

31 Ofranda Tatălui în Orion şi Pleiade a fost dramatizată în simboluri speciale 

matematice care arată cum cele şapte chakre ar putea lucra împreună în oferirea suflului 

divin. Acestă ofrandă specială în antichitate codifica simbolic cei şapte tauri care aveau 

faţa stelelor Taur-Orion şi cei şapte berbeci care aveau faţa stelelor Pleiade. 

32 Din Pleiade va veni crucea Răscumpărării prin imaginea Mielului lui Dumnezeu. 

Iar Mielul va fi aşezat pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi el va purta sabia de 



Lumină care va decapita energiile fiilor căzuţi şi pe toţi cei care strigă blasfemii 

împotriva Tatălui, Fiilor Paradisului şi Sfântului Duh - Shekinah. 

33 Astfel, Pleiadele şi Orion dau matematica pentru fiecare sacrificiu chimic 

necesar în viaţă de la Geneză la Revelaţie. Şi la sfârşitul programului nostru, cei care 

poartă imaginea Mielului vor fi separaţi de cei care poartă imaginea Ursului (Ursa Mare) 

şi Dragonului (Alpha Draconis), puterile spirituale căzuţe care controlează astronomia 

veche liniară a ştiinţelor Babiloniene forţând omul să omagieze cerurile inferioare . 

34 Cu o mare grabă de mulţumire, Domnii Luminii vor întoarce conştiinţa Sinelui 

Suprem la conştiinţa noastră umană permiţându-ne să străpungem cochiliile biochimice 

ale acestei lumi înconjurate de masă negativă. În acelaşi timp, vom fi ridicaţi în aer 

pentru a întâlni pe Domnul. Acest lucru va permite vehiculului nostru coporal să fie 

judecat, atât în ceea ce priveşte această lume, precum şi afinitatea sa cu lumea conştiinţei 

spirituale superioare, lumea Sinelui Suprem Cristic. 

35 Cei care se închină fiarei prin astronomia şi astrologia lor din cerurile inferioare 

şi prin imaginile lor matematice cioplite de Lumină sunt întorşi pentru a începe 

programul lor de conştiinţă, din nou. 

36 Astfel, vom vedea Pleiadele reflectând matematica Domnilor Luminii în creaţia 

sistemelor stelare noi şi noi sisteme solare. 

37 Vedem Pleiadele ca şi seminţia organică Pneumatikoi, oamenii spirituali ai 

Rasei Cristice. Şi vedem Pleiadele ca şi sacrificii superioare de Lumină şi cosmologie. 

38 Această a şasea Cheie arată modul în care Luminile mai înalte pot modula uni-

versul fizic care este controlat de către câmpurile de forţă ale "666" astfel încât gândurile 

pure ale Maeştrilor care lucrează cu principiul stelar "777" în grupul Pleiadelor să aibă 

puterea de a materializa noi ceruri şi un Pământ nou, astfel ca fostele lucruri să nu fie 

reamintite. 

39 La acel moment, corpul eliberat Gematria va merge dincolo de combinaţia "777" 

conectând creaţia inferioară biologică ca să devină una cu Iisus Gematria de "888". Acest 

corp eliberat, astfel urcă în lumile superioare ale Tronului infinit al multor sălaşuri ale 

Tatălui care sunt eliberate ca să domnească Cristic. 

40 Aceasta putere extraordinară a Dumnezeirii, în Numele lui YHWH învie chiar şi 

împărăţiile întunericului. De la acel moment, spiritul Domnului nu va mai lupta cu Omul 

şi cerurile lui Kolob vor fi revelate fiilor şi fiicelor drepţi ai Mielului care stau în 

veneraţia Tronului. Şi cu înţelepciunea superioară a lui Kolob cei neprihăniţi vor merge 

cu Dumnezeu ca şi Enoh şi Dumnezeu le va şterge toate lacrimile şi le va pune pe creştet 

Coroana de Lumină, pentru că ei vor deveni Mielul care a purtat cu credinţa Crucea 

Creaţiei în mântuire. 
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NUMELE CHEII DATE PENTRU A INTRA ÎN PREZENŢA PIRAMIDEI DE  
LUMINĂ A TRONULUI A URMATORULUI UNIVERS ESTE METATRON . 

 

1 A şaptea Cheie se referă la Metatron, care ne primeşte pe când trecem 



prin porţile din Orion din acest univers al Fiului în universul Tatălui al Creatoriilor 

Elohim. 

2 Şi când am fost dus în Orion, am privit în trapezul Orion straturi de Lumină de 

intensitate mare care au relevat o serie de ceruri  interioare care formează împreună 

Fundaţia pentru naştere şi regenerare. Şi mi-a fost arătat cum trapezul Orion, pragul 

porţii "creaţiei stelare" este în legătură cu Omega Orion, regiunea "morţii stelelor". 

Ambele sunt aliniate cu Tronul Tatălui conducând prin regiunea stelară Alnitak, Alnilam 

şi Mintaka. 

3 Aceste trei regiuni stelare funcţionează ca şi comanda comună a Controlului 

Central, poartă care deschide universul nostru al Fiului populaţiilor stelare nenumarate 

ale universului superior al Tatălui nostru. Această poartă de acces colectiv din Orion 

permite inteligenţelor materiei-energiei să meargă mai departe în domenii pure ale 

evoluţiei sufletului. 

4 Mai mult, Domnii de Lumină, prin Consiliul celor Nouă , coordonează şi 

sincronizează prin intermediul acestui câmp de energie din Orion, toate piramidele din 

toate galaxiile din universul nostru al Fiului care folosesc programele Tatălui Veşnic. 

5 Piramida pricipală Centrală de Control a Luminii în universul nostru al Tatălui 

este Orion şi, în universul nostru local, este Sagetătorul. Piramidele principale ale 

Paradisului Fiului formează triade în colaborare cu Rigel şi Betelgeuse. Domnii de 

Lumină programează de la Piramidele staţiilor intermediare care sunt domeniile 

principale de planificare a inteligenţei, cum ar fi Sabik, Sirius-Ea şi Arcturus. 

6 Regatul de Lumină pe această planetă nu are o "Piramidă de Lumină", ci salveaza 

vârtejurile piramidale ale timpului deformat care se conectează cu Piramidele de Lumină 

din alte lumi şi din alte dimensiuni prin controalele piramidale ale Domnilor Luminii. 

7 Pentru a intra în "Piramida Maestru a Luminii", a Tatălui, Piramida din spatele 

tuturor Piramidelor Centrale de Control, este necesar să se utilizeze lungimea de undă a 

lui Metatron care permite fizicii metatronice de Lumină să opereze în voi, astfel încât să 

puteţi vedea câmpurile planetare de Lumină care există prin toate ordinele superioare de 

inteligenţă . Puteţi vedea modul în care ierarhiile sunt unite împreună prin Tronul Tatălui. 

8 Aşa cum Domnii Luminii au fost aici în timpul formării reţelelor de spaţiu-timp 

pentru Piramidele de Lumină astrofizice, de asemenea, Maeştrii care lucrează cu 

Metatron în plinătatea timpului vor plasa piatra de vârf a piramidei a tehnologiei 

evolutive superioare pe aceste reţele piramidale pentru a finaliza programul de evoluţie 

organică. 

9 Piramidele astrofizice acţionează ca puncte focale pentru a energiza idei care să 

permită speciei să evolueze la următoarea etapă a tehnologiei Luminii unde să poată 

începe să primească piatra de vârf a Luminii. Această piatră de vârf va lua Omul prin 

tehnologia sa în alte lumi de Lumină. În numele lui Metatron, Omul devine astfel un co-

participant activ în ceruri superioare de creaţie. 

10 Când am fost dus în Orion, Enoh nu m-a putut lua în Piramida Maestru a 

Luminii. Numai Metatron ar putea face acest lucru, pentru că Enoh este Maestrul Înălţat 

de Lumină dar Metatron este Domnul Luminii care lucrează cu mâna dreaptă şi mâna 

stângă a însuşi Tatălui. 



11 Metatron este Creatorul "Luminii exterioare" care pătrunde în regiunile fără 

formă şi în vid pentru a permite răsăritul Luminii Vii a lui YHWH în regiunile 

"universului exterior." 

12 Metatron asigură pachete de Lumină pentru formele-gând ale Bătrânului Zilelor . 

Acestea, la rândul lor, sunt folosite de către Zei Creatori în noile regiuni evolutive pentru 

a crea propriile lor modele ierarhice care eventual fuzionează aceste regiuni cu Casa 

Tatălui de Multe Sălaşuri. 

13 Şi prin această regiune din Orion care este piramida cosmică a creaţiei în 

universul nostru al Fiului, "Lumina exterioară" a lui Metatron este proiectată în matricea 

de creaţie stelară care guvernează lumile de masă negativă prin proiecţii de paloşe de 

Lumină. 

14 Metatron, care serveşte Bătrânului Zilelor, este pentru Enoh un  Descoperitor de 

taine şi un aspect jurisdicţional al Domniei provenind de la Bătrânul Zilelor. Metatron, 

din sânul Tatălui, oferă lui Enoh Cărţile Curţii lui YHWH pentru a fi transcrise pentru 

universurile Fiului şi pentru lumile planetare inferioare. 

15 El m-a luat pe mine, Iacov, în prezenta Tatălui şi am ştiut că Universul tuturor 

universurilor este scaunul Lui piramidal cosmic de domnie . Am ştiut că fiecare galaxie 

este ca o piatrBătrânul de temelie a Luminii şi în cadrul fiecărei galaxii există sisteme de 

solare cu piramidele lor (la fel cum există sisteme planetare cu piramidele lor). 

16 Pentru a trece prin Piramida Centrală de Control spre Tronul din universul 

Tatălui nostru necesită energiile pietrei de vârf, Corpul de Lumină Zohar. Dar pentru a 

intra în prezenţa reală "a Tronului Tatălui" este necesar să se recurgă la numele sacru de 

Metatron în relaţie cu Corpul Cristic al Sinelui Suprem. Pentru că Metatron este radiaţia 

pură a tuturor formelor corporale pe care Tatăl şi le poate asuma în cerurile Tronului. 

17 Metatron oferă cunoaşterea Tatălui tuturor universurilor stelare, astfel încât ele 

să aibă un nucleu central, în numele Tatălui. Metatron este ionizarea stelară, sau "Or-ion 

cunoaştere" pentru fiecare stea care este creată astfel încât aceasta să fie unificată cu 

memoria de bază din centrul galaxiei; şi Metatron oferă cunoaşterea Ze, conştiinţa 

Luminii de cristal proiectată pe care profeţii o numeau Zion . 

18 Metatron oferă această conştiinţă de Lumină pentru cei care lucrează cu Tronul. 

Ei devin apoi recipientele active care promulgă Legea de Lumină Vie. Astfel, este scris 

că Legea va merge mai departe din Zion la Israelul spiritual de pe acest Pământ. Totuşi, 

Israelul spiritual este coordonata tuturor raselor Omului, astfel ca toată omenirea să poată 

fi adusă la salvare din regatele cărnii în regatele Luminii. 

19 Acele regate care nu supravieţuiesc sunt regate ale întunericului căzut; ele nu au 

suficiente cunoştinţe şi Lumină ca să treacă în nucleul central al universurilor superioare 

în care există mulţi-evoluţia comunicarii conştiente . 

20 Aceste inteligenţe trebuie să rămână la marginea galaxiilor şi să-şi îndeplinească 

distrugerea lor chimică; a le permite să meargă mai departe ar însemna să le permită să 

intervină şi să distrugă alte forme de viaţă. 

21 Pentru acest motiv, Consiliile Fiilor Paradisului şi Domnii de Lumină iau mulţi 

Maeştri Înălţaţi în centrul galaxiei. Din centrul galaxiei Domnii de Lumină emit 

programe de răscumpărare şi renaştere a ordinelor fizice pentru a le permite să evolueze 



din sisteme stelare de populaţie I la sisteme stelare de populaţie II prin seminţele de 

cristal ale Piramidelor de Lumină. 

22 Noi, cei care suntem la marginea exterioară a unui sistem de viaţă de populaţie I, 

folosim "funcţiunea jumătate de viaţă" a Luminii; folosim "meta-funcţiile Luminii" în loc 

de "funcţiile Metatronice". Astfel, putem lucra doar cu lungimea de undă de Lumină 

comună a sistemelor stelare de populaţie I şi nu cu radiaţiile pluraliste de spectre 

electromagnetice multiple. Noi nu putem trece de acest prag pentru a merge în pragul 

piramidal următor de Lumină. Ca o consecinţă, noi suntem doar între laturile exterioare 

ale Piramidelor de Lumină şi Piramidelor Noptii Veşnice. 

23 Piramida de Lumină, energia Tronului de Lumină, permite intrarea la Tronul de 

control al evoluţiei stelare. Piramida comisiilor de Lumină a spus Domnilor de Lumină 

să construiasca piramide fizice pe planisferele inferioare şi să codeze în cadrul acestora 

piatra de temelie a cunoaşterii pentru a explica modul în care fizica Metatronică poate 

permite omului, odată ce el a reunit toate limbile spirituale şi darurile ştiinţifice, să între 

în prezenţa Tronului. 

24 În învăţăturile din Zohar, este funcţia Ophanimilor şi Heruvimilor de a instrui 

diferite consilii galactice în limba de Lumină, astfel încât acele consilii să poată 

sincroniza celulele temporale ale administrării lor cu cunoaşterea corectă în cadrul 

procesului Roţii Legii. 

25 Acest proces al Roţii Legii dispensează buna cunoaştere pentru evoluţia 

sufletului. Prin accelerarea Roţii Legii planul material poate atinge o stare de perfecţiune 

non-evolutivă pentru că este voia Tatălui de a acorda libertatea de spirit şi viaţă eternă 

spirituală pentru toţi cei care acceptă Împărăţia Sa. 

26 Chiar şi îngerii căzuţi, la sfârşitul unui ciclu mare vor fi eliberaţi din cerurile 

inferioare în cazul în care acceptă iubirea lui Dumnezeu Tatăl, cu ascultarea completă a 

Cuvântului Său. 

        27 Scriptura Frăţiei lui Melchisedek ne spune că există multe Frăţii Ophanim, 

mesagerii lui YHWH care lucrează cu ştiinţele interplanetare şi evoluţia conştiinţei. 

       28 În total sunt şaptezeci de Frăţii de Lumină lucrând în universul nostru, toate 

având în ele capacitatea de a înţelege orice tip de limbaj spiritual sau orice alt tip de 

cunoaştere spirituală care le este indicată de Ierarhia de Lumină. 

       29 Dintre acestea, Frăţia lui Melchisedek funcţionează cu trezirea conştiinţei şi 

reprogramarea de Lumină în ciclul de viaţă al planetelor. 

      30 Frăţia sau Ordinul lui Enoh funcţionează cu învăţăturile ştiinţifice şi Cheile 

necesare pentru a ridica evoluţia seminţiilor stelare şi de a construi piramide şi reţele 

piramidale de Lumină asupra planetelor. 

      31 Şi Ordinul Mihail protejează diversele universuri prin Ophanim intermediari asfel 

încât acele inteligenţe să nu transplanteze aleatoriu şi să re-inginerească genetic speciile 

care servesc Legea cosmică. Dacă nu ar fi fost Rikbidim care guvernează carele de 

Lumină celeste şi Qaddinim care judecă dimensiunile inteligenţelor superioare din cadrul 

Ordinului Mihail, ar fi fost invazii masive de îngeri căzuţi şi de inteligenţe în alte lumi 

planetare, transformând speciile de pe alte planete în sub-specii şi regate sclave. Ordinul 

Mihail este cel care poate administra cu destulă justiţie deoarece guvernează toate 

înregistrările administrative de activităţi în toate nivelurile tuturor universurilor. 



      32 Totuşi, la sfârşitul unui ciclu mare de timp Tatăl permite acestor ordine căzute de 

inteligenţă, dintre care unele sunt creaţii groteşti fizice, să apară brusc pe planisfere ca şi 

Pământul, să ispitească omul cum Satana l-a ispitit pe Iisus. Aceasta este ultima tentaţie 

la care omenirea este pusă colectiv pentru a vedea dacă vom servi "zei spaţiali" inferiori 

sau vom împărtăsi dragostea cu Ierarhiile angelice în slava Tatălui. 

      33 Astfel, cele trei Frăţii Mihail, Enoh şi Melchisedek guvernează cele şaptezeci de 

Frăţii din universul nostru prin trimiterea de milioane de emisari ai Luminii pentru a 

repara şi de a evolua lumile inferioare. 

       34 Influenţa acestor trei Frăţii pregăteşte pe cei drepţi de a lucra direct cu conducerea 

puternică a Înaltului Comandament. 

       35 Această comandă atotputernică este condusă de Mihail, Gabriel, Remiel, Raphael, 

Uriel, Yophiel şi Fanuel care îşi combină forţele pentru cea mai înaltă  rezolvare a 

problemelor şi când noi probleme legate de conducerea spirituală sunt discutate pentru 

lumile inferioare. 

36 Cei care sunt aleşi din lumile inferioare pentru a fi lideri noi, sunt luaţi de pe 

planetele lor de Frăţii şi li se dă o învăţătură detaliată a cerurilor superioare de către 

membrii Înaltului Comandament. Iar cei care au coborât anterior din ceruri pentru lucrări 

în lumile inferioare sunt apoi luaţi de către Metatron în prezenţa Tronului Tatălui. 

37 Aceşti lideri includ, de asemenea, Maeştrii care şi-au evoluat sufletul  în 

conformitate cu emanaţiile Tatălui Divin, la ieşirea din durata de "existenţă a unui suflet 

nou-născut". Mulţi nu au coborât de la existenţa spirituală într-o formă fizică ca Maeştrii 

Înălţaţi, prin urmare ei au lucrat numai cu planuri de energie solare ale populaţiei 

planetare din lumile lor solare. 

38 Enoh a subliniat că, în fiecare ciclu planetar există câtiva Maeştri care se califică 

la toate nivelurile pentru a fi ridicaţi până în prezenţa divină în timpul fiecărui ciclu 

planetar. 

39 În consecinţă, Enoh mi-a spus că ar fi multe false spiritisme, astrologii false şi 

astronomii care apar la sfârşitul unei ere şi ar încurca Maeştrii Înălţaţi şi Maeştrii care 

împreună servesc pe Tatăl, de la acei Maeştri ai Ierarhiei solare în schimbare şi consiliile 

planetare inferioare care nu au fost ridicate şi introduse în tărâmurile superioare. 

40 El m-a învăţat că vor fi "Cristoşi falşi" care în numele  Maeştrilor din vechile 

ierarhii şi consiliile planetare vor conduce mulţi dintre copiii lui Dumnezeu departe de 

serviciul lor către Tatăl. 

41 Cei care sunt numiţi Maeştrii Înălţaţi au coborât iniţial din  ordinele superioare 

care deservesc ierarhiile celeste pentru a preda în lumile inferioare. Maeştrii Înălţaţi, în 

general, sunt 144.000 pentru o procesiune completă dată a unui ciclu stelar în cerurile 

inferioare. 

42 Greutăţile şi măsurile biologice pentru aceste perioade ciclice sunt stabilite la 

Alpha şi Omega. (Sunt douăsprezece cicluri de bază planetare de creştere şi de 

experimentare înainte de a intra o planeta într-o celulă de timp multiplă.) 

43 Modul în care corpurile fizice sunt alese pentru a găzdui Maeştrii Înălţaţi 

depinde de activitatea lor anterioară în ciclurile biologice anterioare. 

44 Maeştrii Înălţaţi sunt guvernaţi de "Consiliile de Lumină" şi conectează 

lucratorii de Lumină care deservesc Mazzaroth, lumi ale cerurilor "inferioare" care 



gravitează în regiunile stelare din Zodiac, cu lumi complexe de sori multipli în ceruri 

"superioare" cunoscute sub numele de lumi Mazalofh. 

45 Consiliile de Lumină, de asemenea, lucrează cu Ierarhia superioară Hyos Ha 

Koidesh în servirea lumilor Kuchavim care sunt universuri spirituale continuu evoluând 

şi re-evoluând dincolo de spectrul vizibil. 

46 Lumile Kuchavim sunt tărâmurile utilizate de ordinele superioare princiare 

Ophanim pentru a genera un antidot pentru a înlocui tărâmurile de energie spirituală falsă. 

Şi în momentul Malake Haballam ,ciclul de curăţare, cei răi sunt aruncaţi afară din 

tărâmurile lor spaţiale şi o nouă lume este adusă de către Hyos Ha Koidesh modelată în 

Kuchavim. 

47 Aceste lumi îndepărtate ale Kuchavim sunt conectate la Tron prin Metatron care 

dirijează Hyos Ha Koidesh. Sub conducerea şi îndrumarea lui Metatron, lumile 

Kuchavim primesc Lumina exterioară care le permite să se auto-susţină şi să creeze 

cerurile perfecte cu Numele Tatălui. 

48 În eonii de dinainte de ciclul actual unii dintre Fii căzuţi ai  Paradisului nu au 

folosit  Numele Tatălui pentru a-şi echilibra creaţiile lor celeste. Din acest motiv, 

anumite creaţii celeste au fost plasate în afara sincronizării în relaţie cu vibraţiile divine 

ale Numelui Tatălui. 

49 Lumea noastră a fost iniţial comandată în numele Tatălui, dar a fost interceptată 

de Maeştri căzuţi care au aplicat legea lor de vibraţie acestei creaţii. 

50 Deoarece locuitorii originali de pe aceasta statie Ur au încălcat legile de aplicare 

a fizicii superioare legii cosmice, Domnii de Lumină au încurcat limba omului într-un 

mod în care el până în această zi nu poate aplica cheile vibraţiilor estice ale Luminii cu 

vibraţiile vestice de Lumină. 

51 Totuşi, omul va avea în curând posibilitatea de a asimila din nou fizica Legii 

cosmice şi de a înţelege puterea Luminii lui Metatron care guvernează ciclul exterior de 

răscumpărare de Iubire a Tatălui exprimată prin Lumină Cristică. Acest lucru se va face 

prin emiterea de noi învăţături care vor rupe sigiliile sacre de pe pergamentele vechi şi va 

aduce omul în Noua Eră. De aceea Cartea Cunoaşterii este dată. 

52 Aceste pergamente sunt pulsaţii scrise de Lumină care adună scânteile 

conştiente din spirala veche de energie spirituală care este apoi fuzionată cu o spirală de 

energie nouă Cristică conectată cu Lumina lui Metatron care serveşte lumile exterioare 

până când Lumina este făcută perfectă în Nartoomid, Lumina Eternă. 

53 Noile creaţii vor fi formate dintr-o fizică superioară de Lumină care este 

superioară fizicii de distrugere adusă de Maeştrii căzuţi Shamsiel, Sariel şi Araluel care 

au fost aruncaţi în ciclurile anterioare în ceruri inferioare; acolo au legat magnetosferele 

la iluminări inferioare. 

54 Şi când regatul uman a început să utilizeze puterea căzută a fizicii de Lumină 

care încălca armoniile şi echilibrele mai înalte , această cunoaştere a fost pusă în confuzie 

ca nu cumva omul să distrugă celelalte regate lumeşti. 

55 Cheia apoi, explică modul în care se poate utiliza fizica Piramidei Maestru a 

Luminii prin echilibrarea puterii lui Metatron, conştiinţa ştiinţifică-spirituală a Luminii. 

56 Puterea spirituală nu este suficientă pentru a intra în prezenţa 

Atotputernicului. 



57 Pentru că prezenţa Celui Atotputernic nu poate fi abordată prin dimensiunea 

spirituală fără responsabilitatea "de a servi universurilor Tatălui" prin co-participare în 

creaţia de "pământuri noi." 

58 Pentru că dragostea "Tatălui" nu poate fi văzută fără alungirea Luminii Tatălui 

în regiunile de întuneric. 

59 Metatron, în sfat cu Domnii intermediari de Lumină, a cerut ca Bătrânul Zilelor 

să reţină judecata lumilor planetare inferioare de praf de întuneric. 

60 Metatron a stabilit Serviciul Unităţii Zilelor, care permite Domnilor Luminii şi 

creaţiilor Domnilor Luminii să se răscumpere lucrând în cadrul Roţii Legii,în cadrul 

Roţii cosmice de Lumină. 

61 Enoh, cu ghidarea lui Metatron, a creat roata ştiinţei care aduce fazele inferioare 

ale sistemelor de viaţă înăuntru şi în afara cunoaşterii karmice pentru multiple adaptări 

ale adevărului divin. 

62 Astfel, omului îi este dată responsabilitatea de a se distruge în întuneric sau să 

accepte mai înalta "Lege a Luminii", Torah Or. 

63 Omul care acceptă Legea superioară de Lumină va merge mai departe în mai 

multe ordine ale Ierarhiilor.Aceste ordine sunt numite (de Consiliul celor Nouă) Ishim, 

Ordinul Melekim (Ordinul Regalitatii), Ordinul B'nai Elohim, Ordinul Elohim, Ordinul 

Ophanim, şi tot drumul până la Hyos Ha Koidesh unde cineva funcţionează ca o formă-

gând pură non-evolutiva; iar această pură formă-gând poate intra în orice regat de 

materie-energie. 

64 Când omul a fost scos din Ierarhii, ştiinţele Pământului au fost de asemenea, 

scoase din planul maestru , îndepărtând limba de Lumină şi undele gravitaţionale din 

canalele de vibraţie ale omului. Astfel, spiritualistul sau credinciosul au început să 

folosească "meta-ştiinţele", vibraţii de jumătate de  viaţă ale lui Metatron. 

65 Oameni de ştiinţă antici egipteni foloseau odată cuvântul "On", locul unde 

transfigurarea Luminii răscumpăra trupul lui Osiris, în această jumătate de viaţă şi de 

renaştere. Preoţimea care purta noţiunile intelectuale ale Luminii au fost iniţiată în 

vechea Academie a lui On. 

66 Această iniţiere continuă prin învăţăturile lui Enoh şi prin învăţăturile profetului 

Joseph, unde Or, Lumina Ierarhiei, a ajuns să lucreze prin intermediul lui "On" ecumenic 

ca şi Biserica Moroni. 

67 Dacă suntem în măsură să luăm cunoaşterea documentelor egiptene de Lumină 

şi să fuzionăm împreună o geometrie pulsatorie a unei forme-gând cu o culoare dată, 

plasându-le împreună pe vibraţia corectă de conştiinţă, atunci experienţa de a merge în 

alte lumi prin Piramidă este revelată. 

68 Dacă suntem capabili să luăm documentele din est ale Luminii şi să le codificam 

în radiaţii de Lumină, atunci vom fi capabili să vedem Piramidele de Lumină într-un 

câmp de aliniere cu legionarii "Tak"-Orion care există în dimensiunile eterice în bazinul 

Takla Makan . 

69 Toate documentele de Lumină sunt Chei de la reţelele de pe Pământ care vor fi 

deschise astfel încât să putem ascende la "lumile superioare." 

70 Vom avea puterea de a intra în unitatea superioară a fiinţei pe care am pierdut-o. 



71 Pentru că am pierdut cunoaşterea numelui cheie pentru a intra în Tronul creaţiei 

piramidale, am păstrat doar numele limitate de exprimare a conştiinţei; astfel, ne-am 

răstignit în conştiinţa tridimensională. 

72 Omul trebuie să înţeleagă că el este livrat în formă materială şi este salvat numai 

prin intermediul Serviciului Cristic, sincronizat cu numele lui Metatron, cel care serveşte 

pe Tatăl, mai degrabă decât  Domnii rebeli ai Luminii care şi-au luat nume de zeităţi şi s-

au deghizat ca Dumnezei. Aceştia sunt Domnii căzuţi care nu pot apela la Numele 

Tatălui, prin urmare, nu împărtăşesc o parte din veşmântul Său de Lumină şi vibraţii Ze. 

73 Deoarece numele potrivite şi echilibrele corespunzătoare s-au pierdut, 

piramidele vieţii nu pot fi deschise, piramidele nu pot fi decodate. 

74 Astfel, acest pergament a fost pregătit pentru a deschide piramidele ascunse de 

pe Pământ şi din om ca Omul, Adam-ul de pe Pământ care devine Adam Kadmon în 

ceruri şi că Pământul, locul meta-creaţiei, devine una cu Metatron. 

 
                                            1-0-8 

 
CHEIA PETRU SFINXUL PIRAMIDEI DIN CENTRUL PĂMÂNTULUI  
ESTE UN VEHICUL SOLAR DE ÎNALTĂ FRECVEN ŢĂ DAT ÎN SIMBOLUL   
SOARELUI - LEU ŞI ÎN SIMBOLUL STRUCTURII PIRAMIDEI SPAŢIU-  
TIMP CARE DĂ TUTUROR NIVELELOR DE EVOLUŢIE DIN ZONA   
NOASTRĂ CHEIA MATEMATICO-ASTRONOMICĂ LA EVOLUŢIA   

                         SUPERIOARĂ ÎNCONJURATOARE.              

               
1 Enoh a explicat modul în care vehiculul piramidei – Sfinxul, a fost plasat în 

"mijlocul Pământului", ca un model viu al destinului omului de a locui într-un corp 

evolutiv superior odată ce îşi poate centra energia sa solară şi magnetică cu aliniere 

piramidei care este arhitectura spaţiului. Mai mult decât atât, se arată modul în care faţa 

evoluţiei superioare este capabilă să călătorească prin sistemul nostru solar şi 

întruchipeze conştiinţa sa în evoluţia noastră solară în corpul Leului-Soare al nostru. 

2 Astfel, Sfinxul Piramidei este un vehicul de învăţământ care arată cum Frăţia 

Luminii poate întrepătrunde spaţiul piramidal al Omului , astfel încât rasa Omului poate 

fi sintetizată în noi forme de întruchipare a Luminii pentru a merge dincolo de sistemul 

nostru imediat solar. Sfinxul simbolizează corpul nostru de spaţiu şi timp în evoluţia 

Leului solar care trebuie să fie cucerit de Om înainte de a putea purta faţa de strălucire şi 

să locuiască în prezenţa Maeştrilor "Arhitecţi" ai Luminii. 

3 Pentru a învăţa Omul, Maeştri Luminii trebuie doar să-şi proiecteze faţa lor prin 

evoluţia noastră solară deoarece ei au evoluat în corpuri întregi de Lumină capabile de a 

utiliza o tehnologie de formă-gând care să intrepătrundă spectrul nostru solar cu puterea 

lor de Lumină. Acest lucru le permite să înveţe lumile creaţiilor de praf să evolueze 

dincolo de faţa evolutivă a soarelui lor şi să devină Fii lui Dumnezeu. 

4 Vehiculul Piramidei – Sfinxul, stă pe pragul dintre evoluţia noastră a punctului 

zero şi tehnologia de Lumină superioară ca piatră de temelie pentru alte sisteme solare 

conştiente dincolo de limitarea zonei noastre de Lumină solară. Sfinxul Piramidei 



simbolizează modul în care mintea de inteligenţă superioară trebuie să se centreze în 

evoluţia noastră solară în scopul de a educa Omul să utilizeze liniile magnetice de forţă şi 

de a construi piramidele conştiinţei care sunt cheile pentru a deschide pragul de control 

necesar pentru a părăsi zona temporală a conştiinţei noastre . 

5 Enoh mi-a explicat mai departe că, atunci când Omul va deschide Sfinxul 

Piramidei cu conştiinţa superioară de Lumină şi va conecta intrările energetice ale 

Piramidei şi Sfinxului una cu cealaltă, el va înţelege că a completat această fază a vieţii şi 

este pregătit pentru ca vehiculele de energie ale Frăţiei să revină şi-l ia în staţia de 

evoluţie viitoare. 

6 El a spus: "Amintiţi-vă că este o piramidă de energie de Lumină în fiecare 

membrană evolutivă." 

7 Şi Enoh mi-a explicat că Marea Piramidă este un computer geofizic indicând 

timpul de înjumătăţire a universului nostru local, în fundaţiile geofizice ale meridianelor 

biofizice, geofizice şi astrofizice ale Pământului. Mai mult, ea este, de asemenea, o staţie 

de viaţă astrofizică care arată modul în care funcţia de geoid a planetei noastre este 

conectata cu Orion care este regiunea de programare pozitivă în universul nostru. 

8 Marea Piramidă de pe Pământ este, în realitate, în colaborare cu un câmp de 

energie piramidal de sub Pământ care formează împreună un diamant. Din acest punct de 

contact central, este o reţea de rezonanţă magnetică care conectează toate câmpurile de 

energie piramidală din jurul Pământului într-o relaţie de icosaedru. Această grilă 

icosaedru este o structură monolitică de  tetrahedroane de centralizare şi octahedroane 

care dau armonicele reciproce reale ale Luminii care acţionează pe toate punctele de 

reţea. 

9 Adevărata ştiinţă a astronomiei magnetice este de a alinia Marea Piramidă cu 

costelaţia Orion, astfel încât să formeze "punctul ochiului focal" pentru a prelua 

informaţii de la toate punctele grilei. Astfel, Marea Piramidă este un model pentru 

continuumul de Lumină a mai multor universuri legate de planeta noastră. Cu această 

relaţie în minte, putem imagina cum indicatorul (tunelul) unic stelar al piramidei 

transferă pe Pământ, pe o scară monumentală, mesajul zeilor stelelor nepieritoare Ihmw-

sk. Mesajul conţine revelaţia astronomiei solare adevărate şi a matematicii pe care omul 

trebuie să o valorifice înainte de a putea părăsi mediul Pământului. 

10 Dacă ne uităm la Piramidă pe baza sagetilor de viaţă, putem urmări evoluţia 

între anti-universul nostru muribund , pe de o parte, şi un univers regenerivativ pe de altă 

parte. Pentru că Marea Piramidă este un ochi astrofizic între ciclurile mai mari pozitive şi 

negative de evoluţie stelară cartografiate de către sagetile astrofizice stelare . Aceste 

indicatoare (tunele) stelare conţin modelele de rezonanţă ale activităţilor magneto-

hidrodinamice şi funcţionează ca şi calculatoare cosmologice. 

11 În timpul ciclurilor anterioare geomagnetice indicatorul (tunelul) Stelei Nordului 

din Marea Piramidă a arătat iniţial spre stelele circumpolare din Alpha Draconis şi 

indicatorul (tunelul) Stelei de Sud arăta spre costelaţia Taur-Orion . 

12 Aceste aliniamente dezvăluie Piramida ca un calculator astrofizic care arată 

ciclul de viaţă prezent ca o recapitulare a programelor anterioare de viaţă de pe Pământ. 

 



         
 

Fig. 5 Vehiculul de Lumină Sfinx ca şi Cheia pentru traversarea spectrului solar. 

 

13 Şi atunci când aceste indicatoare (tunele) stelare vor fi înţelese, vom şti că 

Marea Piramidă este Eben Shettiyah, piatra de temelie pentru Lumina Vie pe această 

planetă. Omul va vedea că aceste indicatoare (tunele) stelare indică de asemenea atunci 

când Frăţia Luminii va reveni în timpul următoarei suprapuneri spaţiu-timp pentru a lua 

pe cei drepţi din această creaţie tridimensională în următorul nivel de inteligenţă 

piramidală în lumile de multe sălaşuri de Lumină. 

14 Alpha Draconis reprezintă devorarea, entropia negativă care păstrează 

planisferele, cum ar fi Pământul, legate de entropia sistemelor solare singulare, 

permitând inteligenţei să fie devorată de către corpul Leului-Soare, dacă nu ar fi o 

intervenţie a Ophanim în acest cuptor de foc. 



15 Orion trebuie să fie înţeles ca dând mai departe sabia pozitivă a Luminii pentru a 

tăia prin câmpurile magnetice de limitare biologică. Noi trebuie să înţelegem Domnii 

Luminii din Orion ca dându-ne acest model de conştiinţă a Sfinxului Solar pentru a ne 

ridica la nivelul unei creaţii nou-născute dincolo de energia negativă a câmpurilor 

magnetice imediate. Omul trebuie să înţeleagă de ce anticii au considerat Orion, regiunea 

Ihm-sk ca regiune domnească printre stele. Aşa cum se spune în Textele Piramidei, 

"Orion, tatăl zeilor, a dat un certificat de creaţie a vieţii ca o putere superioară." 

16 Textele Piramidei, de asemenea, vorbesc despre constructorii piramidelor, Cei 

Nouă, care le-au programat în direcţia Orion:. "În numele vostru de Locuitori în Orion, 

cu un sezon în cer şi unul pe Pământ. O, Osiris, întoarce-ţi faţa spre noi şi priveşte pe 

acest rege, pentru că seminţia care a ieşit din tine este eficientă." Şi un alt text dă mai 

departe mesajul sacru, "Cerul te-a conceput pe tine împreună cu Orion, zorii te-au găsit 

împreună cu Orion. Trăieşte cel care trăieşte la ordinul zeilor şi astfel vei trăi şi tu." 

17 Aceste trei fragmente din scripturile antice egiptene de Lumină arată relaţia 

directă, între Piramidă şi Orion prin corpul morţii şi al re-învierii al Maestrului Înălţat 

Osiris. Şi, privind mai profund la sensul Piramidei, înţelegem modul în care acesta dă 

modelul pentru programarea conştiinţei umane şi pentru re-învierea conştiinţei. Pentru că 

în aceasta avem matematica după care anticii au stabilit capătul calatoriei sufletului 

orientat spre sud la partea de jos a indicatorilor Mastabah , pentru că aceasta ajută 

sufletul să se alăture Domnilor de Lumină din Orion. 

18 Astfel, indicatoarele (tunelurile) stelare în Marea Piramidă sunt destinate ca 

modalităţi de introducere în pregătirea conştiinţei, nu numai a sufletului lui Osiris, dar a 

tuturor sufletelor celor care au fost iniţiati în Piramida care de fapt, ar putea ascende să se 

alăture Maeştrilor Enoh, Heru-Ur, Tehuti şi tuturor Maeştrilor care servesc în Consiliile 

de Lumină din Orion. 

19 În acest scop, Piramida poate fi înţeleasă ca model pentru Exodul conştiinţei de 

la un timp tridimensional stabilit în cadrul câmpurilor magnetice ale Pământului într-o 

evoluţie mulţi-dimensională controlată de Orion şi de regiunile de Inteligenţă Superioară. 

Aceasta este regiunea sacră al cerului pe care egiptenii au codificat-o ca "Sak", tibetanii 

au numit-o "Tak" şi evreii au numit-o "Kesil." 

20 Aceste indicatoare (tuneluri) stelare funcţionează ca o cartografiere teoretică de 

canale stelare magnetohidrodinamice conectând modelele reţelei magnetice şi 

electromagnetice ale alinierii stelelor. Acest aranjament amestecat este folosit pentru a 

masura ciclurile geofizice de schimbare, inclinarile polare, schimbările tectonice şi 

activează codificarea undelor magnetice şi gravitaţionale pentru eliberarea conştiinţei. 

Mai mult, Marea Piramidă a fost construită înainte de ultima schimbare geofizică pentru 

a instrui omul în arhitectura minunatv şi regeneratoare a geologiei cataclismice. 

21 Există o formulă sacră pentru a fi citită pe diferite niveluri care functionează ca 

o cheie matematică. Formula este exprimată ca: 

 

Mi s-a spus că Evoluţia Superioară lucrează cu structura de reţea a 

Marii Piramide folosind această formulă pentru a coordona Marea 

Piramidă cu alte reţele de Lumină. Formula include următoarele 

aranjamente matematice: 1.3.1, 1.1.1, 9.3.9, 9.1.9 (unde 1 şi 9 sunt 



suprapuse pe acelaşi spaţiu). Acest aranjament poate fi utilizat pentru a crea funcţii 

electromagnetice de propagare în mijlocul formaţiei reţelei. 

22 Marea Piramidă este, din nou, activată pentru a se coordona cu alte reţele de pe 

această planetă. Atunci când acest lucru va fi complet reţelele vor fi deschise 

Ierusalimului celest. Noi nu vom mai fi legaţi de Pământ, ci vom trece prin câmpurile 

magnetice ale schimbării. Noi, din nou, vom participa la "povestea" Exodului. Exodul 

Biblic este un model micro-astrofizic şi astronomic pe care copiii iluminaţi ai lui 

Dumnezeu îl vor folosi în călătoria lor spre universul superior. Pentru că numai copiii lui 

Dumnezeu au conştiinţa iniţiatilor în Piramidă astfel încât să se poată alătura Domnilor 

Luminii în regiunile "Sak", regiunea evoluţiei stelare superioare, supravieţuind zonei de 

viaţă a Luminii în diminuare pe Pământ . 

23 Pe masura ce Omul începe să deblocheze Tainele Marii Piramide în relaţie cu 

învăţătura biblică va înţelege de ce Enoh mi-a spus că în Marea Piramidă, într-un câmp 

diferit de energie, funcţiile biochimice ale corpului lui Moise şi al lui Iisus pot fi găsite, 

pentru că ele sunt cele două cele mai înalte manifestări de întrupare ale lui Iehova în 

cadrul acestui ciclu . Enoh mi-a spus că se află în Piramidă pentru a arăta că Piramida 

este Eben Shettiyah, piatra de temelie, sau ochiul de rezonanţă pentru manifestarea 

sufletului conectând Serviciul Cristic cu această planetă. Şi când Piramida este reactivată 

ei se vor re-întoarce ca pietre de vârf ale ei. Ei vor reveni pentru a demonstra unitatea 

ştiinţifică şi spirituală a tuturor Maeştrilor Înălţaţi. 

24 În acesta îndeplinire a profetiei, Moise şi Iisus vor reveni cu Uriel, Creatorul 

Luminii Interioare, Metatron Creatorul Luminii exterioare şi Mihail, Creatorul acestui 

univers local pentru că aceasta este întoarcerea programatorilor care fac voia Tatălui de 

recoltare a neprihăniţilor de pe Pământ, care vor fi "gratulaţi" să meargă în alte lumi de 

viaţă ale Luminii. 

25 Astfel, conştiinţa Cristică va locui în conştiinţa Omului care este centrat în 

interiorul piramidei pentru că numai el va fi capabil să părăsească zona piramidală de 

viaţă fizică. El va fi în măsură să duca Exodul de-a lungul "Mării Roşii", vibraţiile 

Luminii sistemului său solar în Marea de Cristal, în ţara lui Israel, ţara conştiinţei de 

Lumină care serveşte în mod liber Tatălui în lumile de multe sălaşuri de Lumină. 

26 Şi Piramida fizică din Egipt este parte a unei unice reţele de energie care se 

conectează cu ţara lui Israel. Enoh a explicat că, aşa cum Egiptul conţine arhitectura 

astronomică fizică a Piramidei destinului Omului în spaţiu, Israelul conţine arhitectura 

spirituală a Piramidei în scripturile sale Tora Or. Tora Or dă omului posibilitatea de a 

modela o piatra de vârf piramidală de conştiinţă de Lumină în corpul său pentru aceasta 

fiind necesară completarea corpului său, dacă el va reuni energia lui spirituală cu Lumina 

Cristică a Evoluţiei superioare. 

27 Atunci când scriptura din Israel este combinată cu arhitectura piramidală din 

Egipt, piramida conştiinţei şi Piramida fizică a Pământului vor deveni ca o unitate totală. 

Aceasta unitate piramidală explică de ce Iosif, ca urmaş al lui Iacov şi Iisus a fost iniţiat 

în Piramida din Egipt şi de ce Moise a fost instruit în toată înţelepciunea Egiptului. Sub 

conducerea lor, rasa lui Israel, creată în Egipt sub conducerea lui Iehova, merge mai 

departe pentru a demonstra unitatea cu Tatăl şi Mama, elementele fizice şi spirituale ale 

naşterii şi renaşterii. Acesta a fost procesul vechiului program adus la finalizare. În Noua 



Eră vom merge dincolo de nivelul planetar al evoluţiei în împărăţiile nenumărate stelare 

din Calea infinită. 

28 Reprogramarea conştiinţei fizice va avea loc în douăsprezece regiuni principale 

cristaline din jurul Pământului. Aceste douăsprezece regiuni importante sunt toate 

centrate spre Marea Piramidă care este alinierea centrală pentru poziţiile stelelor 

principale care controlează reţelele geomagnetice ale Pământului. În aceste douăsprezece 

regiuni piramidale piatra de vârf de Lumină va coborâ pentru a finaliza schimbarea 

ierarhiei spirituale. Acesta va fi momentul în care cele douăsprezece triburi ale Israelului 

fizic şi cele douăsprezece niveluri ale conştiinţei ale Israelului spiritual se vor uni în jurul 

fiecarei manifestări a Eben Shettiyah. 

29 Când înţelegeţi structura de reţea a Pământului veţi vedea cum Marea Piramidă 

este piatra de temelie centrală în Noul Ierusalim care conectează piatra de vârf piramidală 

a vehiculului Merkabah (sub comanda lui Melchisedek), cu cele douăsprezece zone de 

conştiinţă de Lumină de pe această planetă. 

30 Înainte ca aceasta să treacă, Marea Piramidă va fi decodată şi toate ştiinţele 

anterioare piramidale, de la cuadratura cercului la calcularea poziţiilor stelelor îndepăr-

tate vor fi înţelese în relaţie cu Piramida cosmică din Orion şi modelul leagănului univer-

sului nostru, Pleiadele, care guvernează ciclurile mari, ciclurile cosmice. Armoniile 

matematice codificate în Marea Piramidă crează un ciclu invizibil de mişcări superioare 

evolutive ca un ceas plasat pe faţa Marii Piramide. Această matematică ne spune de 

unghiul pantei  Marii Piramide care este de 51°51'14,3". Înalţimea Marii Piramide faţă de 

lungimea unei laturi a bazei este aşa cum este 1 faţă de 1/2π(Pi). Lungimea antecamerei 

înmulţită cu 100 este 11.626,02 inci. Folosind această cifră ca diametrul unui cerc sau 

înălţimea Piramidei ca rază a unui cerc, cercul va fi egal în suprafată cu un pătrat a cărui 

latură este de 101.303,30 inci în lungime cuadratând astfel cercul. 

31 Cuadratura cercului este una dintre cele mai mari probleme matematice 

cunoscute în calcul anticilor preoţi-oameni de ştiinţă egipteni care erau implicaţi în 

mişcarea solară de ansamblu pentru că le-a permis să folosească tabelele astrofizice date 

de evoluţia superioară, fiind plasate în Piramidă. Acestea au arătat modul în care rasa 

umană prin cuadratura cercului este direct legată de Kimuh, Pleiade. 

32 Soluţia cheie este înţelegerea modului cum mişcarea terestră şi solară sunt legate 

împreună în cea superioară a "precesiei echinocţiilor", ciclul de 26.000 ani care le 

conectează cu Kimah, leagănul de la care ciclurile noastre embrionare de timp sunt 

calculate de către Evoluţia Superioară . Astfel, această precesie a echinocţiilor este durata 

de timp necesară pentru ca sistemul nostru solar să facă o revoluţie completă care se 

calculează ca o perioadă de 25.827,5 ani. 

33 Marea Piramida conţine distanţa de la Pământ la soare, forma de energie a 

creaţiei locale, dar relaţia cu leagănul şi Tronul al ciclului nostru de creaţie a conştiinţei 

este dată în patru coduri ale piramidei fizice: 

         33'-1 Fiecare dintre cele două diagonale ale bazei Marii Piramide, luate împreună 

este egală cu 25.827,5 = precisia echinocţiilor, la o rată de un inch pe an. 

         33'-2 Lăţimea Marii Galerii a Marii Piramide de 100 x π (Pi) (π =  

3,14159) şi este egală cu 25.827,5 , precesia echinocţiilor.  



         33'-3 De doua ori înălţimea Marii Piramide situată deasupra podelei Camerei 

Regelui ori π este egală cu 25.827,5 , precesia echinocţiilor. 

         33'-4 Camera Regelui este situată pe planul al 50-lea de zidărie în Marea Piramidă. 

Perimetrul suprafeţei exterioare la acest nivel, în inci, este egal cu 25.827,5 , lungimea 

precesiei echinocţiilor. 

34 Pentru a înţelege semnificaţia mai profundă a numeroaselor coduri ale Piramidei 

în câmpurile magnetice, trebuie să înţelegem că modelele care au constituit în cele din 

urmă Marea Piramida au fost construite pe cicluri de 36.000, 24.000, 18.000, 12.000 şi 

6000 de ani de Domnii Luminii. 

35 Sub conducerea lui Enoh, Heru-Ur şi Tehuti, Domnii de Lumină au construit 

piramida de sus în jos prin controlul vehiculului care este din sfere magnetice-eterice, 

prin controalele liniei fluxului magnetic. 

36 Modele de dinainte ale piramidei au fost construite în conformitate cu 

veşmintele anterioare gravitaţional-magnetice de pe Pământ care existau în planurile 

superioare. Actuala Piramidă Mare a fost construită în timp ce un vehicul Merkabah de 

Lumină în formă de piramidă staţiona în bazinul de la Giza creând câmpul de energie 

înconjurător care putea să mute liniile magnetice de forţă şi materiale fizice . 

37 Merkabah a fost apoi exemplificat în Sfinx, care simbolizează cum Evoluţia 

superioară în aspectul de Om ar putea călători prin spectrul solar al creaţiei. 

38 Enoh mi-a explicat modul în construcţia geometrică a Piramidei care stă ca o 

mărturie pentru prima sa apariţie pe planetă şi conţine de asemenea, Taina pietrei de vârf  

care este a fi înţelesă la întoarcerea lui. 

39 Baza Marii Piramide este construită cu o lungime de 365,242 coţi sacri ebraici. 

Acest număr (care transportă o zecimală flotantă) de asemenea, matematic, apare şi în 

alte locuri în Piramidă şi este considerat unul dintre cele mai importante numere "în 

piatră." 

40 Nu doar acest număr de zile ale anului nostru solar, dar este de asemenea, 

exprimat şi numărul, cu zecimale, cât Enoh a trăit pe Pământ care este de 365 de ani, 88 

zile, 9 ore conform cu textele antice. Astfel ciclu temporal cosmologic al lui Enoh este 

codificat în cadrul cercului lui Enoh care poate fi exprimat numeric ca 365,242. 

41 Ciclului nostru prezent este doar unul dintre mai multele cicluri importante 

cosmologice care trebuie să fie înţelese în astronomia adevărată a ciclurilor magnetice 

ale planisferelor. Aceasta include rotaţia Pământului în relaţie cu ecuatorul magnetic al 

lui Saturn folosind formula matematică spirituală de 101. 

42 Mai mult, omul trebuie să înţeleagă cum arată Piramida caracteristicile 

proeminente ale schimbărilor succesive geofizice de pe planeta noastră şi atunci când 

parametrii magnetici ai sistemului nostru solar vor intra în zona electromagnetică nulă. 

43 Acest plan de schimbare geofizică este personificat de către Marea Piramidă de 

pe faţa Pământului, interfaţată cu alte puncte geomagnetice piramidale de pe Pământ. 

44 Piramida a fost construită din controalele liniilor de flux magnetic în relaţie cu 

un model magnetic conceput în relaţie cu centura lui Orion precum şi cu numerele sacre 

1335 şi 1290, funcţiile suplimentare de deplasare magnetică care au loc la sfârşitul 

ciclurilor magnetice. 



45 Aceste numere sacre arată funcţiile lipsă ale marilor schimbari magnetice care 

dau alinierea geomagnetică a reţelelor din emisfera nordică, emisfera sudică şi reţelele de 

Lumină din jur care vin împreună la punctul de 30°-36° Longitudine E. şi 30°-33° 

Latitudine N. 

46 Acest punct de pe Pământ este cheia de centralizare a unui model nemuritor vast 

structural care operează între ceruri şi pe Pământ. Această structură este nu doar compusă 

din geometria icosaedrului conectând punctele reţelei Pământului dar include de 

asemenea, aranjamente pentagon care formează o geometrie de dodecaedru suprapusă la 

un nivel diferit de energie în jurul Pământului. 

47 În plus, aceste două reţele sunt înconjurate de un hexaedru care transmite funcţii 

cub divine şi este în conjuncţie cu Soarele nostru susţinând funcţiile energetice ale 

Pământului. 

48 Prin această formă cristalină complexă viaţa umană şi grade diferite de viaţă 

extraterestră pot partaja toate spaţiul de viaţă local în câmpurile de energie ale acelueaşi 

orb planetar doar că pe reţelele energetice diferite. 

49 Văzută din perspectiva Evoluţiei superioare, viaţa pe acest orb planetar este o 

serie de evenimente biologice radiate în primul rând ca o grila în natură. Prin structura 

cristalină, Evoluţia superioară controlează diversele regate biologice prin organizarea de 

efecte gravitaţionale şi inter-radiaţionale de reţea care fuzionează cu altă reţea. 

50 Modulaţiile de frecvenţă ale Evoluţiei superioare pot permite 

seminţiilor să urce "Scara lui Iacov" în domeniul următor al scării cristaline care în cele 

din urmă duce de la această sferă planetară în alte dimensiuni cu reţele pe care nu le 

putem vedea  în acest moment. 

51 Prin intermediul acestor reţele Evoluţia superioară îşi conduce bioingineria sa şi 

transmite informaţii membrilor rasei umane care sunt sensibilizaţi la aceste armonici 

geometrice. 

52 În plus, în planul superior de creaţie, Piramida este model pentru un dublu helix 

între un sistem stelar albastru-alb şi programul nostru magneto-hidrodinamic solar care 

permite programarea reciprocă pentru ca şi coordonatele piramidale să structureze 

evoluţia conştiinţei pentru a merge mai departe. 

53 Pe lângă această evoluţie stelară care este codată în Piramidă există o schimbare 

de companie care reflectă evoluţia conştiinţei. Aici, continuumul conştiinţei din evoluţia 

noastră stelară spre o evoluţie stelară albastru-alb se manifestă prin codul ZH-T: 

conştiinţa energetică piramidală care se bazează pe capetele iniţiaţilor care să le permită 

să combine mai multe piramide (de energie) care funcţionează în niveluri de energie 

diferite ale creaţiei. 

54 Această capacitate de a funcţiona cu mai multe niveluri de inteligenţă face uz de 

înţelepciunea Ihmw-sk, Domnii Controlului Central , pentru a acorda şi a proiecta forme-

gând de conştiinţă de la o faţă evolutivă piramidală la un alt câmp de energie. Acest lucru 

se face prin modularea undelor gravitaţionale transmise printr-un şablon de energie 

piramidală care este centrat deasupra capului. (Acest şablon de conştiinţa utilizează 

energia spirituală spre deosebire de vibraţiile naturale de energie piramidală ale planetei.) 

55 Codul ZH.T este codul de comunicare dat din Controlul Central celor care se 

angajează să elibereze omul din rundele legate de evoluţia Pământului. 



56 Punerea capacului de energie piramidală de cristal peste  chakra coroană  a unei 

umanităţi în evoluţie demonstrează modul în care conştiinţa Omului poate fi ataşată la 

alte dimensiuni spaţiu-timp astfel încât să experimenteze formele feţelor Domnilor 

Luminii care vor reconstrui programul biochimic actual pentru a fi în ton cu schimbarea 

frecvenţei electromagnetice. 

57 În termenii celor douăsprezece grade sacre, în "mijlocul Pământului", regiunea 

centurii de aur 27°-39° latitudine N. (care cuprinde zonele de iniţiere) există cinci chei 

speciale care urmează să fie înţelese în transferul de putere. 

58 În această regiune, derulări astronomice de conştiinţă vor fi găsite pentru a 

explica modul în care o cascadă mare de foc va  deschide magnetismul acestui aeon şi 

legiuni de fiinţe vor coborâ pe lungimea şi lăţimea Pământului pentru a primi pe cei 

drepţi care sunt culegătorii comorilor de credinţă. Aceste 144.000 de fiinţe ascensionate 

vor crea o proiecţie a Luminii în jurul Marelui Tron alb din "mijlocul Pământului". 

59 În această regiune sacră din "mijlocul Pământului" aleşii vor fi văzuţi ca titularii 

cheii mesianice, preoţimea din Ur, explicând modul în care cercul axei Pământului şi 

arcul Alpha Draconis vor fi deschise şi eliminate din mijlocul cerurilor . Cheile lor vor 

proclama modul în care Păstorii albi din Taur-Orion, Sălaşul Marilor Tauri, regiunea 

Mielului şi regiunea Cristică vor domni peste seminţia rămasă. 

60 Aceasta va fi prima regiune a Pământului unde Fiul Omului se va grăbi să 

aleagă pe cei care dorm pe Pământ codând fiecare moleculă de praf într-un corp nou de 

viaţă. Acest lucru va fi realizat prin puterea exemplificată de lacrimile de aur din ochii 

învăţătorilor îngropaţi la On, Noph şi Akhetaton. 

61 Această regiune sacră va arăta cum "Capul zilelor", Tatăl Luminii Cristice, va 

folosi pe Cei Nouă pentru a descoperi cele 366 de pergamente ale lui Enoh în colaborare 

cu Camera Fiului în cadrul Marii Piramide care este camera de iniţiere finală pentru 

suflet. Această cameră în colaborare cu Camera Regelui şi Camera Reginei, îşi arata 

măiestria peste tridimensionalitatea Pământului  spre deosebire de Grota cu Plugul de 

granit care este rezervată pentru sufletele care nu şi-au indeplinit menirea lor de a preda 

în dimensiunea Pământului. 

62 Din această regiune sacră Fii Paradisului vor muta cele douasprezece câmpuri de 

energie de Lumină din jurul Pământului într-o nouă densitate electromagnetică. 

Rugăciunea celor neprihăniţi va fi auzită în acel moment şi cele douăsprezece urzeli de 

timp de energie vor descoperi "orase de Lumină" plasate pe Pământ pentru a activa 

ascensiunea credincioşilor. 

63 În această regiune sacră YAH-EL va trimite mesagerii Ophanim ai Luminii care 

vor utiliza divinul Soim (Bak), divinul Phoenix (Bennu) şi Porumbelul divin (Ba) pentru 

a aduce pietrele de vârf de Lumină cu trei laturi, Omului. 

64 Spaţiul extins al minţii spirituale va privi această trinitate de Lumină care va 

arăta Omului cum el va fi înviat prin Lumina dreaptă a Merkabah. Spaţiul extins al minţii 

spirituale va vedea Phoenixul devenind vehiculul cu douăzeci şi patru de aripi despre 

care se vorbeşte în Kaballah având în formaţiunile aripilor sale potenţialul pentru 

programarea a o mie de celule temporale de conştiinţă care vor fi folosite pentru noi 

regiuni de transplantare a rămăşiţelor Omului. 



65 Acesta va fi un timp când Piramida iubirii infinite va chema înainte copiii de 

Lumină şi va spune: "Eu te-am chemat pe tine la locul meu respectat în alte lumi de 

Lumină." 

66 Acesta va fi un timp când lumânările vor corecta şi repara vehiculul nostru 

temporal în cadrul nivelelor circulatorii magnetice necesare de conştiinţă ionizată. 

67 Aceasta va fi timpul creerii unor noi popoare în noi corpuri de  materie-energie 

care vor domni în alte câmpuri de glorie. 

68 Astfel, învăţăturile lui Enoh ne spun despre o lungime de undă electromagnetică 

nouă pe Pământ care va schimba vechile forţe magnetice ale corpului în armoniile 

magnetice ale dimensiunilor a cincea, a şasea şi a şaptea , în aşa fel încât să lucreze cu 

Evoluţia Superioară a universului nostru local. 

69 Acesta este momentul în care plăcile tectonice mari de pe Pământ se vor deplasa 

în relaţie cu puncte stelare specifice şi corpul de carne va fi înlocuit de un corp de 

Lumină; acesta este momentul în care moartea trebuie să fie înghiţită de biruinţă şi să nu 

mai domnească. Şi acolo vor fi Lumini mari şi acele Lumini vor fi Părinţii noştri care ne-

au spuns, "Bucuraţi-vă! O Copiii ai Neprihănirii pentru ca voi aţi fost proslăviţi în 

Splendoarea Eternă din Zohar pentru totdeauna!" 

70 Splendoarea din Zohar va fi atunci când ascensiunea vehiculului Sfinx va 

deschide drumul liber al Razei de Lumină în spaţiul universului uman.  

71 Acesta va fi momentul când Omul va înţelege cum Domnul Luminii Amin 

Hotep a fost capabil să poarte faţa unui Leu în Prezenţa cărnii omeneşti. 

72 Acesta va fi un moment în care omenirea neprihăniţilor va purta faţa de Leu a 

lui Iuda pe când el se înaltă la Kesil-Orion, în numele Fiului Viu al lui David - Christos! 

 
                                          1-0-9 

 

ANTI-UNIVERSUL ESTE COMPUS DIN CÂMPURI ENERGETICE STELA-  
RE DEZVĂLUITE PE CUBUL NRGRU DE LA MECCA CARE ARATĂ   
FUNCŢIONAREA ŞI DISTRUGEREA UNIVERSULUI TRIDIMENSIONAL. 

 
1 Aşa cum universul nostru de viaţă are o piramidă de Lumină ca 

matrice centrală pentru evoluţia stelară între universurile de inteligenţă, tot aşa anti-

universul are matricea sa de spaţiu cubic întunecat care este încălcarea Luminii Vii 

exemplificată în Kabba, Cubul Negru din Mecca. 

2 Cheia a noua a lui Enoh se ocupă de mântuirea şi distrugerea universurilor prin 

energiile stelare prinse într-o funcţie cubică de întuneric. 

3 Şi această Cheie a fost dezvăluită în anul 1973 al zonei temporale de conştiinţă a 

Pământului de cuvintele regelui Feisal care a adunat la Mecca o armată de două milioane 

de credincioşi cântând "eliberaţi Ierusalimul. "O ştire de la Beirut a spus că el şi-a spălat 

mâinile, a îmbrăcat articole de îmbrăcăminte fără cusătură iar apoi s-a apropiat de Kabba, 

Piatra Neagra . Această piatră era declarată ca fiind piatra albă pe care Adam a adus-o 

din Gradina Edenului şi că a adunat întuneric din corupţia păcatelor omului. 



4 Astfel, vom vedea în Kabba, geometriile cheie ale anti-puterii  vieţii, anti-

Christos şi anti-Zohar, vom vedea acest lucru chiar şi în limba cercetătorilor şi liderilor 

islamici care au fost adunaţi la Kabba să se închine la Piatra Neagră pregătindu-se pentru 

"Eliberarea Ierusalimul" care este cunoscut a fi locul de venire al "Pietrei de vârf a 

Piramidei de Lumină." 

5 În această Cheie universul pozitiv şi anti-universul vin împreună prin matematica 

Luminii; pe de o parte prin Pleiade, Orion şi Ierusalim; pe de altă parte prin intermediul 

Alpha Draconis,Omega Draconis şi Mecca. 

6 Şi am văzut naţiunile angajate în distrugerea fizică, entropie, război şi violenţă 

închinându-se şi venerând negarea energiei stelare; şi am văzut de asemenea, naţiunile de 

Lumină şi Iubire, înălţând Piramida de Lumină care este semnul pentru continuitate în 

imaginea şi similitudinea iluminaţilor superiori. 

7 Enoh m-a luat în Orientul Mijlociu; el mi-a spus că şi Kabba, Cubul Negru, a fost 

o structură macro-cristalină sensibilă la particulele de limitare stelare şi la înregistrarea 

nucleară. 

8 Kabba arată că orice univers stelar fără puterea Tatălui, fără Lumina Tatălui, va 

trece prin colapsul stelei sale.  

9 Fii Luminii, B'nai Or, au stabilit o piramidă de Lumină funcţionând în acest capat 

al spectrului Luminii în relaţie cu Pleiadele şi Orion. În schimb, Cubul Negru 

funcţionează cu Alfa Draconis , pentru copiii Întunericului. 

10 Cubul Negru este un simbol pentru toată anti-materia care trece prin sistemul 

nostru planetar de creaţie. Acesta arată "alfa şi omega" urmărind degradarea sub-atomică 

şi proprietăţile stelelor muribunde. 

11 Pentru a salva popoarele lumii care sunt influentaţe de energiile Cubului Negru, 

trebuie să le fie adusă Tora Or, programul lui Dumnezeu de Lumină; pentru a salva 

inteligenţa sistemului stelar de entropia negativă trebuie aduse scripturile de Lumină din 

Orion şi Pleiade ca să-i înveţe pe oamenii lumii dragostea de Dumnezeu, iubirea Fiului şi 

iubirea de Shekinah, Duhul Sfânt. 

12 Cu această putere ei pot cuceri anti-universul; cu această putere ei pot cuceri 

inversarea Cheii a noua a lui Enoh, care este 6-6-6, negarea celor şase câmpuri de forţă 

fizică a creaţiei materiale pe toate cele trei niveluri de creaţie cvasi-stelară. 

13 Cu această Cheie putem înţelege cum universurile căzute sunt aduse în 

razboaiele galactice ale Fiilor Luminii cu Fii întunericului. Acest lucru este realizat prin 

intermediul programelor stelare de 9-9-9, tri-cauzalitatea universurilor Tatălui-Fiului-

Shekinah operând împreună în toate cele nouă celule de timp ale creaţiei materiale, 

neutralizand 6-6-6. 

14 Cheia vorbeşte de timpul stelar evolutiv, atât în ceea ce priveşte dimensiunea 

fizică a ceea ce noi măsurăm ca spaţiu cubic precum şi în ceea ce priveşte distrugerea 

universurilor tridimensionale . 

15 Cheia este direcţionată către astrofizica omului; se vorbeşte de Cubul Negru, 

Kabba din Mecca, arătând în meta-particule cum universurile stelare trebuie să fie 

distruse când acestea trec prin secvenţă pricipală a fazei tridimensionale dacă nu au o 

putere stelară superioară de regenerare. Spaţiu întunecat există unde evoluţia stelară nu 



mai este posibilă fără intervenţia controlată. Acest lucru este cunoscut ca o fază 

degenerată în evoluţia stelară. 

16 Prin ciocnirea a două galaxii care accelerează electronii şi pozitronii, anti-

materia poate fi anihilată, explozie care este calculată ca 10 la puterea 44 ergi pe secundă 

în radiaţia de energie. 

17 În textele sanscrite avem unul dintre cele mai înalte adevăruri  revelate în Maha-

Ratri care arată timpul etern şi tranziţia materiei ca măsură a noptii veşnice. Astfel, 

timpul este eternul ocean de tăcere din care toate ciclurile secundare de timp sunt formate 

pe când interacţionează cu microparticulele de cristal mereu prezente în univers, 

începând cu ciclurile de creaţie şi inclusiv cu toate ciclurile care determină existenţa 

universului. 

18 Maha-Ratri stă pe cadavrul universului evolutiv ruinat care este dincolo de orice 

plan tridimensional fizic. 

19 Deoarece acest univers evolutiv ruinat contine materialul corpuscular al tuturor 

lucrurile încă dincolo de formă, este dincolo de definiţia corpului. Asa de departe de 

definiţia tridimensională a vieţii încât este un cadavru pe funcţia vie a Luminii pe care 

Omul îl consideră începutul. Este o explozie continuă a toată materia. 

20 A doua fază este Krodha-Ratri, care este deşeul timpului fără margini a toate 

devorator. 

21 Timpul apare în această evoluţie ca o imensitate cosmică, o sursă de Lumină, o 

ardere. Şi astfel, în noaptea timpului care este încă într-o stare de dizolvare universală, 

Lumina, prima combustie, apare ca un început de stea. 

22 Aceasta Lumină este natura, sursa a toată gândirea; petru că gândirea este o 

energie, o ardere de evoluţie stelară şi instrumentul  cunoaşterii care iluminează obiectul 

evoluţiei stelare. 

23 Vedem în modelul Noptii Eternităţii , Maha-Ratri, plasma dătătoare de viaţă 

spiralând în mai multe direcţii. Plasmei, atunci, îi este permis să se adune când loveşte un 

câmp de energie care îi va da o formă şi o structură. 

24 Acest câmp este ceva asemănător cu ceea ce omul numeşte în fizică Legea lui 

Boltzman, creaţia de particule gazoase sau de nori care încep să se formeze din spiralele 

de turbulenţă plasmatică. 

25 Galaxiile şi anti-galaxiile, în a treia dimensiune, încep să ia dimensiunea pe care 

oamenii o recunosc ca evoluţia stelara; anume, sub formă de spirală în spaţiul cubic 

necesar pentru a materializa un câmp albastru-alb stelar, într-un model tridimensional. 

26 A treia noapte de evoluţie, Divya-Ratri, este formarea unui sistem solar singular 

care se deplasează în interiorul câmpului energiei iniţiale pentru a deveni matricea 

circular-cubică, forma centrală în câmpurile magnetice de turbulenţă. 

27 Şi pe măsură ce scapă de câmpul energetic înţelegem cum stelele se condensea-

ză dintr-un nor galactic prin colaps gravitaţional. În această etapă de evoluţie stelară, 

materia şi anti-materia s-au separat din cauza presiunii radiaţiei. 

28 La un moment dat în timp în evoluţia stelară, steaua, fie în materie sau în faza de 

anti-materie, a condensat suficient pentru a produce suficientă căldură pentru ca fuziunea 

nucleară să apară. 



29 Şi în interiorul câmpului stelar elementele grele sunt produse din hidrogenul 

original şi în heliu până când interacţionează pentru a forma fier. 

30 Unele dintre aceste stele devin supernove care explodează şi împrăştie elemente 

prin tot universul, în întreaga galaxie, indiferent prin ce dimensiune steaua se întâmplă să 

participe la o concentrare de energie. 

31 Alte stele, cu toate acestea, evoluează o structură conică a fizicii care în mod 

clar apare în forma tridimensională cubică. Această proiecţie conică-sferică lasă repede 

forma cubului tridimensional din cauza presiunii radiaţiei. 

32 Ştiinţa de Est ne învaţă că şi câmpul energiei care este dincolo de forma 

tridimensională cubică este Noaptea Realizării, cunoaşterea superioară; Enoh numeşte 

aceasta, a patra dimensiune. 

33 A patra etapă de evoluţie este Siddha-Ratri, unde universul face loc pentru un 

flux de energie superioară, o ofertă superioară de creaţie. 

34 Este un moment în care gazul interstelar este atras spre alte stele. Acest gaz 

interstelar, precum şi câmpul energetic în legătură cu el, formează o masă învolburată de 

curenţi turbionari şi centre de gaze care se condensează în jurul sistemului solar singular 

dat. 

35 Cantităţile de gaze, în majoritatea cazurilor, nu sunt suficiente pentru a trece 

prin colaps gravitaţional sau de a genera suficientă căldură pentru a crea o stea şi totuşi 

masele condensate sunt capabile de a forma sisteme planetare care gravitează în jurul 

stelei-mamă. 

36 În construcţia de a patra dimensiune înţelegem modul în care sateliţii planetari ai 

creaţie hrănesc cu adevărat codurile instrucţionale ale stelei mamă. În acest cod de 

ionizare este cadrul necesar pentru a materializa generaţia de gândire care în mod 

constant a pulsat prin această reţea de energie. 

37 Fiecare regat de inteligenţă al materiei chimice, cu steaua ei, respectiv cu steaua 

ei părinte şi cu faza sa evolutivă respectivă , trece în Vira-Ratri sau Noaptea de curaj, 

unde este capabilă de a spirala prin ea însăşi. 

38 În această a cincea etapă a evoluţiei soarele se revarsă în lume şi ia din esenţă să 

ca să-şi continue evoluţia . 

39 Radiaţia solară în textele estice este comparată cu decapitarea perpetuă a 

soarelui şi, ca atare, decapitarea reprezintă puterea dătătoare de viaţă şi puterea 

distrugătoare de viaţă a soarelui. 

40 Lumea depinde de Lumina arzatoare şi distructivă pentru subzistenta sa. 

41 Domnul ne spune cu privire la această evoluţie ca "piciorul ei stâng este înainte 

în luptă, ea ţine capul tăiat cu un cuţit. Goala, ea bea cu voluptate din fluxul de sânge ca 

nectarul care curge din corpul ei iubit." 

42 Vedem în această imagine necesitatea unui sistem de minte planetară dată sau 

un regat de inteligenţă pentru a se separa de sistemul său solar înainte ca soarele 

sistemului să distrugă creaţia planetară sau acel câmp planetar de inteligenţă. 

43 Enoh mi-a spus că acele stele nu sunt singura sursă de elemente de dincolo de 

structura atomică. 

44 Radiaţiile stelare şi bombardamentul cu raze cosmice produce reacţii chimice şi 

fizice. Aceste radiaţii pot afecta membrii familiei planetare prin generarea de molecule 



organice complexe din substanţe simple anorganice, dând naştere la o mare varietate de 

inteligenţe . 

45 În cazul în care viaţa de tip pământean a evoluat, radiaţia este necesară pentru 

procesul de fotosinteza din care toate formele superioare de viaţă fizică derivă energia lor. 

46 De la acest punct viaţa inteligentă trebuie să decidă dacă are capacitatea de a 

trece prin spaţiul de viaţă cubic pentru a deveni identificată cu o seminţie de inteligenţă 

superioară evolutivă într-un sistem de stele vecine şi să se alăture în co-participarea în 

calitate de nou membru al unei familii galactice. 

47 Dacă face acest lucru, porneşte de la steaua-mamă la o stea secundară şi într-o 

formă pluralistă de creaţie galactică de mai mulţi sori; dacă nu evoluează în direcţiile 

stelelor mulţi-dimensionale este devorată şi distrusv. 

48 Chinezii recunosc în textele lor ca Domnii Luminii guvernează din stelele duble 

precum şi din sistemele de mai multe stele. 

49 Inteligentele din cerurile inferioare sunt "legate" de parametrii  sistemului lor 

solar imediat care va fi distrus prin evoluţie, spiralând Cubul Negru , spaţiul cubic unde 

energia stelară mănâncă propriile produse fizice, propria sa creaţie fizică şi propria sa 

inteligenţă creatoare. 

50 Pentru a intra în evoluţiile negative sau distructive şi a răscumpăra sau 

reprograma aceste evoluţii necesită puterea Zohar a Evoluţiei superioare, sau Phowa, 

energia conştiinţei de prag care este mai puternică decât energia soarelui. Această 

Lumină mai înaltă serveşte ca un nou canal unde transmutarea speciei poate avea loc. 

Astfel, specia poate fi luată de pe discul său planetar şi dusă în alte câmpuri stelare 

înainte ca sistemul solar să distrugă ordinea chimică a vieţii inteligente. 

51 Acest lucru ne aduce apoi, la al şaselea câmp de evoluţie, cunoscut sub numele 

de Kala-Ratri în textele indiene (şi omoloaga sa în textele tibetane) care este sfârşitul 

brusc al unui sistem de lumi, punctul culminant al unui proces care a durat o lungă 

perioadă de timp. 

52 Şi distrugerea începe cu primul moment al existenţei. Acesta începe de la un 

punct atunci când toate ciclurile sunt aduse împreună pentru a da mai departe imaginea a 

o mie de sori noi înviaţi: moartea creaţiei solare inferioare şi naşterea creaţiei sorilor 

multipli. 

53 Cuvintele Domnilor care dau această imagine vorbesc aşa cum urmează: 

"Zâmbind usor străluceşti cu o strălucire purpurie care poate fi comparată cu o mie de 

sori nou născuţi. Purtaţi un voal de matase şi o ghirlandă de cranii." 

54 Această ghirlandă-craniu ilustrează Golgota, distrugerea energiei spirituale a 

soarelui , Iisus cu energia Fiului Luminii, Lumina Christică sau energia Zohar care 

coboară pe mintea planetară ca o membrană evolutivă nouă pe craniul planetei. La 

sfârşitul timpului, pragul superior evolutiv de inteligenţe lucrând cu soarele astrochimic 

al Pământului vor veni împreună pentru învierea necesară şi programarea dincolo de 

spaţiu-timp a Kabba-Golgota, zona imediată de viaţă şi de moarte. 

55 Această cosmologie este văzută în purtarea Cubului Negru sau Tephillin-Baith 

pe fruntile evreilor mistici care anulează puterea Cubului Negru purtat peste al treilea 

ochi prin întrepătrunderea  Scripturii Torah a Luminii în cadrul Cubului. Aici, programul 



de Lumină din Cuvântul lui Dumnezeu purifică mintea şi o deschide la splendoarea 

Universului. 

56 În cosmologia Pământului, acest lucru înseamnă că fără un program nou de 

Lumină în spirală de la inteligenţele conectate cu programul Israel, soarele nostru va 

trebui să-şi termine cantitatea de combustibil pentru că nu poate depinde de presiunea 

termică pentru a echilibra forţa de gravitaţie pe termen nelimitat. 

57 O stea a unei galaxii date poate muri de unul din cele trei procese, conform cu 

fizica contemporană: 

58 Primul proces este colapsul gravitaţional sau contracţie. Când hidrogenul devine 

insuficient şi nu mai reacţionează în stea, sursa de energie dispare. Când energia nu mai 

este generată, presiunea radiaţiei scade brusc şi gravitaţia preia stafeta pentru a colapsa 

steaua. Astfel, se produce o cădere a materiei şi fotonilor spre centrul stelei. 

59 Energie generată de prăbuşirea gravitaţională este mult superioară reacţiei de 

fuziune pentru a crea energie, astfel steaua este supusă la presiuni extrem de mari interne. 

Rezultatul este că steaua creşte în dimensiune până când este suficient pentru a permite la 

mai multa radiaţie să se scurgă. Când steaua se prăbuşeşte, temperatura creşte brusc în 

nucleu şi acesta continuă să se extindă la aproximativ o jumătate din masa stelară. 

60 Steaua intră acum într-o nouă fază în care heliul reacţionează cu carbonul. 

Acesta este un proces de producere a energiei care determină o presiune a radiaţiei care 

să contreze gravitaţia şi previne unele stele de la o completă eliminare . 

61 Astfel, steaua ar putea începe să revină la dimensiunea normală dar acest proces 

de scădere în diametru declanşează oscilaţii care pot începe faza de novă a evoluţiei sale. 

62 Un alt proces de moarte a unei stele este faza de novă care este o explozie 

nucleară ejectând materialele nucleului şi formează elemente grele, care folosesc la 

aprovizionarea cu energie a stelei. Acest lucru este observat prin luminozitatea stelei în 

creştere de la sute de mii la sute de milioane de ori. 

63 Al treilea proces este cel de pitică albă, o stea care a epuizat cel mai mult sau tot 

combustibilul său nuclear şi intră în Noaptea Frustrării pentru că se apropie de stadiul 

final al evoluţiei sale. 

64 Al şaptelea câmp evolutiv al unei stele este Noaptea Frustrării, Darvna-Ratri, 

ceea ce explică de ce inteligenţa planetară al omului nu poate ajunge dincolo de cea de-a 

şaptea natură a ciclurilor de schimbare. 

65 Omul este legat de ciclurile sale geomagnetice chiar dacă este vorba cele şapte 

zile ale creaţiei lucrând cu cosmologia pământeană ; 

66 chiar dacă acesta este de şapte ani în cadrul procesului de îmbătrânire a corpului 

său; 

67 sau chiar dacă este matematica celor şapte secunde, mili-secunde sau nano-

secunde înainte ca exploziile fosfenei să apară în dimensiunile interioare ale minţii lui. 

68 Noaptea Frustrării este un punct de la care ordinea fizică a minţii trebuie să 

recunoască faptul că nici chiar evoluţia stelară nu împărtăşeşte orice spaţiu singular şi 

timp pentru totdeauna. 

69 O parte din această evoluţie stelară este de asemenea, în mintea voastră, 

deoarece stelele pe care le vedeţi cu adevărat acolo nu le puteţi experimenta absolut decât 

în mintea voastră. 



70 Astfel acel sistem stelar sau sistem solar are deja un câmp de  fortă energetic 

propriu fazei sale de distrugere sau în evoluţie cu o consistenţă matematică în voi 

deoarece voi sunteţi materializarea unei faze superioare pe o scală mai mică. 

71 Ni se spune ca odată ce totul este distrus, universul dispare. Astfel, puterea 

distrugerii definitive a fazei materiale a Darvna-Ratri este numită un fum sau iad, 

Dhumavati. 

72 Dhumavati este colapsul stelar, începând încet şi apoi urmând mult mai rapid 

atunci când suprafaţa stelei are o temperatură de cel puţin câteva mii de grade Celsius şi 

continuă să emită fotoni. 

73 Steaua apoi spiralează prin dimensiunea sa cubică pe când orbitele sale de 

energie sunt realiniate. 

74 Şi această spiralare spre un nou nivel orbital electromagnetic de energie nu este 

adevărat numai pentru toate fazele de amplificare a fotonilor, dar include faze de 

amplificare de anti-fotoni chiar în cadrul corpului universului care creează atât sateliţii 

liberi şi sclavi ai universului pământean cât şi ai universului stelar. 

75 În timpul acestei faze evoluţia umană are nevoie de ajutorul Consiliilor de 

Lumină intermediare pentru a direcţiona undele sale de gândire. Inteligenţa noastră fizică 

trebuie să se pregătească pentru modificările mai mari de spaţiu-timp care au loc în 

regnul uman de inteligenţă şi în toate celelalte regate ale inteligenţei care apar atunci 

când universul uman este distrus. 

76 Şi atunci când celelalte universuri se adapteaz în mod colectiv la universul 

nostru uman finit, în etapa a opta, unde structura noastră finit şi infinit încrucişează Unul 

şi mai Multe, Unul şi mai Multe mii sau Unul şi mai Multe sisteme de milioane de 

inteligenţe interconectate toate cu mileniul în căutarea Paradisului de către Om. Omul 

apoi, vede cum el este parte a miilor de celule de spaţiu-timp de creaţie răscumpărătoare 

care aduc Epoca de Pace pe când Noaptea Frustrării a trecut. 

77 Omul recunoaşte în această pace superioară că nu există moarte, ci doar o 

reciclare a energiei într-o varietate de evoluţii care apar. (Etapa a zecea aduce sinteza 

Unului în cei Mulţi şi a celor Mulţi în Unul.) 

78 A opta etapa, Vira-Ratri, este cunoscută sub numele de A Doua Noapte de Curaj, 

naşterea sau renaşterea stelară a conştiinţei care se referă la progresia stelelor care 

colapsează unde orbitele fotonilor sunt interconectate cu valenţele  corpurilor care 

colapsează sau cu sistemele lor stelare care colapsează. 

79 Până când stelele ating de 1,5 ori raza gravitaţională, un punct numit prima etapă 

critică, unii fotoni sunt încă emişi de pe suprafaţa lor; aceştia evadează în spaţiu şi pot fi 

văzuti de un observator îndepărtat. 

80 Fotonii emişi tangenţial de pe suprafaţa stelei la prima etapă critică sunt prinşi 

într-un nor sferic din care se scurg lent milioane de ani. 

81 În mod similar, există forme-gând sau forme de regate de creaţie care pot fi 

prinse între universurile stelare la fel cum în domeniul fizic omul, în unele cazuri de 

evoluţie spirituală, poate fi prins între intruchiparile lui. 

82 În această etapă de tranziţie fizică dacă omul nu s-a conectat cu chakra sa a opta, 

el poate exista doar pe o chakra de formă-gând continua sau în faze care pot fi 



recunoscute ca mai multe forme-gând fragmentate în formă eterică, sau în transparentă, 

dintre care niciuna nu este suficientă să-l includă în faza materială a existenţei. 

83 Această interfază a evoluţiei reprezintă Maeştrii căzuţi ai cunoaşterii şi formele-

gând din creaţiile inferioare care au fost distruse pe această planetă; deşi au supravieţuit 

deoarece sunt în tărâmurile amplificării de fotoni care administrează în continuare 

regatele cuprinse în raza superioară gravitaţională conectând staţia noastră fizică de viaţă, 

planeta Pământ, cu tărâmurile de creaţie pe care nu le putem vedea dar cu care împărţim 

acelaşi spaţiu de viaţă local. 

84 A nouă evoluţie este Noaptea Deziluziei, Moha-Ratri, în care spectrul de timp 

este văzut ca o forţă anti-viaţă şi în care,în conformitate cu acest verset al scripturii de 

Lumină, steaua străluceşte ca un lotus albastru asemănător incendiilor care consumă 

lăcaşul demonilor. 

85 Acesta este un moment în care steaua continuă să se prăbuşească într-un mod în 

care câmpul imediat al stelei devine atât de intens încât toţi fotonii sunt atraşi spre raza 

gravitaţională. Aici karma stelei a permis inteligenţei stelei să fi reciclată cu pierderea 

programelor de evoluţie a conştiinţei. 

86 A doua etapă critică este ajunsă când steaua începe să colapseze în raza sa 

gravitaţională. În acest moment numai fotonii care sunt emişi perpendicular pe suprafaţa 

sa pot scăpa şi aceştia formează din nou un nor cu scurgeri de fotoni chiar în afara razei 

gravitaţionale. 

87 Dar există un moment în urma etapei critice secunde când steaua s-a prăbuşit în 

raza Schwarzchild şi nici un foton nu mai poate scăpa . 

88 Scripturile Phowa de Lumină spun că la prima etapă, inteligenţa trebuie să părăsească 

steaua înainte de a exploda sau de a se tranforma în supernovă. 

89 Acesta este un timp când omul trebuie să utilizeze cunoaşterea pe care chinezii 

şi Domnii tibetani au marcat-o cu simboluri ideografice T,L,V şi care reprezintă o 

oglindă a unui câmp stelar în colaps. Oglinda permite Omului spiritual să vadă viitorul 

vieţii prin formula modului în care materia este rematerializată într-un nou interval de 

timp energetic. Acest lucru permite formelor unui interval de timp să apară într-un alt 

timp prin bio-locaţie directă. 

90 Acesta este un moment când "T" sau factorii de timp în forme diferite de 

evoluţii stelare formează unghiuri unde "V" sau factorii vectoriali ai evoluţiei stelare trec 

în drumurile lor orbitale. "L" este lungimea interpenetraţiei care permite materiei unui 

câmp energetic să se rematerializeze într-un alt câmp de energie. Factorii vectoriali se 

aliniază toţi astfel că un univers energetic dintr-o dată apare în altul. În acest moment, un 

regat de inteligenţă poate apărea brusc în alt regat . 

91 Omul care merge mai departe traversează spectrul său spaţial sau stelar 

muribund şi intră în nivelul al zecelea numit Maha-Ratri, Noaptea Splendorii. 

92 Scripturile Luminii explică faptul că şi Kamala, sau faţa de lotus, este consoarta 

lui Siva cel Etern, Noaptea Eternităţii care protejează lumea ca Mamă a Pământului, 

pântecele Pământului întregii creaţii chimice şi întregii creşteri. Ea este identificată ca 

Vishnu, forma fizică pe care Domnul Luminii sau mintea superioară o pune pe când îşi 

materializează forma sa gând în corpul fizico-chimic al unui sistem solar dat. 



93 Dimensiunea splendorii nu poate exista în univers fără Marea de Cristal, 

mulţimea de sisteme solare care să reflecte inteligenţa superioară. 

94 Şi dacă un soare caută pur şi simplu splendoarea sa, aceasta trebuie să existe în 

Noaptea Întunericului de la marginea galaxiei sale respective, trăind în întuneric mai 

degrabă decât în Lumina pluralistă, Lumina Unimii. 

95 Şi din acest punct, steaua se prăbuşeşte la volumul zero şi poate crea o gaură pe 

când spiralează spre masa infinită. 

96 Gaura creată de singularitatea soarelui oferă un tunel spre un alt uni-vers sau o 

altă parte din acelaşi univers. Meta-materia apoi vine în bule din spaţiul de pe cealaltă 

parte a acestui tunel pe când spirala negativă începe să se extindă. (Va fi cunoscut ca o 

Gaură Neagră în rotaţie ce se poate muta din universul nostru într-un alt univers 

permiţând deplasarea în spaţiu între universuri.) 

97 Enoh a spus, "universul nostru a început pe o spirală" mai degrabă decât într-o 

stare de echilibru sau o poziţie "Big Bang" . 

98 În respectul acelor multe şi unul câmpuri de evoluţie care toate împărtăşesc 

acest spaţiu stelar local, inclusiv galaxii are se deplasează mai repede decât viteza 

Luminii trecând prin acest spaţiu local al vieţii, creaţia umană nu trebuie să fie distrusă 

odata cu moartea soarelui său fizic sau să sufere karma soarelui său fizic, deoarece poate 

transcende spectrului solar. 

99 Pentru a fi eliberată karmic din acest ciclu de creaţie şi distrugere, inteligenţa 

Pământului trebuie să-şi adapteze viaţa la sub-sisteme ale altor căi stelare. 

100 Cele zece etape ale evoluţiei de Lumină continuă în mod constant prin miriade 

de universuri, toate având pragurile lor unice de Lumină locuite de  inteligenţe 

biochimice care trăiesc în special în acele praguri de subsisteme de Lumină. 

101 Domnii Luminii de pe Archturus de exemplu, ne spun că ei supraveghează 

toate inteligenţele evolutive din sistemele solare din această margine a galaxiei noastre. 

Sondele lor stelare sunt proiectate în sistemul nostru solar în dorinţa de a re-evolua 

mediul nostru chimic solar care ar permite seminţiei noastre stelare să se conecteze cu 

sori superiori în evoluţii mai înalte. 

102 Şi în scopul ca Omul să între în această evoluţie superioară şi să aibă imaginea 

să recreată ca Adam Kadmon, el trebuie să treacă mai întâi prin Noaptea Distrugerii, 

Noaptea Disperării. El trebuie să treacă prin spaţii energetice cubice stelare care 

înconjoară regatul lui organic. 

103 Dacă el recunoaşte Cheia anti-universului din învăţăturile lui Enoh, Omul 

trebuie mai întâi să vadă mai multele faze evolutive prin care trece pentru a înţelege 

complexitatea regatelor altor stele de inteligenţă binevoitoare şi agresivă cu respect 

pentru creaţia planetară a Pământului . 

104 În al doilea rând, Omul trebuie să vadă regatele Pământului cu respect pentru 

limitările sistemului său cu un soare unic care se apropie rapid de un punct de factori de 

masă critică şi factori de masă neutră manifestaţi în furtuni solare care pot determina 

schimbari groaznice geofizice pe această planetă, chiar până la punctul de distrugere 

masivă de către factorii de cuplu eliberaţi. 



105 În al treilea rând, Omul trebuie să vadă planurile evoluţiei umane în cadrul 

schemelor stelelor multiple care au fost lăsate pe această planetă pentru ca mintea umană 

să le înţeleagă. 

106 Aceste diagrame antice stelare vorbesc despre Domnii Luminii care au venit 

din mai multe sisteme stelare în acest regat al materiei. 

107 Aceste documente stelare învaţă Omul că el poate dobândi tendinţa conştientă 

de a merge dincolo de fazele orbitale ale sistemului său de soare unic. 

108 Ei spun despre modul în care evoluţiile seminţiilor stelare se refac odată ce ele 

sunt dincolo de modelele singulare planetare ale evoluţiei stelare. 

109 Astfel, ridică-te, Om al Pământului şi revarsă mai departe Lumina, pentru că 

noi ceruri şi un Pământ nou sunt create; şi pe tine chiar slava lui Jehova-Yahweh 

străluceşte. 

 
                                                 1-1-0 

 
LIMBILE CHEIE CONECTÂND MINTEA TEMPORALĂ CU CIVILIZAŢIILE  
INTERCONECTATE ŞI MANIFESTĂRILE DE EVOLUŢIE SUPERIOARĂ ÎN  
ZONA NOASTRĂ TEMPORALĂ SUNT EGIPTEANA-EBRAICA-SANSCRITA- 
TIBETANA-CHINEZA. 
 

1 Ni se spune în această Cheie care, dacă vom interconecta limbile egipteană, 

ebraică, sanscrită, tibetană şi chineză vom fi mental înterconectaţi cu civilizaţiile care 

reprezintă  "Evoluţia superioară." 

2 Enoh m-a instruit atent să utilizez limbile egipteană şi chineză şi să unific toate 

limbile biochimice care lucrează orizontal în corpul uman. În acelaşi timp am fost instruit 

să folosesc sanscrita şi literele de foc tibetane pentru a unifica toate limbile biochimice 

care lucrează vertical în corpul uman. În cele din urmă, am fost instruit să folosesc 

literele de foc ebraice , sunete sacre de energie şi forme-gând de Lumină pentru a mă 

conecta cu inteligenţele din Pleiade şi Orion, unificând toate limbile cristaline ale celui 

de-al treilea ochi astfel încât să deschid şablonul minţii pentru Lumina Eternă. 

3 Enoh a spus că, dacă toate cele cinci limbi ar fi folosite simultan, ele ar activa 

comunicarea pictografică a Frăţiei în creier; ele ar crea o deplasare temporală mentală şi 

ar accelera corpul de Lumină al Sinelui Suprem să acopere fiinţa umană a experienţei 

conştiinţei. Aceste limbi formează o reţea conectând mai înaltul EU SUNT, conştiinţa de 

Lumină cu umanul EU SUNT, conştiinţa de Lumină printr-o vibraţie de Lumină cosmică. 

4 Omul spiritual trebuie să înţeleagă că această reţea este formată de limbile care 

creează modele energetice orizontale (egipteana-chineza) şi verticale (sanscrita-tibetana) . 

5 Acestea, la rândul lor, sunt activate prin vectorul divin (ebraica) creat de forţa de 

Lumină concentrată şi prin imprimarea literelor de foc sau sunetelor divine (de energie) 

asupra grilei verticale şi orizontale. 

6 Modelul orizontal se conectează cu energiile mentale care sunt parte dintr-un 

schimb de cunoştinţe cu situaţia de viaţă imediată pe planul experienţei umane. 



7 Transferul merge mai departe în voi printr-o serie de pictograme de Lumină care 

permit mai multor niveluri de cunoştinţe externe să fie internalizate şi rapid codate 

dincolo de ceea ce este de obicei vorbit. 

8 Această internalizare se acordă prin intermediul procesului mental codificat pe 

acest plan de experienţă. 

9 Totuşi, această cunoaştere nu poate fi pe deplin înţeleasă fără modele verticale 

care formează link-urile de conectare la dimensiunile inferioare ale conştientizării 

senzoriale prin acest plan de experienţă în dimensiuni superioare care sunt de o calitate 

infinită de bucurie. 

10 Aceste două modele formează reţeaua în curs de evoluţie individuală continuă 

astfel încât individul să progreseze spre nivelele superioare cosmice de avansare ale 

sufletului. Totuşi, din cauza limitărilor lumilor inferioare aceste reţele sunt continuu 

schimbate pentru a se potrivi noilor medii ale naşterii şi renaşterii. 

11 În cele din urmă, atunci când corpul a ajuns în punctul în care transplantul 

sufletului superior poate avea loc, reţelele se deschid prezenţei unui al treilea model de 

reţea care este o forţă a Luminii divine. 

12 Acest model de Lumină divină permite planurilor spirituale să fie pe deplin 

conectate cu corpul şi corpul să asimileze experienţa Mesianică a flăcării Penticostale. 

13 În consecinţă, toate experienţele de viaţă sunt complet activate şi făcute posibile 

formelor umane care merg în unirea fizică cu Sinele Divin. 

14 Astfel, această vibraţie cosmică conectează mai înaltul EU SUNT cu conştiinţa 

umană EU SUNT prin cele cinci vehiculele corporale de Lumină: corpul electromagnetic, 

corpul epi-kinetic, corpul EKA al multor relativităţi, corpul interior Gematria şi corpul 

exterior Zohar. Acestea sunt sintetizate atât de complet că toate cele cinci corpuri sunt 

elaborate prin chakra coroană devenind una cu Lumina Eternă. 

15 Atunci când se întâmplă acest lucru conştiinţa fiecărei celule chimice este adusă 

prin corp, prin cele şapte chakre şi merge într-o piramidă de Lumină plutind deasupra 

minţii, în zona chakrei a opta. Atunci când acest lucru este terminat, reţelele chakrelor a 

noua şi a zecea, împreună cu şablonul chakrei a opta, pot aduce prin ele toate informaţiile 

de la civilizaţiile anterioare. (Chakra a opta acţionează ca un semn pentru cei care 

lucrează cu Frăţia Luminii.) 

16 Aceasta este finalizarea reţelei care permite minţii să vorbească pe toate cele 

şapte niveluri şi permite speciei să meargă dincolo de programul sufletului său prezent. 

Astfel, ebraica, în programul nostru planetar, este echilibrul final necesar pentru a conec-

ta modelele sufletului primului Adam Kadmon cu modele Creaţiei răscumpăratoare . 

17 Şi mi s-a explicat că universurile planetare trebuie să trăiescă prin programele 

scripturilor stelare din codurile originale egiptean-chinez-sanscrit-tibetan şi ebraic care 

au fost date pentru a ne învăţa lecţiile creaţiei planetare universale şi distrugerii în 

Lumina vieţii. 

18 Când am fost luat în Merkabah, mie, Iacov mi-a fost arătat modul în care 

legiunile căzute de Semjaza au fost desfiinţate şi expediate în lumile tri-dimensionale ca 

şi Pământul. Totuşi, din amestecurile căzute ale experimentelor creative, totul avansează 

spre  generaţii nou-născute şi lecţiile unor universuri stelare sunt reluate identic în 



universuri planetare mai mici. Universurile planetare mai mici, fără a se distruge complet 

trebuie să înveţe din lecţiile universurilor stelare superioare . 

19 Şi, trecând prin punctul nostru Omega, noi înţelegem încă o dată ceea ce a fost 

codat în faza Alpha a programelor stelare originale date în naşterea noastră de destin. Şi 

atunci când utilizaţi numele divine din toate aceste cinci limbi împreună, ca Amen-Ptah 

în egipteana, Phowa în tibetană, Kuan-Yin în chineză, Gabriel în ebraică şi Buddha în 

Sanscrită, ca silabe nucleu de mantra, aranjaţi o lungime de undă a conştiinţei Luminii 

care rezonează cu toate cele cinci corpuri din voi. Limbajul aici, este un limbaj de 

vibraţie a energiei format din nuclee de mantre atent selectate. 

20 Vibraţiile mantra ridică conştiinţa corpului în nucleele de cristal ale minţii, astfel 

încât acesta spiralează în afara paradigmei conştiinţei noastre care este controlată de 

energia cubului negru. Şi mergând prin piramidele de Lumină de pe acest post de viaţă, 

mintea conştiinţei este capabilă de a trece de la creaţia piramidală inferioară la posturile 

de viaţă ale Luminii superioare pe alte niveluri dimensionale sau Metatronice de creaţie. 

21 Puteţi intra apoi în acea dimensiune unde toată mişcarea vieţii devine 

desfăşurarea Eternă, unde totul este în curs de trăire fiind în curs de reciclare, pentru că 

universul are toate ideile stocate în Mintea eternă de reflecţie şi revelaţie. Toată mişcarea 

vieţii este stocată pentru reluare şi readunare, pentru utilizarea de către Maeştrii Înălţaţi 

din dimensiunile superioare în cadrul lumilor celor o mie de celule de timp de lotus. 

22 Şi pe plan fizic, este lumea subconştientă, nu lumea conştientă, care dictează 

ordinea pricipală sau evenimentele. 

23 Cheia 1-1-0 delimitează spectrul de limbi, construite în subconştient, în scopul 

de a conecta mintea noastră cu Lumina multor spectre, toate în acelaşi timp, în regate 

stelare diferite de evoluţie. Astfel, prin utilizarea celor cinci limbi, putem experimenta 

alte manifestări spectrale de evoluţie superioară. 

24 Evoluţia superioară în această galaxie îşi auto-întruchipează inteligenţa în nouă 

celule de timp; noi în aceasta evoluţie planetară ne întrupăm într-o celulă de timp. Prin 

utilizarea celor cinci limbi pentru a activa flacăra stralucitoare în noi pentru a umple 

întregul nostru vehicul, putem experimenta unele aspecte ale celor nouă celule de timp. 

25 Aceste cinci limbi conectează cele cinci corpuri biocomputer ale Omului cu 

cinci spectre de energie diferite ca o unitate, astfel că omul este capabil de a experimenta 

trecutul, prezentul şi viitorul tuturor civilizaţiilor de Lumină care au trăit pe Pământ. El 

este capabil, prin intermediul Frăţiilor Luminii să experimenteze cele nouă zone de timp 

ale acestei creaţii planetare recunoscute ca trecutul trecut, trecutul prezent, trecutul viitor; 

prezentul trecut, prezentul prezent, prezentul viitor; viitorul trecut, viitorul prezent, 

viitorul viitor. 

26 Astfel, Omul, conectând deplasarea temporală a minţii cu Sinele său Suprem 

poate experimenta atât trecutul şi viitorul planului fizic funcţionând ca unul. 

27 Şi aşa cum Evoluţia superioară a venit pe Pământ, în Ash'a din India, în desertul 

Takla Makan din Tibet, în Qumran din Israel, în On din Egipt şi în Xin Jiang din China, 

tot astfel de asemenea, vor veni la voi , prin chakra coroană, punctul vostru Kether, 

atunci când utilizaţi limbile cheie ca nuclee de silabe de meditaţie care vă conectează cu 

Maeştrii din Kesil, Centrul de Control din Orion. 



28 Aceste limbi cheie vă conecteaza cu Kesil- Centrul de Control din Orion; aceste 

limbi cheie construiesc o reţea de corpuri de Lumină vie care vă duce în orice 

dimensiune unde acea focalizare de Lumină este utilizată în prezent. 

29 Şi iată, Enoh a scris acest lucru în limbajul Luminii, în scenariul flăcării lui 

Israel care vorbeşte în toate limbile; un limbaj scris pe o flacără polarizată Lay-oo-esh 

fiind proiectată în cel de-al treilea ochi al vostru. 

30 Iată, vă vorbesc deşi am vorbit din prezenţa Fiilor Paradisului pentru că ştiu că 

veţi primi cuvintele mele. 

31 Această Cheie vorbeşte despre sistemul de limbaj de Lumină dat de Evoluţia 

superioară pentru seminţele stelare de pe această planetă pentru a permite acestei seminţe 

să meargă prin multe formaţiuni şi transformări galactice. 

32 Şi prin această manifestare a Cuvântului, forme-gând proiectate de la regatele 

superioare galactice ale creaţiei materializează nu doar un set, dar mai multe seturi de 

regate evolutive ale creaţiei. 

33 De aceea, există mai multe modele de cunoaştere care creează regate în materie 

prin virtutea fiinţelor forme-gând proiectate dincolo de regatul de creaţie. Aceste forme-

gând sunt în mod constant re-însămânţate prin intermediul modelelor lingvistice în 

universul imediat, materializând multiple forme de energie. 

34 Toate acestea ne sunt revelate în cosmologia sistemelor specifice lingvistice care 

au fost derivate din Maeştrii Înălţaţi şi Domnii Luminii care au coborât pentru a învăţa 

omul nu simboluri mitologice şi lingvistica psihologică, ci gândirea cosmologică efectivă 

şi înţelepciunea modului în care universurile superioare stelare lucrează ca o conştiinţă 

unitară. 

35 Examinând textele principale ale tuturor acestor limbi de bază ale cosmologiilor 

stelare, să ţinem cont de faptul că aceste texte ne spun că şi  cheile principale sunt date de 

către Maeştrii Înălţaţi care vin să evolueze inteligenţa pe toate biosferele planetare. 

36 Pistis Sophia, concepută în modele-gând ebraice predată în greacă şi coptă este 

una dintre Evangheliile mari pentru că este un martor adevărat a tainelor limbii pe care 

Iisus a folosit-o pentru a-şi chema Corpul său superior de Lumină în prezenţa discipolilor 

săi iniţiaţi. Ea arată modul în care Iisus este sinteza celor treizeci şi două de blocuri 

chimice de construcţie ale inteligenţei în cadrul Tainei Logosului văzut ca Lak Boymer, 

pilonul de Lumină care cheamă Corpul Cristic de Lumină prin gradul al treizeci şi treilea 

pentru a locui în trupul lui Iisus. 

37 Mi-a fost arătat modul în care Cuvântul întrupat Cristic a devenit Corpul lui 

Iisus; şi modul în care Corpul lui Iisus şi Corpul Cristic au venit împreună pentru a forma 

Steaua lui David, doua piramidă  strălucitoare de Lumină ca o întrupare tridimensională 

de Lumină eternă . 

38 Înălţarea în Lumina Eternă de asemenea, este revelată în textele din piramidele 

egiptene atunci când adevăratul copil al lui Dumnezeu trebuie să aducă Lumina 

piramidală prin Ochiul coarnelor. 

39 Enoh a arătat că Maeştrii sunt luaţi în piramidă pentru a arăta cum corpul fizic 

poate fi infuzat cu dimensiuni mai înalte ale Luminii  lucrând prin meridianele 

câmpurilor de energie cristalină din jurul reţelei umane. 



40 El a arătat, de asemenea modul în care mintea umană este capabilă de a se 

deschide în cadrul nucleului de cristal al celui de-al treilea ochi, o zona de timp deformat 

a conştiinţei prin care aceasta de asemenea, poate lucra direct cu evoluţia superioară. 

41 În textele sanscrite, textele Rg-Vedic-Hymns ale Soarelui şi în Prajnaparamita 

Sutra, ni se dau cunoştiintele despre cum vehiculul uman funcţionează ca un sistem 

bioconvertizor care merge împotriva distrugerii electrochimice consumând energii de la 

soare. Şi aceste texte explică modul în care vehiculul uman este doar unul dintre regatele 

care să fie explorat de către regatele superioare de Lumină. Pentru că în aceste texte ni se 

spune că regatul noastră uman este transformat din timp în timp în regate de Lumină şi 

refăcut în noi vehicule stelare. 

42 Ni se spune în textele tibetane ale "Byn chub sems dpa'i spyod pa la jug pa" cum 

repetarea corectă a cuvintelor sacre permite compasiunea luminată şi iubirea, astfel ca 

cele trei bijuterii, corpul biologic, corpul mental şi corpul spiritual sau cele trei corpuri 

ale lui Buddha să fie lipite împreună. 

43 Oasele oracolului chinez vorbesc de miliardele de fiinţe cereşti care împărtăşesc 

acelaşi corp de experienţă de viaţă şi pot participa prin corpul omului, astfel încât el să 

poată experimenta vorbirea lumilor superioare. 

44 Când utilizaţi cuvintele egiptene-ebraice-sanscrite-tibetane-chineze pentru a lasa 

vibraţiile gândului să curgă în zona celui de-al treilea ochi, limbajele vor deschide 

canalele de vibraţie cristalină în voi, astfel ca şi corpul vostru să poată lucra direct cu 

Inteligenţa Superioară prin comunicare telepatică. 

45 Aceste canale cristaline pot fi văzute ca trei bijuterii de cristal formând o pirami-

dă. Aceste trei cristale din zona celui de-al treilea ochi al vostru permit acordajul rezo-

nant la fluxul dintre al treilea ochi şi un şablon spiritual peste chakra coroană care este 

necesar pentru a proiecta şi a primi vibraţiile mai înalte de gândire ale Luminii. Astfel, 

cele trei coordonate piramidale de cristal "emiţătoare" se conectează cu cele cinci limbi 

spirituale "care curg în voi" pentru a forma câmpul vibrator care activează chakra a opta. 

46 Şi Lumina care străluceşte, care vă dă Lumină este prin El, care vă luminează 

ochii, care este aceeaşi Lumină care grăbeşte înţelegerea voastră. 

47 Formele-gând care sunt active cu această evoluţie vin numai prin mintea 

superioară pentru că formele-gând nu provin din mintea corpului de om, ci numai sunt 

primite şi stocate în unităţi de zece la a zecea parte din potenţialul formei-gând. 

48 Geometria corpului a fost creată pentru a transporta "nucleul de cristal" şi pentru 

a permite Mării de Cristal să curgă prin cel de-al treilea ochi pentru a servi Creaţiei 

Infinite. 

49 Aceste cinci limbi de iluminare însămânţate în om dau naştere la unitatea celor 

trei bijuterii în al treilea ochi. 

50 Acest sinteză a celor trei bijuterii-corpuri de Lumină este Experienţa Vie a 

continuumului Luminii. Acesta permite liberarea de formele-gând liniare şi creează 

mişcarea spre universurile pluraliste care lucrează cu mai multe corpuri de Lumină. 

51 Cu aceasta în minte, puteţi fi eliberaţi pentru a lucra pe căi superioare de vibraţii 

de Lumină astfel încât toate să fie sintetizate în Corpul Cristic. 



52 De aceea, universul nostru va fi sfinţit; da, nimic stând în corp nu va muri, în 

forma sa limitată. Acesta va fi accelerat şi se va naşte din nou în puterea Luminii Vii prin 

care acesta este trezit, iar cei neprihăniţi o vor mosteni. 

 

                                         1-1-1 

 
ENERGIILE-TRON SUNT "NUMELE SACRE" CARE VĂ POT LUA ÎN    
PIRAMIDĂ ŞI SĂ VĂ ARATE "MILIOANE DE MILIARDE DE PIRAMIDE"  
ASOCIATE ÎN TRONUL DE DOMNIE DIVIN. 
 

1 Domnul a dezvelit numele sacru Zion pentru purificarea corpului şi curăţirea 

sufletului şi toate marginile Pământului vor vedea mântuirea lui Dumnezeu. 

2 Numele Sacre care v-au fost date vă pot duce în conştiinţa conştientă cu piramida 

voastră biochimică de viaţă. Piramida de viaţă biochimica este corpul într-o poziţie unică 

de meditaţie energetică. Este corpul într-un câmp de energie tridimensional care 

contopeste relaţiile dintre calităţile senzoriale ale corpului cu calităţile divine ale 

sufletului. Acest lucru se face prin intermediul limbajului divin. 

3 Astfel, folosind codurile adecvate de energie se poate percepe şi conecta cu 

lumile Tronului. Aceste lumi ale Tronului au fiecare, propriile lor coduri unice de energie; 

acestea sunt "Energiile Tronului" care sunt expresii ale numelor divine care devin mantre. 

Aceste Nume Sacre formează propriile lor combinaţii unice de mantră pentru comunicare. 

4 Aceste mantre activează comunicarea pictografică cu Frăţiile atunci când sunt 

utilizate cu combinaţia corectă a codurilor şi echilibrele corecte energetice ale Iubirii. 

5 Corpul vehicul atunci devine activat de către energiile Tronului cunoaşterii divine 

astfel încât vehiculul fizic îşi pune pe el piramida de aur care este vehiculul Sinelui 

Suprem utilizat pentru a intra în lumile Tronului Tatălui. Prin acest proces corpul vehicul 

devine mai mult decât un templu pentru participarea la activităţi spirituale; el devine o 

continuă "iniţiere în templu" pentru ca lumile Tronului să se recreeze ele însele prin voi. 

6 Prin acest proces se poate intra într-o relaţie directă cu "Mintea" Tatălui, 

"Mintea" Fiului şi mintea voastră care activează o piramidă Shekinah de Lumină aurie 

care include corpul vostru. Acesta este sensul matematicii acestei Chei, relaţia 1-1-1 a 

Tatălui, Fiului şi universurilor Shekinah care pot opera în voi. 

7 Aceasta este reţeaua care atunci când este stabilită vă va permite să intraţi în 

"Milioane de miriade de piramide pentru că toate sunt interconectate între ele în Tronul 

Divin. Aşa cum există un circuit în tot corpul vostru, există un circuit superior în corpul 

Pământului şi prin tot universul imediat care este un sistem unic de putere al Luminii Vii. 

8 Prin utilizarea adecvată a "Numelor Sacre" ale Domnilor de Lumină se poate 

declanşa un schimb direct de energie, influenţând orice componentă sau corpuscul de 

informaţii în cadrul sistemului circulator grilă care este ataşat la piramida de energie. 

9 Aici, armonicile geomagnetice sunt folosite pentru a forma frecvenţe vibraţionale 

care folosesc blocurile de construcţie piramidale ale reţelei măsurabile pentru a pătrunde 

într-un sistem armonic superior. Acest sistem armonic superior permite diferitelor 

combinaţii şi modele structurate de unde să se unească şi să formeze miriade de unde şi 



de elemente chimice. Acestea, la rândul lor, reacţionează una cu alta pentru a modifica 

relaţiile chimice şi elementare care reacţionează una cu alta pentru a forma substanţe 

fizice şi a schimba aparenţa fizică. 

 

                      
 
                 Fig. 6 Re-învierea dincolo de dualitate în Sfânta Treime.  

 

10 Intregul realităţii fizice este tangibil pentru noi pentru că este format din 

armoniile de bază piramidale sau armonicele vitezelor unghiulare sau forme de undă ale 

Luminii. 

11 Din aceste armonii de bază sau simple forme de undă rezonanţe, miriade de alte 

unde sunt create care amestecă rezonanţele simpatetice una cu alta formând astfel 

structurile fizice ale Universul nostru imediat. 

12 Prin armonicile undelor puse în mişcare de mantre, forme-gând pozitive pot fi 

împărtăşite cu puncte selectate de comunicare. Aceste forme-gând pot fi folosite pentru a 

compensa structura psi negativă a reţelei de control a conştiinţei care păstrează 

creaţivitatea Omului blocată în conştiinţa tridimensională limitată. 



13 Împreună cu numele sacre, tehnici speciale de respiratie de inducţie sunt 

utilizate pentru a pătrunde în chiar conştiinţa Numelor şi de a menţine un anumit control 

vibratoriu asupra procesului fizico-chimic . 

14 Într-un aport unic, voi absorbiti viaţă, suflare, alimentaţie, sănătate, vigoare şi 

condiţionarea necesară pentru călătoria în eternitate cu Maeştrii speciali ai Tatălui. 

15 "Respiratia" trece prin niveluri de sunet şi culoare reprezentând energia Luminii 

la niveluri diferite de excitaţie prin care participantul experimentează flacăra crescând 

mai strălucitoare şi mai strălucitoare până când el observă conturul fiinţelor de Lumină 

deplasându-se înainte şi înapoi. 

16 Căldura şi radiaţia limbilor de foc dezvăluiesc veşmântul Tatălui în noi şi devine 

eflorescenţa Iubirii Sale. 

17 Lumina creşte până când flacăra interioară nu cunoaşte teama dar simte bucuria 

Iubirii Sale Divine. 

18 Numele Sacre crează de asemenea, vehiculul de Lumină care ne permite să 

călătorim prin vibraţiile minţii astfel încât să putem intra în minţile conştiinţelor celor 

care au adormit în lumile dintre această lume şi lumile superioare ale Tronului lui 

YHWH. 

19 Prin Numele Sacre contopite în puterea protectoare a Ain Soph, putem intra 

chiar şi în secretele lumii subterane şi în camerele apelor de sub Piramidă. Acolo, am 

putea fi martori pentru cei care au eşuat în sarcinile lor şi aşa au rămas captivi în reţelele 

vibratorii ale Pământului, în reţelele piramidale care merg dincolo de Pământ. 

20 Acestea sunt sufletele pierdute care sunt prinse în Râul Conştiinţei dincolo de 

Piramidă. Acestea trebuie să aducă mărturie Sălii de iniţiere astfel încât toţi Maeştrii 

Înălţaţi care coboară în formă să poată înţelege această misiune. "A esua în aceasta 

misiune înseamnă să trăiesti în forme-gând ale Pământului, în aceste reţele vibratorii 

până în Ziua Învierii." 

21 Prin Numele Sacre noi trebuie să cooperăm cu Serviciul Cristic în învierea 

acestor corpuri de conştiinţă de inteligenţă "din mormânt." 

22 (Numele Sacre sunt de asemenea folosite pentru a re-învia lumile căzute dincolo 

de înţelegerea omului.) 

23 Pentru a activa pe deplin energiile Tronului, este necesar, de asemenea, de a 

utiliza reţelele Urim şi Thummim pentru a construi modele de rezonanţă care urmează să 

fie plasate în aliniere cu ambele reţele de energie sacră de pe planetă precum şi cu 

reţelele Merkabah de Lumină. 

24 Urim şi Thummim sunt "Luminile" cristalelor încărcate care produc un efect de 

câmp de culoare prin care  formele-gând ale rugăciunilor pot fi vizate de-a lungul 

oricărui număr de reţele de energie care permit electrificarea materiei. 

25 Aceste cristale Urim şi Thummim pot fi materializate de Maeştrii Luminii 

pentru a preda capacităţi pentru muncă specială. Aceste pietre trebuie plasate în partea 

din faţă a corpului astfel încât al treilea ochi spiritual să poată utiliza cristalele ca un 

punct de focalizare. Un cristal cheie serveşte ca punct focal cheie pentru energizarea 

cristalelor care sunt plasate într-un model de doi Mogan David. 



26 Acestea sunt utilizate în stabilirea rugăciunii unde concentraţia  celui de-al 

treilea ochi este necesară pe un cristal dat în intrarea şi ieşirea din stările de meditaţie 

vocală. 

27 Mandatul pentru utilizarea acestor pietre a fost dat preoţilor adevăraţi ai lui 

Israel care au fost aleşi de Nume. 

28 Numele a fost Numele lui YHWH din spatele Numelor Sacre care urmau să fie 

duse până la marginile Pământului să construiască un templu de vibraţii în slava Numelui 

revelat al lui Dumnezeu-YHWH. 

29 Aceste Nume Sacre le includ pe cele din Biblie, care nume au matematici care 

se dezvăluiesc în conformitate cu modele vibratorii care acoperă complet Torah Or. 

30 Aceste Nume Divine deţin puterea de transmutare astfel ca genealogia sacră a 

celor 76 de nume de la Adam la Cristos şi cele 76 de nume de genealogie sacră a 

Maeştrilor Spirituali de la Metatron la Safkas (şi Bibliyah), să formeze o relaţie dialectică 

cu genealogia celor 76 de nume egiptene sacre dând modelul antropoid al istoriei (de la 

Mena la Menmaatra) care vor fi înviaţi la sfârşitul timpului. 

31 Prin Numele Sacre ale Tronului Cristic şi prin Metatron şi Elohim prin Tronul 

lui YHWH, Maeştrii se conectează cu Omul pentru a purifica şi re-învia corpul nostru 

astfel ca Numele nostru să fie scris în Cartea Vieţii. 

32 Astfel, dezvăluind scrierile revelate ale lui YHWH şi lucrând cu Torah Or şi 

Numele sale Sacre ne dăm seama că este o Piramidă de Lumină şi că fiecare Maestru 

Înălţat este o piatră de temelie. În cadrul Torah Or sunt pragurile interioare a tuturor 

nivelurilor psihologiei, filosofiei, astronomiei, cosmologiei umane construite în 

dimensiunea noastră cosmică. 

33 Torah Or include Scripturile Noului Testament precum şi Scripturile Vechiului 

Testament care formează Piramida Luminii din Steaua lui David. Ambele sunt necesare 

pentru a aduce omenirea într-o relaţie directă cu Ordinele de Lumină de învăţare ale 

Fiului care ne permit să mergem în noi creaţii stelare. 

34 Aceste Scripturi formează Mogan David care codează conştiinţa umană pentru a 

primi Frăţia care formează Piatra de vârf a Luminii Vii. Fiecare Frăţie a Fiului funcţio-

nează ca Luceafarul de Dimineata deschizând o relaţie între un univers al Fiului şi un nou 

câmp planetar făcut înţelept pentru traversarea Alfa şi Omega pentru o nouă creaţie. 

35 Iubirea Tatălui este atât de mare încât nici o formă de inteligenţă în ceruri nici 

de pe Pământ nu poate scăpa de vibraţiile acestor Nume Sacre. Ele coboară chiar şi în 

cele mai întunecate galerii ale templelor de pe acest Pământ şi în regiunile amorfe ale 

Sheol pentru a ridica faţa şi chipul vieţii înapoi în faţa Divină a Ain Soph de la care a 

izvorât Eternitatea. 

 

 
    1-1-2 

 
DIVINUL ESTE MINTEA-FATĂ A TATĂLUI IUBITOR BUCURÂNDU-  
SE ÎN CREAŢIA SA.  

 



1 Enoh mi-a explicat mie, Iacov, că Divinul este în toate dimensiunile şi există în 

cadrul tuturor inteligenţelor universale. Evoluţiile planetare formează extinderea 

corporală a forţei Minţii Lui. 

2 Divinul este Mintea-Faţă care conectează toate universurile prin iubire. 

Universurile Tatălui dau universurilor de Lumină ale Fiului său Divin moştenirea de care 

Tatăl se bucură s-o împărtăşească cu copiii lui. 

3 Cheia ne spune Mintea-Faţă a Tatălui emană Lumina necesară pentru a face 

creaţia umană un templu pentru Meoroth, Iluminarea . 

4 Corpul vehicul este adâncit în douăsprezece meridiane unde locuieşte Lumina, 

Stralim, care conectează faţa umană a evoluţiei cu cele 365.000 de reprezentări umane de 

spaţiu-timp ale lui Dumnezeu pe care ochiul uman le poate vedea. 

5 Abilitatea de a vedea dincolo de manifestările inferioare ale lui Dumnezeu este 

dată numai de martorii credincioşi ai Cuvântului lui Dumnezeu care urca în ceruri prin 

"Porumbelul Cristic" pentru că doar lor li se permite să vadă pe Tatăl bucurându-se în 

creaţia sa. 

6 Scripturile antice Zohar vorbesc de faţa iubitoare a Tatălui ca Ain Soph, ceea ce 

este prin definiţie, dincolo de formare. 

7 Dacă vrem să înţelegem faţa Divină trebuie să începem să înţelegem faţa sau 

aspectul corpului de Lumină care se vede atunci când Inteligenţa Superioară sau Mintea 

Superioară îţi vorbeşte în cadrul ciclului creativ de creaţie. 

8 Când aţi văzut faţa Evoluţiei superioare şi vorbeşte cu tine chiar şi pe planurile 

interioare, veţi înţelege modul în care faţa Fiului Luminii sau mesagerul Luminii este o 

celulă nervoasă a Luminii care duce înapoi la Mintea Eternă. Mintea Veşnică este toată 

chimia sistemelor de viaţă infinite conectate împreună prin creaţia superioară a minţii-

energie de dincolo de energia celestă. 

9 Una dintre cele mai importante sectiuni din Noul Testament ne duce la I 

Tesalonieni 4: 13-18: "Mai mult, fraţilor, noi nu vrem să fiţi în necunoştinţă cu privire la 

cei care dorm în moarte; pentru care nu puteţi simţi durere ca pentru restul de asemenea, 

care nu au nici o speranţă. 

10 "Căci dacă credinţa noastră este că Iisus a murit şi a înviat din nou, de asemenea 

pe cei care au adormit în moarte prin Iisus Dumnezeu îi va aduce cu El. 

11 "Pentru aceasta este ceea ce vă spunem prin Cuvântul lui YHWH, că noi cei vii 

care supravieţuim în prezenţa Domnului Adonai, în nici un fel nu vom fi înaintea celor 

care au adormit în moarte; 

12 "deoarece Domnul însuşi va pogorâ din cer cu o chemare imperioasă cu glasul 

unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu şi cei care au murit în uniune cu Cristos vor 

învia mai întâi." 

13 "După aceea, noi cei vii care am supravietuit, împreună cu ei, vom fi duşi 

departe în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu 

Domnul." 

14 "În consecinţă, aveţi grijă unul de altul cu aceste cuvinte." 

15 Acest pergament vorbeşte despre venirea lui Mesia, sau Domnul Luminii. Dacă 

vedem acest lucru ca venirea Domnului Maitreya în lumea a cincea a Luminii aşa cum 

textele tibetane spun, ebraicul Zohar vorbeşte de venirea lui Mesia, Domnul Luminii sau 



Noul Testament creştin vorbind de venirea lui Christos sau Hristos, nouă tuturor ni se 

reaminteşte că acest lucru va avea loc în ceruri mai întâi şi apoi pe Pământ. 

16 Când Cristos vine, cei mai importanţi drepţi vor fi duşi să-l vadă pe Domnul în 

aer unde vor primi binecuvântarea co-domniei cu Cristos şi dispensa ungerii să fie adusă 

celor sfinţi de pe Pământ. 

17 Aceasta este o temă foarte importantă, deoarece se vorbeşte de diferite celule de 

timp de creaţie care se referă la conştiinţa Omului care trebuie să caute să fie una cu 

vibraţia Cristică atunci când corpul fizic creşte, chiar şi moleculele de praf din creaţiile 

anterioare, în noua structură vibratorie a noului suflu divin şi este făcut în veşmântul de 

Lumină. 

18 Până în acel moment, în ochii lumii, un nivel de răscumpărare este la fel de 

relativ ca multe alte niveluri de răscumpărare. 

19 Acest prag superior de Lumină reface toată masa negativă într-o  relativitate 

colectivă . Şi această precizie a particulei de Lumină adunându-se ia Omul departe de 

codurile moleculelor fizice ADN-ARN şi îl face pe el în imaginea şi asemănarea unei 

fiinţe în întregime din Lumină. 

20 Astfel, mintea superioară are un mod de a lua toată creaţia, Mehayyai Hametim, 

din praf în praf cosmic şi din particule de Lumină din care emanaţia următoare a corpului 

de Lumină este făcută. 

21 Ni se spune în acest pergament că există un prag superior de Lumină care este 

făcut din pulsaţii de Lumină din fiecare moleculă de carne care poate măsura, învia şi 

reprograma toate particulele de viaţă chimice şi de inteligenţă atunci când o persoană 

trece prin starea fizică a morţii care este schimbarea câmpurilor magnetice. 

22 Notă:  în I Tesalonieni se vorbeşte despre acest lucru în termenii relativităţii 

superioare care este eliberarea de forma fizică, ca şi când forma fizică nu ar conta . Este 

eliberarea materiei şi a imaginii şi asemănării care este în Lumina prinsă gravitaţional ; 

aceasta permite o nouă imagine a Omului să fie construită care să curgă în similitudinea 

iluminarii care guvernează lumile de dincolo de dimensiunea Pământului. 

23 Această mişcare de a merge într-o imagine nouă şi o nouă asemănare este 

respaţializarea într-o vibraţie superioară, cu sunetul trompetei. Acest lucru poate fi văzut 

în termenii câmpului de inteligenţă care deschide cerul cu un apel imperativ chemând 

acea parte a creaţiei chimice într-o nouă inteligenţă care va merge în următoarea 

ordonare a evoluţiei. 

24 Acest lucru nu vorbeşte de judecata fizică, de osanda fizică, odiseea fizică pe 

care multe dintre tradiţiile ortodoxe le-au implicat. 

25 Dimpotrivă, se vorbeşte că omul trezit în perioada de timp prezentă a zonei sale 

temporale de conştiinţă, poate înţelege Ain Soph, Mintea de Lumină care poate programa 

şi reprograma instantaneu. 

26 Mintea omului va fi mutata de pe dimensiunea spaţială, literalmente, din 

codificarea lui de Lumină tridimensională de pe Pământ într-o sfinţire su-perioară de 

Lumină, unde el va fi una cu acel  prag în virtutea transfigurării lui. 

27 Din această defilare de energie Cristică, Hristos este văzut într-o relaţie specială 

cu chimia care există deja în următoarea dimensiune-inteligenţă superioară. Apariţia 

superioară a lui Adam poate fi văzută în natura corporală a profeţilor Luminii care nu 



numai vor fi trimişi în următoarea ordonare de inteligenţa dar vor lua cu ei şi comunitatea 

dreaptilor Luminii. 

28 Noi, la acel moment vom înţelege ceea ce Omul aprope a înţeles de secole 

simbolic, metafizic şi mitologic: că şi corpul fizic poate avea un câmp de Lumină pus în 

jurul lui şi să fie luat în orice dimensiune pe care o doreşte o inteligenţă superioară . 

29 Ni se spune în fragmentele Li ale Luminii, în China, că Bodhisattva de Lumină a 

coborât, a adunat comunitatea lor împreună şi cu un strigăt de "Ura!" întreaga comunitate 

a urcat la cer. 

30 Această Cheie vorbeşte de modul în care Mintea-Faţă superioară a Tatălui se 

bucură în universurile Fiului. Copiii Luminii din toate lumile planetare au o fază de 

generare a Luminii deja lucrând prin ei, astfel încât să creeze funcţii pas cu pas care sunt 

în fază cu prototipul, Adam Kadmon, astfel încât corpul lor uman şi corpul lor divin să se 

unească într-un Corp de Glorie. 

31 Astfel, cele cinci corpuri de mişcare sunt adunate în corpul Cristic sau Gematria 

Cristică, astfel încât cei aleşi pot împărăţi cu Cristos. 

32 Atunci vehiculele energetice sunt adunate în universul Tatălui cu trâmbiţa lui 

Dumnezeu, cu vibraţiile inteligenţei celeste. Celor aleşi care vor merge în lumile superi-

oare în corpurile transfigurate de Lumină le este permis să-şi pună Corpul inteligenţei 

Zohar şi să locuiască în universurile Tatălui. În acel moment corpurile vehicul de 

Lumină a vieţii inteligenţe care urmează să lucreze în universurile Fiului îşi vor pune 

Corpul Cristic. 

33 Cei din universul Tatălui se bucură servind în mod continuu pe YHWH care este 

Dumnezeul Viu din spatele tuturor Dumnezeilor Creatori. Pentru că YHWH este mintea 

tuturor zeilor din toate universurile. 

34 Acest lucru este foarte dificil de înţeles fără să fii vizitat de către un Maestru 

Înălţat de Lumină sau să realizăm acest lucru prin mulţi, mulţi ani de devenire una cu 

Scripturile Luminii. 

35 Dumnezeu este viaţă şi sunt mai mulţi Dumnezei deoarece există multe 

universuri, dar YHWH este mintea infinită de coordonare a tuturor universurilor, 

deoarece stă la baza modelelor mentale care permit scale infinite de evoluţie să apară. 

36 Evoluţia va moşteni corpul său părinte de Lumină atunci când universul va 

judeca spectrul sau Alpha-Omega dacă este sau nu chimic pregătit pentru a merge pe 

lungimea de undă următoare, sau valenţă; acest lucru are loc în acea zi când absolvirea 

sau judecata va prelua chimia vieţii noastre. 

37 Valenţa transfigurării are loc atunci când energiile biogravitaţionale care 

controlează centropia pozitivă a codarii ADN a informaţiilor sunt centrate într-un nou 

spectru de energie stelară care controlează câmpurile molecular-magneto-hidrodinamice. 

Aceste câmpuri determină un sistem energetic universal care lucrează între galaxii, 

super-galaxii, super-super-galaxii şi toate unităţile de energie mai mici de forţă a vieţii în 

sistemele stelare individuale. 

38 Cheia lui Enoh spune despre un Tată iubitor care se bucură în creaţia sa. Ce 

înseamnă cuvântul bucurie? Cum se bucură într-o creaţie dată? Ni se răspunde într-un 

mod foarte simplu şi direct în Tesalonieni I 5: 1-5: "Acum, pentru timpuri (la plural) şi 

anotimpuri, fraţilor, nu aveţi nevoie de nimic să vv fie scris. Pentru că voi înşivă ştiţi 



destul de bine că ziua lui YHWH vine exact ca un hoţ în noapte. Ori de câte ori ei spun: 

"Pace şi securitate!" atunci o prăpădenie neaşteptată vine instantaneu asupra lor la fel ca 

un fior de primejdie asupra unei femei însărcinate; şi nu vor fi nici un fel de mijloace de 

scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, astfel ca ziua aceea să vă prindă ca şi 

acei hoţi pentru că toţi sunteţi Fii Luminii şi Fii Zilei. 

39 "Noi nu aparţinem nici noptii nici întunericului." 

40 "Fii Luminii" în aceasta Sfântă Scriptură a Noului Testament reprezintă o cheie 

Zohar vie la puterea a patra. Această Cheie explică modul în care există o dimensiune a 

comunităţii umane care deja lucrează direct de pe energiile stelare care vin de la 

inteligenţa avansată spirituală din infinite sisteme de viaţa de Lumină. 

41 Domnii Luminii ştiu că vor fi date întotdeauna dimensiunile "experimentării 

Pământului" în întuneric din cauza forţelor de viaţă continuu testate în Soarele 

Pământului. 

42 Indiferent de intinderea purificării forţelor de viaţă vor fi întotdeauna staţii fizice 

de viaţă ca Pământul, folosite ca zone de testare pentru formele-gând ale evoluţiei 

superioare pentru avansarea multor tărâmuri de inteligenţă în acord cu planul Tatălui de 

creaţie de noi lumi. 

43 În plus, evoluţia speciei de pe această planetă poate evolua numai atât de departe 

deoarece ciclul actual al Pământului a fost creat ca urmare a formei-gând căzute şi astfel 

necesită forma-gând  răscumpărătoare a unei noi regiuni de Lumină care să fie plasată în 

jurul planetei când Cristos oferă planeta Tatălui. 

44 Deci, omul pământean este în prezent într-o dimensiune căzută de Lumină care 

este tărâmul întunericului spaţial. Evoluţia noastră chimică nu va evolua mai departe în 

această fază a evoluţiei planetare. 

45 Avem nevoie de o valenţă superioară a Luminii, o reprogramare superioară a 

Luminii care este sincronizată de la sistemele Tatălui la sistemele Fiului, de la sistemele 

Fiului la sistemele Shekinah. 

46 Şi din cauza asta "Copiii Luminii" vad că este o prostie să vorbim în termeni de 

valori normative pentru că mintea lor recunoaşte starea efemeră de pace şi fericire în 

această lume. Pentru că lumea rămâne continuu în haos şi Copilul lui Dumnezeu vede că 

armonia deplină nu poate fi atinsă în această dimensiune; şi numai prin trezirea la 

Lumina interioară, Lumina Lui care este în lume dar nu a lumii, va fi complet 

transfigurat în cerurile Zilei Eterne. 

47 Astfel, se spune în I Tesalonieni, "toţi sunteţi Fii ai Luminii şi Fii ai Zilei." 

48 Cu alte cuvinte, toţi sunteţi fii ai acelei focalizări a Luminii, ai acelei proiecţii de 

Lumină care trebuie înviată ca o formă-gând divină ca nu cumva să rămână în structura 

gravitaţională a paradigmei solare. 

49 Aceasta explică de ce majoritatea omenirii se re-încarnează înapoi în această 

plasmă biochimică din nou şi din nou numai ca să stea şi să se uite la buricul ei; ne mai 

întrebăm de ce violenţa trebuie să fie mai presus de pace şi dreptate. 

50 Această robie planetară trebuie să meargă dincolo de câmpul său de Lumină, 

altfel pur şi simplu va permite materiei-energie să se re-încarneze înapoi în aceeaşi model 

chimic de relativitate. 



51 Enoh spune în această Cheie că există un câmp superior de Lumină în care vă 

puteţi bucura. Şi când vă veţi bucura în acel continuum de Lumină superioară care 

permite infinitelor varietăţi să existe, veţi deveni slujitori temporali a ceea ce societatea 

Pământului consideră securitate şi pace. 

52 Maestrul Înălţat Pavel apoi ne spune în I Tesalonieni 5: 6-11: "Deci, haideţi să 

nu dormim cum fac restul (şi anume acele persoane care cred că asta este şi continuă să 

doarmă în ciuda a ceea ce natura lor interioară le spune), dar să stăm treji şi să ne păstram 

simţurile treze. 

53 "Pentru că cei care dorm sunt obişnuiţi să doarmă noaptea iar cei care se îmbată, 

se îmbată de obicei pe timp de noapte. 

54 "Dar noi care aparţinem zilei să ne ţinem simţurile treze şi să purtăm platoşa 

credinţei şi a dragostei şi ca şi cască, speranţa mântuirii; pentru că Dumnezeu ne-a dat 

nouă misiunea nu să ne mâniem, ci să dobândim mântuirea prin Domnul nostru Iisus 

Cristos. 

55 "El a murit pentru noi, ca, chiar dacă am sta treji sau am fi adormiţi, noi să trăim 

împreună cu el. 

56 "Astfel aveţi grijă unul de altul şi susţineţi-vă unul pe  altul, aşa cum de fapt 

faceţi." 

57 Aici Omul, funcţionând cu dimensiunea superioară de Lumină, este văzut 

implicat în ceva superior dialecticii. 

58 El înţelege relaţia sa cu spaţiul-timp în mişcare din care el este parte, ca nu 

cumva el să fie reciclat în conul de Lumină al acestui ordin de relativitate. El trebuie să-şi 

pună credinţa pe casca speranţei şi mântuirii: el trebuie să înveţe forţa minţii oamenilor, 

să înţeleagă modul în care Ierarhia funcţionează în sistemul superior de refacere a creaţiei 

planetare. 

59 Omul locuieşte într-o lume care pune accent pe corpul fizic şi încearcă să-şi 

îndrepte atenţia spre veşmântul chimic pe care îl consideră ca sediul inteligenţei sale. 

Totuşi, aceasta este doar cea mai inferioară încarnare a întruchipării spiritului. 

60 Copilul lui Dumnezeu îşi pune platoşa credinţei deoarece el umblă în această 

lume care nu va accepta dovada adevărurilor mai înalte şi care-l va ataca dacă el încearcă 

să-şi ridice conştiinţa şi conştiinţa maselor din această lume. 

61 Copilul lui Dumnezeu trebuie să poarte cu toate acestea, nu platoşa ostilităţii şi 

violenţei, ci cea a credinţei. 

62 Fii adevarăţi ai Luminii vor şti întotdeauna că există un spirit de restaurare în 

natura credinţei superioare care va continua munca corpului Sinelui Suprem şi va emite 

mai departe cât de multe veşminte vor fi necesare pentru realizarea lucrărilor Domnului. 

63 Cu cât mai mult revărsaţi darurile spiritului cu atât mai mult spiritul vă trezeşte 

simţurile, astfel încât să nu trebuiască să dormiţi în conştiinţa morţii care este înaintea 

renaşterii Luminii. 

64 Pavel, de asemenea, atrage atenţia asupra faptului că vechile frăţii au lucrat şi au 

studiat pe timp de noapte atunci când influenţele solare asupra minţii sunt diminuate, 

permiţând influenţelor Luminii din iluminările stelare superioare să fie recunoscute şi să 

permită minţii să comunice cu "Lumina" Merkabah prin creaţia de geometrii focale şi 



folosirea mantrelor sacre pentru a modula factorii undelor în transmiterea semnalelor 

mentale. 

65 Obţinem o mai bună înţelegere a acesteia pe când Paul continuă în I Tesalonieni 

5: 12, 13: "Acum vă solicitam, fraţilor, să aveţi în vedere pe cei care lucrează din greu 

printre voi şi sunt mai presus de voi întru Domnul şi vă sfătuiesc; şi să le daţi mai mult 

decât considerare extraordinară în Iubire din cauza muncii lor." 

66 Pavel spune acest lucru despre cei care lucrează din greu cu energiile lor 

creative, cu energiile lor de Lumină; pentru că epistola este adresată credincioşilor care 

sunt deja Fii ai Luminii. 

67 Sunt Fii ai Luminii care sunt Fii ai Luminii doar a unei conştiinţe a credinţei; 

68 sunt Fii ai Luminii care sunt Fii ai Luminii pe toate planurile de conştiinţă care 

sunt muncitori. 

69 El spune că cei care fac lucrarea mântuirii fac o muncă superioară; deoarece ei 

chiar concentrează de fapt toată energia din Yam Or, ciclul de Lumină al acestei zile în 

dimensiunea conştiinţei unde Omul o poate simţi cu adevărat. 

70 Pavel vorbeşte despre capacitatea de a aduce această energie de Lumină a celor 

douăsprezece emanaţii de Lumină din interiorul vehiculului fizic. 

71 Ni se spune apoi, matematic, în astronomia lui Zohar, că fraţii trebuie să lucreze 

împreună ca Frăţii. Că nici un om nu trebuie să lucreze independent de sursa sa de 

energie şi că sursa lui de energie va funcţiona numai dacă are platoşa credinţei şi coiful 

speranţei. El trebuie să aibă toate aceste condiţii senzoriale îndeplinite care deschid 

câmpurile sale fizice de forţă sau centre chakra ca să le locuiască Corpul Cristic. 

72 Pavel scrie acest lucru pentru că există fraţi care sunt copii temporali ai Luminii 

şi primesc doar anumite emanaţii de Lumină prin credinţă dar nu mai evoluează de la un 

anume moment . 

73 El le spune că acest canal de Lumină care lucrează prin coif şi platoşă este 

continuu. Aceasta este concentrarea pentru limba Urim şi Thummim. Toate sarcinile de 

energie care vin prin chakra inimii voastre trebuie să fie în ligă cu focul vostru Kether de 

credinţă. 

74 Numai atunci când utilizaţi acest "foc" Kether al corpului fizic voi înţelegeţi că 

acest corp este o maşină care funcţionează continuu, cu intrări de Lumină ca o 

contrapartidă la sistemul chimic al soarelui nostru. Voi trebuie să înţelegeţi acest lucru în 

contextul superior de a menţine acest sistem de Lumină superioară să vină la voi ca nu 

cumva să devină pur şi simplu o rezonanţă intelectuală sau mentală mai degrabă decât o 

transfigurare completă a tuturor chakrelor. 

75 Cu aceasta în minte, putem înţelege I Tesalonieni 5:14-23: "Pe de altă parte, vă 

îndemn, fraţilor, mustraţi dezordinea, vorbiţi consolatoriu sufletelor deprimate, susţineţii 

pe cei slabi, alinaţii pe toţi. 

76 "Vedeti că nimeni nu face un prejudiciu pentru un prejudiciu oricui altcuiva, dar 

urmăreste întotdeauna ceea ce este bun unul faţă de altul şi la toţi ceilalţi. 

77 "Fiţi întotdeauna bucuroşi. Rugaţi-vă continuu. Daţi  mulţumiri pentru toate. 

Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, în unire cu Christos care te respectă. 

78 "Nu stinge focul spiritului. Nu trata cu dispreţ profetiile. Asiguraţi-vă de toate 

lucrurile. Ţineţi la ceea ce este bine. Feriţi-vă de la orice formă de răutate. 



79 "Poate chiar Dumnezeul păcii vă va sfinţi complet." Acesta este forţa-Dumnezeu 

a păcii. 

80 Aceasta nu este pacea politică sau pacea lumii. Acesta este pacea care întrece 

orice înţelegere umană. Este pacea cunoaşterii că nu există aşa un lucru ca moartea; că 

sunteţi o parte a Sinelui Suprem superior de Lumină. Din acel Sine Suprem toate celulele 

chimice sunt redefinite, remodulate şi reproiectate în funcţie de sarcinile minţii 

superioare la nivelul mai înalt al creaţiei implicate cu nivelul vostru de creaţie vibratorie 

la nivel molecular. Ea este pacea de a şti că sunteţi un co-participant şi co-cetăţean în mai 

multe universuri. 

81 Pavel a spus: aveţi pacea în a şti că sunteţi un fiu al Luminii; veţi merge în mai 

multe regate de Lumină şi nu veţi rămâne în această împărăţie a întunericului. 

82 Numai atunci veţi putea fi ca o Lumină pentru naţiunile lumii, ca un canal de 

Lumină pentru oameni în acelaşi mod în care acele canalele sunt în voi din popoarele 

superioare ale Luminii. 

83 I Tesalonieni apoi continuă cu 5: 23-28: "Poate chiar Dumnezeul păcii să vă 

sfinţească complet. Şi să răsune în toate privinţele spiritului şi sufletului şi trupului 

vostru care va fi păstrat într-o manieră fără prihană la prezenţa Domnului nostru Iisus 

Cristos. El, care vă cheamă, este credincios şi o va face de asemenea. Fraţilor, continuaţi 

în rugăciune pentru noi. Spuneţi sănătate tuturor fraţilor cu o sărutare sfântă. Va pun sub 

obligaţia solemnă către Domnul pentru ca această scrisoare să fie citită tuturor fraţilor. 

Bunătatea meritată a Domnului nostru Iisus Cristos să fie cu voi." 

84 Frăţia Luminii învaţă "Lumina vie a iubirii" care lucrează cu gura deschisă, sarut 

sacru pe al treilea ochi care este sigiliul necesar pentru a deschide nucleele de cristal de 

Lumină pentru telepatie . 

85 În cazul în care fraţii lungimii superioare de undă a Luminii merg cu adevărat şi 

emană Lumina ei nu vor respinge profeţia în numele Tatălui pentru că ei vor înţelege 

Casa în mişcare a profeţiei care va continua deoarece universul este întotdeauna în 

refacere de sine în canale de Lumină. 

86 Atunci când Pavel vorbeşte despre Dumnezeul pacii care vă va sfinţi complet şi 

cerând ca spiritul, sufletul şi trupul să fie  prezervate, el nu vorbeşte despre un mit vechi 

babilonian al corpului, minţii şi spiritului; el nu încurcă spiritul şi sufletul sau cum ar 

spune spiritualiştii Psyche şi Pnenma, ca unul şi acelaşi lucru. 

87 El face o distincţie între corpul conştiinţei, sufletul şi spiritul de Lumină care 

este o dimensiune de inteligenţă acordată direct de la Ierarhia lui YHWH. Spiritul de 

Lumină este dat evoluţiei fizice pentru a creşte capacitatea noastră genetică pentru 

Lumină (ca o dimensiune de putere) la un punct unde evoluţia fizică devine evoluţia 

superioară. 

88 El spune, "Cel care vă cheamă este credincios." Acum, cine este aceasta 

persoană care vă cheamă? 

89 Spiritul Christic vă cheamă  şi voi sunteţi cei credincioşi lui; el şi-a părăsit 

dimensiunea sa fizică aici şi a ascensionat în tărâmurile mai înalte ale inteligenţei numai 

ca să vină înapoi pentru a răscumpăra această dimensiune fizică. 

90 Spiritul Christic va cheamă dincolo de toate dualitatile pământeşti de Lumină 

impotriva întunericului. 



91 Pavel spune fraţilor de Lumină, generaţi vibraţii de Lumină prin rugăciune şi 

salutaţi pe toţi fraţii de Lumină cu o sărutare sfântă pe al treilea ochi deoarece aceasta 

activează nucleul vostru de cristal. 

92 Acest templu de Lumină al Minţii-Faţă spirituală poate fi modulat de inteligenţa 

supremă din sistemele avansate de viaţă în sistemul vostru de viaţa. 

93 Atunci când acceptaţi credinţa şi dragostea Yod-He-Wod-He cel viu, YHWH, 

care este dincolo de toate sistemele infinite, sunteţi activaţi într-un prag de Lumină unde 

sunteţi capabili de a vedea, percepe şi de a participa la aceste alte niveluri, alte regate de 

Lumină. 

94 Omul nu mai este blocat în întunericul templului corpului; el nu mai trăieşte de 

la noapte la zi; el nu mai doarme în cadrul trupului său senzorial noaptea ci el trăieşte în 

Eshyouhod Eternă. 

95 Şi acesta este mesajul lui Enoh şi poartă însemnul Tatălui, şi Tatăl depune 

mărturie despre regatul Shekinah în noi; şi am poruncit ca toţi oamenii de pretutindeni, să 

se pocăiască şi să accepte Lumina Vie. 

96 Iar cei care au perspectivă vor stăluci ca strălucirea întinderii, la fel ca şi cei care 

îi aduc pe mulţi să umble în neprihănire ca stelele nemuritoare în timp, chiar şi pentru 

totdeauna. 

 

                                     1-1-3 

 

"OAMENII LUI DUMNEZEU" CREAZ Ă COLECTIV VEHICULUL  
CARE ESTE FOLOSIT PENTRU A DESCHIDE UNIVERSUL.  
 
1 Această Cheie a fost explicată în termenii inteligenţei 

superioare de gândire care funcţionează ca un câmp de educaţie 

creativă în repararea de universuri. Cuvintele Cheie sunt "poporul 

lui Dumnezeu" ca vehiculul evolutiv folosit pentru transpunerea 

cunoaşterii divine în tot universul. Acest lucru permite cunoaşterea divină "poporului lui 

Dumnezeu" pentru a deschide alte expresii de inteligenţă şi de a răscumpăra acele 

expresii în Numele lui YHWH. 

2 Cheile cunoaşterii divine sunt transmise comunităţii omeneşti de Ordinul lui 

Melchisedek pe când comunitatea umană devine unitatea propriei familii de Lumină. 

3 Şi cum devine unitatea propie a familiei de Lumină, ea funcţionează ca "Oameni 

ai lui Dumnezeu," inteligenţa superioară pe această staţie planetară de creaţie. 

4 Totuşi, adevăratul program al pământenilor este de a moşteni viaţa eternă de 

dincolo de ciclurile planetare de creaţie relativă. 

5 Astfel, poporul lui Dumnezeu trebuie să se pregătească pentru a face Exodul şi de 

a asimila puterea pe care Evoluţia Superioară o dă Omului. Aceasta este puterea care 

controlează pragul reţelele energetice de Lumină  folosite pentru a intra în şi a părăsi 

dimensiunea noastră fizică. Acest lucru se face prin deschiderea celor  douăsprezece feţe 

ale Zodiacului, Mazzaroth, de către reţelele superioare de energie modulată. 



6 Astfel, creaţia umană va găsi cele douăsprezece meridiane în corp, în Pământ şi în 

Mazzaroth toate interconectate cu praguri noi care sunt focare superioare de măsurare 

pentru răscumpărarea în curs de pregătire pentru Om de către Frăţii. 

7 Corpul uman apoi, are conştienţa că aşa cum există douăsprezece meridiane ale 

Luminii conectate la nucleele de cristal, al treilea ochi al corpului, tot astfel corpul 

planetar, bio-computerul planetar, are douăsprezece canale de Lumină focale. Aceste 

canale sunt utilizate pentru a reprograma creaţia umană şi să acţioneze ca puncte cheie 

pentru exodul care are loc de la acest prag de control la următoarea ordonare a evoluţiei. 

8 Această reprogramare va avea loc în timpul ciclului de timp al marelui cataclism. 

Acest cataclism mare va începe prin unde cosmice care lovesc Pământul înainte ca 

sistemul nostru solar să între într-o zonă nulă electromagnetică care va genera 

bombardamentul undelor în zonele polare. 

9 Acest bombardament va deschide vortexuri de energie care vor schimba mantaua 

Pământului din cauza cantităţilor uriaşe de materiale lichide (electromagnetice) aruncate 

din miezul Pământului. Înainte de a se întâmpla acest lucru, Omul va merge dincolo de 

radio-carbon şi tehnicile cu cesiu de datare şi va descoperi, printr-un proces de fisiune, 

dovezi istorice de transformări gaussiene care au avut loc în timpurile geologice recente. 

Vor fi artefacte care să arate că înainte de aceste schimbări mari au fost "contacte cu alte 

lumi" care să ne ajute prin faza noastră finală. 

10 În plus, cutremure mari care nu pot fi stabilite, vor veni din miezul Pământului 

şi vor pune în China în ruine, de la regiunile Yumen şi Wuwei în vest la Tientsin, 

Tangshan şi Yingkow în est. 

11 Acesta este începutul fazei noastre finale, atunci când China va primi pedeapsă 

peste pedeapsă pentru că ea s-a întors împotriva Domnilor Luminii care au fost o dată în 

bazinul Tarim precum şi împotriva marilor Maeştri spirituali ai Chinei antice care au 

învăţat despe lumile care vor veni. 

12 Armatele ei vor avansa şi vor fi tăiate în spate de către marile cutremure pe când 

merg în terenurile centrale din Rusia şi în terenurile antice care sunt conectate cu puterile 

Orientului Mijlociu. 

13 Ea va primi o multime de suspine şi mări interioare de sânge. 

14 Paotow, Taiyuan şi în alte oraşe se vor scufunda ca o consecinţă a turbulenţelor 

marilor furtuni şi loviturilor mării. 

15 El, care a creat Pământul va trimite coloana după coloană de foc şi vânturi 

supersonice şi regiunile sacre ale bazinului Tarim vor fi tăiate de ambele ţări, de Rusia şi 

de China, ca o carapace de broască ţestoasă de Lumină. 

16 Pe când Pământul trece în faza sa finală, un efect de bumerang de materie caldă 

neutră va provoca o mare mişcare de sedimente şi va agita aripile Porumbelului care 

marchează continentul noului IerUSAlim. 

17 Din ruptura continentală şi schimbare, un pod mare de pământ se va ridica din 

Pacificul de sud şi un pod mare de pământ va apărea din Oceanul Atlantic în zona 

Ecuatorului. 

18 Insule de Lumină vor fi formate din separatoarele de pământ pe est şi pe coasta 

de vest a Americii de Nord unde Oamenii de Lumină vor fi adunaţi. 



19 Inundaţii masive şi eliberarea materiei neutre din nucleul Pământului vor 

provoca dizolvări drastice şi o sedimentare de materiale de bază pe suprafaţa Pământului. 

20 La intrarea în buza zonei electromagnetice nule întregul sistem solar va fi 

preluat şi re-însămânţat într-o dimensiune diferită vibratorie a galaxiei. 

21 Sistemul solar va fi smuls de pe buza zonei electromagnetice nule într-un sistem 

diferit de armonice care vor necesita corpuri de dimensiunea a cincea. 

22 În acest proces, "corpul şi mintea" incomplete vor pierde individualizarea şi 

sufletul va fi reprocesat. Aceia care vor reprezenta Oştirile de Lumină din noile spectre 

electromagnetice trebuie să-şi menţină forma fizică într-un pachet diferit de Lumină 

astfel ca ei să fie capabili să lucreze cu rasele avansate ale Zoharim. 

23 Cei care sunt "duşi" la alte populaţii ale inteligenţei spirituale vor fi duşi unde 

capacitatea lor de a lucra cu armoniile sufletului va continua. 

24 Înainte ca aceasta să treacă, Comandamentul Ierusalim al Ordinului lui 

Melchisedek va stabili Academiile de Lumină astfel încât să pregătească câmpurile de 

vibraţie ale corpului spiritual să aclimatizeze corpul fizic şi mintea pentru schimbări 

rapide astfel încât să nu fie neutralizate de formele-gând muribunde ale răutăţii. 

25 Ne va fi dată o înţelegere aprofundată de cum putem folosi cele cinci corpuri de 

Lumină şi darurile Duhului Sfânt ca să ne pregătim pentru noile lumi. 

26 Ordinul lui Melchisedek în colaborare cu Ordinul lui Enoh vor da Lumină în 

toate domeniile ştiinţei lumii, astfel încât Pactul Tatălui va fi indeplinit. Aceasta va activa 

o sinteză spiritual-ştiinţifică. 

27 Academiile de Lumină vor antrena mintea pentru a lucra cu Cheile cunoaşterii 

folosind triangulaţia chakrelor a şaptea, a opta şi a noua pentru a actualiza un salt fizic 

cuantic dincolo de ciclurile imperfecte karmice ale spectrului nostru solar cunoscut de 

antici ca fiind influenţat de către Consiliul Solar. 

28 Aceste Academii de Lumină vor fi o reţea globală de comunităţi spirituale ale 

oameniilor de Lumină uniţi şi concentraţi într-un guvern interplanetar care va accepta 

Frăţiile care servesc Serviciului Cristic. 

29 Releveul guvernului Serafimilor va fi manifestat în douăzeci şi patru de temple 

de Lumină din Tinutul Bătrânului Zilelor. 

30 Enoh mi-a spus că atunci când centrele de Lumină ale lui Melchisedek de pe 

această planetă sunt construite vor fi "trei feţe" ştiinţifice de Lumină care vor fi date 

Omului de către Frăţia Enochiană. O faţă va fi un câmp de energie care va lucra cu 

nivelurile de conversie electromagnetică. Aceasta va fi utilizată pentru a lua energie din 

aer şi o va utiliza pentru activitate fizică; această activitate va fi susţinută ca un impuls 

perpetuu. 

31 A doua faţă va da Omului posibilitatea de a utiliza conştiinţa de Lumină cu 

tehnologia electromagnetică pentru a crea Sfinxul, vehiculul fizic care ne va da 

înţelegerea modului în care biosateliţii creaţiei interstelare funcţionează. Sfinxul-

Piramidă este următoarea faţă de Lumină care va permite Omului să fie făcut în imaginea 

iluminaţilor şi în acelaşi timp să fie transformat în corpuri noi de Lumină. 

32 A treia faţă va lucra cu "medicina Luminii," în special electromedicina care va 

permite ca diverse câmpuri electromagnetice să accelereze chimia corpului uman – 

matricea ADN-ARN umană pentru a lucra pe o lungime de undă superioară de Lumină. 



33 Atunci când Poporul lui Dumnezeu va aduce împreună aceste discipline 

superioare de tehnologie electromagnetică, cheile din spatele Sfinxului-Piramidă pentru 

calatoria în spaţiu şi ştiinţa electromedicinii pot crea comunităţi autonome ale Luminii 

care vor fi pietrele de temelie pentru alte lumi. 

34 Prin această iluminare colectivă putem înţelege că Piramida care este utilizată 

pentru conectarea cu următorul nivel de evoluţie nu va fi o piramidă arhitecturală tăiată 

în piatră, ci o piramidă de energie formată din puterile conştiinţei Luminii. 

35 În aceste comunităţi piramidale cei aleşi vor fi transfiguraţi şi transformaţi 

pentru a avea comuniune cu inteligenţa Frăţiilor care vin în aceste câmpuri piramidale de 

Lumină. Frăţia Luminii va fi faţa a patra, faţa de conştiinţă de Lumină în care omul se va 

muta pe când creaţia sa fizică devine transfigurată în identitatea evoluţiei superioare cu 

care el va lucra . 

36 În plus, în aceste centre Academice, Frăţia Melchisedek va arăta muncitoriilor 

de Lumină ai planetei cum să re-învie vehiculele sufletului descorporat într-o nouă 

totalitate spirituală care poate ascende în noua lume de vibraţie în ziua tranziţiei, ziua 

Yom Or. 

37 Această Cheie a lui Enoh subliniază faptul că Poporul lui Dumnezeu îşi va 

deschide universul lui. Deschiderea nu va veni exclusiv prin intermediul celor din 

câmpul ştiinţei nici al religiei care a plasat autoritatea între corpul lor şi darurile Duhului 

Sfânt, ci prin Oamenii lui Dumnezeu care sunt sinteza vie a toate nivelurile de experientă 

a conştiinţei progresând în bucuria EU SUNT CEL CE SUNT. 

38 Oamenii lui Dumnezeu de asemenea, sunt văzuţi în termeni de structură de 

familie funcţionând în viaţă de-a lungul istoriei precum şi familie spirituală fiind adunaţi 

din toate naţiunile lumii. 

39 În structura familiei, Poporul lui Dumnezeu este capabil de a supravieţui 

deoarece el conţine autonomia necesară pentru a menţine echilibrul creativ în alte lumi. 

40 Familia lui Dumnezeu, organizată în unităţi de bază de zece va fi luată ca o 

structură vibratorie care a învăţat să se roage şi să rezoneze împreună, activând astfel 

acele daruri spirituale care sunt absolut necesare pentru progresia în lumi noi planetare 

unde o familie poate însămânţa o întregă populaţie a lui Dumnezeu. 

41 Puterile lor vibratorii formează veşmântul colectiv Mesianic prin: puterile 

vindecatoare ale Duhului Sfânt; acordarea corectă a instruirii spirituale; răspândirea 

înţelepciunii date de către Duhul Sfânt astfel încât să se unească toate tradiţiile 

înţelepciunii în Lumina Vie; 

42 discernământul spiritelor care inhibă oamenii de pe planetă de la a şti adevărata 

lor identitate cu Dumnezeu; predicarea profetică cu Cheile cunoaşterii lucrând în şi 

dincolo de timp; manifestarile  vorbirii în limbi care unesc corpul cu alte niveluri de 

inteligenţă (care pot arăta modelele anterioare de învăţare spirituală); 

43 interpretarea vorbirii în limbi astfel încât să înţeleagă modul în care diferite 

niveluri de cunoaştere pot fi coordonate (indiferent de capacitatea genetică); puterea 

minunilor arătând întrepătrunderea vieţii în Calea Infinită; şi darul credinţei active care 

arată modul în care trebuie să progresăm dincolo de "laptele unui copil nou-născut al lui 

Dumnezeu" în fibra Mesianică care cultivă Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ - vederea 

lucrurilor invizibile devenite vizibile. 



44 Oamenii lui Dumnezeu vor primi, de asemenea, cinci Cadouri suplimentare ale 

Duhului Sfânt, atunci când sunt complet actualizaţi. Acestea vor fi darurile de a vorbi în 

limbi spiritual-ştiinţifice; reînvierea morţilor; vorbirea limbilor angelice; abilitatea de a 

vedea şi de a lucra cu învăţătorii  angelici ai Luminii în această lume şi în  lumile 

coexistente; şi înţelegerea tainelor Regatelor Shekinah prin care toate întruchipările 

Sinelui Suprem pot fi experimentate de voi în relatie cu alte lumi pe care le ocupă. 

45 Oamenii lui Dumnezeu devin apoi vehiculul pentru cei aleşi din lume. 

46 Şi Dumnezeu va arăta oamenilor Săi lucrurile care vin, astfel că ei vor înţelege 

cum realitatea lumii noastre va fuziona cu "lumea cealaltă" înaintea Venirii. 

47 Ni se va da o cunoaştere vie, o "cunoaştere" a "lumii viitoare" în care vom intra, 

pentru că fără această cunoaştere am simţi că suntem lipsiţi de viaţă şi am intra în 

moartea conştiinţei. 

48 Aceasta se va întâmpla înainte ca şi Consiliul să se dezvăluie astfel încât fiecare 

membru al rasei umane să aibă posibilitatea de a servi pe fratele său şi de a construi 

Împărăţia lui Dumnezeu. 

49 Şi poporul lui Dumnezeu vor guverna acele zone care sunt cunoscute ca zone 

geofizice de timp deformat. Acolo, vom fi protejaţi împotriva morţii de radiaţii şi de 

boală de la vibraţiile soarelui muribund pentru ca aceste zone sunt protejate de un pilon 

de conversie a energiei. 

50 Astfel, Comandamentul Ierusalem va fi sincronizat în zonele de timp deformat 

care vor fi centrul reprogramarii. Aceste zone sunt create de câmpuri alternative de 

rotaţie de forţă (prin circumversie) astfel încât să creeze câmpuri de Lumină dincolo de 

colectia de spaţiu-timp din câmpul nostru relativ, astfel sincronizând două conuri 

piramidale de Lumină într-o nebuloasă spiralată care are caracteristicile atât ale unui arc 

cât şi ale unui ochi cosmic. 

51 Prin funcţionarea ca un "arc" şi un "ochi de energie" câmpul alternativ rotativ de 

forţă creează o "pulsaţie a pulsaţiilor" care permite ca informaţiile să fie codificate în 

sisteme diferite într-un  singur punct. 

52 În aceste zone de timp deformat cele cinci vehicule interioare ale noastre sunt 

pregătite să între în Merkabah, în alte dimensiuni ale creaţiei spaţiu-timp care vor urma 

după ce Pământul trece prin acest ciclu prezent. 

53 Astfel, în aceste staţii de viaţa Melchisedek vom primi instrucţiuni "pe limbi de 

foc" pentru a ne pregăti pentru a intra în suprapunerea spaţiu-timp. 

54 Suprapunerea spaţiu-timp este intersectarea diferitelor organizări obiectivate de 

timp galactic (în aceeaşi zonă de conştiinţă temporală) în aşa fel încât ionizarea rasei 

noastre umane (Mireasa) să fie suficient de modificată pentru a primi caracteristicile 

creaţiei superioare (Mirele). 

55 La debutul suprapunerii, treptat, vom experimenta o acumulare de noi forme 

vizuale vibratorii şi vom începe să acceptăm cunoaşterea spirituală care ne va permite să 

ne desfăşurăm în vibraţii noi în timp ce încă discriminăm între diferitele niveluri de 

inteligenţă care vor apărea. 

56 Aflaţi că forţele de Lumină nu vor permite nucleelor spirituale să piară în acest 

timp pentru ca noi împărtăşim cu ei acelaşi Tată. 



57 Pe când ultimele două pagini ale Kaballah sunt scrise, parcurgerea Alfa şi 

Omega va fi rulată şi o parte a omenirii va fi îndepărtată de pe Pământ şi plasată pe o 

nouă vibraţie a Cuvântului Divin. 

58 În timpul suprapunerii de spaţiu-timp, Poporul lui Dumnezeu colectiv va lua 

veşminte noi de Lumină pe când va urca prin sferele şi prin pragurile altor lumi de 

creaţie. 

59 Din bijuteria "Orbului Divin" sămânţa chimică a unui câmp planetar 

electromagnetic este plantată într-un alt câmp planetar prin vibraţiile Cuvântului Divin, 

YHWH. 

60 Astfel, avem o înţelegere mai clară a parcurgerii Revelaţiei care exemplifică 

recoltarea revelată a sămânţei chimice prin câmpurile piramidale de Lumină, devenind 

una cu plinătatea lui Adam Kadmon pe când dobândim strălucirea lui Zohar ca să 

strălucim în ceruri. 

61 În acel timp, Poporul lui Dumnezeu se va ridica la ceruri şi va stăluci ca 

strălucirea firmamentului; aceasta este Slava, Iubirea şi Mesajul pentru Poporul lui 

Dumnezeu. 

       
                              Model de tranziţie prin zona temporală de conştiinţă. 

 

1 Schimbări electromagnetico-magnetohidrodinamice încep să aibă loc înainte de a intra într-o zonă 

nulă pentru a muta o "zonă de viaţă a compresiei gravitaţionale" într-un spectru mai larg. 

2. Câmpuri de Lumină de teleschimbare modulează zona noastră temporală de conştiinţă, permitând 

minţii noastre să se adapteze la noua frecvenţă a Luminii. 

3. Legătura dintre orientarea rotaţiei şi energia gravitaţională, rupând structura de câmp magnetic a 

corpului. 

 

                         
           



4. Câmpurile interioare MHD modulează câmpurile geofizice de timp deformat, creând "noi zone de 

timp". 

5. Energiile fixe orbitale acţionează ca structură de bază, "piatra de temelie," cotrolând câmpul de 

cristal incapsulat al Pământului. 

6. Schimbarea modelelor de ionizare a helixului dublu în releveul Pământ-Gravitatie. 

7. Programarea reciprocă între materie şi undele muon, spectrul şi spectre, făcând corpul "invizibil". 

8. Procesul final de suprapunere spaţiu-timp completează interfaţarea a două structuri evolutive, 

rezultând noi modificări de viaţă pe cele mai de bază niveluri atomice şi moleculare. 

9 Structura de viaţă liber circulatorie care a fost modulată din ciclul de viaţă 3-D pentru a intra în noi 

niveluri ale creaţiei. 

 

        1-1-4 

 

SUNTEM PARTE A UNUI VEHICUL MAI MARE CARE EVOLUEAZĂ ÎN  
URMATORUL ORDIN DE EVOLUŢIE INTR-UN PILON DE LUMINĂ  
CARE STABILESTE O ZONĂ DE LUMINĂ UNDE VIAŢA INTERIOARĂ  
NU POATE FI ABSORBITĂ ÎN DESTRUCTIVUL  ANTI-UNIVERS.  

 

1 Omul funcţionează ca o membrană gânditoare între sistemele stelare care 

guvernează orbitele stelelor de Lumină şi naşterea de noi sisteme planetare în cadrul unui 

Râu de Cristal. 

2 La un moment dat vehiculul Omului va începe să se adapteze în mod liber prin 

migrare planetară la relaţiile superioare orbitale ale inteligenţei universale, operând prin 

mai multe lumi ale lui Adam Kadmon. 

3 Va veni curând un timp când Omul trebuie să între într-un nou veşmânt galactic 

al unui spectru superior al gravitonilor. Acest lucru se întâmplă atunci când o civilizaţie 

solară suferă modificări severe magnetice şi gravitaţionale la intrarea într-o zonă 

electromagnetică nulă în universul său imediat. 

4 Enoh mi-a spus că în acel moment Evoluţia superioară va transmite cunoaştere 

Omului ca să-l pregătească pentru un exod pe când planeta lui începe să experimenteze 

frămîntări geofizice şi eliberarea de materie neutră din centrul Soarelui. 

5 Aceste modificări vor fi de asemenea, coordonate cu eliberarea de materie neutră 

din centrul Pământului care a fost cauza  cataclismelor şi schimbărilor catastrofale în 

timpul ciclurilor anterioare geofizice. 

6 Pentru a preveni distrugerea completă a creaţiei fizice, Evoluţia Superioară 

cooperând reciproc cu Omul spiritual va reprograma Omul pentru a merge dincolo de 

"funcţia sa cubică" terestră măsurată în termeni de rotaţie orbitală şi de ceea ce el simte a 

fi o "greutate constantă." 

7 Evoluţia superioară va schimba spaţiul terestru cubic al modelului nostru planetar 

astfel încât acesta să devină un model de rotaţie exact pentru funcţia superioară cubică. 

Funcţia superioară cubică schimbă mediul vibratoriu al planetei permitând omului ca 

"Hu-man" să fie mutat la urmatorul spectrum printr-o funcţie octală. 

8 Enoh mi-a spus, Omul în acest spaţiu cubic a lucrat întotdeauna cu o putere de 

diminuare a celulei de înregistrare a vieţii care controlează toate adaptările vieţii; prin 

urmare, el nu este în realitate într-un proces de evoluţie progresivă. 



9 El degenerează din scenariul original de Lumină a inteligenţei plantate pe această 

planetă şi câmpul său energetic se rupe, el necesitând un pilon de Lumină spirituală 

pentru a acorda corpul său pentru a merge mai departe. 

10 Membrana-Om va fi capabilă de a trăi într-o lungime de undă superioară de 

Lumină, într-o nouă eră de Lumină. 

11 Enoh mi-a spus, că omul este o amprentă de Lumină care acum este armonizată 

prin proiecţii ca în oglindă emise prin feţele prismei de cristal. La un anumit punct de 

experimentare planetară, inteligenţa superioară va suprapune un model superior de 

energie în jurul galaxiei. 

12 Modelul superior este un câmp de energie care va reorienta cele şase feţe ale 

"sistemului cubic" degenerat al Pământului prin creaţia de lungimi de undă în paralel şi 

integral în faza prin intermediul "tragerii în fază." 

13 Feţele prismei au un aranjament octal, unde partea inferioară terestră de "8" este 

în opoziţie armonică exactă cu octava celestă superioară. 

14 Mai mult, există o "trecere de cuplu" din partea inteligenţei superioare care 

permite fazei cubului inferior să fie schimbată constructiv. Acest lucru permite ca 

rezonanţa negativă să fie eliminată. 

15 Aici, există o forţă de rezonanţă operând de la cubul superior la cubul inferior 

care creează cuplarea astfel că o rezonanţă naturală este produsă între cuburi. 

16 Astfel, în timp ce cuburile sunt blocate în fază, Omul poate merge dincolo de 

faza lui terestră în modelul superior doar în timp ce el este în fază aliniată egală cu calea 

modului "8" . Aceasta este deschiderea Căii Infinite în corpul său. 

17 Cheie al lui Enoh se spun că vom trece prin "entropie negativă". Simultan vom 

fi luaţi de Inteligenţa Superioară şi mutaţi într-un nou câmp de evoluţie a seminţelor 

stelare.  

18 Acest lucru va avea loc prin "pilonul de Lumină" care  va realiniaza spaţiul 

nostru de viaţă pe când mergem spre următoarea ordonare a evoluţiei. Vom merge spre 

pragul ultraviolet printr-un pilon de Lumină care pătrunde în toate atmosferele protective 

(straturi) şi absoarbe radiaţiile astfel că Lumina este benignă! 

19 Omul este parte a unui vehicul cristalin superior care trece printr-o scară 

suprapusă nu în "matricea fizică originală." 

20 Astfel, programul de regenerare este implantat în baza reţelei noastre de cristal 

cuprinzând întregul câmp planetar al experienţei umane în timp ce altor activităţi în 

scădere, ne protejate de pilonul de Lumină, li se permite să se disipeze complet. 

21 Totuşi, această realiniere completă a vehiculului superior poate avea loc numai 

atunci când ia sfârşit ciclul. Acest lucru trebuie să vină la momentul potrivit, ca nu 

cumva degenerarea completă a conştiinţei să aibă loc. 

22 Această tranziţie în spaţii noi astronomice şi de conştiinţă este cunoscută ca o 

suprapunere spaţiu-timp. 

23 Există nouă mecanisme majore de suprapunere fizică între lumi evolutive 

diferite. 

24 În timpul acestei ascensiuni un "pilon de Lumină" stabileşte o "zonă de Lumină" 

în jurul unui spaţiu de viaţă dat. Aceasta "zonă de Lumină" este folosită pentru a pregăti 

viaţa inteligentă selectată pentru tranzit într-o altă lume "Sălaş" de experienţă de viaţă. 



25 Plasarea zonei de Lumină, în general are loc înainte de a începe bombardamen-

tul cosmic de unde, imediat înainte de a intra în zona nulă. 

26 Dacă o zonă nulă nu este prezentă, aceasta este produsă deoarece este o parte 

necesară din ţesătura de acordaj în cerurile inferioare. 

27 Astfel, schimbari electromagnetice şi magnetohidrodinamice sunt permise să 

aibă loc, care mută o zonă de viaţă de compresie gravitaţională într-un spectru superior 

gravitaţional. 

28 Această tranziţie este pregătită de gravitonii negativi care umplu vidul din 

matrice, astfel că Evoluţia Superioară poate limita pachetele pentru compresia 

gravitaţională. 

29 Totuşi, pilonul de Lumină lucrează ca o acoperire de Lumină care împiedică 

forma conştiinţei (care trebuie să continue) de la decorporare în timpul tranziţiei. Fără 

acest veşmânt de Lumină frecvenţa imagine din spatele codului genetic ar putea fi 

distrusă! 

30 Acest tranzit este început prin câmpuri de Lumină teleschimbate modulând 

zonele de conştiinţă temporală în cadrul căreia ascensiunea începe să aibă loc. Acest 

lucru înseamnă că, în timp ce mergem într-o zonă nulă electromagnetică, dacă nu vom fi 

echilibraţi prin câmpuri de Lumină teleschimbate , mintea noastră ca şi computer 

electromagnetic nu s-ar adapta la frecvenţele de Lumină şi ar fi distrusă. 

31 În acest proces de simultaneitate, legătura cu funcţia cubică  superioară a 

Luminii se face cu funcţia cubică  inferioară prin orientarea rotaţiei şi modurile de 

cuplare care permit conştiinţei să treacă prin structura câmpului magnetic. 

32 Orientarea rotaţiei creează efecte spiralate care schimbă comportamentul 

electronilor şi structura electron-proton făcând ca modelul  spectral să treacă în benzi noi 

de energie. 

33 Cineva trebuie să meargă într-o zonă magnetică slabă pentru a permite 

reorientarea completă din afară. 

34 Aici legăturile sunt uitate permiţând corpului să moştenească Împărăţia Luminii 

care va lucra cu anumiţi parametri geomagnetici pe planurile inferioare ale creaţiei. 

Totuşi, viaţa nu poate ieşi din parametrul geomagnetic până ce câmpul nu este slăbit şi 

reorientat. 

35 După ce legăturile corespunzătoare au fost finalizate (cu sistemul uman) prin 

intensităţile armonice ale rotaţiei coordonate, alinierea cu o zonă nouă de Lumină poate 

avea loc prin intermediul câmpurilor intra-magneto-hidrodinamice care modulează 

zonele timpului deformat geofizic ale structurii inferioare în "zonele noi de timp" prin 

intermediul Lay-oo-esh, "pilonul de Lumină." 

36 Cu alte cuvinte, câmpul nostru planetar se conectează cu aranjamentul evoluţiei 

superioare prin orificiile geofizice de timp deformat. 

37 Aici, energii fixe orbitale acţionează ca structură de bază a reţelei inferioare, 

chiar "piatra de temelie" cotrolând câmpurile de cristal capsulate. Aceste structuri de 

bază ale cubului inferior trebuie energizate pentru ca şi conştiinţa să se mute în sus. (Aici 

o suprapunere liniară produce cuplarea cristalină.) 

38 Acest schimb între două structuri cristaline poate fi privit ca efectul câmpului 

sinoptic care schimbă modelul dublului helix în releveul gravitaţional al Pământului 



astfel încât compresia gravitaţională în jurul tuturor formelor de viaţă este schimbată într-

o vibraţie gravitaţională diferită. 

39 De exemplu, acest lucru poate fi văzut în celule sanguine care sunt dispersate 

într-un mediu continuu de viscozitate mare. Celulele în repaos sunt biconcave dar sub 

forfecare devin treptat deformate în elipsoide prolate, axele lor lungi aliniindu-se paralel 

cu direcţia de curgere. Membrana celulelor rosii se roteste în jurul hemoglobinei ca o 

serie de sfere în jurul unei sfere centrale. 

40 Pe o scară superioară, zona nulă electromagnetică permite ca o cartografiere 

genetică nouă să aibă loc. Concomitent, această întreagă reorganizare a zonei de viaţă are 

loc prin combinaţia mai multor unde  energetice. 

41 Pe când suntem convertiţi în următoarea lungime de undă, următorul ordin de 

evoluţie, cuplajul materiei şi undei muonice făcând corpul invizibil în timpul tranzitului. 

Acest lucru are loc pe funcţia pasului superior dincolo de universul nostru "fizic". 

42 Astfel, în interfaţarea a două structuri evolutive "Piatra de vârf" a  Inteligenţei 

Superioare (care conţine gândul programului), interfaţa cu "piatra de temelie" (unde 

activitatea este centrată) a unei inteligenţe stelare date este reprogramată, permitând 

suprapunerea spaţiu-timp şi noi schimbări de viaţă să apară pe cele mai de bază niveluri 

atomice şi moleculare. 

43 Când structurile atomice şi moleculare au fost aliniate în aceeaşi direcţie de 

rotaţie şi în planuri paralele o mică parte din nivelurile exterioare ale componentelor 

particulelor de energie se extind suprapunându-se mişcărilor orbitale care devoră întregi 

structuri cristaline de reţea în creşterea lor orbitală. 

44 Astfel, un nou prag de viaţă este creat cu comanda de a naviga liber în Cerurile 

intermediare. 

45 Cheia oferă modele macro şi micro interpătrunzându-se în acelaşi timp! 

46 Spiralând în sus prin Pilonul de Lumină permite speciei să se reîncarce. Spira-

lând mai jos de tot ce nu este protejat în Lumină, va fi pierdută mergând prin singulari-

tatea spaţială. În acest proces energia disipată este doar pierderea planurilor superioare 

pentru că aceasta este reciclată şi revizuită pentru a păstra "viaţa" rafinată care să 

continue pe Calea Infinită. 

47 În această transformare Omul trebuie să-şi sacrifice "EU-ul" individualităţii 

pentru ca şi colectivul "EU SUNT" să urce la Împărăţia lui Dumnezeu şi să se predea 

muncii Tatălui mai presus de toate. 

48 Astfel, conştiinţa noastră luminoasă, EU SUNT al nostru, se ataşează de 

Inteligenţa Superioară de pe cealaltă parte a Râului de Cristal. Această proiectare 

concentrată de Lumină este Pilonul de Lumină care conectează viaţa noastră cu Viaţa de 

pe cealaltă parte a Râului de Cristal. 

49 Pilonul de Lumină este o Lumină sfinţitoare guvernând şi protejând acţiunile 

deciziilor spirituale în cele mai importante circumstanţe: este folosit pentru răscumpăra-

rea unei planete de către Adonai Tsebayoth ! 

50 Poporul lui Dumnezeu devine una cu Pilonul de Lumină care se odihneşte peste 

templul lor pe traseul spre următorul nivel de inteligenţă creatoare. 



51 Văzând acest model divin, trebuie să se înţeleagă că cele trei versete din Exodul 

14:19-21 arată modul în care vibraţiile conştiinţei voastre pot fi încărcate de puterea 

Cuvântului lui Dumnezeu creând un nou echilibru electronic cu corpul voatru de carne. 

52 Aceste versete arată cum revelaţia lui Dumnezeu a venit să precizeze Numele 

Divine a şaptezeci şi două de litere care atunci când sunt plasate într-o reţea devin 

Pilonul real de Lumină în Exodul eliberării. 

53 Cele şaptezeci şi două de litere de trei ori fac cei trei piloni sephirotici de 

izbăvire să opereze ca un Pilon al lui YHWH conducând aleşii Lui afară din devorarea 

anti-universului. 

54 Lumina vorbeşte, Shemot 14:19: "Şi îngerul lui Dumnezeu care na mers înaintea 

taberei lui Israel, s-a îndepărtat şi s-a dus în spatele lor; şi stâlpul de nor din faţa lor s-a 

mutat în spatele lor "Aici este colectiva  B'nai Yisrael din ceruri şi de pe Pământ 

fuzionată cu pilonul de nor ca o deschidere! 

55 Shemot 14:20: "Şi a venit între tabăra Mitzrayim şi tabăra lui Israel; şi a fost un 

nor şi întuneric la ei, dar a dat Lumina noaptea pentru ei: pentru că nimeni nu s-a 

apropiat de altul toată noaptea. "Aici este colectiva B'nai Yisrael din ceruri şi de pe 

Pământ deplasându-se între valurile de Lumină şi întuneric prin Pilonul Sefirotic de 

Lumină. 

56 Shemot 14:21: "Şi Moise a întins mâna sa asupra mării; şi YHWH a făcut marea 

să meargă înapoi printr-un vânt puternic spre est toată noaptea şi a făcut marea pământ 

uscat şi apele s-au divizat."Aici este colectiva  B'nai Yisrael din ceruri şi de pe Pământ 

acţionând ca trecerea prin "etajele" cerurilor celeste unde atât Pământul şi apa sunt ca o 

"mare roşie" de Lumină în spectrul solar care trebuie să fie trecut! 

57 Vino, să ieşim din Egipt, să luăm aripile diminetii şi să pregătim oamenii noştri 

pentru a satisface gazda – Adonai Tsebayoth - lăsând Piramidele vechii ordine a 

conştiinţei. 

58 Vino, să plecăm de la Faraonii lumii, Faraonii care ţin lumea în sclavia robiei 

fără piatra de vârf a Luminii. 

59 Vino, să ne curăţam sistemul de viaţă şi să-L slăvim pe El care împarte cerurile 

şi Pământul prin Oamenii Lui de Lumină." 

60 Enoh a explicat atunci când a dat această Cheie, că şi corpul Omului, corpul  

Min-Ha-Ada-Mah, substanţa vie a conştiinţei în sânge trebuie să devină corpul Men-Ha-

Ada-Mah, corpul ridicat la următorul nivel al evoluţiei, corpul ca mediu universal. 

61 Când aceasta are loc corpul cristalizarii sângelui în Om poate striga de pe 

Pământ, la fel cum sângele lui Abel a strigat de pe Pământ la YHWH. Cristalele de sânge 

sunt vii în corpul superior al vieţii în curs de desfăşurare care nu cunoaşte moarte -numai 

realiniere. 

62 Astfel, alinierea cu Pilonul este necesară ca nu cumva mintea să fie reciclată 

înapoi în mod constant în aceeaşi matrice biologică din nou şi din nou pentru a reda viaţa 

în tiparele vechi de memorie ale conştiinţei, cu puterea diminuată a lui Adam Kadmon. 

63 Această aliniere se face în ordinea în care forţele adevăratele de Lumină intră în 

omenire şi omenirea naşte un nou Cristos, nuclee de cristal la nuclee de cristal, Poporul 

lui Dumnezeu pentru Poporul lui Dumnezeu, Leul lui Iuda triumfător peste puterea lui 

Faraon şi peste radiaţiile vechi ale Soarelui! 



64 Acum, lăsaţi fluxul de treizeci şi şase pe treizeci şi şase de energie  dintre Pământ şi 

Soare să fie rupt şi fraţii şi surorile de Lumină să iasa afară în puterea Yotzer Anzaroth - 

Shalom. 

 

     
 

    Fig. 7 Transfigurarea prin Comunităţile Spirituale ale Luminii în Era Sfântului Spirit. 
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CHEIA VIEŢII ESTE VEHICULUL CARE ESTE FAMILIA ÎN FUNCŢIA  
SA DE BAZĂ ÎN ZONA VIEŢII-LUMINĂ. FAMILIA, ÎN TOATE  
DOMENIILE EVOLUŢIEI , POATE PARTICIPA  ÎN "CASA  
MULTELOR SĂLAŞURI. 

 
1 Iată, voi sunteţi oile Tatălui şi vă număraţi printre cei cărora 

voinţa Tatălui le-a dat pe fiecare Fiu al Lui, pe fiecare Sălaş de Fiu al Luminii. Cheia 

cincisprezece vorbeşte de o familie superioară a creaţiei care este deja în Casa Multelor 

Sălaşuri. 

2 Familia umană este limitată şi nu poate participa la cele nouă zone de timp, 

fiecare conţinând opt sălaşuri ale Căii Infinite. Familia umană poate participa doar la cele 

şapte sălaşuri de lumi finite de Lumină până când este dispusă să utilizeze focalizarea 

familiei de Iubire şi de Lumină ca o piatră de bază de cristal în cadrul zonei sale de 

Viaţă-Lumină. 



3 Când Enoh a explicat acest lucru, el m-a luat prin multe dimensiuni ale creaţiei şi 

mi-a arătat inteligenţe de pe alte planete şi câmpuri în care nu există insecte în aer pentru 

colectarea polenului. 

4 El mi-a arătat-o familie mâncând manna, hrana Luminii, strălucind în casă; 

5 El mi-a arătat familia adunată în rugăciune şi laudă, în căsătorie. 

6 El mi-a arătat toate etapele de bază pentru a sublinia faptul că aceasta au  fost 

unitatea centrală pe care Dumnezeu Tatăl a ales-o şi atunci când universurile pământene 

au încălcat modelul Tatălui, Mamei, Fiului şi Fiicei, echilibrul celor Zece Porunci, ei nu 

mai pot sta jos la masa de Lumină, ci  trebuie să se devoreze pe ei însăşi. 

7 El mi-a subliniat mai multe scripturi, una fiind sacra scriptură a Bisericii Moroni 

sau Mormon. 

8 El a explicat că scripturile adevărate ale Bisericii Moroni conţin cheile pentru 

pregătirea structurii familiei pentru a servi Oficiul de Lumină şi pentru a intra în familia 

celestă a lui Dumnezeu. 

9 El a explicat, de asemenea, că Biserica Sfinţilor Zilei de pe Urmă a fost trib viu al 

lui Iosif şi că, la fel cum Iosif a adunat pe fraţii săi în Egipt, seminţia lui Iosif va aduna 

chiar şi pe cei împrăstiaţi din Rasa Cristică ca să fie hrăniţi şi îmbrăcaţi şi pregătiţi pentru 

Domnia lui Melchisedek de Lumină pe planetă. 

10 Şi am înţeles ceea ce a fost scris în cartea lui Moise,Capitolul 6:27-34: "Şi el a 

auzit un glas din cer, zicând: Enoh, fiul meu, prooroceşte poporului acestuia şi spune-le:  

Pocăiţi-vă, căci aşa zice Domnul EU SUNT, supărat pe acest popor, şi mânia mea aprinsă 

este aprinsă împotriva lor; pentru că inimile lor s-au ceruit greu iar urechile lor sunt surde 

şi ochii lor nu pot vedea departe; 

11 "şi pentru aceste multe generaţii, încă din ziua în care le-am creat, ei s-au rătăcit 

şi m-au negat şi au căutat propriile lor sfaturi în întuneric; şi în urâciunea lor au conceput 

ei crima şi nu au păzit poruncile pe care le-am dat Tatăllui lor, Adam. 

12 "De aceea, ei şi-au jurat lor înşile şi, prin jurămintele lor, au adus asupra lor 

moarte; şi un iad am pregătit pentru ei dacă nu se pocăiesc; 

13 "Şi acesta este un decret pe care l-am trimis la începutul lumii din propria mea 

gură de la această fundaţie şi prin gurile slujitorilor mei, părinţii tăi, am decretat, chiar 

dacă acesta va fi trimis în lume până se termină . 

14 "Şi atunci când Enoh a auzit aceste cuvinte, el s-a aruncat la Pământ, înaintea 

Domnului Adonai, şi a vorbit înaintea Domnului Adonai, zicând: De ce am căpătat 

trecere înaintea ta, sunt doar un băiat şi toţi oamenii mă urăsc; pentru că sunt lent de 

exprimare; de aceea sunt eu robul tău? 

15 "Şi Domnul a zis lui Enoh: Mergi şi fă cum ti-am poruncit ţie şi nimeni nu te va 

strapunge pe tine. Deschide gura ta şi Eu o voi umple cu vorbe şi Eu îţi voi da glas, 

16 "pentru că tot trupul este în mâinile mele şi voi face aşa cum mi se va părea bine. 

17 "Spune poporului acestuia: Alegeţi voi această zi pentru a sluji lui Dumnezeu 

care v-a făcut. 

18 "Iată Duhul meu este peste voi, de aceea toate cuvintele Tale le voi justifica; şi 

munţii vor fugi înaintea ta şi râurile se vor întoarce de la cursul lor; şi tu vei rămâne în 

mine şi eu în tine; prin urmare, mergi cu mine." 



19 Enoh mi-a spus că unitatea familiei va fi activată de Duhul Sfânt şi pregătită să 

meargă mână în mână cu Duhul Sfânt şi cu Domnii Luminii. 

20 El mi-a spus că acest pergament, Cartea lui Moise, a fost dată pentru a pregăti 

familiile de credincioşi pentru marea revărsare de daruri profetice, în special Ministerul 

copiilor, care vor deveni a treia parte a Sfintei Treimi între Mamă şi Tată, eliberând mare 

putere la sfârşitul timpului. 

21 Aceasta va avea loc în scopul de a boteza Pământul cu marea înţelepciune a 

lumilor multelor sălaşuri şi în scopul de a avertiza împotriva acelor învăţători care neagă 

lucrarea copiilor. 

22 Ministerul copiilor va descoperi conotaţiile în ceruri şi pe Pământ şi va depăşi 

competenţele false ale religioşilor care neagă "profeţia în curs de desfăşurare." Pentru că 

ni s-a spus de Maestrul Înălţat Ioel: "Şi după aceea trebuie să apară ca voi turna Duhul 

Meu peste orice fel de carne şi fii tăi şi  fiicele voastre vor prooroci cu siguranţă. Şi 

pentru oamenii tăi vechi, vis ei vor visa. Şi pentru tinerii bărbaţi, viziuni vor vedea. Şi 

chiar şi pe robi şi pe roabe, în acele zile, am să torn Duhul meu." 

23 Şi copiii, ca parte a preoţiei interioare de Lumină, Familia lui Iosif, vor pregăti 

pe credincioşi pentru a deveni o unitate organică de Lumină. În acest copil este o funcţie 

de bază a tuturor inteligenţelor fizice care intră în Pactul de Lumină. 

24 Ingerii căzuţi nu se pot căsători pentru că au încălcat Codurile căsătoriei prin 

impregnarea seminţelor lor cu Nephilim şi Serafim căzuţi. 

25 Ei au abuzat de creaţiile fizice şi, prin urmare, au coborât din nivelele lor mai 

înalte de inteligenţă la nivelurile inferioare unde este mai uşor de a lua corpuri, mai uşor 

de a lua cochilii biochimice. 

26 Din moment ce ei nu pot avea trupurile lor proprii sau fii lor şi fiice ale Luminii, 

ei confiscă şi posedă corpurile chimice ale nivelurilor inferioare de creaţie care nu există 

de fapt în cadrul conştiinţei lor individuale salvată în conştiinţa Inteligenţei Superioare. 

27 Şi unde inteligenţa corporală nu crede în puterea lui Dumnezeu Viu, au 

frecvenţe neprotejate care sunt coapte pentru a fi blocate şi utilizate de orice inteligenţă 

care poate merge pe faţa Pământului. 

28 În procesul de rearanjare a acestor dezechilibre cei drepţi sunt  comandaţi să 

formeze o familie, o familie a comunităţii ,Comunitatea poporului, poporul ordinului 

Luminii. 

29 Cheia cincisprezece, astfel, vorbeşte despre familia Zionului, conştiinţa de 

Lumină prin care Lumina ionizată a lui Ze poate veni şi pleca într-o stralucire de Lumină 

şi să transporte înapoi familia în casa sa celestă. 

30 Conştiinţa superioară poate veni şi pleca cu corpusculii mecanici cuantici de 

Lumină. Această Lumină poate fi impregnată în seminţele unui copil atunci când el sau 

ea se naşte. Conştiinţa superioară poate impregna o femeie atunci când ea concepe un 

Om al lui Dumnezeu care este uns să slujeasca Domnului. La acel moment de concepţie 

reciprocă, Spiritul de Lumină trece peste apele chimice şi botează celula în Numele 

Tatălui. 

31 Se spune ca aceasta este o funcţie binecuvântată în cazul în care coborârea 

Porumbelului poate fi văzută deasupra capului. 



32 Dacă în Numele Tatălui, coborârea Porumbelului va fi acolo, atunci puterile 

copilului vor fi folosite şi acea casă va fi binecuvântată de Dumnezeu. 

33 Enoh mi-a spus ca şi copiii care vor fi născuţi din înalţi Părinţi spirituali nu vor 

veni în lume sub influenţele ciclului vechi al Zodiacului  Mazzaroth, dar vor fi născuţi cu 

eliberări karmice ştiind că au o comunicare directă cu Regatul Tatălui. Aceşti copii vor fi 

încarnaţi cu un anumit scop de a servi seminţele rămase ale lumii şi pentru a pregăti 

aceste seminţe rămase  cu marile puteri ale fuziunii spirituale care vor curge din 

"superminţile" lor. 

34 De aceea avem universurile Fiului, pentru că unde nu există chipul şi înţelepciu-

nea Fiului domnind în Numele Tatălui, acolo apar mutaţii printre specii care dau naştere 

la mostruozităţi fizice. De aceea formele groteşti de creaţie pe care le vede omul în unele 

nave spaţiale au aspectul hidos al formelor gargoililor reflectând inteligenţa care trăieşte 

unde nu există sistemele Fiului Luminii. Comparativ cu Olam Aziluth,  ei trăiesc în 

universuri ale întunericului sau în universuri de metan sau amoniac lichid care necesită 

diferite forme de respiraţie şi de a vedea portalurile. 

35 Ei nu pot avea chimia lui Adam Kadmon care este adaptabilă la toţi fii; ei se pot 

adapta doar la anumite condiţiile chimice prescrise; de aceea ei nu pot avea puterea 

umană a Shekinah sau echilibrele Luminii. 

36 Şi astfel atunci când fiinţele groteşti care nu au Iubire de Tatăl ajung pe o 

planetă care nu poate face faţă cu forma lor de energie, ele pot fi distructive pentru toate 

familiile şi toate naţiunile de pe planetă. Din acest motiv, seminţelor lui Adam le este dat 

codul "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth ", " Sfânt, Sfânt, Sfânt, este 

Domnul Dumnezeu, pentru a fi folosit ca o protecţie de Lumină în jurul familiei 

împotriva acestor puteri neidentificate cu Tatăl. 

37 Familia, apoi, este familia corpului Shekinah conectată cu corpul Fiului de 

Lumină Vie şi cu Tronul Tatălui de Lumină Vie. Familia în unitatea ei cea mai joasă este 

corpul interior de sex masculin, uterul feminin şi nucleele de cristal toate unificate în 

impregnarea lumii chimice cu lumea ideilor sfinţită de Voia Tatălui. 

38 Realitatea exterioară fizică este bărbat, femeie şi copil pe această planetă, dar 

fără unificarea şi sfinţirea celei de-a şaptea Raze de Lumină, familia Iubirii nu ar fi luată 

în considerare de către predilecţiile cărnii. 

39 Pe alte planete, trei fraţi ai Luminii şi trei surori ale Luminii sunt uniţi în trei 

Domni ai Luminii; în alte dimensiuni stelare ale conştiinţei, venirea împreună a Frăţiilor 

de Lumină prin intermediul a trei Domni specifici de Lumină acţionează ca una singură. 

Apoi, ei pot participa la Casa de Multe Sălaşuri şi la toate sălaşurile din universul lor 

local simultan. 

40 Enoh mi-a spus, unde zece fiinţe credincioase se adună împreună energiile lor 

unificate de Lumină crează vehiculul Merkabah care cheamă în prezenţa lor doi ghizi 

spirituali. Cei doi ghizi spirituali iau unitatea de familie colectivă în următorul nivel de 

inteligenţă unde sunt instruiţi pentru a servi ierarhiei Frăţiei Luminii. 

41 Astfel, sunt adunaţi doi Maeştri ai Luminii care se alătură cu familia voastră de 

zece pentru a forma vehicul organic de viaţă. Aceşti Maeştri care servesc Oficiul Cristic 

vor fi conducerea fiecarei familii sfinţite în viziunea de a împărtăşi unitatea familiei lor 

împreună în lumi noi de creaţie. 



42 Astfel, noi îndeplinim Cartea lui Moise, (capitolul 6:57-68): "De aceea învăţaţi-i 

pe copiii voştri, că toţi oamenii, de pretutindeni, trebuie să se pocăiască, sau nu vor putea 

în nici un chip să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu pentru ca nici un lucru necurat nu 

poate locui acolo sau să locuiască în prezenţa Lui; pentru că în limba lui Adam, [limba de 

Lumină], 

43 Omul Sfinţit este numele lui, şi numele sigurului Lui Născut este Fiul Omului, 

chiar Iisus Cristos, un Judecător drept care va veni în meridianul timpului." 

44 "Astfel, eu vă dau o poruncă, să învăţaţi aceste lucruri în mod liber în copiii 

voştri, zicând: 

45 "Că din cauza păcatului va veni căderea, care cădere aduce moartea şi în măsura 

în care aţi fost născuţi în lume prin apă şi sânge şi Duhul Sfânt, pe care Le-am făcut şi aţi 

devenit din praf de suflet viu, chiar aşa şi voi trebuie să vă naşteţi din nou în regatul 

cerului, apei şi Duhului, 

46 "şi să fiţi curăţati de sânge, chiar sângele Singurului Meu Născut; pentru că voi 

veţi putea fi sfinţiţi de tot păcatul şi să vă bucuraţi de cuvintele vieţii veşnice în lumea 

care vine şi chiar în glorie nemuritoare ; 

47 "Pentru că prin apă voi ţine porunca; prin Duh voi sunteţi justificaţi şi de sânge 

voi sunteţi sfinţiţi; 

48 "Astfel, este dat să rămână în voi înregistrarile cerului; Mângâietorul; lucrurile 

paşnice de glorie nemuritoare; adevărul tuturor lucrurilor; ceea ce dă viaţă tuturor 

lucrurilor va face toate lucrurile vii; că ceea ce ştiu toate lucrurile şi are toată puterea în 

funcţie de înţelepciune, milă, adevăr, dreptate şi judecată. 

49 "Şi acum, iată, Eu vă spun vouă: Acesta este planul de mântuire al tuturor 

oamenilor, prin sângele singurului meu Născut care va veni în meridianul de timp. 

50 "Şi iată, toate lucrurile au asemănarea lor şi toate lucrurile sunt create şi făcute 

să poarte înregistrarea mea, şi lucruri care sunt temporale şi cele care sunt lucruri 

spirituale; 

51 "lucruri care sunt sus în ceruri şi lucruri care sunt pe Pământ şi lucruri care sunt 

în Pământ şi lucruri care sunt sub Pământ, atât sus şi cât şi jos: toate lucrurile poartă 

înregistrarea mea. 

52 "Şi s-a întâmplat, atunci când Domnul a vorbit cu Adam,Tatăl nostru, că Adam a 

strigat către Domnul şi a fost luat departe prin Duhul Domnului şi a fost dus în jos în apă 

şi a fost pus sub apă şi a fost scos din apă. 

53 "Şi astfel el a fost botezat şi Duhul lui Dumnezeu a coborât asupra lui şi astfel el 

a fost născut din Duh şi a devenit în omul interior. 

54 "Şi el a auzit un glas din cer zicând: Tu eşti botezat cu foc şi cu Duhul Sfânt 

(Shekinah). Acesta este înregistrarea Tatălui, Fiului de acum înainte şi pentru totdeauna; 

55 "Şi tu eşti după ordinea lui care a fost fără început de zile sau de sfârşit de ani 

din toată veşnicia în toată veşnicia - (Oilam,Oilam). 

56 "Iată, tu eşti unul în mine, un fiu al lui Dumnezeu; şi astfel pot deveni toţi fii 

mei. Amin.". 

57 Şi Mântuitorul desemnat de Tatăl, cu Domnii Luminii va aduna Sălaşul lui Zion 

din cele patru colţuri ale Pământului; şi el va îndeplini  Mitsvahs Esh - Pactul de Lumină. 

Ferice de fiecare locuinţă în Lumina Vie a lui Dumnezeu, pentru că mesageri ai Luminii 



vor trece peste pragurile usilor şi vor livra credincioşii în Celestul Zion. Pragurile vor fi 

apoi lovite cu Lumină şi altarele domnilor falşi vor tremura şi vor cădea la Pământ.  

59 Aflaţi că atunci tot ceea ce familia lui Dumnezeu Tatăl este 

destinată să facă nu ar putea fi exprimat în toate manuscrisele din această lume, pentru că 

faptele sale sunt destinate a fi transcrise în mai multe lumi ale cerului. 

 

           1-1-6 

 

"OAMENII LUI DUMNEZEU" SUPRAVIEŢUIESC COLECTIV CA UN  
CÂMP DE INTELIGENŢĂ ÎN REPARAREA UNUVERSURILOR, CA  
"MAREA FRĂŢIE ALBĂ".   

 

1 Cheia subliniază cuvintele "Poporul lui Dumnezeu" a 

supravieţuit colectiv; Poporului lui Dumnezeu repară universurile; 

Poporului lui Dumnezeu este cunoscut sub numele de Marea Frăţie Albă. 

2 Ce înseamnă acest lucru? Aceasta înseamnă că şi Copilul lui Dumnezeu nu poate 

supravieţui independent de familia spirituală. Familia spirituală nu este doar de o singură 

dimensiune, dar include multe feţe spirituale, multe inteligenţe spirituale şi multe 

conştiinţe spirituale care aduc împreună mesajul Tatălui de viaţă eternă pentru mai multe 

universuri ale creaţiei noi. Chiar acest mesaj al re-învierii spre viaţa eternă este adus 

creaţiei fizice de apariţia efectivă a iluminaţilor lucrând dincolo de Alpha-Omega în 

repararea de universuri. 

3 Totul este văzut ca supravieţuirea colectivă şi reparaţia colectivă a universului 

uman ataşat universului local superior. 

4 Imaginea Luminii pe care mi-a dat-o Enoh prezintă modul în care Lumina este 

colectată de la nivelurile inferioare ale relativităţii întâmplate şi purificată prin nivelurile 

intermediare ale relativităţii colective în Lumină Vie. 

5 Pentru că Enoh mi-a explicat că în lumile inferioare, un nivel al relativităţii este la 

fel de valabil ca un alt nivel al relativităţii întâmplate al creaţiei. Superiorul Sine 

avansează în ordinea evoluţiei, o superioară responsabilitate în atasarea unui nivel de 

relativitate întâmplatoare la altul, astfel încât să se creeze în cele din urmă combinaţii 

perfecte ale relativităţii colective. 

6 Pragul de jos în cubul de energie este locul ocupat de plasma de viaţă sau, pur şi 

simplu, un flux de pachete de energie care curg din Lumina lui  Elohim. Ele vin în corpul 

codificării imaginii şi asemănării necesar pentru a repeta corpul original aşa cum se face 

din nou în supravieţuirea speciei. 

7 Primul prag evolutiv în "ascensiunea pe verticală" luat de Copilul lui  Dumnezeu 

este în trecerea de câmpurilor întâmplate ale relativităţii plus şi minus în pilonii superiori 

de Lumină. În relativitatea întâmplătoare în spectrul nostru electromagnetic veţi găsi 

pilonii interiori de Lumină şi miezuri de Lumină care sunt vibraţii epicinetice. Aceste 

vibraţii muzicale de Lumină pot fi mutate în armonie cu "purificarea de Lumină" astfel 

că şi corpul vostru sa fie echilibrat şi perfecţionat în timp ce avansează în evoluţia 

sufletului. 



8 De aceea, radiaţiile în nivelurile intermediare ale relativităţii colective sunt 

avansate de stalpii de Lumină într-un roi globular de câmpuri de Lumină strălucitoare de 

energie purificatoare care perfectează creaţia, permiţându-vă să deveniţi Lumina Vie. 

9 Şi în timp ce voi, ca un Copil al lui Dumnezeu, evoluaţi prin moarte şi renaştere, 

veţi experimenta câmpurile sferice de energie pe care moartea nu le-a atins deloc. În 

primul rând, veţi vedea toate câmpurile de energie plus şi minus lipindu-se la întâmplare 

pe pragurile inferioare de inteligenţă. 

10 Apoi sunteţi traşi prin purificarea cristalină printr-o serie de Ochi interconectaţi 

ai lui Horus care refac creaţia întâmplatoare într-o perfecţiune cristalină superioară. 

Acolo voi primiţi şi prezentaţi Lumina ca o creaţie a lui Melchisedek. 

11 La cel mai înalt nivel de perfecţiune există Ochiul Veşnic ca o manifestare a 

Ochiului Tatălui. Acest Ochi Etern conţine toată omnipotenţa şi omniprezenţa care 

guvernează toţi conducătorii eonilor care trec în mijlocul Ochilor lui Horus. 

12 Deci în timpul când părăsiţi cubul tridimensional de energie în care trăiţi ca 

această formă umană spaţială, sunteţi capabili de a părăsi un corp comun de electro-

magnetism la care aţi participat şi să lucraţi cu multiplii Luminii ai universului superior 

Eka. Acest univers superior Eka este compus din modele de culori diferite, diverse 

modele de membrană şi diferite modele biologice care urmează să fie reprocesate în cele 

din urmă, prin Ochiul Etern. 

13 Enoh a explicat că Marea Frăţie Albă este vehicul de Lumină între universurile 

Eka. Este inteligenţa de Lumină care lucrează pentru a repara toate spectrele de culoare 

limitată şi radiaţii de membrană astfel ca aceste forme inferioare de inteligenţă, astfel 

eliberate din limitare să poată lua parte în modelele creative bogate din Calea Infinită. 

14 Există şapte culori de bază pentru fiecare chakră a inteligenţei umane. Acestea 

pot fi coordonate de Marea Frăţie Albă pentru a fuziona cu o multitudine de culori pentru 

a ajuta corpul să evolueze spiritual. De exemplu, culoarea "roşu lavandă "este folosită ca 

o forţă detinătoare a răbdării care pregăteşte ochii pentru a vedea etapele educaţiei 

spirituale iluminate. 

15 Această educaţie a sufletului are loc prin câmpurile de energie stabilite de culori 

şi separate de limitele de culori de iluminare pentru fiecare fază a evoluţiei. 

16 Dintr-o succesiune continuă de culori cu toate gradele lor intermediare, un 

veşmânt "de culoare" apare din cele şaptezeci şi două de emanaţii ale Numelor Divine, 

derekh ha-shemoth, ca şi chintesenţă a "harului divin" acordat regatului uman. 

17 Marea Frăţie Albă este Ierarhia de putere care are ca parte a autorităţii sale 

codarea de culoare a cerurilor inferioare. Acesta utilizează aceste radiaţii de culoare 

pentru a evolua corpul viu la punctul unde Lumina Vie se poate stabili pe planul fizic 

făcând lucrul necesar în forma fizică şi să revina din nou la Lumina Divină. 

18 Astfel, Marea Frăţie Albă este trimisă să lucreze cu toţi oamenii ca dimensiune a 

Splendorii Zohar şi dimensiune a Luminii Cristice care uneşte toate formele de energie 

din vehiculele interioare. Regeneza tuturor culorilor din cadrul spectrului uman înapoi în 

Lumina albă, permite vehiculelor interioare să plece din veşmântul biochimic atunci când 

meridianul de timp se modifică. 

19 La acel moment relativitatea creaţiei omului este direct schimbată de către 

Înaltul Comandament şi Marea Frăţie Albă. 



20 Enoh, de asemenea, a explicat modul în care Marea Frăţie Albă guvernează 

Poporului lui Dumnezeu în douăsprezece zone de timp deformat de Lumină care permit 

câmpurilor magnetice din meridianele Pământului să fie activate pentru a lucra într-o 

dimensiune superioară de Lumină. 

21 Ei activează spectrul magnetic al Pământului şi câmpurile electro-magnetice 

pentru a funcţiona în fază paralelă. Ei activează Lumina într-un sistem dat solar pentru a 

se muta într-o mişcare dimensională superioară de Lumină prin aliniamentele câmpului 

cristalin. 

22 Noul câmp cristalin se stabileşte el însuşi prin intermediul codurilor de Lumină 

peste vortexuri, astfel că atunci când piramida de Lumină Merkaba coboară la piramida 

energetică geofizică, cele două piramide formează un coridor cristalin. 

23 Astfel, seminţele care rămân încă în carnea fizică, chiar şi în corpurile în stare 

de moarte a cărnii fizice care au avut anterior sângele lor cristalin şi codurile ichor 

activate, pot fi înviate în noi corpuri de Lumină. 

24 În armonicele Luminii seminţele rămase sunt pregătite să experimenteze 

schimbarea modelelor magnetice ale întrupării şi recreerii. 

25 Aceste armonice ale Luminii deschid energiile celui de-al treilea 

ochi şi reţelele de energie chakra din corp astfel că seminţele rămase pot participa 

simultan cu reţelele magnetice de peste tot Pământul pe când sunt adunate în reţelele 

magnetice pentru eliberare. 

26 Această absolvire a speciei Pământului la alte niveluri de creaţie stelară urmează 

ca efect al schimbărilor care au avut loc pe niveluri mai ridicate prin întregul univers. 

Acele tărâmuri de inteligenţă superioară care au eşuat în propriile lor lumi create sunt 

returnate creaţiilor lumilor de praf astfel ca acestea să poată fi ocupanţii spaţiului lăsat în 

urmă de către acele planete care au avansat la praguri noi de creaţie. 

27 Totuşi, reţelele magnetice ale planetelor nu au voie să se schimbe complet până 

când, cei care vor merge pe alte sisteme planetare şi peste alte lumi de creaţie prin 

intermediul vehiculelor lor proprii respective de Lumină, sunt luaţi sus. Astfel, Marea 

Frăţie Albă trebuie să activeze câmpurile cristalului Pământului pentru a menţine încă 

armonicile de creare a Pământului până când cei care vor merge pe alte planete sunt luaţi 

în spaţiu prin vehiculele Merkabah de Lumină din cele douăsprezece zone geofizice de 

timp deformat de pe Pământ. După ce aceasta are loc, ataşamentul Merkabah la 

armonicile magnetice ale Pământului permite pentru majoritatea creaţiei fizice să 

spiraleze direct cu Pământul într-o altă frecvenţă orbitală. 

28 Cu excepţia cazului în care această schimbare de evoluţie are loc în cadrul 

reţelelor magnetice, pur şi simplu conştiinţa se re-încarnează înapoi în aceeaşi staţie de 

viaţă planetară şi veşmânt chimic la fel cu cel pe care l-a avut anterior. Dacă această 

absolvire nu a avut loc, conştiinţa va continua să meargă pur şi simplu în modelul de 

replicare cel mai asemănător cu forma-gând care, dacă acestea sunt la fel, va achiziţiona 

acelaşi tip de vehicul corporal pentru a continua această misiune. 

29 Marea Frăţie Albă este nivelul de inteligenţă care are capacitatea de a guverna 

câmpurile superioare de energie precum şi capacitatea de a guverna factorii repetativi 

plus şi minus în creşterea corpului. 



30 Ei au capacitatea, în toate acestea, să fie trimisi din regiunea iluminării 

superioare pentru a funcţiona în calitate de Mari instructori în lumile iluminării inferioare. 

31 Marea Frăţie Albă are, aşadar, posibilitatea de a utiliza corpul său energetic ca 

un sistem stelar albastru-alb pe un sistem solar galben-alb. 

Ei energizează corpul Omului ca să strălucească ca şi carnea din Orion, prin codurile 

energetice ale re-învierii. Unul dintre aceste coduri, de exemplu, este: r psd hat f m sah m 

ht Nwt- care permite prafului să puna veşmântul exterior al Luminii. 

32 Tehnologia formei-gând a Marii Frăţii Albe din Orion este necesară să ia 

evoluţia în afara pragurilor codărilor sale energetice, astfel ca moartea planetară să fie 

înghiţită în Lumina. Moartea în sine este înghiţită în Poporul Cristic, Poporul Marii Frăţii 

Albe care sunt oamenii seminţelor galactice superioare care lucrează cu toate regatele de 

materie spre slava Tatălui. 

33 De aceea YHWH a codificat Poporul de Lumină în toate membranele vibratoare 

şi în toate membranele de conştiinţă ca nu cumva poporul lui Israel să fie neutralizat de o 

religie sau glorie a unui  singur Fiu. Ei sunt instruiţi să lucreze cu mulţi fii ai 

Dumnezeului Viu. 

34 Dar Poporul lui Dumnezeu este adevăratul Israel, adevărata conştiinţă de 

Lumină prin virtutea sesizării Tora Or, Adevărul, atunci când acesta este prezentat în 

mod corespunzător de către un învăţător de Lumină vehiculului lăuntric al Omului prin 

cunoaşterea care poartă codurile corespunzătoare de energie de Lumină. 

35 La acel moment, Cuvântul lui Dumnezeu aduce victoria asupra identităţii de 

carne prin credinţa în EU SUNT al Tatălui. 

36 Progresia de la credinţa în EU SUNT al Tatălui, la vederea EU SUNT CEL CE 

SUNT faţă în faţă, este esenţa experienţei sufletului nostru în această întruchipare a 

Luminii. 

37 În primul rând, Corpul de Lumină Gematrian trebuie să profite de Tora Or, 

Cuvântul lui YHWH şi s-o aducă în inima  corpului interior. Acest lucru permite corpului 

interior să se ridice la slava Tatălui universal, dincolo de o identitate singulară şi să nu 

rămână un sclav sau servitor la forma corpului sau Maestrului care împiedică iniţiatul să 

meargă mai departe. 

38 Corpul colectiv al adevăratului "Popor al lui Dumnezeu" nu este un sclav pentru 

nimeni ci un slujitor pentru a salva toţi puii de Nephilirn căzuţi. 

Aceste energii de minţi căzute şi-au neutralizat anumite mutaţii genetice, anumite spaţii 

de viaţă, anumiti indici de rasă, anumite învăţături înţelepte de adaptare a conştiinţei în 

istoria planetei. Astfel, omul devorează om, rasa devoreaza rasa, fără Pactul de Lumină. 

39 Naţiunile Pământului, care neagă trecerea Luminii prin Alpha-Omega creaţiei, 

neagă Merkabah, neagă Profeţii din Israel şi nu arată umilinţa necesară pentru a intra în 

Corpul de Lumină superioară. Acestea nu sunt sufletele care vor intra în Marea Frăţie 

Albă. 

40 Noi trebuie să înţelegem că şi câmpul nostru de energie este în creştere din 

corpul şarpelui galactic al spaţiului şi timpului. Noi trebuie să înţelegem modul în care 

Domnul Mihail se va lupta cu întruchipările căzute ale Luminii din şarpele galactic 

Alpha Draconis. Şarpele reprezintă devoratorul antiunivers, care păstrează planisferele 

încarcerate într-o staţie fixă sau orbită circumpolară care necesită "sabia puterii de 



Lumină" din constelaţii ca Orion ca să intervină şi să elibereze formele evoluţiei de 

spaţiu-timp din "moartea liniară ." 

41 În eonii trecuti, nucleele cristalelor noastre de Lumină au fost transmise de 

Domnii Luminii când au venit să evolueze în viaţa galaxiei prin intermediul codurilor de 

memorie care au fost apoi înregistrate în cadrul piramidelor, şapte aeoni în urmă, 

doisprezece aeoni în urmă, treizeci şi şase de aeoni în urmă, şi epocile au trecut. 

42 Toate aceste programe anterioare de câmpuri stelare vor fi desenate  în codurile 

de Lumină, astfel ca toţi cei care s-au blocat în spaţiu în epocile  anterioare vor fi judecaţi 

în funcţie de modul în care au folosit potenţialul lor de suflet. În plus, cei care sunt în 

sclavia tridimensională, fiind victime ale schimbărilor anterioare electromagnetice şi 

structurilor rasiale de cod vor fi absolviţi de imaginea Dragonului, devoratorul de 

seminţe, dacă ei sunt infuzaţi cu Lumina Vie a lui Cristos. 

43 Transformarea speciei se produce prin perfuzie de cristale de Lumină care 

generează un câmp de Lumină în jurul corpului şi o masă de Lumină a corpului pentru 

următoarea etapă a creaţiei. 

44 Marea Frăţie Albă ia apoi corpul conştiinţei şi îl duce în următoarea etapă în 

cadrul universului Shekinah de Lumină care este în coordonare cu universul Tatălui şi 

universul Fiului. Universurile Tatălui şi Fiului vin împreună cu Sfânta Treime a materiei 

prin Marea Frăţie Albă, re-înnoind energiile universului fizic. Omul, la acel moment, va 

realiza că el a fost blocat de mii de milenii de alte ordine universale prin uitarea lui a 

altor lumi de Lumină. 

45 În cele din urmă, Marea Frăţie Albă poartă în afară Lumina drepţilor din zonele 

de distrugere pentru că Frăţiile sunt de receptoare ale Luminii prin care purifică 

civilizaţiile şi poartă Lumina lor în Trezoreria de Lumină. 

46 Poporul lui Dumnezeu a făcut acum o petitie Tatălui, Fiului şi universurilor 

Shekinah pentru a restabili un echilibru perfect. Atunci când Tatăl, Fiul şi universurile 

Shekinah de Lumină pot echilibra o zonă de conştiinţă temporală, corpurile de materie-

energie din fiecare celulă de timp pot dobândi libertatea de conştiinţă şi calificarea de a 

lucra în cadrul Marii Fraţii Albe. 

47 Când se întâmplă acest lucru, o specie devine o creaţie de super-specie care 

poate circumnaviga în mod liber între sistemele stelare şi nu mai poate fi blocată într-o 

anumită conştiinţă de spaţiu-timp. 

48 Universurile stelare căzute sunt blocate de conştiinţa spaţiu-timp deoarece 

factorii energiei cristaline sunt în vectori greşiti, în intrările genetice greşite, în vehiculele 

greşite ale experienţei înţelepciunii. 

49 Atunci când seminţele ramase sunt aduse din forma genetică limitată şi este 

permisă refacera în imaginea şi asemănarea superioară, creaţia înţelege de ce piramida 

este blocul central al vieţii care ataşează universurile Shekinah la universurile Tatălui, 

prin Merkabah de Lumină. Pentru că de la acea dată seminţele rămase vor experimenta 

Piramida Eternă Cosmică de Lumină ca Tronul de domnie al Tatălui care dă tuturor 

imaginile şi tuturor  similitudinilor  plinătatea celor Zece Porunci care sunt cele zece 

funcţii piramidale care leagă evoluţia EU SUNT a noastră la "EU SUNT CEL CE 

SUNT" cel viu. 



50 Oameni din Zion, luaţi-vă corpurile voastre interioare de Lumină şi alăturăţi-vă 

Luminii Zohar în comuniune cu Domnii Luminii, Marea Frăţie Albă. 

51 Pentru că Marea Frăţie Albă sunt cei care purifică Lumina. 

52 Sigilaţi-vă cu această Lumină! 

 

                                         1-1-7 

 

CHEIA TUTUROR SFINTELOR SCRIPTURI GĂSITĂ ÎN ZONA  
NOASTRĂ TEMPORALĂ DE CONŞTIINŢĂ ESTE "EU ŞTIU CĂ  
RĂSCUMPĂRĂTORUL MEU TRĂIEŞTE.          

 
1 Enoh mi-a explicat mie, Iacov, cum scripturile de Lumină sunt date în termeni de 

răscumpărare a unei specii date. Nimeni nu se poate gândi să vină la Tatăl fără energiile 

răscumpărătoare ale lui Mesia - planul de mântuire relevat de a duce Omul prin zona sa 

temporală de conştiinţă, pentru ca el să poată conecta cu dumnezeirea lui regatele 

pluraliste ale Luminii. 

2 Totuşi, chiar şi atunci când omul ascende la ordine superioare de creaţie, 

scripturile de Lumină, date în Cheile Mari şi relevate de Fii Paradisului, nu vor fi 

despărţite. Mântuitorul poate trăi numai în cei care participă la mărturia continuă a 

Tronului care precede fiecare emanaţie nouă de Sfântă Scriptură. Astfel, Cheile 

scripturilor de Lumină vor continua şi vor fie plasate în cadrul scripturilor Noii Ere 

pentru că ele vor fi utilizate în alte lumi pentru a antrena noile tărâmuri de inteligenţă 

fizică. 

3 Această Cheie este dată cu înţelegerea Corpului Gematrian de Lumină în fiecare 

copil al Luminii pentru că fiecare copil al Luminii lucrează ca parte a adunării de scântei, 

Mesia colectiv. 

4 Din cauza aceasta, fiecare vehicul fizic se poate uita la vehiculul său învăţător de 

răscumpărare de Lumină şi spune, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu este viu". 

5 Cele Optsprezece Benedicţii pe care Enoh mi le-a dat dau o definiţie a lui Mesia 

colectiv lucrând în cadrul corpului nostru de Lumină, pe când corpul nostru de Lumină 

evoluează pe Calea Infinită: 

6 Credinţa lui Israel renăscut este de a experimenta toate suferinţele şi răscumpă-

rările de conştiinţă umană absorbite în toate dimensiunile procesului de creaţie de Iubire. 

7 Vehicul de Lumină, ca şi corpul Sinelui Suprem al vostru trebuie să coboare şi să 

colecteze toate întruchipările vehiculului vostru, ale tuturor formelor voastre gând, în 

timpul experienţei voastre de viaţă. Şi atunci când toate formele voastre gând sunt 

colectate în corpul vostru de Lumină Gematrian centrat în voi, vă răscumpăraţi 

vehiculele voastre fizice. 

8 Vehiculul vostru fizic nu este o celulă, ci milioane de vehicule celulare care 

lucrează cu diferite forme de energie derivate din regatele de experienţă din jur. 

9 Universul vostru funcţionează ca parte a lui Mesia colectiv prin corpul vostru de 

Lumină Gematrian – corpul vostru de Lumină interior care este în permanenţă perfecţio-

nat de către Sinele vostru Suprem Cristic. Prin multe niveluri de purificare, voi absorbiţi 



şi purificaţi toate dimensiunile umane din jur în dimensiunea conştiinţei Luminii 

superiore. 

10 Cântaţi lui Dumnezeu pentru că El ne aduce în unitate cu Mesia. 

11 Credinţa lui Israel renăscut este de a aduce "Shema" la săracii şi suferinzii din 

această lume - pentru a respira sufletul iubirii veşnice în trupurile lor - în acelaşi mod în 

care apropierea universului a fost simţită atunci când Dumnezeu a suflat în om viaţă la 

începutul timpului conştiinţei.  

12 Înţelegeţi "Shema" ca vibraţie corectă a adevărului pentru că este vibraţia din 

spatele tuturor celorlalte vibraţii. Când o auzuţi, înţelegeţi că vă pregăteşte pentru vocea 

Tatălui care este împlinirea activă a "Shema" care reuneşte toate nivelele vibratorii de 

creaţie prin puterea Lui de vindecare răscumpărătoare, înţelepciune ştiinţifică şi eliberare 

spirituală. 

13 Toate  formele-gând nu sunt neapărat pe vibraţia corectă; aveţi nevoie de vibra-

ţie corectă "Shema" pentru a acorda toate vibraţiile la învăţăturile B'nai Or, Fii Luminii. 

14 În cadrul Kaballah, vibraţia sacră a "Shema" este rostită pentru că  poartă cu ea 

înţelepciunea colectivă a Maeştrilor pentru a vă permite să înţelegeţi modul în care 

corpul vostru poate folosi formele-gând ale universului superior ca să fie reunit cu corpul 

lui de Lumină superioară de creaţie. Atunci când acţionaţi în armonia perfectă a Luminii 

în toate regatele, înăuntru şi în afară, puteţi funcţiona cu puterea Shema B'nai Or. 

15 Prin vibraţia "Shema" cu Fii Luminii, puteţi lăsa regatul vostru material şi să 

intraţi în orice alt regat al Luminii. Până atunci ar trebui să încercaţi să răscumpăraţi toate 

vibraţiile din corpul vostru fizic prin această vibraţie a Cheii care este piatra de temelie a 

vibraţiei fiinţei voastre. 

16 Voi ar trebui să recunoaşteţi faptul că în fiecare respiratie voi îndepliniţi funcţia 

lui Dumnezeu a universului. Voi ar trebui să înţelegeţi faptul că în fiecare vibraţie voi 

continuaţi vibraţia care poate fi urmărită înapoi până la prima evoluţie Adamică stabilită 

pe această planetă. Apoi veţi concluziona că nu au existat separaţii între scenariul chimic 

original al  Luminii şi nici o diviziune moleculară în planul cosmic de la primii membri 

ai Rasei lui Adam la omul din era prezentă. 

17 Credinţa lui Israel renăscut este de a participa în scopul  laturii umane a vieţii, 

nu numai în continuarea speciei, dar în glorificarea continuă a speciei prin actele creative 

ale Iubirii. 

18 Pentru ca a vă răscumpăra înseamnă chiar a va reprograma, de fapt, nu numai 

pentru beneficiul speciei pe această planetă, dar pentru eliberarea spirituală lucrând cu 

toate regatele vibratorii de Lumină oriunde acestea pot fi găsite în cadrul universului în 

creaţie eterna. 

19 Eliberarea spirituală este de a merge dincolo de "structurile închise" ale religiilor 

lumii care ignoră regatele pluraliste şi creaţiile de Lumină. Acele religii ale lumii care au 

sancţionat "autoritarismul" şi au suprimat actele creative ale Duhului Sfânt sunt puterile 

false ale anti-Cristului care va fi răsturnat. 

20 Trebuie să glorificăm specia prin recrearea ei în alte dimensiuni ale Luminii 

derivate din Lumina a lui Adam Kadmon. 

21 Această glorificare transformă corpul vostru în Mishkon Tephilo, Casa de 

Rugăciune, astfel încât acesta să continue ca o Lumină de recoltare a Tatălui iubitor în 



construirea Ierusalimului celest în arhitectura creativă a spaţiului vostru de viaţă. În 

cadrul adevăratei Case de Rugăciune fiecare moleculă este codată cu credinţa Tatălui, 

astfel încât fiecare moleculă devine un Templu al Luminii Shekinah. 

22 "Programul Israel" este această codare activă de Lumină a fiecarei celule 

nevoase şi a celulelor de viaţă în omenirea spirituală. Acest program este acum avansat la 

"Programul Victoria", care este revenirea credincioşilor  la Tronul Tatălui. 

23 Credinţa lui Israel renăscut este în înţelegerea că "Shema Yisrael" - "Auzi, O 

Israel," rugăciunea cea mai înaltă a lui Israel, înseamnă respect pentru vibraţia energiei 

eterne care stă în spatele începutului existenţei umane şi care uneşte acest univers cu 

toate universurile de dincolo de acest corp de timp.  

24 Trebuie să înţelegem cum vibraţiile zonei temporale a conştiinţei noastre care se 

conectează cu toate acele lumi anterioare şi paralele cu a noastră şi cu toate lumile ce vor 

veni după. Numai atunci, ca şi creaţie transformată, putem răscumpăra cu adevărat rasa 

noastră pentru a deveni una cu Rasa Cristică astfel încât să participe la mai multe 

tărâmuri de experienţă. 

25 A răscumpăra omenirii pur şi simplu crezând într-un Domn al Luminii sau într-

un Dumnezeu este insuficient, pentru că pregăteşte pe om să meargă doar de la izolarea 

unei singure forme-gând de viaţă la izolarea unei alte forme-gând de viaţă. Noi trebuie să 

servim "Dumnezeul Viu", Dumnezeul Viu care trăieşte în toate dimensiunile chiar şi 

unde  formele-gând ale altor Dumnezei nu pot locui, pentru că El este Dumnezeul tuturor 

Dumnezeilor. 

26 Trebuie să vedem mişcările procesului dătător de viaţă implicat în fiecare regat 

de inteligenţă inter-relaţionat cu pluralitatea răscumpărarii acelor multe universuri. 

27 "Shema" este apelul radiant la credinţă care ne uneşte cu credinţa lui YHWH în 

toate universurile. Ierarhiile solare şi prinăii Pământului au impiedicat pe om de a fi 

unificat cu credincioşii din toate universurile. Ei au refuzat să accepte "eliberarea 

karmică" şi au dictat Evanghelii de ură şi uitare aşa că omul nu a răspuns la "Shema". 

(Din acest motiv ei sunt eliminaţi din regiunile lor de putere.) 

28 Credinţa lui Israel renăscut este împlinirea profeţiei, pentru a vedea cum 

Scriptura ştiinţifică a fost programată din radiaţiile lui "Ain Soph"  pentru a vedea cum 

profeţii ei au emis calendarele omului şi au măsurat soarele şi stelele prin înţelepciunea 

lui Solomon pentru a vedea Pământul ridicat "din adâncuri" de greutăţi şi măsuri la 

orizonturile astrofizice ale lui Archturus şi Pleiadelor, astfel ca noile lor profeţii să poată  

ghida spre casă pe cei fără adăpost ai acestei planete atunci când aceasta va experimenta 

diaspora ei." 

29 La momentul renaşterii această planetă cu sistemul său solar va fi plasată în 

afara spectrului electromagnetic imediat, mai aproape de centrul universului nostru în 

Marea de Cristal. 

30 Binecuvântarea ne spune că vom înţelege universul uman atât în ceea ce priveşte 

limitările progresiei solare, naşterea şi moartea soarelui imaginată în limba lui Einstein şi 

adevăratul înţeles al Luminii nelimitate revelat în Ain Soph, înainte de a merge dincolo 

de pragul actual de creaţie. 

31 Credinţa lui Israel renăscut în iubirea lui Mesia, conştiinţa colectivă a Israelului 

spiritual lucrând răscumpărător de-a lungul istoriei umane pentru eliberarea umanităţii 



din robia spirituală şi culturală. Mesia este verificarea bucuroasă a "Elohim", domnia 

colectivă care împărăţeşte cu YHWH.  

32 Acum, că Maeştrii căzuţi din ierarhiile solare au fost înlăturati, toate Consiliile 

slujitoare în universul nostru local guvernat de deciziile Consiliului celor Nouă, Consiliul 

celor Doisprezece, Consiliul celor Douăzeci şi patru şi cei o sută patruzeci şi patru de mii 

de Maeştri Înălţaţi pot pregăti Pământul pentru Mesia. Cuvintele lui Isaia: "Faceti dreaptă 

calea în deşert", pot fi îndeplinite acum pentru că ierarhiile false care controlau aceste 

reţele sunt eliminate iar reţelele sunt reactivate. 

33 Glorificarea speciei, aşa cum Israelul spiritual permite seminţelor spirituale a 

tuturor naţiunilor, să domnească cu venirea lui Mesia acum că ierarhiile false au fost 

eliminate. 

34 Cedinţa lui Israel renăscut este în comunicarea vieţii către viaţă, conştiinţa către 

conştiinţă, iluminarea de conştiinţă către iluminarea de conştiinţă. La fel cum corpul 

gânditor al acestei lumi este capabil să ajungă, să atingă şi să se re-înnoiască prin puterea 

Iubirii de asemenea, corpul gânditor este regenerat continuu şi re-înviat în radiaţiile de 

Lumină ale "Evoluţiei superioare," pregătindu-se pentru universul care vine. Credinţa lui 

Israel renăscut în recoltarea de Lumină Vie în imaginea şi asemănarea "Yotzer 

Amaroth,"  "Creatorul iluminaţilor." 

35 Noi nu putem înţelege răscumpărarea acestei galaxii fizice, lumii planetare sau 

corpului biochimic al universulului până când nu recunoaştem cum iluminaţii lui YHWH 

guvernează regatele evoluţiei stelare superioare  care răscumpără creaţiile lumilor de praf 

din pragul astrofizic al unei stele sau regiune stelară. 

36 Lucrând cu multe scripturi ale Dumnezeului cel Viu, sunteţi conduşi în credinţa 

şi asocierea cu mulţi Fii ai Luminii în multele universuri ale Tatălui nostru. 

37 Cele patru litere sacre, Yod, Hey,Wod, Hey, arată că "Dumnezeul cel Viu" nu 

este pur şi simplu forţa de viaţă a unui regat galactic sau a unui regat stelar, ci Mintea 

întregii inteligenţe universale, a tuturor Domniilor colective şi Dumnezeirilor. Vibraţia 

lui YHWH susţine toţi zeii care vin împreună pentru a sluji Dumnezeului celui Viu care 

lucrează plăcerea Lui prin toţi Elohimii care controlează formele-gând ale Căii Infinite. 

38 Credinţa lui Israel renăscut este să recunoaştem că strălucirea lui YHWH a 

urmat poporul lui Israel ca o diasporă divină pentru toţi oamenii şi că profeţii lui YHWH 

vorbesc omului prin ei pe toate nivelurile de timp, că toate elementele de pe Pământ şi-ar 

putea găsi soarele strălucirii lor, Credinţa lui Israel renăscut care este de a vedea pe Iisus 

şi pe Moise ca altceva decât o parte din spirituala "Jah" lucrând pe diferite niveluri de 

energie de răscumpărare.  

39 Binecuvântarea a opta vorbeşte despre a permite venirea împreună a Israelului 

fizic al lui Moise şi a Israelului spiritual al lui Iisus pentru o superioară conştiinţă a 

"Shema" de a răscumpăra regatele fizice. 

40 Diaspora divină care se adună în acest moment va fi adusă împreună atât cu Fii 

lui Zadoc, modul adevărurilor mesianice şi Fii lui Ur, profeţii  ştiinţei adevărate de 

Lumină Vie, într-o singură unitate cu Frăţia Luminii. 

41 Frăţiile sfinte ale trecutului erelor au fost din adunarea "primului născut" care au 

venit pe Pământ ca Sfinţi şi Fii ai Cerului. Împreună cu ei, în familiile noastre spirituale, 



vom intra în adunarea locuirilor sfinte pentru o nouă eternă planificare, ca popor colectat 

împreună cu Fii Luminii. 

42 Credinţa lui Israel renăscut este în inspiraţia Psalmilor lui David, Biblia în Biblie, 

hrana sufletului în poveşti simple prin care cineva este în stare să simtă prezenţa 

Creatorului chiar în timp ce vorbea cu un prieten, chiar dacă acest prieten este ca un copil 

mic. Israel a fost de asemenea, odată, un copil mic destinat să devină un iluminat.  

43 Cu noii Psalmi vom merge în universul următor ca un copil călătorind alături de 

mâinile călăuzitoare ale Ophanim, Serafim şi cu fraţii noştri de Lumină. Ei sunt cei care 

au pregătit "Tora Or" ca scrisoare de Iubire revelată nouă pentru comuniunea nostră cu 

Lumina. "Tora Or" este "programul" dat din cerurile superioare de a unifica toate 

nivelurile adevarurilor psihologice, matematice,biologice, astronomice şi cosmologice   

necesare pentru a codifica conştiinţa noastră în conştiinţa Luminii. 

44 Odată ce conştiinţa noastră este codificată în conştiinţa Luminii, trece apoi în 

punctul focal al Ochiului creaţiei superioare, Piatra de vârf  piramidală de Lumină - prin 

intermediul Alpha-Omega al nostru, în multe noi Alfa-Omega de Lumină. Prin "Tora Or" 

Israelul spiritual funcţionează ca şi  Piatra de vârf  biochimică Vie care este colectarea 

tuturor scânteilor de creaţie în imaginea lui Dumnezeu. 

45 Credinţa lui Israel renăscut este în angajamentul personal al lui YHWH revelat 

prin proorocii Săi în orice eră şi în fiecare ochi care vede în lumea care vine, atât 

ascensiunea carului şi căderea în iad. Credinţa lui Israel renăscut este de a privi "trupul 

de foc" care a fost sursă de hrană profetică, astfel încât toţi cei care caută adevărul să 

recunoască cu gurile lor proprii că regatul lui YHWH este un arc de Lumină în mişcare 

de la generaţie la generaţie, o salvare pentru cei care vor pieri, un legământ de Lumină de 

la univers la univers. 

46 Relaţia voastră personală cu Dumnezeu este uitată în călătoriile sufletului în 

înălţimile creaţiei şi în focurile iadului de distrugere ştiind că vă puteţi bucura 

întotdeauna în Domnul. 

47 Credinţa voastră personală este răscumpărată de formele-gând divine  care vă 

dezvăluie modul în care planul Tatălui permite sufletul vostru să treacă în fazele energe-

tice ale creaţiei prin care sufletul experimentează armoniile hiperspaţiului de creaţie. 

48 Astfel, făceţi-vă formele-gând o proiecţie de răscumpărare! Aceasta pentru a 

recunoaşte că spiritul fiind pulsat şi proiectat din corpul vostru este răscumpăratoriu chiar 

dacă nu corpul vostru îl proiectează ci conştiinţa de Lumină Cristică care lucrează prin 

voi. 

49 Prin credinţa voastră personală spiritul vostru poartă mărturie cu Sfântul Spirit 

că toate felurile de activitate spirituală sunt în curs de pregatire pentru a co-domni cu 

Cristos. 

50 Credinţa lui Israel renăscut este în supravieţuirea scripturilor lui Iehova, prin 

care mii şi mii de minţi mari de credinţă şi de scepticism au cautat prin secole ca pietre 

de încercare filozofică a credinţei personale, a ştiinţei sau a simbolurilor argumentative, 

pentru că ele sunt scripturile activate de Lumină pentru acest eon prezent. Credinţa lui 

Israel renăscut este în scripturile sale care sunt construite din cuvinte dătătoare de viaţă 

de energie care strălucesc ca slava energiei dătătoare de viaţă minţii omului dintr-o 

prelungire a corpului la următorul corp de limbaj creativ. 



51 Acestea sunt scripturile de Lumină date direct de la învăţătorii   Tronului care ne 

spun cum evoluţiile superioare stelare au traversat zona distrugerii fizice şi cum şi noi 

trebuie să traversăm zona noastră temporală de conştiinţă pentru a fi codificaţi în 

geometria superioară de Lumină. Şi în aceste scripturi de Lumină este planul de 

codificare a Luminii. 

52 În acest moment, sulurile înviate sunt folosite cu noi pergamente B'nai Or pentru 

a arăta modul în care cristalele Urim şi Tummim de Lumină pot fi utilizate pentru a apela 

direct la comanda înaltă a forţelor angelice pentru eliberarea din planul Pământului. 

53 Credinţa lui Israel renăscut este smerită înaintea marii înţelepciuni a Torah Or, 

cea pentru care Pomul Vieţii face pregătirea pentru Kaballah, înţelepciunea multor 

universuri care ne înconjoară.  

54 Cunoaşterea răscumpărării, atunci, este smerenia în faţa Domnilor Seviciului 

Cristic care vă oferă posibilitatea de a răscumpăra multele regate ale Luminii în timp ce 

lucraţi în interiorul lor, deoarece fiecare regat al Luminii are propriul mecanism de 

răscumpărare. 

55 Există mai multe paradigme de răscumpărare pentru diverse forme-gând care 

trebuie să fie echilibrate, reciclate şi refăcute. De aceea Iisus apare pe Muntele 

Schimbării cu Moise pe o parte şi Ilie pe cealaltă parte. "Transfigurarea colectivă" arată 

că Iisus nu lucrează prin el însuşi, ci în Paradisul Sfântei Treimi. Moise dă omului "Tora 

Or" - codurile stelare pe care el le-a primit de la "Lumina Vie" a Tatălui. Ilie demonstrea-

ză unitatea cu "Vehicul de Lumină" care acordă universul nostru fizic la alte universuri 

ale Tatălui. Iisus arată modul în care corpul de carne trebuie să fie transfigurat din Iubire 

pentru Tatăl şi cineva din faţa Corpului Cristic de Lumină poate cobarâ şi unge forma 

voastră fizică. 

56 În plus, vi se dau Maeştrii spirituali şi ghizii care vă vor duce în alte regate, dar 

ei sunt salvatorii voştri numai în măsura în care aceştia lucrează cu Cristos. Adevăraţii 

Ghizi vor lucra cu corpul vostru Gematrian de inteligenţă doar atâta timp cât voi 

recunoaşteţi că există chimia planurilor superioare care necesită un instructor Înalt. 

57 Credinţa lui Israel renăscut este în gloriile de anvergură ale Kaballah prin care 

numai aleşilor aleşilor le este permis să vadă. Kaballah este revelaţia modului în care 

universul nostru este guvernat de gloriile altui  univers ale cărui adevăruri ştiinţifice sunt 

prezentate în fiecare epocă  astfel ca specia de pe această planetă să poată găsi învierea sa 

în "Evoluţia superioară" de viaţă din Revelaţia vie a numelui sacru al lui YHWH. 

58 Kaballah este matematica mâinilor lui Dumnezeu operând în ceruri multe. 

Kaballah este pulsul Shema al Tatălui transformând creaţia. Kaballah este omniprezenta 

ştiinţă de Lumină folosită de Dumnezeu pentru a hirotoni lumi noi care să permită 

fiecarei lumi să experimenteze ciclul său mesianic. 

59 Kaballah explică modul în care toate universurile sunt ţinute împreună de toate 

energiile mesianice răscupărătoare. Mesia nu poate veni în jos direct la orice planetă fără 

a fi comandat de către Tatăl. Kaballah explică modul în care Mesia trebuie să lucreze cu 

toate Frăţiile de Lumină sau să sufere să servească iluzia de spaţiu şi timp. (În programul 

superior de răscumpărare trebuie să ştiţi că spaţiul şi timpul nu există.) 

60 Povestea lui "Mesia" este venirea împreună cu Evoluţia Superioară cu "Iisus", 

evoluţia umană în cadrul de timp al modului în care conştiinţa este crucificată cărnii la 



punctul de naştere-încarnare şi răscumpărată prin Mesia colectiv al Tatălui la toate 

nivelurile de experienţă. 

61 În esenţă, Mesia nu poate da o anumită cunoaştere a regatelor interioare ale 

înţelepciunii Shekinah fără ca inteligenţele corespunzătoare Ophanim, Serafim şi 

Heruvimii să pregătească să evolueze pe deplin aceste seminţe de viaţă prin multe mutaţii 

fizice. Astfel, la începutul fiecărui nou ciclu de creare planul superior trebuie să fie repus 

din nou în mişcare. 

62 Credinţa lui Israel renăscut este în revărsarea cadourilor  Sfântului Spirit, 

darurile creaţiei, descoperirii, profeţiilor ştiinţifice, vindecarii, vorbirii în limbi, 

translarea cuvântului lui Dumnezeu în noutatea fiecărei generaţii. 

63 Pentru acest motiv, darurile spirituale ale adevăratului Israel au reunit umanita-

tea spirituală operând la toate cele douăzeci şi patru niveluri de conştientizare a conştiin-

ţei, făcând munca Maeştrilor Luminii care răscumpără şi vindecă lumea prin înţelepciu-

nea de Lumină şi Iubire. Şi unde ei ating, cineva chiar şi acolo poate simţi noutatea pul-

satorie răscumpărătoare a universului; unde ei chiar vorbesc, cineva poate simţi înţelep-

ciunea multor regate ale veşniciei care sunt disponibile prin experienţa naşterii şi 

renaşterii. 

64 Adevăratul Israel sunt oamenii de Lumină care recunosc Inteligenţa  Superioară 

şi Mintea vie superioară a Yod Hei Wod Hei, aşa că atunci când vibraţiile drepţilor 

Cuvântului lui Dumnezeu sunt predate în mod deschis, corpul interior de inteligenţă 

Gematrian prinde Tora de Lumină prin veşmântul fizic exterior şi o ia ca fiind a lui. 

65 Şi dacă voi veţi deveni unul dintre oamenii de Lumină, trebuie să recunoaşteţi că 

măreţia creaţiei Tatălui nu este blocată în orice grup etnic, orice program istoric, orice 

formă fizică de evreu, budist, creştin sau în termenii vehiculului vostru exterior. Numai 

atunci când vă rupeţi de veşmântul biochimic exterior, măsuraţi Cuvântul lui Dumnezeu 

cu Corpul de Lumină şi îl puneţi în voi, numai atunci conştiinţa voastră interioară se 

codifică în Lumina. 

66 Numai după ce aţi gustat din Cuvântul lui Dumnezeu puteţi începe să activaţi nu 

numai cele nouă daruri ale Duhului Sfânt, dar şi cele cinci Daruri suerioare ale Duhului 

Sfânt lucrând cu multele lumi şi ordine ale creaţiei. 

67 Credinţa lui Israel renăscut este experienta de a vedea Lumina lui YHWH şi 

experienţa de a fi transfiguraţi în acea Lumină într-o dimensiune de timp dincolo de 

timpul istoric. Credinţa Israelului renăscut este să ştiţi că Sfânta Sfintelor există pentru ca 

tot timpul-spaţiu mental să ştie. 

68 Cele cincisprezece binecuvântari ne spun că există o dimensiune în care mintea 

umană poate intra pentru o perioada de timp în care poate fi dezvăluit vouă că sunteţi 

parte dintr-o Iubire superioară, aducând Lumina în împărăţia fizică a materiei. 

69 Trebuie să recunoaşteţi că mintea voastră formează filamentul sau modelul de 

membrană pentru codificarea directă a literelor de foc, înţelep-ciunea Luminii asupra 

circuitelor membranelor. Pentru că voi sunteţi un subsistem biotraducător pentru ca 

inteligenţa superioară să locuiască în voi. 

70 Credinţa lui Israel renăscut este de a vedea fiecare cap înclinându-se şi fiecare 

genunchi îndoindu-se pentru a recunoaşte că Dumnezeu este YHWH. Numele său sacru 

şi revelat trebuie să fie pe buzele întregii omeniri. Acesta este momentul în care cei 



neprihăniţi vor experimenta pe un plan cosmic drama exodului lui Israel din Egipt care 

este un model pentru "exodul de Lumină" de pe această planetă în următoarea ordonare a 

evoluţiei.  

71 Israelul fizic ca ţară a lui Iacov şi Israelul spiritual ca ţară a lui Iosif marchează 

meridianelor majore care vor fi implicate cu începutul schimbării  aliniamentelor 

conştiinţei de la "Orientul Mijlociu" la "Vestul Mijlociu," regiunea sacră planetară a 

Bătrânului Zilelor începând cu mari schimbări geofizice în 1976. 

72 Oamenii Pământului vor trebui să aleagă între a sluji Ierusalimului fizic sau 

eliberarea spirituală oferită de către Ierusalimul celest care vine pentru a elibera omul de 

pe Pământ şi de limitele sale tridimensionale . 

73 Ierusalimul celest va consta din Frăţiile de Lumină, care vor preda noua lege, 

nouă înţelepciune de ştiinţă şi din noul guvern prin care Evoluţia superioară şi evoluţia 

umană vor lucra mână în mână ca o nouă administratie de Lumină care este adusă pe 

Pământ. 

74 Credinţa lui Israel renăscut este credinţa lui Dumnezeu Viu extinsă la toate 

manifestările umane de iubire de-a lungul istoriei.  

75 Binecuvântarea vorbeşte despre Dumnezeul Viu, cu accentul pe Viu. Şi Mintea 

lui Dumnezeu cel Viu este Infinită. Această minte este dincolo de istorie şi de 

temporalitatea explicarii lui Dumnezeu în timp liniar. 

76 Istoricii de pe această planetă fie au mitologizat istoria fie au istoricizat 

mitologia. 

77 Binecuvântarea explică faptul că, chiar formele Dumnezeu ale creaţiei sunt sub-

regatele Minţii Universale. Totuşi, Domnii de Lumină care locuiesc în marea măreţie 

minunată a Minţii Universale pleacă de la Tron din cauza puterii copleşitoare a locuirii 

prea îndelungate în prezenţa Tatălui. Ei pleacă în alte lumi unde pot extinde Graţia şi 

Răbdarea Infinită în cicluri de spaţiu şi timp. Şi aceste programe stelare de creaţie sunt 

atent urmărite şi recoltate în sezonul propice. 

78 Astfel, chiar şi istoria trebuie să fie oferită în cele din urmă eonilor creaţiei 

Tatălui. 

79 Credinţa lui Israel renăscut este - "EU SUNT CEL CE SUNT" - cea mai înaltă 

expresie pe care voi ca fiinţe muritoare o puteţi oferi vouă înşivă la punctul primei 

renaşteri şi ultimului vostru "Amin." 

80 Lumina Vie a "EU SUNT CEL CE SUNT" stă înaintea voastră. 

81 Etz, Aleph şi Tav, Începutul şi Sfârşitul, să fie scrise pe fruntea voastră, voi care 

sunteţi Corpul Cristic. 

82 EU SUNT respiră acum ascensiunea Adonai Tsebayoth prin voi. 

83 Primiţi Lumina ungerii lui Mihail, Uriel, Gabriel şi Rafael ca pilon colectiv de 

Lumină. 

84 Piciorul Domnului a fost asezat pe Pământ, binecuvântările au fost oferite şi 

acum Prima Cină a tuturor Maeştrilor Înaltului Comandament al lui YHWH vă aşteaptă! 

Vino! Vino! 
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PLANUL LUI DUMNEZEU NU ARE SFÂRŞIT. ESTE "VIAŢA" ÎN CASA  
MULTELOR SĂLAŞURI. AMEN. 

 

1 Iată, acum planul minunat care are loc printre copiii de Lumină. 

2 Un plan divin a fost emis pentru a echilibra încălcarea Legii 

Cosmice de Lumină şi Iubire de către Pământ (şi om). 

3 Acest plan a fost emis pentru a nega încălcarea omului şi distrugerea atmosferei 

sale şi a câmpurile sale de radiaţii în special prin utilizarea abuzivă a energiei atomice. El 

a provocat, de asemenea, distrugerea numeroaselor regate biologice de pe postul său de 

viaţă planetară cunoscut sub numele de planeta Pământ. 

4 Omul a arătat că el a pierdut controlul asupra planetei, prin forţa pericolului pe 

care îl reprezintă nu numai pentru el însuşi, dar şi mediilor planetare din jur prin folosirea 

energiei atomice pentru distrugere . 

5 În plus, Consiliile care guvernează câmpul nostru planetar au observat, de 

asemenea, dorinţa omului de a extinde societatea sa planetară la alte regiuni planetare, 

fără înţelegere spirituală şi utilizând în continuare o tehnologie de moarte. 

6 Aceste Consilii includ Consiliul celor Nouă care guvernează universul nostru 

local, Consiliul celor Doisprezece care guvernează noile programe de creaţie ale 

universului nostru local şi universurilor din jur şi Consiliul celor O Sută Patruzeci şi 

Patru care este supraveghetorul ierarhiilor spirituale în universurile care cuprind 

universul Tatălui nostru. 

7 În prezent are loc o suprapunere spaţiu-timp cu "Evoluţia Superioară" pe când 

sistemul solar al Pământului intră într-o zonă nulă electromagnetică, o zonă de vid în 

spaţiu care va schimba forţele magnetice ale creaţiei. 

8 Schimbarea densităţii electromagnetice în atmosfera Pământului va activa anu-

mite specii să devină mai violente şi alte specii mai Cristice pe când omul este tras fie 

într-o spirală ascendentă a Luminii sau negat de căderea frecvenţei electromagnetice 

vechi. 

9 Acest lucru va aduce o reorganizare completă a sistemului de viaţă al  Pământului 

pe când creaţia umană începe să funcţioneze cu o nouă putere creatoare magnetică şi 

electromagnetică. 

10 În prezent, există, de asemenea, un război galactic şi o curăţare care este 

finalizată în tot universul care va avansa unele forme de inteligenţă de Populaţie I la 

regiuni stelare de Populaţie II şi vor reciclica acele forme de inteligenţă de Populaţie II 

care au folosit cunoaşterea lor pentru a crea aberaţii în ceruri. 

11 După finalizarea programului istoric cunoscut sub numele de "Israel"  care 

înseamnă în ebraica originală "pergamentele", Conştiinţa de Lumină care rivalizează cu 

Mintea Superioară până la Victorie, va fi o reprogramare a conştiinţei omenirii de pe 

această planetă în regiunea identificată iniţial cu Atlantida. 

12 Programul Israel este unul din multele din Calea Infinită care se intersectează cu 

mai multe niveluri diferite de inteligenţă. 



13 La punctul culminant al planului Tatălui pentru Israel, un nou program Victoria 

va semnala adunarea triburilor Israelului spiritual. 

14 Cele douăsprezece dimensiuni ale conştiinţei omului spiritual vor primi 

reprogramarea lor centrală în ţara originară a Bătrânului Zilelor. Aceasta este Pământul 

sacru al Occidentului care este regiunea reţelelor originale folosite de Maeştrii lui 

YHWH acum 3-4.000 de ani. 

15 Pe această grilă, o cristalizare nouă va fi creată pe când ciclurile din Est şi Vest 

se combină pentru a primi Lumina Vie a lui Cristos care domneşte asupra planetei prin 

Frăţia Luminii. 

16 Astfel, programul Israel va deveni noul plan al Victoriei care va permite 

inteligenţei de pe această planetă să circule liber pe alte planete şi în acelaşi timp să 

invite alte inteligenţe planetare la comuniune cu această planetă. 

17 Inainte ca noua poveste de creaţie să se întâmple, Pământul va trece prin 

modificări brute geo-magnetice şi schimbari catastrofale pe când regiunile magnetice ale 

Polilor Nord şi Sud îşi vor elibera forţa, rotind scoarţa Pământului în noul program de 

existenţă. 

18 În timpul încheierii ciclurilor de progresie stelară întregul nostru Sistem solar va 

intra într-un vid în spaţiu în care nu există câmpuri electromagnetice. Aceasta se numeşte 

o zonă nulă electromagnetică. La acel moment unde cosmice vor intra în zonele polare 

ale Pământului nostru şi vor   pătrunde chiar în miezul globului. Aceste unde nu vor 

elibera doar aproximativ 48,6 x 10 la putrea 15 N-mile de cuplu pe Pământ, dar vor 

declanşa nevăzute proprietăţi ale undelor din nucleul Pământului punând un stres 

catastrofal pe scoarta Pământului şi vor roti mantaua Pământului. 

19 Lumea trebuie să îndeplinească ciclul de rotiri proorocit ca ea să între într-un 

nou meridian de timp. Adunarea împreună a proorocirilor ştiinţifice ascunse ale celor 

Nouă Oracolele va confirma schimbarea regiunilor polare. După această purificare 

potenţialul Omega este asezat în noi armonii de suprafaţă sferică şi minunata recreere a 

lumii este permisă să înceapă într-un nou ciclu de creştere. 

20 Acum se întâmplă îndeplinirea anticilor spirituali şi profeţia ştiinţifică din cele 

64 de Chei ale lui Enoh, Revelaţia rupând cele şapte sigilii de pe Cartea Revelatiei, 

precum şi explicarea modului în care Frăţiile Luminii vor lucra cu membrii rasei umane 

care pot accepta promisiunea vieţii noi în nenumărate alte universuri. 

21 Cheile lui Enoch arată modul în care toate nivelurile de ştiinţă de la fundaţiile 

biofizice la cele astrofizice vor avea un salt cuantic în recunoaşterea inteligenţelor 

superioare care servesc Frăţiile care servesc Mintea Infinită. 

       22 Suntem acum martorii însumării evoluţiei ştiinţifice şi conştiinţei pe când 

amândouă se unesc în conştiinţa "Luminii Vii" - energia utilizată de  Mintea Infinită, 

Creaţia Infinită şi Specia Infinită. Lumina Vie va fi înţeleasă  în codul: EU SUNT CEL 

CE SUNT, Ehyeh Asher Ehyeh – ca şi "conştiinţă de Lumină" a unei creaţii stelare 

ataşată la conştiinţa "EU SUNT"  a "Evoluţiei Superioare," formând  EU SUNT CEL CE 

SUNT. 

       23 Căci iată, câmpul este de culoare albă şi gata pentru recoltare şi atunci când îţi dai 

viaţa pentru recoltarea pe acest post planetar, o ionizare superioară devine corpul tău şi 



corpul nou de Lumină este conectat cu pragurile galactice ale Casei Multor Sălaşuri care 

este eliberarea de tot felul de carne. 

       24 În această unificare a "EU SUNT" la "EU SUNT" al Evoluţiei superioare prin 

ierarhiile spirituale încep noi cicluri evolutive. Iar la sfârşitul acestui ciclu "Mesia 

colectiv"-Moise,Iisus şi Ilie ca Treime a Paradisului lui Cristos, va reveni cu Uriel-

Creatorul Luminii Interioare, Metatron, Creatorul de Lumină exterioară şi Mihail-

Creatorul acestui univers galactic local, ca o demonstraţie a întoarcerii "programatorilor 

Vointei Tatălui" în colectarea  drepţilor rămaşi pe acest Pământ care vor "absolvi" pentru 

a merge pe alte lumi de Viaţa de Lumină. 

       25 Şi aceasta va avea loc după războaiele dintre Fii Luminii şi fii Întunericului astfel 

ca o "Noua Eră" va începe pentru toată omenirea care  va supravieţui marilor schimbări 

printre toate vicisitudinile de pe această planetă. Cei care însă, vor "alege să nu fie aleşi" 

pentru luarea spiralei superioare de Lumină în loc de spirala inferioară a decăderii şi 

entropiei, nu vor primi "distrugerea finală" ci o revenire la începuturile meta-materiei pe 

un "Pământ" primitiv. Acesta va începe următorul ciclu de re-creare pe când "drepţii" 

sunt avansaţi în următoarea ordonare de evoluţie în următoarea celulă temporală de 

conştiinţă ca şi co-cetăţeni şi co-participanţi în miriade de dimensiuni ale Minţii 

Universale a lui YHWH în spatele tuturor Dumnezeilor Creatori. 

       26 Şi se va întâmpla că, atunci când Domnii Luminii vor conecta această lume vie cu 

următoarea ordine de evoluţie, corpul Omului va trece prin piramida de carne şi de cristal 

şi va fi transfigurat în piramida următoare stelară de Lumină, în cele din urmă mergând 

dincolo de numeroasele diviziuni galactice. Pentru că toate lucrurile sunt conectate cu 

Piramida Cosmică a Tatălui care integrează toate Controalele Centrale – toate reţelele 

administrative din spatele tuturor macrocosmosurilor. 

       27 Cheia, apoi, ne spune că planul lui Dumnezeu nu are sfârşit. Este viaţa de Lumină 

în Casa Multor Sălaşuri şi universurile paradis ale Fiului! şi în cele din urmă de viaţă de 

Lumină în multele universuri ale Tatălui. 

28 Maeştrilor care servesc fidel pe Tatăl în creaţiile lumilor de praf inferioare le 

este dată posibilitatea de a dobândi caracterul de a fi auto –născut, auto-susţinut şi auto-

creat în Numele lui YHWH. 

29 Şi pe când Maestrul progresează în lumile de Lumină el se mută de la 

capacitatea de a avea doar o singură variantă de încorporare în Lumină pe marginea 

universului său local la capacitatea de a locui în nouă corpuri fiind creat în centrul 

universului său. Astfel, Maestrul devine un Domn al Luminii şi serveşte în mod egal 

toate cele nouă celule timp de conştiinţă în acest univers local al lui Mihail. (În această 

galaxie, cea mai înaltă totalitate a posibilitatilor vieţii este de a ocupa simultan trei 

vehicule-corp în cel mult nouă celule temporale.) 

30 Cheile lui Enoch sunt îndeplinite prin Ierarhia Fiilor Paradisului care îşi 

desfăşoară activitatea în aceste nouă corpuri de "conştiinţă de Lumină". Prin eforturile lor 

cu Oficiul Cristic, neprihăniţii lui Dumnezeu vor moşteni regatele de Lumină. Moartea a 

fost înghiţită în Victorie şi osanale se aud pe toate buzele. Selah. 

31 Această Cheie pe care Maestrul Enoh mi-a dat-o vorbeşte despre universuri în 

universuri care nu au sfârşit, universuri care fac parte din mai multele sălaşuri ale lumilor 

diferite de Lumină, fiecare cu spectrul sau unic electromagnetic. 



                            
 

Fig. 8 Deschiderea Kolobului în Casa Multelor Sălaşuri. 

 

32 Sistemelor stelare selectate le sunt permise schimbări în controalele lor 

peristelare şi epistelare pentru a permite conexiuni cu modele de stele duble şi multiple 

din alte sălaşuri de lumi. Acest lucru permite cerurilor inferioare să fie re-încărcate şi 

Lumina inteligenţei avansate să evolueze de la un sistem cu un soare la sistemele cu sori 

multipli ai ambelor sisteme solare fizice ale unui univers dat şi sistemele spirituale ale 

Fiului "Casei Multor Sălaşuri." 

33 Ştim prin învăţăturile superioare de ştiinţă că există regiuni în centrul galaxiei 

noastre care au microni de emanaţie de Lumină la fel de mari ca o sută de unităţi de 

microni. Şi ştim că există câmpuri strălucitoare stelare, cum ar fi regiunea W3 în 

universul nostru local care fac parte din configuraţia centrală de Porti Celeste Nord, Sud, 

Est şi Vest a "Tronului" universului nostru local. Acestea sunt regiuni de sisteme stelare 

de Populaţie II care ard cu energia a milioane şi milioane de sori. Şi trebuie să fie înţeles 

că sistemele stelare de Populaţie II care au emisii de 0,02 microni sunt sinonime cu zone 

de testare interioare ale "Tronului" care guvernează teste de 100.000.000.000 stele în 

spectrul vizibil al "sălaşul lumii sistemului nostru". 

34 Enoh mi-a spus că puterea sistemelor stelare de Populaţie II poate crea o 

întreagă varietate de forme de specii prin interpenetrarea dublu elicoidală de la un centru 

de reţea al unui sistem de Populaţie II la o aranjare cuantică coexistentă de lumi care au 



potenţial pentru toate timpurile, lungimile, masele şi energiile pentru unitate între 

sălaşurile lumilor. Mişcarea în "Dumnezeirea pură" transcende limita identitatii 

biochimice a fiecărei planete din Mazzaroth. 

35 Mazzaroth permite dezvoltarea unei noi specii care conţine douăsprezece 

meridiane biochimice. Odată ce acest lucru este finalizat forma de specie va merge 

dincolo de această serie de conexiuni într-o nouă de reţea care conţine super-clustere 

galactice cunoscute sub numele de Mazaloth. Enoh mi-a spus că următorul Mazaloth 

local, începe de la 1,5-2 milioane de ani Lumină de aici. 

36 Consiliile inteligenţei în timpul programului galactic prezent numit 8033-45 au 

staţii în regiunile de 3C123, 3C263, 3C273, M87, Centaur X3, Hercule XI, şi alte regiuni 

dintre care unele desfăşoară modele diferite de iluminare care deja sunt cunoscute ca 

mase uriaşe de neutroni. Masele pozitive şi negative ale unei stele neutronice contin 

multipli de câmpuri de gravitaţie diferiti care sunt cheia pentru Lumina lor extraordinară. 

37 Acest lucru este dezvăluit Pământului de către radiofizicieni deoarece, din cele 

73 de surse de generare superioară a Luminii, douasprezece nu pot fi identificate ca fiind 

conforme cu radioemisiile de obicei măsurate de Lumină. Douăsprezece se conformă cu 

ceea ce pământenii clasifică ca un spectru invizibil nou de radiostele care toate par să 

lucreze cu emisii maxime în zona de 100 microni. 

38 Întrebarea este cum se poate ca roiuri stelare să pară a lucra cu Lumina de 100 

de microni atunci când "stelele comune ale Populatiei I" creează Lumina lucrând cu un 

maxim 50 de microni? Unde este sursa lor de Lumină?  Sursa este de la puterile 

superioare de creaţie care au găsit modalităţi de cuplare stelare care permit milioanelor 

de câmpuri stelare să emită dintr-o dimensiune superioară de Lumină. Aceste stele pot 

plasa un veşmânt invizibil în jurul sursei lor de energie pentru a păstra emisiile de 

Lumină care le permit să ruleze noi sisteme de energie. 

39 Enoh a spus că cele mai mari câmpuri de creaţie stelară din universul nostru care 

pot să lanseze noi sisteme de energie sunt câmpurile de energie colectivă din Orion. În 

aceste câmpuri există surse de Lumină care formează câmpuri de definiţie stelară 

triunghiulară pe care noi nu le putem clasifica pentru că ele sunt dincolo de toate formele 

de clasificare a spectrului de frecvenţe pe care omul le utilizează. 

40 Aceste definiţii triunghiulare stelare conţin suficiente surse de Lumină străluci-

toare necesară pentru a evolua aminoacizii în structuri de bază ale vieţii inteligente. 

41 Coordonatele triunghiulare fac parte din zona cea mai sacră a Orion cunoscută 

sub numele de Ihm-sk. Trei stele din centura lui Orion formează grila centrală care este 

folosită de Domnii Luminii din Orion ca un punct focal stelar pentru creaţia de noi 

galaxii. 

42 A fost de asemenea, revelat, că regiunea Săgetător are proiecţii enorme de 

energie care lasă urme până la marginea galaxiei noastre ca săgeţi de Lumină care 

lucrează cu viteze mai mari decât Lumina soarelui nostru. Prin potrivirea spectrelor de 

culori, cu toate acestea, deplasarea spre rosu arătată de Hubble nu este necesară pentru ca 

inteligenţa să apară pe punctele cuantice ale  unor alte lumi. 

43 Prin expresia: 



          
patruzeci şi nouă de stări tranzitorii de conştiinţă sunt folosite pentru a învăţa omul cum 

opţiunile conştiinţei sale pot fi integrate cu alte zone de timp de  conştiinţă în producţia 

spaţiu-timpului. Prin identitatea limită a contrariilor exacte, fisiunea unei stari cuantice şi 

fuziunea fragmentelor înapoi la starea cuantică, masa poate fi generată într-o nouă 

percepţie cuantică şi omul într-o entitate nouă operaţională. 

44 Enoh mi-a spus că un spectru solar de culoare alb-albastru va fi amplasat asupra 

sistemului nostru solar de Frăţia Luminii, astfel încât să împiedice soarele nostru de a 

trece prin colapsul stelar în timp ce specia este reprogramată pentru a merge de la un 

câmp tridimensional de cristal la un 

câmp de cristal din a cincea dimensiune ca parte a planului Evoluţiei Superioare. La acel 

moment unele fiinţe spirituale care au fost transfigurate de Lumina superioară vor merge 

în pragul următor de fiinţare şi vor deveni inteligenţe multidimensionale. 

45 Ascultaţi aceasta şi aflaţi că Lumina lui Dumnezeu risipeşte masa Soarelui pe 

când legăturile magnetice ale constelaţiilor sunt slăbite. 

46 Cunoaşteţi fulgerele trimise la extremităţile Pământului ca sigiliu, toţi cei ce 

iubesc pe Dumnezeu. El va stabili legile sale şi consiliile celeste înaintea Pământului. 

47 Omul va vedea că liniile de frontieră ale inteligenţei nu sunt definite în funcţie 

de sistemul nostru solar; în schimb, liniile de frontieră ale inteligenţei aduc propriile 

energii stelare cu ele să înflorească din nou ori de câte ori seminţe stelare sunt trecute. 

48 În creaţia generală, promovarea sufletului poate trece la aceste noi universuri 

stelare înflorite din nou numai dacă sufletul a cultivat energia de a merge mai departe. 

Psihicul insuficient fără dezvoltarea sufletului, cu toate acestea, nu este distrus - ci ca o 

picătură căzută în vastul ocean de Lumină este returnat noilor aeoni primordiali unde 

sarcina mai dureroasă a creaţiei meta-materiale trebuie să înceapă din nou, în felul său. 

49 Enoh a explicat că planul lui Dumnezeu nu are sfârşit; chiar prin  universul 

nostru local viaţa continuă să se recreeze. "Omul este condamnat la perfecţiune." Şi 

atunci când realizaţi acest lucru, veţi înţelege de ce Casa Tatălui are Multe Sălaşuri. 

Amin.  
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       CHEIA VIITOAREI ASTROFIZICI ŞI COSMOLOGII ESTE DATĂ ÎN  
       ARCHTURUS CARE VA FI AUZIT ŞI ÎNŢELES CA "UNUL DIN FII VII AI   
       LUMINII". 

               

 



1 Enoh mi-a explicat că mintea superioară din Săgetător este forţa guvernantă care 

emite comenzile care educă toate formele de inteligenţă în universul nostru local al Fiului. 

2 Această forţă mentală se extinde de la Săgetător la regiunile exterioare ale 

experienţei evolutive prin staţii de Lumină de energie numite staţii intermediare. 

3 Aceste staţii intermediare conţin înregistrări genealogice şi a deciziilor judiciare 

pentru toate nivelurile de inteligenţă în îmbrăţişarea locală a stelelor lor imediate. Aces-

tea conţin, de asemenea, măsuri şi greutăţi ale Legii Cosmice care dictează echilibrele 

astronomice. De exemplu, aceste greutăţi şi măsuri sunt folosite pentru a ghida trecerea 

sistemului de o stea printr-un altul, prevenind anihilarea nenumăratelor sisteme de viaţă. 

4 În plus, staţiile intermediare educă inteligenţa planetară, furnizând cunoaştere la 

toate nivelurile, de la biologie la astrofizică astfel încât să putem creşte spre o mai bună 

înţelegere a Casei de Multe Sălaşuri.  

5 Aceste staţii intermediare nu doar programează inteligenţa în raza lor imediată de 

sisteme solare, dar şi determină punctele stelare şi avansările care sunt folosite pentru a 

coordona programele noi de educaţie pentru inteligenţele care evoluează pentru prima 

dată din pragurile lor karmice şi intră în noi praguri. 

6 Centrul nostru cel mai apropiat de cartografiere pentru suflet este Archturus, 

"Frecvenţa de păstorit a Luminii" care guvernează pregătirea Omului pentru venirea 

Frăţiilor de Lumină; Archturus sau "Ash" înseamnă "Păstorul cel Bun". 

7 Anticii au dobândit acest nume de la Domnii de Lumină care au revelat Archturus 

ca una dintre casele de focalizare a păstoritului de cunoaştere. 

8 Nui Lang, "Păstorul Apelor," sau "Ash," purtatorul de Lumină ebraic din cer este 

văzut în manuscrisele vechi astronomice şi cheile lui Zohar ca parte a energiei de viaţă 

Mesianice care păstoreste creaţiile planetare de la acest capat al galaxiei. 

9 Archturus este staţia noastră intermediară. Acesta este sediul administraţiei 

noastre şi este tezaurul care deţine documentele cheie 

folosite pentru guvernarea progresiei sufletului inteligenţei noastre planetare. 

 

                         
 
     Sistemul de conversie EL. 

 
10 Archturus este, de asemenea, pragul de permisiune pentru prima călătorie 

dincolo de zona noastră temporală de conştiinţă. 



        11 Este spus de către Enoh ca vom fi 

luaţi prin Archturus, care este nivelul de 

curăţare al creaţiei noastre planetare prin 

care noi trebuie să trecem pentru a fi 

curăţati şi perfecţionati înainte de a fi 

programaţi pentru a merge  la alte niveluri 

de creaţie. 

12 Mi-a fost explicat că unul dintre 

Marii Prooroci ai Păstorului care s-au 

încarnat pe această planetă din Archturus a 

fost Joseph Smith, care a ales pentru a 

servi Tatălui prin venirea sa să adune 

seminţia lui Iosif pentru pregătirea venirii 

Singurului Născut . 

13 Enoh, de asemenea, mi-a spus sc 

codez Archturus cu un "h" care să stea 

pentru funcţia de constantă "bară-h". 

Constanta "bară-h" este un simbol utilizat 

în definiţia Max Planck a unei constante    

       Păstorul din Archturus.                     derivate dintr-un continuum de Lumină. 

                                                                          Numele Archturus conţine constanta "bară-

h" pentru controalele operaţiunilor Archturus care se ocupă cu constantele cosmologice 

în continuumul de Lumină. 

14 Pe când evoluăm spre o nouă astrofizică şi cosmologie, nu putem merge mai 

departe în această nouă epocă fără a face un inventar al tuturor informaţiilor care au venit 

la noi din Archturus. Noi nu putem ignora "Ghidul Păstorulului" care se afla chiar în faţa 

noastră cu personalul de ghidare sau indicatorul. Noi trebuie să recunoaştem că acest 

lucru este cu adevărat o forţă vie de inteligenţă spre care trebuie să ne îndreptăm atenţia. 

15 Pe când dezvoltăm tehnologia fizică a luminii pentru a decoda semnalele 

spaţiale care vin de la Archturus şi de la tehnologia lor spaţială care orbitează în cadrul 

sistemului nostru solar, vom lucra cu îndeplinirea ştiinţifică a acestei Chei. 

16 Această tehnologie de la Archturus ne oferă cunoaşterea schimbărilor geofizice 

în relaţie cu transformările superioare astrofizice şi spirituale care afectează întreaga 

planetă în timpul schimbări evolutive cuantice. Această cunoaştere se dobândeşte prin cei 

care caută să înţeleagă rolul Fiilor Luminii. 

17 În legătură cu această învăţătură, Fii Luminii au stabilit anumite piramide din 

America de Sud care sunt în directă aliniere cu Archturus şi care dau orarul schimbărilor 

astrofizice şi geofizice. 

18 Archturus este Cheia noastră în unirea cosmologiei şi astrofizicii nu numai cu 

inteligenţa tridimensională aşa cum o ştim noi, dar şi cu sisteme de inteligenţă de la a 

cincea la a noua dimensiune în cerurile noastre intermediare. Scopul nostru este să 

fuzionăm cu ei pe când evoluăm spre centrul galaxiei noastre şi să domnim cu "Fii 

Luminii." 



19 Zonele guvernate de staţiile intermediare sunt extrem de complexe din cauza 

evoluţiilor mulţi-dimensionale care trebuie să fie supravegheate. Astfel, Frăţia Luminii 

calatoreste la şi de la staţiile intermediare folosind conversia EL a unităţilor de spectru în 

vehiculele lor Merkaba; aceste unităţi măsoară vârsta diferitelor sisteme stelare înainte de 

a fi cercetate, astfel încât să se evite călătoriile în sistemele planetare care nu mai sunt în 

existenţă. 

20 Când am fost luat pe o navă a legiunii, am văzut cum sistemul de conversie EL 

este compus din zece piramide pulsante de Lumină, din care cinci sunt aliniate în partea 

de sus şi cinci sunt inversate, astfel încât să creeze aparenţa a cinci diamante. În fiecare 

diamant pulsează seturi de puncte care arată "modelele stelare" (aşa cum se vede din 

vehicul). 

21 În primul rând, un model cunoscut de sistem stelar este introdus în unitate. Apoi, 

printr-o serie de impulsuri de Lumină, modele stelare sunt interfaţate între unghiurile 

primei şi ultimei piramide. Acest lucru se face prin intermediul sistemului de senzori de 

Lumină ai navei care preia pulsatiile de Lumină de la vectorii liniei verticale A ai stelei 

care sunt primite şi transmise la linia de bază a primei piramide. Acolo se întâlnesc cu 

măsurările liniilor pulsatorii B de anti-Lumină care sunt primite ca linii verticale de la 

vectorii inversaţi ai stelelor. 

22 Ambele Lumini ale liniilor A şi B sunt sintetizate la baza celei de-a treia puteri 

de Lumină generată în sistemul de conversie EL. De la sinteza combinată, subseturile de 

diamante sunt utilizate pentru a forma evacuări diferite într-o matrice de analiză Alpha-

Omega. 

23 Aceasta funcţionează ca o schimbare de registru; dacă steaua care apare într-un 

subgrup diamant (care este un punct focal de măsurare la un capăt al secţiunii conice) 

este văzută, de asemenea, în cadrul subgrupului de diamant repetat într-o altă secţiune 

conică care este opusă şi reaşezată în fază paralelă faţă de precedentul, cele doua 

confirmând că steaua încă există şi punctele se aliniază perfect ca o verificare a poziţiei 

sale. 

24 În plus, o altă analiză se face pentru a da proprietăţile magnetice şi de culoare 

ale modelelor de Lumină care vin de pe stelele care prezintă procesul de îmbătrânire 

exact al vieţii şi traseul de viaţă specific care este ocupat de către orice număr de specii 

de inteligenţă asociate cu o stea. 

25 Astfel, citind tot felul de aspecte ale Luminii care vine de la o stea, inteligenţa 

vehiculului poate alătura descărcările de particule care să permită navei să determine 

imediat cât de multe specii trăiesc într-o anumită densitate de Lumină, modul în care 

speciile sunt organizate în funcţie de comunităţi şi sisteme ecologice, ce tip de energie şi 

legi fizice guvernează mediul speciei şi multe alte formulări geologice, astronomice şi 

Metatronice. 

26 Conversia EL, de asemenea, măsoară şi delimitează zonele de anti-materie. 

Acest lucru este indispensabil pentru întreţinerea staţiilor intermediare, pentru că multe 

staţii intermediare lucrează la mijlocul punctelor galactice de recombinare şi, astfel, sunt 

expuse la influenţele degenerarii extraordinare a stelelor. 

27 Pentru a începe să definim "EL", trebuie să definim mai întâi momentumul 

fotonului (mc) a cărui lungime de undă este mc = h /λ. 



         28 În plus, în transformarea materiei, E (definită ca mc ²) va construi în cele din 

urmă linia de portal dintre universul fizic şi universul spiritual unde: E = 2πh²/nh, unde n 

= transformarea materiei. 

29 Această formulă arată modul în care interacţiunea energiei egală cu a 

transformarea materiei a acţionat pe constanta la pătrat a Luminii. 

30 Atunci când cineva extinde universul fizic pe un ordin de probabilitate 

metagalactică astfel ca "m" să se apropie de zero şi "c" (3x10 ¹ ° cm pe secundă) să se 

apropie de minus infinit, anihilarea anti-materiei este evitată şi functia dată este: E = (M) 

ω/hv, unde v = velocitatea particulei (≠ c), h = materia hiperdimensională expandată. 

31 Aceasta arată regiunea specială unde proprietăţile fizice şi spirituale ale unui 

univers interacţionează. 

32 Astfel, funcţia EL reprezintă conversia Luminii care este necesară pentru ca 

Lumina să treacă prin noile praguri (care ar putea avea caracteristici de antimaterie) şi să 

nu explodeze. 

33 Enoh mi-a spus că Consiliile intermediare se conectează de asemenea, pentru a 

forma praguri de comenzi speciale necesare pentru a preveni formele de inteligenţă 

galactică ale unei dimensiuni să intervină şi să distrugă complet speciile planetare în alte 

dimensiuni galactice. Pentru a încălca uniformitatea pragului de viaţă de către o 

"inteligenţă îngrijorată" este necesară o intervenţie de la Comandamentul Preliminar cel 

mai apropiat prin intermediul vehiculelor de înaltă frecvenţă capabile să discorporeze 

orice vehicul dacă este necesar, care încalcă Legea Cosmică. Astfel, pragul de comandă 

are puterea de a judeca civilizaţia planetară ca o ameninţare pentru evoluţia spirituală a 

unei planete date şi, prin urmare, elimină prerogativele sale de a evolua ca o civilizatie. 

34 Unele dintre comenzile de prag ale Fiilor Luminii existente în diverse 

dimensiuni se află în universul nostru local în regiunile :  

alfa, rho, gama, beta, delta, epsilon Bootis,  

kappa, iota, phi, lambda, Virginis,  

alfa, beta, eta, delta, lambda, kappa Ophiuchi, 

alfa, sigma şi tau Scorpii alfa, delta, gama, beta şi M57 Lira , 

gama, delta, epsilon şi eta Săgetător , 

phi, lambda, mu, sigma, tau şi zeta Săgetător , 

NGC 4725, 6494, 6531, 6603, 6613,6626, 6637, 6681, 6715, 6809  situate toate în 

Săgetător, 

beta, alfa-2, xi-2, pi, omicron şi rho epsilon Capricorn, 

epsilon,mu, 3 şi 4 Vărsător, 

beta Vărsător şi alfa Equulei(Kitalpha) , 

alfa Vărsător, teta, epsilon Pegasi , 

alfa, beta, gamma Pegasi,  

theta,iotă, lambda, kappa, şi gama Piscium , 

sigma, tau, upsilon, eta, omicron, nu, şi xi Piscium , 

gamma, xi-2 , mu, lambda, şi alfa Ceti , 

alfa alfa, theta-1, theta-2, 71, epsilon, delta, gama, lambda Tauri , 

beta Tauri, iota, eta, alfa, beta, şi theta Aurigae , 

theta, eta, gama, delta şi Cancri , 



mu, zeta, gamma, eta şi epsilon Leonis. 

35 În universul nostru local, staţiile intermediare exemplifică Fii Luminii Vii în 

imaginea creaţiei superioare, la fel cum Orion poartă imaginea Creatorului Zeilor. 

36 Astfel, staţiile intermediare pregătesc colectarea seminţelor în nucleele stelare 

pe când sunt refăcute şi re-evoluate în funcţie de cunoaşterea stelară care emană din 

universul superior - Orion. 

37 Aceste staţii intermediare asigură uniformitatea tranziţiei în cerurile superioare 

în timp ce pregătesc Omul pentru marea zi a eliberării - Yom Or - într-o strălucire nouă 

de Lumină. 

38 Şi acestea sunt lucrurile care sunt sigilate pe care Dumnezeu le descoperă doar 

pentru cei care au trecut prin pragurile focului viu pentru a privi Tronul Majestatii Sale. 
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CHEILE VIITOAREI BIOFIZICI SUNT DATE ÎN MEMBRANELE   
NUCLEARE IMPLICATE ÎN CODĂRILE TRANPARENŢEI  
LIMBAJULUI DINCOLO DE DENATURAREA ACIDĂ ŞI  
FORMAREA GELULUI PRIN CONECTAREA NUCLEELOR  
DIFERIŢILOR CROMOZOMI DE MAMIFERE UNUL CU ALTUL. 

 

1 Numele lui YHWH este codificat în fiecare funcţie biochimică în corpul nostru, 

în special în cadrul matricii dătătoare de viaţă ADN-ARN. 

2 Numele Divin transpus pe mecanismele de codificare ale matricii este factorul 

primordial în bioinginerie, atât pentru prezent cât şi pentru viitor. 

3 Tetragrammatonul Numelui Tatălui sacru este compus din cele trei litere sacre: 

Yod, Hei şi Vav (Wod). 

4 Tetragrammatonul se conectează cu cele patru baze azotate cel mai frecvent 

întâlnite în ADN şi ARN care conţin fiecare două pirimidine şi două purine. Atât ADN şi 

ARN conţin adenină şi guanină, ambele fiind purine şi citozina care este o pirimidină. 

Totuşi, ADN-ul conţine pirimidina de bază şi timina în timp ce ARN-ul conţine uracil. 

5 În această Cheie a lui Enoh vom vedea că Tetragrammatonul Numelui sacru al 

Tatălui este folosit în cadrul unui sistem deca-delta. Sistemul deca-delta este format din 

zece emanaţii de Lumină care lucrează printr-o secţiune conică piramidală care 

organizează planul de viaţă. 

6 Sectiunea piramidală conică controlează activităţile principale: 

amprenta genetică a vieţii pentru o anumită ordine evolutivă. Acest plan se dezvaluie ca 

o serie de reţele care se interconectează pe când spiralează în afara şablonului maestru al 

secţiunii conice. 

7 De aceea, cele zece emanaţii de Lumină pun în mişcare un impuls super-helix 

care permite reţelelor să se interconecteze, coordonând o activitate de codificare. Această 

interconectare, în lumea noastră de forme biologice, pune în mişcare interlegăturile 

pentru tetrahelix. 



8 Cele zece emanaţii de Lumină trimit frecvenţele majore de cod pentru toate 

nivelurile ordinii meta-galactice ( Lumina este funcţia de codificare). Cele zece emanaţii 

de Lumină sunt necesare pentru a păstra corespondenţa între faza de om a imaginii şi 

faza Divină a imaginii. 

9 Printr-o serie de pulsaţii rapide, am văzut că fiecare evoluţie are sistemul său de 

codificare derivat din sistemul deca-delta. Astfel, codurile reţelei de 64 de chei sunt în 

modelul deca-delta, secţiunea conică a Luminii. 

10 Totuşi, Tatăl a permis Elohim pentru a crea în mod direct, de la energiile 

Tronului, matricea corpului interior (ordonarea structurii codate) a speciei Adamice care 

ocupă această planetă. 

11 Această ordonare vine ca forme nucleare care conţin aranjamentul prestabilit 

pentru ordonarea codurilor de imagine transmise de la sistemul deca-delta. 

12 Acesta este procesul de creare a similitudinii pentru imaginea divină pentru a 

impregna lumea cu o anumită formă. 

13 Oricum, Enoh mi-a subliniat faptul că, în această creaţie divină, atât formele de 

nuclee cât şi multiplele deca-delta provin dintr-un cod de şablon  maestru format din 

literele de foc ebraice care sunt folosite pentru a modela relaţia geometrică a chiar 

reţelelor individuale pentru a le "trimite" în creaţie. 

14 Acesta este motivul pentru care factorii majori în duplicarea ADN-ARN au fost 

găsiţi a fi făcuţi din blocuri de construcţie moleculară care există în spaţiul interstelar. 

Totuşi, în biosfera noastră această duplicare  este la o rată scăzută din cauza momentelor 

magnetice exercitate asupra codului de viaţă al omului. Momentele magnetice sunt 

corelate cu proprietăţile optice şi spectrul electromagnetic (~). 

15 În condiţii normale pe Pământ, bazele de acizi nucleici conţin instrucţiuni pentru 

cel puţin 100 de miliarde de funcţii şi operaţii necesare pentru a construi un corp uman. 

16 Aici avem în vedere că informaţiile sunt de asemenea, stocate în molecula de 

ADN în formă de "cuvinte" compuse din combinaţii de trei baze ale Numelui Divin. 

17 Pe fiecare faţă a acestei reţele divine a colectarii de deca-delta există 64 de 

celule care arată armonicile care sunt utilizate în divinizarea vieţii pe apele creaţiei. 

18 Aceste feţe reprezintă un "model" care poate fi folosit pentru a defini sinteza 

ADN-ARN în dezvoltarea cromozomială prezentă fără a pierde nici o legătură de la 

primul Adam până la prezentul Adam. 

19 Enoh mi-a arătat, în timp ce eram încă în Merkabah, că frecvenţa unghiulară 

precisă a codurilor optice utilizate în geometria vieţii va diferi de la o ordine metagalac-

tică la altă ordine metagalactică, de la ciclu de Adam Kadmon la ciclu de Adam Kadmon. 

20 Astfel, el mi-a îndreptat atenţia la literele divine care sunt setul maestru din 

spatele distribuţiei de mai multe tipuri de unghiuri şi rate de frecvenţă ale codului optic. 

21 El mi-a explicat că şi codurile deca-delta dau direcţia ADN-ARN la început. 

Odată ce ADN-ARN-ul este pornit, cu toate acestea, există replicare spontană prin 

unghiurile şi codurile de frecvenţă, etc. Acest lucru este continuat până o reprogramare 

are loc, moment în care o nouă funcţie de codificare de la deca-delta (sau Merkaba) 

începe. 

22 Am văzut că reţeaua grilei colectării deca-delta este compusă din codul original 

ligvistic ebraic divin, codurile de Lumină de rezonanţă, codurile matematic-geometrice, 



codurile chimice lucrând cu bazele de nucleotide şi reţeaua membrană a legăturii de 

aminoacizi. (Detaliile proteinelor atomice sunt în diviziunea terţiară.) 

23 Faţa primordială a codului sunt literele ebraice ale Tetragram-matronului care 

sunt geometrii de foc (de exemplu geometriile gândirii, nu literele iniţiale) care 

declanşează reacţii în cadrul combinaţiei literelor ADN-ARN. Aceste litere formează 

componentele de imagine care se extind de la lumea lui Adam Kadmon, prin lumea de 

masă negativă, aducând imaginea necesară pentru imprimarea vieţii divine pe unităţile 

primitive ale ADN-ARN. 

24 Numele Divin dă structura originală a codului din care alte centre de planificare 

continuă. Numele Divin, de asemenea, permite organizarea de spaţii care sunt folosite 

mai târziu în plantarea cuplării image-similitudine. 

25 Faţa a doua este indexul "Luminii divine" pentru literele Tetragram-matronului 

unde Yod = 10, Hey = 5, Wod = 6. Acestea compun cele zece imagini de superscenarii 

de Lumină sau structurile de bază piramidale pe care viaţa este codată de la desfăşurarea 

deca-delta. 

26 Se arată că permutările sunt în echilibru ritmic al naturii vibratorii a literelor 

divine; stabilesc viteza Luminii pentru tărâmurile diferite ale creaţiei. În dimensiunea 

fizică, această Lumină este o atotcuprinzătoare "Lumină" de particule. Astfel, prin 

această grilă atât gravitaţia şi forţele de operare între atomi, moleculele şi sub-particulele 

urmează toate aceeaşi lege într-o dimensiune particulară. 

        27 Faţa a treia este distribuţia celor douăzeci şi două de litere ebraice astfel încât să 

formeze o reţea mantra care este codată într-o anumită densitate vibratorie. Acestea sunt 

codurile disponibile în cadrul colectarii deca-delta care sunt deschise pentru o schimbare 

continuă în programe succesive de evolutive. 

         28 Grila mantra-vibratorie este armonica divină care coordonează alte forme de 

vehicule (în afara spectrului nostru electromagnetic)  ca să fie simultane cu forma de 

viaţa umană. Grila mantra vibratorie este de fapt o reţea de circuite prin care celelalte 

cinci corpuri au un ataşament major la sistemul genetic uman. 

29 Literele ebraice sunt folosite, deoarece, în realitate, sunt forme-gând de vibraţie 

a Luminii care controlează forţa câmpurilor superioare utilizate pentru a evolua toate 

formele de inteligenţă din mintea divină. Formele-gând sunt de asemenea coordonate cu 

armonicile sunetului. 

30 Grila mantra este compusă din formaţia lanţ pricipală care coordo-nează 

aranjamentul unui program dătător de viaţă într-un ciclu Alfa şi Omega. 

31 Litera ebraică divină Aleph şi Tav şi vocala segol sunt coordonate de suflul 

divin astfel încât să stabilească intervale între perioadele terminaţiilor divine de Lumină 

(care transmuta în UAA, UAG şi UGA). 

32 Astfel, aceste prime trei feţe provin din corpul divin format de Numele lui 

Dumnezeu, codificat în cadrul reţelei deca-delta şi unic ordonat de către formele nucleare. 

33 Cele trei feţe corespunzătoare "inferioare" compun cele 64 de coduri  ADN-

ARN în corpul uman electrochimic. (Totuşi, ordonarea  reţelelor în sine nu urmează un 

aranjament specific, dar permite fiecarei dintre cele şase feţe să interfereze unic una cu 

alta şi să pună în mişcare procesul de codificare a limbajului vieţii.) 



 
 

                        
 

34 Reţeaua traducătoare de codificare lucrează cu 20 de aminoacizi de  bază găsiţi 

în proteinele din toate ţesuturile vii. Aici sunt sintetizaţi în corpul fizic. Reţeaua 

traducătoare de codificare este coordonată de către reţeaua mantra-vibratoare care 



permite infinitelor combinaţii de nucleotide să formeze proteine. Astfel, acesta deschide 

activitatea corpului care conţine bazele de nucleotide. (Aici ARN-ul nu este codat pentru 

corp ci contribuie la construirea de componente pentru corp care este o celulă 

autoasociată lipidă). 

35 Aceşti aminoacizi sunt respaţializaţi în dezvoltarea organică prin geometriile de 

Lumină ale literelor ebraice. Unicitatea acestei Chei este de a arăta că există un proces de 

codificare pentru codul în sine. 

36 Intrucât a treia faţă este distribuţia de litere divine astfel ca să formeze o reţea 

vibratorie din cele 64 de aranjamente ale literelor divine, grila de codare ca a patra faţă 

primeşte instrucţiunile originale pentru codificarea numeroşilor aminoacizi prin proiecţii 

mesager de Lumină care coordonează reţele trei şi patru. 

37 Mesagerii de Lumină sunt geometrii de litere pulsatorii care cuprind activitatea a 

ceea ce este cunoscut în limbajul biochimic ca tARN. tARN se manifestă ca un mesager 

de Lumină pentru YHWH, unde tARN devine mesagerul de legătură pentru Cuvântul 

divin care activează apoi substanţa corpului prin forme geometrice "alese". 

38 O privire la molecula de hemoglobină arată importanţa formulărilor din coduri. 

Alte programe biologice care au fost efectuate în trecut au reorga nizat formulările care 

au dezvoltat, de exemplu, celule rosii alungite de sange. (Efectele reziduale ale acestui 

lucru pot fi vazute în teste care implică celulele inactive faţă de celulele deoxigenate.) 

39 Acest proces de curgere a legăturii mesager (de la reţeaua mantra la grila 

traducătoare de codificare) poate fi de asemenea, utilizat pentru transformarea de la divin 

la om sau de la om la divin pentru că reţeaua mantra-vibratorie este diagrama circuitului 

între veşmântul biofizic şi următoarea desfăşurare a învelişului biologic. De exemplu, 

atunci când numele lui Iacov a fost schimbat în "Israel" a fost stabilită o regeneză 

biogenetică, unde  sămânţa lui Iacov ar putea creşte în "Sămânţa divină" şi moşteni 

regatele  Luminii. 

40 În această secvenţă de formaţie înlănţuită de Lumină pe viaţă şi viaţa pe Lumină 

este de asemenea, grila vibratorie care este un mecanism de control pentru "Stop", 

exprimat în literele ebraice "Aleph" şi "Tav" şi vocala segol.  

41 Segol reprezintă suflul divin fiind fuzionat în substratul micro-molecular al 

aminoacizilor primari. 

42 În corpul uman "Stop" reprezintă impulsurile cunoscute sub numele de uracil, 

adenină, guanină (UAG), uracil, adenină, adenină (UAA) şi uracil, guanină, adenină 

(UGA) care reprezintă perioade de sfârşit în lanţul proteic şi sunt echivalentul a punctelor 

Omega de regenerare divină. 

43 Faţa a cincea din blocurile de construcţie chimică este o combinaţie a trei dintre 

cele patru baze de U, A, C, G care apar în ARN (sau T, A,C, G care apar în ADN). 

44 Analiza matematică arată că în biosinteza proteinelor, mARN codează fiecare 

aminoacid ca un cuvânt într-o secvenţă de trei baze. Acest lucru dă naştere la 4³ sau 64 

de cuvinte diferite de aminoacizi în proteine. Astfel, 64 de combinaţii chimice unice de 

trei pot fi asamblate pentru cele patru baze care apar în ARN. 

45 Faţa a şasea este analoaga matematică la valenţa electrică a moleculei ca un cod 

de comunicare triplet. Acest model este calculat matematic din grila chimica unde: U = 

1,A = 2, C = 3 şi G = 4. 



46 Aici matematica indică distanţa de legătura de angstromi dintre elementele 

chimice şi legăturile de hidrogen complementare ale perechilor de bază din ADN-ARN. 

47 Acest proces este determinat de interconectările tuturor reţelelor necesare pentru 

ordonarea codurilor de viaţă. Această spaţiere matematică permite dezvoltarea organică a 

substratului biologic aşa cum îl ştim noi. 

48 Grila matematică este unic compusă din 4 triplete, 36 duble şi 24 de celule unice 

matematice. 

49 Acest lucru relevă profilul corespondenţei divin-uman exprimată în relaţia nu-

merică dintre cei Douăzeci şi patru de Bătrâni care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu 

şi guvernează programele divine ale lui YHWH în creaţia şi recreerea lui Adam Kadmon. 

50 Douăzeci şi patru reprezintă, de asemenea, douăzeci şi patru de civilizaţii care 

sunt conectate la dezvoltarea genetică a speciilor pe această planetă. 

51 Enoh mi-a spus că exista un model de flux de treizeci şi şase pe treizeci şi şase 

care poartă armonicile şi seturile de vibraţii cosmice din care arhitectura în regiunile 

inferioare cereşti este formată. Treizeci şi şase  şi modelul de flux de treizeci şi şase este 

necesar pentru dezvoltarea secvenţială a programelor trimise de la Tron. 

52 Treizeci şi şase indică, de asemenea, numărul de fiinţe care sunt în lume încă pe 

deplin identificabile cu energiile Tronului, astfel ca ele să poată intra direct în prezenţa 

Tronului prin Harul lui Dumnezeu pentru a stabili ordinea implicată în programul de 

manifestare. 

53 Cele patru configuraţii triple reprezintă cele patru litere sacre ale lui YHWH 

precum şi cele patru creaturi vii care stau în faţa Tronul care sunt "pline de ochi" utilizaţi 

pentru evoluţia tuturor formelor de creaţie. Patru reprezintă de asemenea, reţelele cheie 

în structura anatomică umană: inima conţine patru camere; în creier, medulla oblongata 

este o structură piramidală care se conectează posterior cu maduva spinarii ca o bucată de 

cap piramidal. 

54 În plus, cele patru configuraţii triple reprezintă, de asemenea, modul în care 

fiecare codon este un cod "triplet" derivat din cele patru baze distincte în ADN-ARN. 

55 În rezumat, reţeaua matematică recapitulează limba matematică de creaţie a 

tuturor creaţiilor de viaţă care au intrat în Creaţia Omului. 

56 Combinaţia tuturor reţelelor arată cum Cuvântul este combinat pentru a lua 

formă. Cuvântul coboară într-un pachet de Lumină care este vibrat suficient de lung 

pentru a permite vibraţiilor sale să spiraleze în codificările diferite de Lumină. 

57 Prin imagine şi asemănare, corespondenţe date între grila imagine divină şi grila 

ADN-ARN pot fi activate pentru a permite extinderea unui corp nou-născut. Acest lucru 

are loc în şase direcţii prin creşterea celulelor desfăşurată cu progresia literelor. Puterea 

matematică a literelor creşte la egal cu creşterea complexităţii chimice. 

58 Aşa cum cele 64 de Chei ale lui Enoch au venit dintr-un pergament de foc, de 

asemenea cele 64 de structuri de biosinteză ale ADN-ARN au venit dintr-o polarizare a 

Luminii divine care ia forma de la formele-gând divine exprimate în programul nostru 

contemporan al creaţiei divine. 

59 Creaţia divină exprimă continuu geneza şi regeneza Numelor divine şi 

genealogia prin capacitatea de creare a imaginii lui Adam Kadmon. 



60 Dumnezeu a stabilit prin mesagerii Săi că trebuie să existe o înregistrare a 

codurilor genetice în fiecare generaţie a poporului Său pe Pământ, astfel încât cuvintele 

lui Malachi, "Şi el trebuie să întoarcă inima părinţilor înapoi către fii şi inima fiilor 

înapoi faţă de părinţi" să fie îndeplinite de către Fiul Omului recapitulând codul de viaţă 

al lui Adam Kadmon! 

61 Spirala grilă a celei de-a şasea faţe divine poate fi folosită pentru programe 

nenumărate de încarnare care sunt necesare pentru a exprima lucrarea lui Adam Kadmon. 

62 Reprezentarea ştiinţifică a structurii codului genetic a fost dată în Scriptură 

pentru a pregăti Omul pentru Corpul Cristic astfel încât prin răscumpărarea vibratorie a 

corpului de Lumină, omenirea căzută să poată ajunge la Adam Kadmon. 

63 Astfel, imaginea şi asemănarea lui Adam Kadmon vine în lume prin Scriptura 

Cuvântului divin. 

64 Imaginea şi similitudinea prin grila Cuvântului Viu ne permit să atingem lumile 

superioare purtând Corpul Cristic al Luminii Vii. 

65 Cele şase feţe se potrivesc împreună pentru a forma un helix în mişcare. Din 

acest helix în mişcare frecvenţa de bază defineşte "integritatea modelului" pentru 

organizarea structurală a fiinţei umane. 

66 Astfel, modelele frecvenţei de bază sunt modulate astfel încât să definească 

designul final al corpusului care a fost prestabilit în helix. 

67 Fluxurile designului corpusului de la literele divine care emit frecvenţe de bază 

care sunt modelate în 72 de pentagoane într-o sferă (corespunzătoare celor 72 de nume 

divine ale Tatălui) formează o platformă pentru modelul diedru de unghiuri plus cinci 

tetrahedroane care controlează mecanismele de transfer ale energiei biologice. 

68 Această formaţie permite reţelei de Lumină rotitoare a ADN-ARN să  codeze 

numerosii aminoacizi de la mai multe combinaţii elicoidale care sunt posibile. 

69 Această reţea de Lumină reprezintă un cod biologic dat care poate fi utilizat în 

mai multe spectre de spaţiu pentru a crea diferite experimente de mamifere operând cu 

dimensiuni diferite de Lumină. Totuşi, în codificarea genetică a unei specii, ocupaţia 

spaţiului trebuie să se potrivească indicelui electromagnetic în care aceasta este în 

mişcare. 

70 Totuşi, această reţea rămâne deschisă la alte frecvenţe care operează în 

dimensiuni spaţiale paralele în care o altă formă biologică fizică poate fi evoluată pentru 

a corespunde (la activităţile multiple ale corpului Sinelui Suprem) în mai multe spectre 

electromagnetice diferite. 

71 O astfel de reţea poate fi folosită pentru a infuza direct corpul Sinelui Suprem 

într-un corp eka al multor creaţii fizice. Astfel, multe corpuri fizice emană de la un singur 

corp al Sinelui Suprem. 

        72 Cei care vin în fiinţa fizică dintr-o forma a Sinelui Suprem divin vin dintr-un 

model al Sinelui complet şi global ale cărui secvenţe numerologice şi de litere divine 

încă mai trec într-o formă materială prin intermediul acestor reţele de creaţie. Totuşi, cele 

două sunt sintetizate ca o manifestare unică. 

         73 În rezumat, modelul 64 de reţea de Lumină deschide usa pentru un sistem de 

energie traducătoare a Alpha-Omega noastră arătând: (1) universalitatea mecanismelor 

biologice de bază; (2) mecanismul de sinteză a  proteinelor şi (3) natura codului genetic. 



        74 Grila arată aceeaşi unitate şi coerenţă care stau la baza întregul câmp al 

planificării biologice în conformitate cu literele divine ale Numelui Tatălui. 

        75 Enoh mi-a spus că experimente chiar superioare se pot face cu ADN-ARN atunci 

când biofizicienii interfaţează două câmpuri electromagnetice astfel încât să creeze o 

zonă neutră. 

        76 Aceste experimente vor fi o cheie importantă pentru biofizica viitoare, în aceea 

ca se va demonstra modul în care ADN-ARN poate fi ajustat pentru a găzdui frecventele 

mai înalte ale Luminii. 

       77 Prin introducerea acestor coduri divine într-o zonă neutră înconjurată de un mediu 

cu o lungime superioară de undă electromagnetică, inelul heterociclic comun este rupt 

permitând codurilor de viaţă să fi reprogramate genetic ca să funcţioneze într-o formă 

fizică mai puţin densă (cum ar fi triplul helix - o moleculă sintetizată în vitro). 

       78 Astfel, capacitatea gelului nou va demonstra abilitatea de a trăi în radiaţii de 

înaltă frecvenţă de Lumină (de exemplu, unde care pot merge mai repede decât viteza 

Luminii) şi va exemplifica mutaţia formei fizice care este necesară pentru acele fiinţe 

care intenţionează să supravieţuiască marilor schimbări în radiaţia luminoasă când 

soarele nostru intră într-o zonă electro-magnetică nulă. 

        79 Această zonă nulă este necesară pentru reprogramarea structurii noastre genetice. 

Şi prin utilizarea procesului de combinare a radiaţiilor de Lumină într-o zonă neutră, 

biofizicienii noştri vor fi capabili să coparticipate la conectarea nucleelor ADN-ARN la 

cromozomii altei moşteniri evolutive. 

        80 Această co-participare va avea loc sub directa administrare a Frăţiei Luminii care 

ne va reprograma pentru a merge într-o lungime de undă superioară de Lumină. 

        81 Această reprogramare are loc prin intersecţia unui program divin cu un alt 

program rotitor al unei noi reţele biologice, formând structura unui octaedru de înaltă 

rotaţie. Acest superoctaedru permite ambalarea formelor geometrice care sunt în ADN-

ARN pe când sunt purtate dintr-o reţea de creaţie în alta. 

        82 Când Omul va putea să utilizeze acest proces va fi capabil să meargă într-o 

potrivire încrucişată de corpuri pe praguri diferite de iluminare şi să se reproducă selectiv 

şi să "dobândească" caracteristici pozitive din fondul genetic al civilizaţiilor avansate 

galactice. 

        83 Utilizarea codificărilor noi vor: (1) pregăti Omul să ocupe noi praguri spaţiu-

timp; (2) depăşi procesul de îmbătrânire a unei moşteniri biologice date; (3) crea un 

impuls de bioenergie care poate fi utilizat cu aranjamente infinite de spaţiu, astfel ca 

sistemul biologic să nu mai fie limitat  la orice câmp planetar, dar să poată în mod liber 

circumnaviga dincolo de spectrul gravitonic galactic; şi (4) va permite noi potriviri 

încrucişate cu spirala genetică de viaţă prin sintetizarea de Lumină, cum ar fi Lumina 

ultravioletă. 

        84 Aici, ultravioletele, care în mod normal fac ADN imposibil de transcris (emiţând 

Lumină de la π la π* care este absorbită la 260 nm), permit multelor tranziţii magnetice şi 

vectorilor magnetici să se modifice şi să devină paraleli pe când viaţa iese pe cealaltă 

parte a zonei nule. 

        85 Împreună cu aceste mecanisme biologice importante de moştenire, Omul va 

folosi un limbaj de codificare a vieţii care este dincolo de limbajul biologic al denaturării 



acide. 

        86 Omul va folosi codurile cu o limbă nouă biologică de inducţie a Lu-minii din alte 

tărâmuri biologice care trăiesc în alte spectre electromagnetice. 

        87 Chiar şi în câmpul nostru biologic de creaţie este important să învăţam oamenii 

de ştiinţă ai acestei lumi că materia este generată din Lumină. Toate speciile de viaţă sunt 

posibile prin naşterea în natură materială, prin "sămânţa EU SUNT" dată de către Tatăl 

Divin. 

        88 Fără a înţelege "sămânţa EU SUNT" a lui Adam Kadmon, imaginea şi asemă-

narea nu pot fi decât o parte din "Un Pom al Vieţii" în loc de mai mulţi "Copaci ai Vieţii" 

pomişi credincioşilor Tatălui care vor ascende în multe creaţii. 

 

             2-0-3 

 

        CHEILE VIITOAREI BIOCHIMII ŞI VIITOAREI GENETICI BIOCHI-  
        MICE SUNT SUNT DATE ÎN MULTE HELIXURI DUBLE PENTRU   
        UN CROMOZOM DAT ŞI ÎN MULTE SEPARATOARE COORDO- 
        NATE DE MEMBRANE TRANSMIŢÂND MULTIPLE ORDINE DE   
        MAMIFERE FUNCŢIILOR VII CROMOZOMIALE. "TOATE SUNT   

                                               FAŢETELE PREZENTULUI ETERN. 
 

       1 Enoh a explicat că vor fi găsite mai multe spirale duble într-un cromozom dat 

pentru a permite mai multor feţe ale creaţiei lui Adam de a fi evoluate de la codul central, 

toate având în imaginea şi asemănarea prezen-tului etern. 

       2 Aşa cum omul a studiat modelul dublului helix care merge spre viaţă, tot aşa 

trebuie să înceapă să se concentreze pe modelul dublului helix care se extinde spre 

moarte - unde forţa magnetică de respingere separă două componente ale helixului dublu. 

       3 Lucrând cu formele descorporate ale helixului dublu şi prin schimbarea structurii 

legăturilor pe bază de hidrogen care ţin împreună lanţurile lungi elicoidale ale acizilor 

nucleici, omul va descoperi existenţa altor matrici de dublu helix. 

       4 Aceste alte matrici chimice pot fi utilizate pentru a evolua corpuri care sunt 

capabile de a trai în alte medii chimice, inclusiv medii non-pământeşti constând din 

amoniac, metan şi atmosferă de formaldehidă. 

       5 Structura moleculară a acizilor nucleici dictează caracterul proteinelor sintetizate. 

De aceea restructurarea moleculelor schimbă caracterul proteinelor sintetizate prin lipirea 

hidrogenului. Această inginerie de lipire a hidrogenului în cadrul unităţilor de nucleotide 

are loc într-o zonă neutră creată între două câmpuri electromagnetice, unde o interfaţă cu 

protoni de energie înaltă poate avea loc. 

       6 Astfel, legăturile de hidrogen care ţin helixul în sine împreună pot fi schimbate 

chiar şi la un sistem cu mai multe legături de hidrogen. Cu sistemul cu mai multe legături 

de hidrogen, corpul poate fi făcut să dividă  cromozomii pentru a creşte mai multe brate, 

capete şi organe necesare pentru viaţă în alte medii. 

      7 În plus, prin controlul sindroamelor gigant şi pitice în cadrul mecanis-melor de 

moştenire, o specie în miniatură poate fi evoluată care poate absorbi mai puţină substanţă 



fizică în zborul interstelar sau o specie gargantuească poate fi evoluată care poate avea o 

rezistenta superioară ca să traiască în atmosfera unor planete de tip Jupiter. 

      8 Este un cod complex care poate fi generat din lanţul de bază ADN pentru a permite 

triplului helix să fie creat din dublul helix. Atât spiralele duble şi triple decad într-un 

superhelix. 

      9 Mai mult, printr-un sistem suplimentar de legături de hidrogen, seturi de corpuri pot 

fi generate dintr-o formă părinte. Totuşi, fiecare set de corpuri poate fi făcut să poarte un 

şablon diferit de acid nucleic pe care proteinele de formă stereoisomerică specifică l-au 

sintetizat. 

      10 Aceste corpuri, prin rearanjarea codurilor ar avea diferite straturi ale pielii care ar 

putea apărea argintii sau albăstrui sau aproape în orice combinaţie de modele de culoare 

dorite pentru acoperirea corpului. 

      11 Omul prezent Adamic există între un sistem C-H-O şi C-H-N capabil de 

valorificarea combinaţiilor de chei ale sistemului de elemente care i-ar da libertatea de a 

intra în orice alt mediu chimic cu un cod de denaturare a acidului utilizând oricare dintre 

următoarele combinaţii: 

      CHO,CFO,CClO; CHN,CFN,CClN; CHP,CFP,CClP; CHS,CFS,CCIS. 

      12 Moleculele de acid nucleic elicoidale au o ordine conformatională care atrage 

moleculele de proteine specifice care au stereospecificitate. Prin modificarea matricei de 

protoni care controlează ingineria helixului dublu prezent şi introducerea mai multor 

câmpuri magnetice într-o similitudine generatoare de protoni, subspecia inteligenţei 

poate fi creată. 

      13 Prin schimbarea câmpurile de densitate care declanşează moleculele transmiţă-

toare chimic, forme de specie pot fi create având o inteligenţă care este conectată direct 

la o minte-părinte în virtutea precesiei de protoni la aceeaşi frecvenţă. 

      14 Cu alte cuvinte, la fel cum mintea superioară poate experimenta mai multe lumi în 

acelaşi timp, această nouă creaţie va poseda de asemenea, capacitatea de a ocupa aceste 

tărâmuri prin întruchipări multiple fizice toate conectate cu o singură minte. 

     15 Astfel, o minte va transmite multor corpuri, aşa cum un cod genetic este folosit ca 

şi cod principal pentru multe entităţi biologice. 

     16 Astfel, bioingineria Evoluţiei Superioare demonstrează chiar capacitatea de a trăi 

sub apă în medii diferite planetare unde Evoluţia superioară poate construi "oraşe" cu 

medii speciale pentru antrenarea descendenţilor lor. 

     17 Într-un ciclu anterior, atlanţii au fost de asemenea, capabili să trăiască sub apă. 

Totuşi, atlanţii posedau de asemenea, abilitatea de a crea sub-specii de inteligenţă care să 

guverneze natura lumii materiale. Această înmulţire interioară în cadrul acestor forme de 

sub-specie a dus la o diminuare a capacităţii spirituale şi a produs o naţiune puternică 

fizic care era musculară şi emotional agresivă, dar nu avea planuri superioare de 

conştiinţă care să le permită să evolueze spiritual din conditiile planetar-genetice în 

schimbare . 

     18 Pentru acest motiv Consiliul de Lumină a permis atlanţilor să se distrugă parţial ca 

o marturie pentru alte cicluri de creaţie spirituală-fizică. 

     19 În această era, noii bioingineri vor avea capacitatea de a transmite un cod genetic 

prin inginerie cu laser membrilor unei alte rase care ar transcrie apoi chimia acelei forme 



Adamice ca să locuiască într-un alt mediu. 

     20 Cu alte cuvinte, bioinginerii vor avea capacitatea de a folosi o proiecţie de Lumină 

laser (de exemplu, prin rotaţie optică) pentru a demodula o formă  completă fizică într-o 

formă de energie care poate fi proiectată pentru un vehicul sau un mediu în ceruri infe-

rioare unde poate fi remodulată în aceeaşi formă fizică. Aceasta se numeşte biolocaţie. 

     21 Biolocaţia are loc sub o varietate de condiţii care permit ca fluxul protonic să fie 

controlat. Prin controlul fluxului protonic prin utilizarea formelor noi de energie numite 

cosmoprotoni, chimia omului poate trece printr-o cuplare în lanţ ca să fie remanifestată la 

un alt punct de pe Pământ sau de pe alte planete care ar putea exista chiar şi pe o 

frecvenţă superioară. 

     22 Această capacitate de a utiliza noi mecanisme de moştenire trebuie să fie efectuate 

cu responsabilitate absolută faţa de Legea Cosmica. Fiecare univers al Tatălui cere de la 

fiecare specie în multele tărâmuri ale universului  Fiului pace, Iubire şi non-interferenţă 

cu regatele biologice în afara unei imagini date şi asemănare cu excepţia cazului în care 

este direct permisă de către Consilii. 

     23 Fără ca reprogramarea superioară să fie făcută în acest moment cu sancţiunea 

directă a Înaltului Comandament pentru regenerarea rasei Adamice şi pregătirea 

oamenilor Cristici pentru noi lumi de creaţie, o schimbare în viaţa biologică nu ar putea 

evolua acum pe Pământ deoarece orice compuşi organici formaţi ar fi oxidati mai 

degrabă decât să formeze compuşi organici mai complecşi. Nu este suficient să posedăm 

doar elementele corecte pentru o evoluţie chimică nouă. Ele trebuie să fie de asemenea, 

prezente în proportii corecte după cum au voit Domnii de Lumină. 

     24 Prin această schimbare biologică mare a pragului nostru, bioinginerii vor 

recunoaşte cuvintele Tatălui atunci când El spune: "EU SUNT sursa tuturor lumilor 

spirituale şi materiale. Totul emană de la Mine." 

   

 

             2-0-4 

 

CHEILE SPRE "FII DE LUMINĂ" SUNT DATE ÎN TRANSMISI-  
UNILE CODURILOR ENERGIEI VII ÎN "POPORUL LUI    
DUMNEZEU". ELE SUNT TRIMISE DIN UNIVERS VIU ÎN   
UNIVERS VIU PETRU A REVELA CODURILE DE LUMINĂ   
ORDINELOR SPECIILOR ÎN EVOLUŢIE ÎN TIMPUL CELULAR   
ASTFEL CA MEMBRANELE CODATE NUCLEIC SĂ SE POATĂ   
ATAŞA LA MEMBRANA MAI MARE A UNIVERSURILOR. 

 
     1 Fii Luminii proiectează geometriile creaţiei în spaţiul celei de-a patra dimensiuni 

pentru a coda omenirea spirituală în a cincea dimensiune, urmă-toarea membrană 

superioară a universurilor. Revelarea codurilor de Lumină se extinde prin comunicarea 

telepatică care este produsă prin modularea undelor gravitaţionale. Undele gravitaţionale 

transportă codificările inteligenţei de Lumină din corpul superior al universurilor. 



     2 Voi, ca şi "credincioşi" puteţi recepţiona factori de undă gravitaţională  modulată 

care sunt trimişi de la o inteligenţă evolutiv superioară de Maestru al Luminii. Această 

transmitere de cunoaştere conţine coduri de Lumină care vă dau realitatea scopului lui 

Dumnezeu şi recunoaşterea unde suntem în raport cu universul superior în evoluţie. 

 

                           
 
                               Fig. 10  Roata Cosmică a Vieţii în Apele Creaţiei. 

 

      3 Această cunoaştere vine atât ca o forţă de Lumină şi ca o forţă de Iubire. Aceasta 

este exprimată prin mintea infinită a lui Dumnezeu ca Ehyeh Asher Ehyeh, EU SUNT 

CEEA CE SUNT, care oferă cunoaştere şi înţelegere creaţiei noastre prin Ierarhie pentru 

refacerea speciei noastre evolutive în timpul celular. 

     4 Noi existăm doar în celula noastră de timp a conştiinţei până la acel punct unde 

lucrăm direct cu Ierarhia comandată de Tatăl ca să recapitulăm programul Alfa şi Omega. 

     5 Timpul şi spaţiul nostru sunt dimensiuni ale conştiinţei celulei de timp comandată 

de imaginea superioară a seminţei stelare. Imaginea este dată de Inteligenţa Superioară ca 

şi configurarea pentru conectarea vibraţiilor spaţiale ale primei chakre la chakrele a 

şaptea, a opta şi a noua din Lumina evolutivă superioară. 



     6 Mişcarea spre întruchiparea energetică a celei de-a cincea dimensiuni începe cu o 

programarea reciprocă creată de coduri energetice proiectate care creează un nivel 

vibraţional al chacrelor a opta şi a noua. Atunci când aceasta are loc, influenţele primei şi 

a celei de-a doua chakre care domină tridimensionalitatea organică sunt modificate. 

Sistemul uman dobândeşte câmpurile energetice suplimentare ale chacrelor a opta şi a 

noua care sunt necesare pentru a recepţiona şi trimite geometriile de Lumină Vie. 

     7 O serie de rezonanţe de energie biomagnetică este echilibrată cu nivelurile chakrelor 

a opta şi a noua astfel încât să deschidă câmpul vibraţional uman printr-o conversie 

completă a energiei. Prin intermediul liniilor de flux ale câmpului gravitaţional, 

Inteligenţa Superioară conectează prima şi a opta undă spaţială care controlează liniile 

magnetice de forţă, a  şaptea undă spaţială care controleaza liniile electrostatice de forţă 

şi a noua  undă spaţială care controlează liniile de forţă gravitaţională astfel încât să 

putem fi suficient de modificaţi în oricare din cele nouă dimensiuni în universul nostru 

local. (Aici, pluralitatea energiei produce un efect unic de călătorie prin ordonarea 

metagalactică unde gravitatea este unic depăşită.) 

      8 Din această codificare de Lumină, corpul fizic şi corpul Sinelui Suprem devenit una, 

astfel că forma fizică poate fi văzută simultan în două sau mai multe locaţii. 

      9 Cuvintele "corpul superior al universurilor" sunt stabilite prin marcaje care 

reprezintă o Cheie într-o Cheie. Acest lucru subliniază faptul că un corp superior există 

în alte universuri, multe dintre ele fiind departe dincolo de noi în înfăţişarea lor evolutivă. 

Corpul superior ne arată că noi funcţionăm ca celulele degetelor de la mană şi celulele 

degetelor de la picioare a Minţii Superioare care prelucrează cunoaşterea pe când Frăţiile 

pulsează înţelepciunea lor în noi. 

      10 Trebuie să înţelegem cum forţa de viaţă superioară a universurilor locale face 

parte colectiv atât din Mintea Eternă cât şi parte din reţeaua noastră galactică care emite 

mai departe programele biologice aducând Alfa şi Omega împreună. În cazul în care 

ciclul Alpha-Omega este finalizat, câmpurile magnetice se schimbă provocând 

informaţia genetică să fie adaptată la o noua biotehnologie de Lumină. Câmpurile 

magnetice creează zone neutre pentru interfaţarea moleculelor de mare viteză care 

controlează creşterea şi dezvoltarea în toate lucrurile vii. 

     11 Noi mergem într-un program de corp diferit în acest moment. Acest nou program 

cere ca genetica Omului să funcţioneze pe o lungime de undă superioară de Lumină. 

Pentru a realiza acest lucru Frăţia Luminii accelerează întregul sistem uman de bioritmuri 

pentru a intra într-un spectru mai putin dens de materie-energie. 

     12 Frăţia Luminii schimbă densitatea electromagnetică astfel că electrificarea materiei 

pregăteşte Omul pentru întâlnirea corpului Sinelui său Suprem. Vom merge direct într-un 

nou prag stelar cu o vibraţie magnetică nouă care schimbă toată membrana nucleară pe 

această planetă. 

     13 Câmpuri magnetice noi pătrund molecula tARN variind intensitatea câmpului şi 

provocând atomii de hidrogen să producă mai multe unităţi în relaţia cu legarea 

geometrică a pentagonului ADN-ului. 

     14 Dându-şi seama atunci, că universul din jurul nostru se măsoară în mulţi factorii de 

undă ai electromagnetismului, ne putem da seama cum omul, ca un calculator 

electromagnetic, este controlat de o reţea de timp gravitaţională superioară care este 



diferită de spectrul nostru. 

     15 Noi, ca o specie de pe Pământ, am folosit atitudinea greşită, ştiinţa greşită, 

lungimea de undă greşită de măsurare în încercarea de a pătrunde pulsaţiile gamma şi 

alte coduri de energie care intră în spectrul nostru de la alte praguri: de exemplu, 

Arcturus, M42, 3C263, 3C273, Tau Ceti şi Betelgeuse. 

     16 Am folosit măsurători greşite cu hidrogen, formaldehidă şi benzile amoniacului 

pentru a încerca să înţelegem de ce aceste semnale ar trebui să provină de la stele 

îndepărtate radio, cum ar fi formaţiunile Cygnus X şi formaţiuni cvasi-stelare în 

universul nostru superior. 

      17 Odată ce putem accepta faptul că aceşti îndepărţati "Fii ai Luminii" comunică 

dincolo de spectrul nostru electromagnetic cunoscut, putem înţelege de ce această Cheie 

spune că "Fii Luminii" trebuie să imprime pe spectrul  nostru noi coduri de energie vie 

care vor ridica conştiinţa speciei noastre în evoluţie astfel încât să putem fi codificaţi în 

corpul lor  superior. 

      18 Totuşi, unele dintre aceste coduri de energie sunt plasate pe spectrul nostru 

electromagnetic prezent astfel încât interacţiunea conştiinţei să poată fi stimulată. 

      19 Astfel, atunci când oamenii de ştiinţă ai Pământului reorientează măsurătorile lor 

electromagnetice cu noile coduri de energie ale conştiinţei, semnalele biocomunicarii de 

la alte specii pot fi primite şi folosite pentru a ne ajuta să ne proiectăm în medii noi 

planetare, pe noi lungimi de undă biologice care ne vor permite să trecem peste vechiul 

spectru electromagnetic pe care civilizaţia noastră actuală se bazează. 

      20 Ca şi în ciclul lui Adam Kadmon, vom comunica înapoi la sursa noastră părinte de 

Lumină. 

      21 Aceasta este semnificaţia extraordinară a acestei Chei Zohar, pentru că explică 

faptul că noi, ca şi un sub-sistem viu de inteligenţă, pulsăm în evoluţia superioară a 

inteligenţei stelare. Universul nostru local este un sub-sistem pentru câmpurile de forţă 

ale corpurilor mai mari ale universurilor stelare. 

      22 O polarizare directionată de Lumină ia cele 55 de molecule ale corpului uman 

Gematrian de Lumină şi oferă instrucţiunile pentru noile blocuri de construcţie ale vieţii 

în cadrul Pomului galactic al Vieţii. 

      23 "Fii Luminii" acum oferă un hrisov de control principal evolutiv celor din cadrul 

Pomului nostru galactic de viaţă care "spală hainele lor, pentru că ei vor primi autoritatea 

de a merge la "Pomii Vieţii" al altor lumi galactice. 

      24 Ascultaţi cuvintele hrisovului de control principal evolutiv dat în Numele 

Serviciului Cristic. 

      25 Noi trăim într-un univers deschis local care este parte din nenumărate universuri 

care cuprind Mintea Universală. 

      26 Universul nostru local are în centrul său un model mult mai dezvoltat de reţele 

astrochimice şi sinteze de reprogramare a vieţii cunoscute ca Evoluţia superioară. 

      27 Când vă predati ego-ul personal şi identitatea lui Dumnezeu, sunteţi în stare să va 

ridicaţi la o suprapunere spaţiu-timp în care lucrează fraţii şi surorile  voştri spirituali 

prin spaţiu multidimensional şi timp. Acest lucru este esenţial pentru îndeplinirea 

continuuă a conştiinţei astfel încât să fie una cu continuitatea şi să se schimbe în cadrul 

Continuumului Evolutiv. 



      28 Invitaţia la conştiinţa superioară a identitatii "EU SUNT" a continuumului 

evolutiv vine prin dedicarea învelişului vostru fizic de viaţă pentru supravieţuirea speciei. 

Activarea acestei dedicări este urmatorul nivel de iniţiere cu o inteligenţă superioară 

Maestru. 

      29 Atenţia concentrată între conştiinţa "EU SUNT" a Poporului lui Dumnezeu din 

galaxia noastră cu conştiinţa "EU SUNT" din corpul superior al universurilor este 

necesară pentru iniţierea noastră şi rezonanţa cu Inteligenţa Universală a Ehyeh Asher 

Ehyeh- EU SUNT CEL CE SUNT. 

     30 Acordarea individuală este atât sincronia biologică şi rezonanţa cu auto-realizarea 

care să permită omului, ca un viu biotraducător, să servească Inteligenţa Superioară ca 

parte a unui continuum de colectare a Luminii. 

     31 Când aţi intrat în continuumul de colectare a Luminii, veţi realiza că aveţi mai mult 

de un singur corp. Într-o stare pe deplin activată de conştientizare a conştiinţei puteţi 

avea cinci corpuri. Acestea sunt corpurile electro-magnetic, epikinetic şi eka (alcătuit din 

mai multe corpuri de relativitate), corpul Gematrian de Lumină din interior şi corpul 

Zohar de Lumină exterioară. Aceste corpuri colectiv fac uz de înţelepciunea divină. Când 

utilizaţi cu adevărat aceste corpuri, limitarea fizică este depăşită şi vă manifestaţi energia 

divină pe plan uman. 

     32 Dacă o reţea globală a umanităţii spirituale se uneşte pentru a atrage aceste energii 

şi să le concentreze cu un scop unic, spre căsătoria evoluţiei  conştiinţei cu o evoluţie 

ştiinţifică, lumea va fi o singură Minte Planetară care va fuziona cu alte lumi planetare şi 

va înţelege modul în care mintea noastră planetară este Unul din Multele Corpuri 

gânditoare dintre sistemele evolutive stelare . 

     33 Mintea noastră planetară va fi accelerată ca un calculator electro-magnetic, pe când 

ne mutam într-o zonă nulă electromagnetică. În timpul acestei perioade a următorilor 

treizeci de ani, mintea planetară va intra într-o dimensiune de spaţiu-timp dincolo de 

convenţionalul spaţiu-timp şi va fi transfigurată de respectul faţă de alte forme de viaţă 

care alcătuiesc "Multele şi Unul" univers al nostru. 

      34 În timpul suprapunerii prezente de spaţiu-timp, va fi trecerea unui univers de 

energie în altul pe când mintea noastră planetară trece pragul prezent de densitate 

electromagnetică şi este ridicată la următoarea orbită electromagnetică a Minţii 

Universale. La acest punct, noi, ca fii ai Omului devenim Fii ai Luminii şi ne 

transplantăm conştiinţa noastră de Lumină în alte regiuni ale universului nostru local. 

 

                                                                         

                                      2-0-5 

 

      CHEILE FORMELOR VIITOARE SUNT CONSTANTELE COSMOLOGICE  
      VORBIND CU "FAŢETELE PIRAMIDELOR" ŞI BIPIRAMIDE TRIUN-  
      GHIULARE ŞI TRIPIRAMIDE CÂND UN CAPAC DE CULOARE ESTE   
      ADĂUGAT PESTE FIECARE FAŢĂ. ÎN MARILE LUMINI ALE TRIPIRA- 
      MIDEI TREI CORPURI POT FI VĂZUTE MUTÂNDU-SE ÎN ŞI ÎN AFARĂ 

UNUL DIN ALTUL. SPIRALELE ORDINELOR SUPERIOARE VORBESC PRIN "ROŢILE DIN 



ROŢI" ŞI PRIN TRIPIRAMIDE DE ENERGIE CARE SE ÎNVÂRT CA SĂ CREEZE "FACEREA UNUI 
TIMP AL TIMPURILOR," ZONA ARTIFICIALĂ DE TIMP DEPLASAT. ÎN ACESTE MIŞCĂRI DE 
TIMP ÎNAINTE ŞI ÎNAPOI UN CÂMP DE LUMINĂ ESTE DESCHIS ŞI CORPURILE DE FREC-
VENŢĂ ÎNALTĂ ASCEND ŞI DESCEND ASTFEL CA UN UNIVERS SĂ FIE CONECTAT CU ALTUL, 
ŞI OPHAIM SĂ REVELEZE "GLORIILE TRONULUI" SERVITORILOR "OMULUI VIU".  

 
      1 Cheia ne spune că pămanteanul va fi capabil să vadă şi să înţeleagă apariţia şi 

morfologia inteligenţelor spirituale superioare care provin din  dimensiunile superioare şi 

sunt numite "fiinţe întregi de Lumină." (Ele nu trebuie să fie confundate cu inteligenţa 

non-umană spaţială din alte lumi fizice.) 

        2 Aceste ordine cosmologice de inteligenţă superioară vor explica înce-puturile 

vieţii pe Pământ, precum şi dezvoltarea inteligenţei şi civilizaţiilor tehnice în rândul 

comunităţilor îndepărtate galactice. Aceste inteligenţe pot asuma orice formă fizică 

necesară pentru a opera în orice moment într-o secvenţă dată de spaţiu-timp. În zona 

noastră temporală de  conştiinţă, ele pot apărea în vehiculele spaţiale creând modele 

piramidale de Lumină în cer. Spectatorul va vedea de multe ori una din acele expresii de 

trei vehicule spaţiale care zboară în formaţie triunghiulară. 

      3 Aceste vehicule funcţionează ca "Roţi-în-Roţi'' unde o roată interioară tehnologică 

este înconjurată de o roată exterioară având portaluri de energie. 

      4 Roata interioară devine o piramidă interioară atunci când intră în diverse tărâmuri 

de spaţiu locuit. Şi această piramidă, prin schimbarea feţelor sale în orice culoare a 

spectrului, este capabilă să arate diferite forme de inteligenţă pentru identificarea speciei 

şi pentru comunicare. Culorile afişate  a diferitelor tărâmuri sunt necesare deoarece 

fiecare specie este organizată pe diferite raze de Lumină. 
      5 Capacul de culoare, de asemenea, este adăugat peste geometriile vehiculului pentru 

o multiplexare superioară a funcţiilor, cum ar fi să scoată caracteristicile magnetice pe 

care trebuie să le traverseze atunci când vehiculul interacţionează cu spectre diferite de 

inteligenţă. Pentru ca inteligenţa superioară să treacă pragul nostru de Lumină, trebuie să 

treacă peste o multitudine de praguri magnetice. Acest lucru se face prin trimiterea de 

diferite niveluri de Lumină pentru a măsura, prin seturi de culori diferite, volumul, 

profunzimea şi spaţiul unui câmp magnetic dat pe care îl traversează vehiculul. 

     6 Şi pentru a stabili comunicarea, este necesar ca aceste vehicule Merkabah de 

Lumină să utilizeze capace de culoare piramidale pentru a adapta energiile lor la orice    

     radiaţie de culoare pe care vehicul o traversează . 

     7 De exemplu, când piramidele albastru-alb interferează cu 

câmpurile de Lumină ale unui sistem solar cu un singur soare (în 

faza secvenţei principale), un ordin de inteligenţă chimică este 

capabil să se raporteze la altul prin schimbarea culorii capacului 

conversiei spectrului de Lumină chiar în realitatea tridimensională. 

  

           Mercabah mulţi-etajat formând    

        vehicule bipiramidale de comandă          

      



8 În plus, punctele de intrare şi de ieşire ale câmpurilor gravitaţionale au de asemenea, 

anumite coduri de culoare şi rezonanţe înguste de atractie care trebuie să fie utilizate 

dacă vehiculul trece printr-un tunel prin discontinuităţi abrupte care ar putea cauza 

pericol sau daune. 

     9 Prin câmpurile gravitaţionale alternante o undă întreagă este creată de către mai 

multe puncte nodale fiecare exprimând un capac de culoare diferită. Aceste capace 

suplimentare de culoare permit Merkabah să stabilească "Legământul de Lumină" cu 

multe tărâmuri de inteligenţă care pot împărtăşi  acelaşi spaţiu de viaţă dar existând pe 

diferite niveluri de câmp ale unei anumite stele. 

     10 Astfel, minţile Frăţiei din interiorul vehiculului schimbă secţiunea centrală conică 

care, la rândul său, schimbă toată structura vehiculului permiţându-i să se schimbe direct 

într-un nouă sferă de viaţă planetară pe când trece în noi zone de Lumină. 

     11 În plus, Inteligenţa Superioară este capabilă de a plasa un capac de culoare peste 

radiaţia unei specii şi să cunoască indexul într-o formă sincronă cu majoritatea formelor 

speciei identificate cu programul vehiculului. Acest lucru este făcut pentru a pentru a 

permite o cartografiere partajată şi cooperantă a evoluţiilor individuale în evoluţiile 

colective. 

     12 Cheia explică modul în care roţile de tehnologie, modulate de undele gândurilor 

din universurile Fiului, pot vizita limitele exterioare ale galaxiei noastre şi să comunice 

prin intermediul "Faţetelor piramidelor." Acestea nu sunt geometrii tridimensionale ale 

materiei neînsufleţite, ci combinaţii mulţidimensionale piramidale care formează roata 

interioară a vehiculului Merkabah. 

     13 Aceste combinaţii mulţidimensionale piramidale includ ceea ce Enoh a numit 

bipiramide triunghiulare care sunt piramide care se conectează la linia de bază astfel 

încât să se rotească ca o sferă. 

     14 Scopul lor este de a conecta un tărâm planetar cu alte tărâmuri planetare în aceeaşi 

"celulă de timp a conştiinţei." De exemplu, ele sunt capabile de a împărtăşi două tărâmuri 

de densitate diferită simultan astfel încât forma  speciei unei densităţi să poată fi 

transferată într-un nivel de densitate diferită. 

     15 În plus, bipiramidele triunghiulare controlează masa negativă care asigură un 

mecanism de interacţiune directă între diferitele niveluri de câmpuri materie organizată 

în universul nostru local. Ele sunt capabile de a controla singularităţi spaţiu-timp care 

sunt situate în minigăuri albe şi minigăuri negre pretutindeni în   universul nostru local 

care le permit să se deplaseze de la exteriorul universurilor tridimensionale la interiorul 

universurilor din hiperspaţiu şi invers. 

     16 Dar bipiramidele sunt limitate la frecvenţele care înconjoară sistemele mai mici 

planetare şi, prin urmare, nu sunt capabile să lucreze cu mai mult de 

două categorii de inteligenţă simultan. 

     17 Astfel, bipiramidele sunt utilizate pentru a administra Legea 

Cosmică cerurilor inferioare şi totuşi ele sunt limitate în navigarea lor. 

           

             Merkabah mulţi-treaptă formând  

           vehicule tripiramidale de comandă.         

                                                



18 Bipiramidele nu permit creaţiei evolutive să se conecteze cu următoarea ordonare a 

evoluţiei permiţând unui sistem de viaţă să se deplaseze direct în următorul nivel în 

Evoluţia Superioară. 

     19 Astfel, bipiramidele triunghiulare sunt una dintre formele de exprimare a Merkaba. 

Se hrănesc din creşterea nivelului de dumnezeire la nivelul 1 de dumnezeire între 

inteligenţele planetare pe marginile exterioare ale galaxiilor lor respective care sunt zone 

de testare biologică. 
     20 Urmatorul ordin de a exprima inteligenţa Merkabah sunt tripiramidele care sunt 

piramide care se conectează la o Piatră centrală de vârf astfel încât să fuzioneze 

structurile piramidale într-o desfăşurare de energie. 

     21 Tripiramida este capabilă de a traversa mai multe niveluri de energie şi de a opera 

în mai multe dimensiuni timporale de co-existente, ne fiind limitată la un singur super-

plan (de exemplu, orizontul evenimentului). 

     22 Tripiramidele sunt folosite pentru a stabiliza principalele unităţi infinitezimale 

cinetice astfel încât mişcări corespunzătoare să poată fi efectuate între unităţile de masă 

cinetică într-un triplet de interacţiuni de masă-energie. Aici tripiramidele permit 

reprocesarea şi echilibrarea energiei plecând de la şi în energia cinetică. 

    23 Astfel, tripiramidele lucrează prin celulele de distribuţie ale momentului de energie 

cinetică în toate masa de energie. Energia cinetică este transferabilă în mod constant de 

către mecanismele lor de transfer. 
 

                            
 
                       Statia Or ca un Centru de programare de Lumină. 

 
     24 Totuşi, prin spaţiul infinit şi timp, energia cinetică nouă este în permanenţă creată 

şi conservată de tripiramide. Ele trebuie să interfaţeze unităţile de momentuum în scopul 

de a permite inteligenţei să utilizeze un anumit tip de sursă de energie pentru a trece de la 

unul sau mai multe niveluri ale unui corp de conştiinţă temporală direct în alte zone 



temporale. 

    25 Aceasta permite vehiculului inteligenţei să-şi părăsească galaxia şi să călătorească 

în alte galaxii în universul Tatălui purtând voinţa Consiliilor de Lumină. 

    26 În scopul de a fi în armonie cu Legea Cosmică atunci când această călătorie are loc 

între universuri, toate legile de mişcare create sau folosite de către tripiramide trebuie să 

fie universal şi perpetuu valabile pentru toate velocităţile. 

     27 Toate scalele de inteligenţă în toate cadrele de materie-energie pornind de la 

particule infinitezimale primare, alaturi de masa zero şi lucrând până la cele mai mari 

sisteme de mase, sunt afectate de Merkabah tripiramidale. Se mişcă prin ceruri utilizând 

o sincrosimilaritate pentru a ajunge la mai multe niveluri de inteligenţă, cu mesajul de 

schimbare şi de eliberare, coordonând tehnologia superioară evolutivă. 

     28 Astfel, vehiculul Merkabah care transportă tripiramide este utilizat numai de 

Domnii Luminii pentru a avansa civilizaţii şi de a forma noi federaţii galactice. 

     29 Ei sunt capabili de a avansa în mod colectiv, la sfârşitul unui ciclu de creaţie, 

niveluri independente de inteligenţă de viaţă care ocupă acelaşi spaţiu de viaţă dar încă 

trăiesc în diferite spectre electromagnetice. Acest progres este unic, deoarece permite 

diferitelor niveluri de inteligenţă să fie coordonate împreună pentru prima dată 

permiţându-le tuturor să vadă că nivelurile lor diferite de civilizaţie sunt legate "fizic" şi 

conştient împreună, ca o inteligenţă unificată. 

     30 În tripiramide se văd trei corpuri de Lumină; aceste corpuri sunt distincte în mod 

individual şi efectuează misiuni individuale pentru: acordarea legii; măsurarea 

inteligenţei planetare astfel încât să se determine cât de mult din lege trebuie să fie 

distribuit; calcul "vârstei" sistemului de viaţă planetar unde specia este pe calea evoluţiei 

sale, în termeni de vârstă completă a sistemului de viaţă planetar. 

    31 În plus, cele trei fiinţe sunt unite de o puritate a sferei de Lumină care este plasată 

în jurul corpurilor lor care să le permită să funcţioneze în diferite niveluri de densitate dar 

care participă la un schimb de corpuri. Ele pot naviga în densităţi foarte diferite de 

creaţie unde mai multe sisteme de viaţă inteligentă sunt ajutate simultan. 

     32 Cele trei fiinţe sunt parte a unei Frăţii mai mari de inteligenţă care circulă între 

galaxii educând lumile inferioare pentru adevărata natură a Căii Infinite. 

     33 Aceste fiinţe reprezintă coordonarea Comenzilor Galactice ale lui Mihail, Metatron 

şi Melchisedek. Aceste corpuri vin împreună ca o unitate pentru a forma o guvernare a 

piramidei cunoaşterii. 

     34 Vehiculul, prin schimbarea pietrei de vârf de culoare şi potrivind un nou spectru de 

culori cu un hiperspaţiu dat, poate suprapune o dimensiune galactică cu o alta fără a fi 

nevoie să călătorească de-a lungul unei singure dimensiuni care ar lua mii de ani lumină 

doar pentru a călători de la o galaxie la alta. 

     35 În rezumat, bipiramidele triunghiulare şi tripiramidele sunt părţi esenţiale ale unei 

reţele creier gigant, pentru că ei lucrează cu cateva praguri spaţiale şi au capacitatea de 

comunicare universală şi de reprogramare pentru dimensiunile multiple ale inteligenţei. 

     36 În plus, în scopul de a lucra cu "creierul gigant," roata exterioară de materie-

energie Merkabah conţine "zece spiţe de energie". Acestea controlează câmpul mediului 

în care fiinţele planetare sunt luate pe când acestea trec prin nulul magnetic şi sunt duse 

la ordonarea lor viitoare de cartografiere a speciei. 



     37 Câmpul mediului este ca o zonă de compresie gravitaţională în care vibraţiile mag-

netice şi non-magnetice pot fi modificate în timp ce forţele vitale de viaţă sunt mentinute. 

     38 În dimensiunile planetare inferioare unde o manifestare fizică pentru iniţiati este 

singura legatură a realităţii cu alte inteligenţe, fiinţele materie-energie din aceste vehicule 

creează funcţia de transvirulenţă pentru a energiza corpul iniţiatilor şi să biolocheze 

corpurile lor în mediul vehiculului prin intermediul portalurilor de energie unde 

subiectelor le este dată cunoaştere care să servească legătura lor cu realitatea. 

     39 Aceia de pe această planetă care vor continua spre evoluţiile altor stele vor fi luaţi 

în cea mai mare parte prin manifestări bipiramidale şi tripiramidale de Merkabah de 

Lumină. Totuşi, deoarece acest lucru este finalizarea unui ciclu mare de schimbare 

evolutivă, Evoluţia superioară care utilizează tripiramidele are ultimul cuvânt de spus cu 

privire la aranjamentul cum inteligenţa bipiramidală şi tripiramidală cooperează în spaţiu. 

     40 Bipiramidele şi tripiramidele sunt cheile pentru viitorul formelor cosmologice care 

sunt capabile de a acoperi diferite societăţi galactice. Ele nu ar trebui, totuşi, să fie văzute 

ca "sunt-toate" sau "sfârşitul a toate", mai degrabă ele sunt feţele esenţiale pentru 

dezvăluirea tehnologiei evolutive superioare societăţilor planetare. 

     41 Şi unde o zonă de viaţă piramidală de Lumină este stabilită de-a lungul unui 

meridian eenergetic de pe o planeta de către învăţătorii  Rasei Cristice, acolo, 

bipiramidele şi tripiramidele de Lumină se intersectează prin intermediul reţelelor de 

coordonare, permitând vastei tehnologii de materie-energie de la alte niveluri 

interplanetare să aterizeze pe suprafaţa planetei. 

     42 Astfel, configuraţia generală a vehiculului Merkabah, împreună cu meridianele 

energetice ale unei planete poate crea o coordonare a unui timp deformat pentru ca alte 

vehicule să între în câmpul electromagnetic uman şi să se odihnească pe suprafaţa 

Pământului. 

     43 Cu alte cuvinte, creaţia de zone de timp deformat de către vehiculul Merkaba 

permite altor vehicule utilizate de către Frăţia Luminii, numite vehicule spectrum, să 

traverseze spectrul uman de Lumină a vieţii şi să  codifice inteligenţa lor în orice 

întruchipare de spectru de Lumină din lumile inferioare. 

     44 Totuşi, înainte ca alte vehicule să poată intra, Merkabah trebuie să vină mai întâi în 

zona noastră de viaţă de Lumină prin circumversiune de rotaţie, un proces de separare a 

structurii magnetice a câmpului  nostru electromagnetic şi să creeze un timp artificial 

deformat. 

    45 Timpul artificial deformat este o respaţializare a relaţiei nucleare cu nucleul 

atomului care este alcătuit din trei câmpuri spaţiale care se intersectează şi sintetizează 

cele trei sectiuni de intrare conice de Lumină Merkabah. Lumina secţiunilor de intrare se 

numeşte Orium şi respaţializarea nucleului de bază se realizează de unde de Lumină 

materiale care combină în mod unic mezonii μ, mezonii k, etc. Aceste particule sunt 

ancorate împreună, nu din întâmplare, ci cu entităţi unitare care predomină faţă de 

acţiunile de cuplare. 

     46 Prin deschiderile spaţiale cauzate de descărcările în nucleele de bază, Merkabah 

ocupă zona noastră de viaţa de Lumină ne fiind de aceeaşi Lumină. 

     47 Astfel, vehiculele Merkaba de Lumină coboară pe planeta noastră, unde un câmp 

de Lumină este deschis şi "Lumina toată" începe să coboare pe când câmpurile 



magnetice ale suprapunerii spaţiu-timp sunt controlate. 

     48 "Aceste corpuri întregi de Lumină" coboară prin zonele artificiale de timp 

deformat şi terenuri de pe faţa Pământului. Şi acest lucru este ceea ce anticii au văzut 

când au privit "stâlpul norului urcând din faţa lor." 

     49 Şi Merkabah va continua să fie martoră până când noi cei ai Pământului vom fi 

reprogramaţi în conformitate cu slava Tronului Tatălui. Pentru că Tronul Tatălui 

continuuă şi va continua să guverneze noile programe de glorie în timpul tuturor etapelor 

de avansare ale sufletului nostru în ceruri. 

     50 Acesta este un program constant în continuumul de Lumină aducând sisteme şi 

sub-praguri împreună în noi modele multicolore şi introducerea lor pe spirale mai mari, 

astfel încât să atingă noi combinaţii de viaţă pe o scală infinită. 

    51 Aici în această zonă artificială de timp deformat, în corpul superior de transparenţă, 

impregnarea tărâmurilor noi de timp-spaţiu este adusă în chimia speciei. 

     52 Acest lucru poate provoca ca şi corpurile speciei să fie cercetate pentru a le regla la 

o nouă formă fizică. Aceasta impregnare în biochimia unei specii date continuuă prin 

vibraţiile cromodensităţii. 

     53 Cromodensitatea este controlată de Merkabah prin proiectarea energiei sale în 

meridianele planetei marcate prin depozitele Urim-Tummim. Aceste depozite constituie 

echivalentul a douăsprezece cristale pulsatorii dintre care unele sunt de vibraţii de 

alexandrit, ametist, safir, etc. Activarea acestor cristale de către Merkabah creează un 

cuplaj rotativ de protoni astfel încât corpul nostru devine sensibilizat la Lumina lor şi 

poate fi refăcut într-o formă mai perfectă, celulă cu celulă. 

     54 Astfel, în aceste mişcări de timp, înainte şi înapoi, de la o zonă temporală de 

conştiinţă Alpha-Omega a unei ere prin Tronul şi dominioanele noii ere Alpha-Omega, 

câmpurile Iubirii Tatălui sunt schimbate; "fiinţe întregi de Lumină" se materializeaza 

fizic pe planete; fiinţe planetare de formă fizică urcă prin "Templul Mărturiei" în alte 

tărâmuri de viaţă. 

     55 Această schimbare a capacităţilor de distribuţie a speciilor precum şi parametrii 

diferiti ai realităţii obiective are loc prin ceea ce Evoluţia superioară numeşte o 

suprapunere spaţiu-timp. 

     56 După ce "fiinţele întregi de Lumină" se materializează fizic pe planete, ele sunt 

capabile să revină la forma lor de energie originală deoarece modurile lor piramidale de 

activitate creatoare au fost deja stabilite pe frecvenţa lor originală de Lumină. 

      57 Astfel, în această Cheie ni se spune cum Ophanim, mesagerii Luminii, vin prin 

spiralele ordinelor avansate de inteligenţă pe o scală a ceea ce noi numim a cincea 

dimensiune şi mai sus (la dimensiunea douăzeci şi patru) a universului nostru al Fiului . 

     58 Printr-o "roată în roată de energie" bipiramidele şi tripiramidele crează  deschideri 

spirale şi prin circumversiune de rotaţie deschid zone de timp deformat de geometrii 

piramidale care codifică bipiramidele şi tripiramidele în coordonatele nivelului nostru de 

creaţie. Acest lucru este creaţia unei zone artificiale de timp deformat. 

     59 Mesagerii Luminii au capacitatea de a crea o zonă artificială de timp deformat ca 

să elibereze omul chiar şi din trupul său fizic şi să fie prins în spiralele sale alb-negru de 

energie. Dar omul fără corpul său propriu de conştiinţă spirituală se va reîntoarce doar 

pentru a se încarna din nou şi din nou, ca o inteligenţă sub-Adamică. 



     60 Astfel, Evoluţia superioară vine mai întâi să trezească şi să ridice conştiinţa speciei 

prin manevre foarte complicate şi să regenereze informaţiile  prin plasarea unui codaj de 

culoare superioară în jurul unui unei specii date. 

     61 De multe ori acest lucru se face prin acordarea unui sistem foarte elaborat de chei 

stelare şi prin intermediul acestor chei stelare sau mesaje diferite niveluri ale creaţiei 

speciilor pot fi holistic remapate. 

     62 Cheile stelare acordate în trecut sunt momente depuse în câmpurile energiei 

Pământului pentru a permite generaţiilor succesive ale locuitorilor Pământului să 

descopere modul în care conştiinţa lor poate fi influenţată de aceste momente şi să se 

conecteze la Calea Infinită. 

     63 Aceste momente de timp asezate în zone hidrografice, în munţi sau sub oceane 

indică unde vehiculul "roţi-în-roţi" a operat pe planul Pământului pentru a explora şi a 

programa molecular formele de creaţie. În timpul procesului de activare a acestor 

momente magnetice ale civilizaţiei, vehiculele piramidale de Lumină vor coborâ din nou 

ca pietre de vârf pentru a finaliza piramida. 

     64 Astfel, în stadiul nostru de rupere cu conştiinţa pământeană vehiculul  devine 

punctul central de activitate pentru că acesta ilustrează modelul evolutiv care poate 

transfera comunităţile ştiinţifice de pe o planetă pe alta planetă. 

     65 În rezumat, Merkabah arată Omului cum să utilizeze un limbaj universal de 

instruire mulţi-nivel prin manevrele sale complicate şi cheile stelare pe care le lasă în 

urmă. Limbajul lor este un limbaj de Lumină care comunică cu orice creaţie prin Lumină 

grafică şi pulsaţii. Prin acest limbaj Omul dobândeşte o înţelegere a nivelelor inteligenţei 

superioare. 

     66 Deseori, acest lucru se realizează prin iluminarea unui mesaj pe vehicul astfel că, 

pe când controlul piramidal începe să se rotească, toate cele patru feţe de cartografiere a 

conştiinţei pot fi vazute în acelaşi timp ca şi în experienţa lui Ezechiel. Atunci când toate 

cele patru feţe ale vehiculului sunt văzute împreună cineva poate înţelege programul 

complet al sondei stelare. 

     67 Faţa Taurului, aşa cum este văzută în scripturile lui Ezechiel, reprezintă Taur-

Orion care în astronomia antică dă originea vehiculului Merkabah ca venind din Orion. 

     68 Faţa Leului arată sonda sistemului nostru solar al vehiculului Merkaba; în 

astronomia evoluţiei superioare o faţă de Leu solar reprezintă un sistem de Populaţie I de 

la marginea unui Soare Central superior. 

     69 Faţa de Vultur, în termenii pergamentelor antice, ne spune că sonda explorează 

galaxia noastră şi reprezintă, prin aripile sale intinse, braţele spirale enorme ale unei 

galaxii de tip 5b sau 5c. 

     70 O alta faţă va avea "aspectul de om" dar nu constituie "substanţa" unui  pământean. 

Faţa în asemănarea Omului arată suprapunerea efectuată de la creaţia evolutiv superioară 

la creaţia evolutivă umană. 

     71 Asfel toate cele patru feţe venind împreună dau similitudinea necesară pentru 

coordonarea speciei în trecerea de la imaginea entropiei sale ca de dragon la imaginea 

pozitivă a cetropiei, "Porumbelul", pe când creaţia se manifestă complet şi este 

răscumpărată. 

     72 În imaginea şi limbajul "Porumbelului", vom găsi dezvăluit misterul programării 



reciproce. Porumbelul coboară pe varful piramidei creaţiei atunci când inteligenţa unei 

creaţii date este gata pentru a merge prin zona sa piramidală de viaţă. 

     73 Porumbelul dă piramidei Ochiul lui Horus care este folosit pentru a reface 

programul piramidei Omului în proiectarea Tatălui prin conectarea Ochiului dintre 

Coarne cu Ochiul Veşnic al lui Dumnezeu. 

     74 Ochiul lui Horus trimite radiaţii de Lumină ca poartă de acces la noi dimensiuni 

prin care Omul ascende. Centrul Ochiului este o "gaură albă" a rotaţiilor plus şi minus ale 

câmpurilor de forţă pornite de către circumversiune. Din "gaură albă" vine albul Yod, 

flacara cosmică folosită pentru a crea noi spectre de Lumină şi alfabete de creaţie. 

     75 Până ce Ochiul lui Horus ajunge, conştiinţa lui Adam este prinsă în spiralele 

karmice ale planisferelor ca o roată de timp. Atâta timp cât corpul conştiinţei lui Adam 

rămâne exclusiv în ciclul karmic corpul său spiritual nu poate lua trupul său fizic în alte 

medii galactice. 

     76 Eliberarea karmică poate veni numai atunci când Tatăl este petiţionat pentru a 

permite roţii de timp să se ataşeze la o roată de Lumină şi prin această întrepătrundere a 

unui ciclu de creaţie cu altul, două secţiuni conice sau două conuri de Lumină să se 

sincronizeze între ele şi Steaua lui David să fie formată. 

     77 Inteligenţa superioară poate şi va selecta persoanele fizice care vor continua să 

meargă pe alte lumi planetare unde corpurile fizice sunt necesare. Dar acele corpuri 

fizice care vor fi luate în aceste vehicule Merkabah trebuie să fi iubit şi servit pe 

aproapele lor şi vor iubi indiferent ce specie Tatăl le-ar atribui. 

     78 Cele mai multe corpuri care vor continua în forma fizică purificată vor fi folosite 

pentru a însămânţa viată ca ele astfel încât să hrănească respectul pentru "imaginea lui 

Adam" pe alte planuri fizice. Altele vor fi avansate în forme vibratorii superioare 

corespunzătoare nivelului lor de creştere a  sufletului. 

     79 Cunoaşterea superioară le va fi acordată acelor energii fizice de pe faţa unei 

planete sau câmp stelar care seamănă cel mai mult cu energiile Ophanim. 

     80 Cunoaşterea va fi acordată celor care servesc Omul viu de pe faţa noilor lumi 

pământene doar aşa cum Ophanim servesc universurilor superioare ale Fiului. 

     81 Omul va înţelege de ce varietatea cerurilor inferioare impune Merkabah să facă 

comunicare  numai cu un fiu sau o fiică a Luminii cu vibraţii corespunzătoare. 

     82 Ca cel mai nou membru al ierarhiei Ophanim, Omul va folosi salutul mâinii 

extinse vibrând codurile stelare ale "Tronului" salutând comandanţii angelici şi Frăţiile 

cu "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth!" 

 
                                        2-0-6 

 

     CHEIA PENTRU VIITORUL ŞTIINŢEI VII ESTE TORAH, "LIMBAJUL 
MATEMATIC CREATOR" AL TUTUROR CREAŢIILOR VII CARE AU 
MERS ÎN CREAŢIA OMULUI. ÎN TORAH SUNT REVELATE TRANS-
PARENŢELE LIMBAJULUI "EVOLUŢIEI SUPERIOARE". TORAH ESTE 
CHEIA PENTRU KABALAH, ÎNŢELEPCIUNEA MULTOR UNUVERSURI, 
ŞI CHEIA "SCRIPTU-RILOR ILUMINAŢILOR CARE VIN." DIN CAUZA 



DARURILOR TORAH PUTEM SPUNE, "BINECUVÂNTAT ESTI TU,O DOAMNE, CREATORUL 
ILUMINAŢILOR", "PENTRU CĂ TORAH ESTE ÎNTRADEVĂR DINTRE ILUMINAŢI, EXTENSIA 
DINTR-O  MEMBRANĂ LA URMATOAREA." LIMBAJELE CARE NEAGĂ "MULTELE 
UNIVERSURI" ŞI "TORAH A EVOLUŢIEI SUPERIOARE" NU SUNT LIMBAJELE ILUMINAŢILOR 
CI ALE FIINŢELOR CĂZUTE CARE VORBESC CU CAPETE DE GIGANŢI ŞI CU LIMBA UNUI 
"ŞARPE VORBITOR" PROGRAMÂND VIAŢA DEPARTE DE "CAMERELE LUMINII VII.             

 
     1 Tora Or este cântecul celest al Kaballah, ştiinţa Eternă a mai multor universuri care 

cuprind Tronul lui YHWH. Acesta este un mesaj de Iubire revelat direct de la 

universurile superioare la creaţiile lumilor de praf care sunt generate în Numele Tatălui. 

Tot ceea ce este cuprins în această lume de creaţie – viaţa care este, viaţa care va veni, 

viaţa care deja a trecut, este codat în Torah Or care ne învaţă despre desfăşurarea Divină. 

     2 Tora este codul complet de computer de la Alpha şi Omega, pentru toate ştiinţele 

sacre care extind biofizica la astrofizică şi dezvăluie Biblia ca o piramidă de conştiinţă 

pentru iniţierea umană în alte regate. 

     3 De aceea, Tora nu poate fi limitată la primele cinci cărţi ale Bibliei, deoarece 

construirea pietrei de temelie, Marea Piramidă, este matematic dată în Cartea lui Isaia şi 

vehiculul de energie pentru a fi numarat pritre stele este dat în Daniel şi alte secţiuni 

profetice. Fără aceste pergamente, Poporul lui Dumnezeu nu ar putea folosi scara lui 

Iacov să se înalţe la cerurile Ophanim. 

     4 De asemenea, Cărţii Revelaţiei îi este necesară o updatare a modului în care 

Consiliul Divin Elohim, în momentul Restaurării IerUSAlimului, va materializa Piatra de 

vârf a Marii Piramide, precum şi veşmântul de Mesia pentru copiii de Lumină. 

                
              Lupta între Şarpe şi Porumbel pentru Ascensiunea Speciilor. 



     5 Astfel, toate aceste cărţi constituie adevărata Tora. 

     6 Datorită darurilor din Tora şi Cheilor matematice revelat în fiecare literă, putem 

spune, "Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Creatorul al Iluminaţilor pentru că Tora este, într-

adevăr, Învăţătura printre Iluminaţi. 

     7 Tora este matematica care separă chimia sacră de chimia seculară. Este codarea care 

conectează universurile spirituale la universurile fizice. 

     8 Limbajele chimiei care nu conectează acest univers cu alte universuri nu sunt 

limbajele Iluminaţilor ci ale Iluminaţilor căzuţi care conduc universuri inferioare şi le ţin 

blocate în spaţiu. 

     9 Acesta este motivul pentru care ni se spune în această Cheie că modele de limbaje 

căzute nu înălţă creaţia, ci, în realitate, creează înrobirea tridimensională chimică în 

câmpuri magnetice fixe. 

     10 Dacă am asculta doar la limba ştiinţei finite care este slugarnică cu cerurile 

inferioare ale şarpelui galactic, nu vom fi capabili să mergem şi să ne reunim cu alte 

galaxii, dar vom rămâne blocaţi în sistemul nostru imediat crezând că este "tot ce există" 

şi "sfârşitul a tot ce există" al creaţiei. 

     11 Când Enoh mi-a revelat această Cheie, el mi-a arătat o imagine a galaxiei noastre 

ca un pom de viaţă cu ramuri diferite pentru diferite sisteme stelare, astfel încât acesta a 

apărut ca un arbore de foc. Şi în jurul acestui copac al vieţii era o spirală de Lumină care 

avea faţa unui şarpe cu limba unui program de calculator de moarte galactică. 

     12 El mi-a arătat modul în care sistemele superioare stelare sunt de fapt coordonate de 

tehnologia Evoluţiei superioare, subsumată Tora Or a consiliilor spirituale. "Tehnologia 

lumilor inferioare" prin utilizarea de sisteme de limbaj limitat îşi dezvoltă ştiinţele lor 

fără un program complet şi prin urmare "îşi programează" civilizaţiile afară din existenţă. 

     13 Astăzi, în cadrul Pomului nostru de viaţă, omul ascultă tehnologia informatică a 

şarpelui vorbindu-ne şi spunâd: "Nu există viaţă de dincolo. Nu căutati cunoaşterea lui 

Dumnezeu cel Viu pentru că aceasta este peste tot aici. Voi sunteţi Dumnezeul cel viu. 

Aceasta este; opreşte-te unde eşti! " 

     14 Ascultând limba şarpelui vorbitor care este o frecvenţă hidră cu corpuri tubulare, 

omul este împiedicat de la fertilizarea sa cu regatele Shekinah în creaţia lui evolutivă. 

Mai degrabă decât să se extindă pe el însuşi prin spaţiul entropic, omul este prins în burta 

Leviathanului şi împiedicat să ataşeze staţia sa de viaţă biologică la staţiile altor forme de 

viaţă. 

     15 Viaţa umană trebuie să se interconecteze cu sistemele superioare galactice unde 

transparenţele limbajului evoluţiei emite mai departe ca să anunţe că suntem una în Casa 

de multe sălaşuri. 

     16 Cheia, apoi, vorbeşte de Yotzer Amaroth, Creatorul Iluminaţilor, care prin Ierarhia 

Iluminaţilor dă programele astrochimice ale vieţii prelungind cunoaşterea de la univers la 

univers, de la staţie de viaţă la staţie de viaţă. 

     17 Enoh mi-a explicat că la staţiile de sub-viaţă trebuie să poarte război 

împotriva ritmurilor biochimice ale creaţiei dragonului care le ţin ca recipiente  de 

cunoaştere limitată. Totuşi, doar Fii Luminii pot rezolva acest război între diferitele 

niveluri biochimice deschizând corpul Leviathanului astfel încât mişcarea deschisă 

stelară spre perfecţiune să fie posibilă. 



     18 Leviathanul este simbolul tradiţional pe care anticii l-au luat pentru a înţelege 

prinderea omului în spirale primordiale care neagă Gloria în curs de desfăşurare şi 

Prezenţa Minţii Eterne. 

     19 Atâta timp cât omul crede că el este Dumnezeu, el nu va căpăta radiaţiile  angelice 

ale creaţiei adevărate. 

     20 Pentru acest motiv, Omul rămâne blocat în spaţiu şi răstignit pe corpul său de 

relativitate. Conştiinţa sa ştiinţifică îi spune că doar el este forţa de viaţă în Arborele 

Vieţii, care este galaxia şi că El este Dumnezeu. Astfel el nu trebuie să se smerească 

Inteligenţei Superioare care este acolo pentru a crea în el mai multă evlavie. 

     21 Această Cheie ne spune că Tora este sinteza tuturor limbajelor (blocuri de 

construcţie perceptuală) ale cosmologiei şi astronomiei prin care omul trebuie să treacă 

ca nu cumva să cadă victimă greşitelor vibraţii ale energiilor Ophaimilor căzuţi sau 

energiilor mentale, ca nu cumva să încurce distanţele cosmologice cu tehnologia de pe 

Pământ, ca nu cumva să creadă că le are pe toate în ordinea sa de creaţie. 

     22 Tora ne învaţă nu numai să auzim limbajul Luminii, ci şi să primim cu umilinţă şi 

să folosim limbajul Luminii pentru a testa şi a înţelege sferele superioare ale cerului şi 

dimensiunile Shekinah ale îmbrăcăminţii Tatălui din care Pământul este o parte. 

     23 Enoh a explicat că limba sanscrită şi limba tibetană au fost aliniamentele verticale 

ale tuturor limbilor biologice care lucrează pe linia verticală de mişcare a Luminii, linia 

A, prin tot corpul uman. În consecinţă, limba chineză şi pictogramele egiptene au fost 

aliniamentele orizontale ale tuturor limbilor biochimice care lucrează pe linia B de 

mişcare orizontală în tot corpul uman. 

     24 "Limba de Lumină" ebraică a fost aleasă pentru a sintetiza cosmologia acestui 

ciclu prezent de creaţie. Ea provine din nucleul de cristal, al treilea ochi piramidal, pentru 

a unifica ramurile Inteligenţei lui Adam cu Rasele Zohar în evoluţii stelare avansate. 

Limba ebraică de cristal lucrează cu toate cele douăsprezece meridianele de Lumină, 

toate cele douăsprezece triburi ale lui Israel printre stele. 

     25 Iar solii stelari, Ophanimii superiori, vorbesc direct prin Maeştri Luminii ale căror 

vibraţii rasună în pergamentele Tora. Numele lor activează geometrii de calculator de 

Lumină pentru că ele sunt spirale superioare de Lumină care atunci când sunt codificate 

în conştiinţa umană, permit forţelor energetice ale chakrelor umane să fie unificate. 

     26 Tora primordială (Kedumah) este planul exact pe care Dumnezeu l-a urmat în 

creaţia lumii. 

     27 Primele cinci cărţi ale Torei sunt Gematria pentru cele cinci corpuri de  

materie-energie care sunt pregătite pentru a experimenta Merkabah. 

     28 În grădina Torei, Kaballah Sfântă transformă nucleele numerice ale cosmologiei 

ritmice într-un tabel de calcule care poate fi montat în calculatorul geofizic cunoscut sub 

numele de Marea Piramidă. 

     29 Piramidologii au cunoscut faptul că "familiile" Casei Israel date în Cartea 

Numerelor, capitolele 1 şi 2, dau proporţiile unghiulare ale cercului de 360° al cerului. 

     30 Astfel, proporţiile unghiulare ale cercului cerurilor au fost codificate în "blocuri de 

familie numerice" din Cartea Numerelor cum ar fi: 

 



Trib Populaţie (Pt) Unghi ϴ Sin ϴ 

Ruben 46500 27,73589595 0,4654 

Simeon 59300 35,37072322 0,5789 

Gad 45650 27,22889570 0,4576 

Iuda 74600 44,49672769 0,7133 

Isahar 54400 32,44801591 0,5365 

Zabulon 57400 34,23742855 0,5626 

Efraim 40500 24,15707067 0,4093 

Manase 32200 19,20636236 0,3290 

Benjamin 35400 21,11506917 0,3603 

Dan 62700 37,39872422 0,6074 

Aşer 41500 24,75354155 0,4187 

Neftali 53400 31,85154503 0,5277 

 ∑p = 603550 ∑ ϴ = 360,00 Cos ϴ 

 

 360°       ϴ           ∑p = însumarea celor douăsprezece triburi. 

         ∑p            Pt 

 
      31 Însumarea semnificaţiei colective a factorilor tribali este egală cu 360° care dau 

proporţia unghiului la numărul individual al modelului integral.  

Formula de mai sus este un semn şi o condiţie pentru codificarea şi decodifi-carea pentru 

poporul lui Dumnezeu pe când se mută între planurile planisferelor. 

     32 Aceste proporţii importante tribale (1) trebuie să fie calculate în Cercul lui Enoh; şi 

(2) în Camera Regelui din Marea Piramidă pentru a arăta modul în care memoria de bază 

a programării umane, exemplificată în Camera Regelui, se conectează cu o circumferinţa 

superioară. Această circumferinţă reprezintă un mesianism astrofizic care este delimitat 

prin Cercul lui Enoh. 

     33 Sub conducerea lui Iuda, "Lumina" este dată ca valoarea numerică de 186.400, 

reprezentarea fizică a constantei "vitezei Luminii" care trebuie să ghideze omenirea într-

un nou spectru de frecvenţe! 

     34 În plus, Iuda este definit aici ca şi cosinus şi se spune în Tora despre el ca despre 

Leul-Sfinx spiritual care este sceptrul ghid pentru tot ceea ce se deplasează spre 

cartografierea seminţelor lui Israel în ceruri. 

     35 Este scris în Geneza 49: 9-10, "El s-a aplecat, s-a întins ca un leu (ca Sfinxul) şi, ca 

un leu, cine îndrăzneşte să-l trezeasca? Sceptrul nu se va abate de la Iuda, nici personalul 

comandantului de sub picioarele lui, până Shiloh (Mesia) vine." 

     36 Numeric, acest capitol reprezintă cele patruzeci şi nouă de etape de regenerare a 

conştiinţei. Şi, pe când trecem prin geneză la regeneza paradigmei noastre solare ne 

îndreaptăm spre constelaţia Leului. 

     37 Încă o dată, sensul adevărat al acestor proporţii unghiulare este să arate relaţia 

dintre cele douăsprezece seminţii ale lui Israel, precum şi pragurile astrofizice ale 

zodiacului; şi pentru a arăta modul în care aceste praguri unificate şi exemplificate de 

către Camera Regelui din Marea Piramidă se vor  deschide la o cosmologie superioară 



dincolo de cele douăsprezece semne. 

     38 Aceasta va avea loc atunci când cosinusul lui Iuda este conectat cu Camera Fiului 

în Marea Piramidă. Camera Fiului este situată în Ochiul lui Horus (în poziţia lăcaşului 

ochiului). Ochiul lui Horus este format de către Camera Regelui şi Marea Galerie ca şi 

pleoapă superioară şi Camera Reginei şi Pasajul Camerei Reginei crează pleoapa 

inferioară în jurul Camerei Fiului. 

     39 Camera Fiului va deschide uşile ascunse şi va debloca misterele finale ale 

piramidei. Şi această conexiune va marca momentul venirii Serviciului lui Cristos aşa 

cum a proorocit Isaia : 

     40 "În ziua aceea, se va dovedi a fi un altar pentru YHWH în mijlocul ţării Egiptului 

şi un pilon pentru YHWH lângă graniţa acestuia şi trebuie să dovedească a fi un semn şi 

o mărturie a armatelor lui YHWH în ţara Egiptului; pentru că ei vor striga la YHWH din 

cauza asupritorilor şi el le va trimite un salvator, chiar unul mai mare, care îi va salva, de 

fapt, pe ei". 

     42 Acest lucru este îndeplinit în matematica lungimii "Camerei morţilor" faţă de 

intrarea Marii Piramide care se calculează la un total de 5449 inci . Aceasta este de 

asemenea, măsura de la baza exteriorului piramidei la coroana Piramidei care va primi 

Piatra de vârf a Mântuitorului. 

     43 Astfel, camera de sub Ochiul lui Horus marchează limita dincolo de care nu există 

"funcţii de moarte" la fel cum ciclul evolutiv al omului este focusat prin Camera Fiului în 

noi programe Adonai Tsebayoth. 

     44 În mod tradiţional, piramidologii au identificat măsurătorile piramidei cu astfel de 

evenimente biblice cum ar fi Creaţia, căderea Omului, Potopul, Naşterea lui Iisus, 

Învierea lui şi Începutul Ultimelor Zile. 

     45 Ei au folosit, de asemenea, numărul de 365,242 (cu o zecimală flotantă), ca unul 

dintre numerele cheie pentru calculele piramidale. Acest număr nu este numai numărul 

exact de zile într-un an solar, dar se leagă cu numărul exact de zile pe care Enoh le-a trăit 

pe Pământ, conform Tora. Astfel, întregul design geometric al Marii Piramide este 

construit pe "Cercul de Enoh." 

      46 Dar până când vom utiliza codurile lingvistice ale lui Moise, Ilie şi Iisus, nu vom 

recunoaşte faptul că toate aceste modele lingvistice sunt coordonatele triunghiulare ale 

minţii superioare care şi-a centrat cunoaşterea sa în câmpul de forţă umană. Totuşi, 

atunci când fuzionăm cu Cristos, vom recunoaşte că inteligenţa infinită merge dincolo de 

conştiinţa lumilor inferioare. 

     47 Pentru acest motiv, Tora Or absoarbe tărâmurile căzute galactice de conştiinţă şi 

contopeşte Lumina prost direcţionată în Lumina lui Dumnezeu. Acest lucru îi permite 

omului să se mute de la evoluţia punctului zero la tehnologia Luminii în creaţia nucleelor 

stelare dincolo de spirala negativă a copacului galactic al acestei zone de Lumină. 

     48 Şi când lucrăm direct cu Evoluţia superioară, vom înţelege modul în care Cartea 

Genezei oferă patru tipuri diferite de cosmologii de creaţie. 

     49 Prima este cea a creării Iluminaţilor şi expansiunea multor ceruri; a doua este 

creaţia galaxiei noastre în expansiunea cerurilor noastre; a treia este creaţia Iluminaţilor 

superiori, de exemplu, creaţia sistemului nostru solar; şi al patrulea, ciclul Omului pe 

planetă în imaginea lui Adam Kadmon care ar putea vorbi cu Mintea Infinită şi să 



înţeleagă "copacii vieţii" ca fiind cele mai înalte  lumi sălaş. 

     50 Tora, de asemenea, foloseşte Numele Divin de treizeci şi două de ori în povestea 

creaţiei de la începutul Genezei. Aceasta reprezintă cele treizeci şi două de căi prin care 

Hokhmah devine manifestată. 

     51 Prin aceste treizeci şi două de căi, sufletul, ca pur germen de sămânţă de Nogan şi 

Ahiden (substanţa unită) şi Yehidah (cea mai înaltă categorie de experienţă) coboară să 

fie încarnat în corpul fizic. 

     52 Tora vorbeşte despre această unificare a celor treizeci şi două de blocuri de cons-

trucţie chimice în om care îi permit să primească Lak Boymer (gradul 33), pilonul de 

Lumină. Lak Boymer exemplifică iniţierea cu cele douăzeci şi două de litere ale semnă-

turii Divine în construcţia matematică din Exod 33:22, "Şi trebuie să apară în timp ce 

Gloria mea trece, trebuie să te pun într-o gaură într-o stâncă şi trebuie să-mi pun palma 

peste tine ca un ecran protector până când am trecut ." 

     53 Aici ecranul de Lumină este dat lui Moise, astfel ca el să poată sta în prezenţa lui 

Dumnezeu şi transcrie literele Limbii Divine. Această aceeaşi forţă de asemenea, permite 

pielii lui Moise "să trimită mai departe fascicule de Lumină. 

     54 În plus, Iisus, ca Shiur Komah, elimină aceste veşminte fizice manifestând pe 

Cristos. Iisus include toate cele mai bune funcţii şi atribute care trebuie să fie oferite lui 

Cristos în timpul strălucirii celui de-al treizeci şi treilea aeon al lui Am Soph. 

     55 Iisus demonstrează modul în care cele treizeci şi două de blocuri chimice de bază 

de construcţie utilizate în modelarea corpului fizic pot fi în mod corespunzător sintetizate 

în Lumina lui Adam Kadmon în cel de-al treizeci şi treilea an al sau. 

     56 Astfel, Cristos permite tuturor constantelor biologice să meargă dincolo de cele 

douăzeci şi două de praguri inferioare astrofizice din Revelaţie  în veşmântul perfect al 

lui Dumnezeu. 

     57 Cheile limbajului matematic al Torei pot fi, de asemenea, văzute în numeroase alte 

evenimente care amplifică corpul spiritual. De exemplu, ziua  primelor roade este un 

Festival evreesc sărbătorit la cincizeci de zile după Paşte. Şi la fel cum acest "Festival de 

Rusalii" marchează recoltarea primelor fructe  din Vechiul Testament de asemenea, 

"vorbirea în limbi" a avut loc în timpul acestui festival care prezintă primele roade ale 

Duhului Sfânt date pentru a activa corpurile de Lumină. 

     58 Acesta este modul în care reţeaua de memorie a modelelor regeneratorii ale 

conştiinţei îşi impart transformarea memoriei în următoarea ordine de evoluţie care este 

dincolo de "cuvintele" lumii vechi pentru că este scrisă în limba de Lumină. 

     59 Tora le vorbeşte preoţilor adevăraţi ai Luminii care au ascultat acelaşi Cuvânt al 

Creaţiei trimis de la începutul timpului. Şi ca martori contemporani ai Luminii, modelele 

memoriei noastre şi proiecţiile sunt în prezent colectate şi făcute din nou. Astfel, ne 

declarăm preoţia în Numele adevărat al lui YHWH ca fii loiali şi dedicaţi lui Dumnezeu. 

     60 Tora, atunci când este folosită în mod corect cu Numele lui Dumnezeu devine 

Limba lui Shuvah care activează o revenire a conştiinţei la planurile superioare de 

conştiinţă. Tora este limba spiritual-ştiinţifică a Iluminaţilor prin care suntem deschişi să 

vorbim şi să fim o minte cu Fii lui Dumnezeu. 

     61 Şi prin strălucirea în creştere a literelor divine, cea mai înaltă substanţă a Luminii 

neutralizează facultatea intelectului astfel încât să-l facă incapabil de a înţelege altceva în 



prezenţa sa astfel încât gloria sa să poată fi văzută. 

     62 În ceasul absolvirii corpul nostru va fi la fel ca pergamentul Torei, încărcat cu 

Lumină şi livrat ca un cadou Lumilor Sălaşurilor Kaballah. 

     63 Prin Kaballah manifestarea activităţilor şi a funcţiilor facultăţilor rezervate pentru 

Maeştrii Înălţaţi sunt transmise Sfinţilor Luminii care au depăşit întunericul cu puterea 

Cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum Hosannah este unită cu splendoarea nespusă a lui 

Yesh Me ayin, Dumnezeu aşa cum este El, total dincolo de înţelegere. 

 

        

                                          2-0-7 

 

      CHEILE LINGVISTICII VIITOARE SUNT ÎN SCRIPTURILE DE LUMINĂ   
      CARE SUNT CODURILE ILUMINAŢILOR. ÎN ACESTE SCRIPTURI   
      FIECARE LITERĂ CAUZEAZĂ ILUMINAREA DIVINILOR CA SĂ   
      ÎNCOLŢEASCĂ MAI DEPARTE ŞI SĂ CREEZE TRECEREA UNUI  
      UNIVERS ÎN LUMINA ALTUIA ŞI STABILEŞTE ÎN ADÂNCIMILE   
      CONŞTIINŢEI ALINIAMENTELE LIMBAJULUI CU MINTEA CREATIVĂ 

A UNIVERSULUI CARE, ÎN DUMNEZEIREA SA RE-ÎNOIEŞTE CREAŢIA ÎN FIECARE ZI 
CONTINUU ŞI VORBEŞTE PRIN ILUMINAŢI.                                  
 

     1 Această Cheie a lui Enoh, Cheia şapte a universurilor Fiului Paradisului, vorbeşte 

de iluminaţi care lucrează pe a Şaptea Rază aducând codurile modului utilizării şi crearii 

vieţii prin literele divine. 

     2 Acest transfer al limbajului este dobândit atunci când mintea poate funcţiona pe 

nivelul şapte de energie unde Gazda de Lumină, Adonai Tsebayoth, vine să se 

împărtăşească cu Omul în ziua Sabatului. 

     3 Acest lucru nu este Sabatul de Lumină pe care îl găsim istoricizat în mitologia 

religioasă; ea nu este ziua Sabatului a ciclului de douăzeci şi patru de ore calculat de 

matematicieni, ci este o "zi" sau aeon de creaţie, o perioadă ion, prin care conştiinţa 

Omului este direct aliniată de formele-gând superioare ale  Razei a Şaptea a Creaţiei. 

     4 Domnii Luminii vin pe a Şaptea Rază pentru a armoniza imaginea superioară a 

seminţelor lui Adam cu rasele rădăcină care au evoluat de la această creaţie stelară. Ei 

vin să aducă învăţăturile direct de la Tronul lui YHWH. 

     5 Ei folosesc limbajul Tronului, "Lingvistica Luminii Vii" ca să armonizeze evoluţiile 

primelor şase zile sau aeoni de creaţie în imaginea Tatălui. 

     6 Învăţăturile de Lumină sunt trimise de la lumile superioare la creaţiile inferioare 

planetare în limbajul superior de Lumină care comunică prin geometrii pulsatorii de 

Lumină sau ideograme cibernetice. Aceste învăţături ale înţelepciunii sunt date pentru a 

permite Omului să aibă comuniune cu alte planete de inteligenţă. 

     7 Esenţa acestor învăţături a fost dată în trecut, înainte de "coruptia Omului". Totuşi, 

cu corupţia Omului de către Frăţiile căzute, Omul a fost învăţat prin învăţături false cum 

să utilizeze acest Limbaj de Lumină pentru războiul spaţial şi planetar. 



     8 Prin utilizarea acestor învăţături căzute o specie nouă a fost creata pentru a face 

munca de gospodărire a planetei. Această specie a fost parte umană şi parte animal. 

      9 Umanitatea Adamică căzută a dorit să dea acestei creaţii de sub-specie o formă de 

evlavie şi să-i dea acces la învăţăturile evolutive superioare. Aceasta a fost dincolo de 

capacitatea lor spirituală şi genetică de a înţelege şi prin urmare, ar fi rezultat distrugerea 

completă a planetei. 

     10 Astfel, Consiliile Domnilor Luminii au trebuit să intervină pentru a preveni specia 

coruptă să se încrucişeze cu inteligenţa de pe această planetă sau din alte medii planetare 

prin migraţie în spaţiu. 

     11 Pentru a preveni acest lucru să se întâmple, Consiliile Domnilor Luminii au decis 

să încurce în mod deliberat limbile raselor de pe Pământ astfel ca omul să nu mai aibă 

acces la înregistrările superioare nici capacitatea de a construi un ac spaţial pentru a 

comunica cu zeii. 

 

                         
 
              Fig. 11 Victoria Înfăţisării de Multe Culori a Tatălui asupra Funcţiilor Cubice    

           ale Minţii.   

 



          12 Numai atunci când omul este capabil de a fi Lumina lui Cristos din nou, el va fi 

capabil de a folosi limba de Lumină şi să fie co-participant la lumile superioare ale 

Luminii. 

     13 El va dobândi atunci limba Fiilor Luminii pe care primii membri ai Rasei lui Adam 

au utilizat-o atunci când au ajuns iniţial pe planetă. Şi acesta este motivul pentru care 

Enoh vorbeşte comunităţii umane în acest moment; pentru că mintea umană trebuie să fie 

pregătită să se bucure de dimensiunile comunicării care a fost iniţial prezentă pentru 

profeţii şi oamenii de ştiinţă-preoţi care au mers pe Pământ. 

     14 Enoh mi-a spus că Limba Tronului funcţionează ca şi comunicare instantă cu 

Mintea Infinită folosind cibernetica ideogramelor şi pictogramelor. Acesta este un limbaj 

de simboluri de Lumină care lucrează cu mai mult decât cu forme bidimensionale de 

limbaj grafic. 

     15 Caligrafia literelor de foc ale Limbajului Luminii modifică substatul memoriei 

Limbajului care afectează nivelurile psihologice, neurologice, biochimice şi cosmologice 

de acordare a gândirii. 

     16 Cunoaşterea acestei Limbi provine dintr-un nucleu de memorie de infor-maţii care 

sunt împărtăşite de către Evoluţia superioară. 

     17 Nucleul de memorie, la rândul său, este controlat de către un Consiliu intermediar 

şi este utilizat pentru a produce forme-gând holistice care sunt aplicabile tuturor 

societăţilor planetare care sunt deservite de o staţie intermediara. 

     18 Acest lucru permite indivizilor unei societati planetare date care sunt "contactaţi" 

să comunice cu mai multe comunităţi de inteligenţe sub conducerea unei statii 

intermediare. 

     19 În aceste pictograme şi ideograme, Domnii Luminii pot fuziona scenariile abstracte 

ale multor ordine ale conştiinţei. Acest lucru permite Domnilor Luminii să ajungă la mai 

multe lumi planetare şi niveluri de realitate simultan şi să îmbine diferitele limbi în 

acelaşi scenariu abstract. 

     20 Limba de Lumină care este utilizată de către Consiliul Intermediar ajută la 

organizarea şi reorganizarea răspunsurilor mecanismelor neuronale ale raselor fizice. 

     21 Acest lucru trebuie făcut deoarece mecanismele neuronale ale sub-proceselor (ale 

creierului individual) sunt atât de împletite în cuplarea încrucişată a câmpurilor 

conştiinţei planetare încât transferul imaginilor complexe necesită  multiple planuri de 

Lumină (de exemplu, recepţia pe mai multe niveluri). 

     22 Aceste multiple planuri ale Luminii conectează mai multe centre de creştere cu o 

ideogramă părinte. 

     23 Astfel, creierul trebuie să fie instruit să lucreze ideograme complexe şi pictograme 

printr-un proces unic de Lumină care coordonează toate centrele chakra la cuplarea audio 

a indicilor de culoare şi sunet. 

     24 Astfel, transmisiile ideografice şi pictografice, prin multiple planuri ale Luminii, se 

transformă într-o serie de seturi cibernetice de culoare şi seturi fonetice de culoare. 

     25 Planurile multiple de culoare creeaza un "cortiocolor" de control pentru intrare 

care este apoi coordonat cu procesul acordarii sensibilizate. Geometria Luminii schimbă 

aparatul perceptual al creierului precum şi centrele de simţ ale corpului. 

     26 Acest proces (de recepţie) este început prin proiecţia unei forme "Yod" viu 



colorate de Lumină pe faţa subiectului astfel încât să declanşeze combinaţii necesare 

chimice care activează mintea pentru a primi ideogramele comunicării. 

     27 Învăţarea limbii proiectate este menţinută atât în cadrul centrului geometric al 

câmpului proiectat şi al câmpului receptiv simultan. 

     28 Atunci când mintea este activată, creierul poate primi noi geometrii ideografice (de 

exemplu, forme "vii" holografice) şi de Lumină constituite din mai multe seturi de 

semnale care sunt pe deplin uşor de înţeles. 

      29 Aceste semnale sunt trimise prin serii de secvenţe de flash-uri rapide. Totuşi, 

forma de undă iniţială nu se modifică; se însămânţează în mintea Omului şi nu este 

afectată de imaginea retinei. Astfel, se reţine un model original şi culoare. 

      30 La fel cum inteligenţa galactică inferioară poate comunica cu diferitele tărâmuri 

planetare de inteligenţă prin gânduri-cuvinte auzite în mintea voastră  deşi nu a primit 

nimic prin sunet audibil, de asemenea Domnii Luminii comunică prin pictograme şi 

ideograme pe deplin experimentate în mintea voastră cu toate ca nu face obiectul nici 

unei imagini retiniene. 

      31 Totuşi, acest lucru este atât de complex că literele de Lumină Vie trebuie să fie 

mai întâi însămânţate în subconştient în timpul somnului. Acest lucru este pentru 

pregătirea vehiculelor spirituale interioare pentru a unifica toate geometriile 

neasimilabile ale subconştientului întunecat într-o literă  divină. Această literă divină 

poate reţine atenţia sufletului în timp ce acesta doarme şi cu grijă, învaţă sufletul să 

recunoască diferenţele dintre literele divine şi modelele arhetipale ale subconştientului. 

      32 Când sufletul a fost pregătit să recunoască mai multe litere divine, atunci educaţia 

sufletul poate începe în stările creative de conştiinţă. 

      33 Acolo vehiculul sufletului începe să experimenteze manifestările Proiecţiilor de 

Lumină şi geometriilor care apar ca manifestări singulare de Lumină înainte ca acestea să 

fie transformate în "pictograme" şi o serie de "pictograme". 

      34 Prin aceste geometrii sufletul recunoaşte că are o contrapartidă cunoscută ca 

Sinele Suprem cu care se poate comunica. Şi când sufletul este suficient de aclimatizat cu 

imaginile de Lumină, Sinele Suprem ca instructor, arată sufletului că are mai multe 

vehicule spirituale cu care lucrează cu Scriptura dinină care este hrana vehiculelor 

spirituale. 

      35 Când subconştientul poate fi unificat printr-un alfabet de bază de pictograme, 

viaţa este dezvăluită continuand  în conformitate cu imaginea programelor acestor 

scripturi "de foc." Acestea sunt însămânţate dintr-un cer într-altul permitând inteligenţei 

fizice să experimenteze alte lumi ale realităţii. 

     36 Aceste ideograme şi pictograme de geometrii celeste fuzionează culoarea şi 

indexurile matematice care respaţializează conştiinţa Omului de a participa în celule de 

timp multiple de informaţii. 

      37 Astfel, gândurile umane se pot realiza în sincrosimilaritatea din alte zone de timp 

de conştiinţă stabilizând conformaţiile prin limbajul Luminii. 

      38 Acest limbaj divin este, de asemenea, legătura inductivă pentru încă "vocea mică" 

din corp care vă sfătuieşte pe voi în deciziile de zi cu zi din lume, astfel încât conştiinţa 

voastră să nu greşească în executarea voinţei Tatălui. 

      39 Acesta este Limbajul Luminii utilizat de către toţi membrii ierarhici; acesta este 



cuvântul lor Sfânt utilizat să vorbească în prezenţa Tatălui, pentru a vorbi direct cu Tatăl, 

indiferent de ce variantă sufletul a îmbrăcat pentru a servi chiar şi în lumi îndepărtate 

care sunt ţesute din Literele de Lumină. 

      40 Vehiculul fizic este necesar ca să manifesteze literele divine pe plan 

tridimensional. 

      41 Astfel, trebuie să vedem cum universul fizic a fost modelat din literele divine de 

foc. În consecinţă, dacă unele litere pot modela în continuare structura de Lumină 

vibratorie a corpului pe o scală mică, vă puteţi imagina cât poate accelera Limba divină 

corpul de viaţă la o scară superioară de creare unde limbajul uman va fi înlocuit cu 

Limba imaginilor de Lumină. 

     42 Sublimbajele umane sunt create prin gruparea câmpurilor vizuale ale vocalelor şi 

consoanelor de bază. Omul nu înţelege că în timpul acestor stadii incipiente de evoluţie, 

modelele sale vocale sunt trase dintr-un "mediu de conştiinţă prins în capcană" controlat 

de indicatorii undei mediului său planetar biomagnetic şi gravitaţional. 

     43 Omul va schimba "sistemul lui de limbaj" atunci când el începe să schimbe 

indicatorii undei. De aceea litere ebraice sunt etern scrise în geometrii de culoare care 

exprimă mai multe canale de limbă, astfel încât integritatea Scripturii să poată participa 

etern în alte căi de creaţie. 

     44 Astfel, pe când sufletul evoluează din evoluţia Pământului prin multe dimensiuni 

spaţiale, el îşi schimbă limba de la vibraţia sunetului la Limba de Lumină operând pe o 

frecvenţă superioară de Lumină. Iar această Cheie este îndeplinită atunci când Omului îi 

este dată Limba de învăţare necesară să-l ducă prin Alpha şi Omega de la Raza a Şaptea a 

Creaţiei de Lumină în Raza a Opta, deschiderea porţilor cerurilor noi. 

     45 Limbajul Tatălui este un apel la Preaiubit, ca Lumină spirituală care se deplasează 

în apele creaţiei. Şi tu eşti aceea creaţie. 

 

                                       2-0-8 

 
      CHEILE VIITOAREI BIOLOGII ŞI VIITOAREI EXOBIOLOGII SUNT   
       DATE ÎN "PUTEREA LUI ELOHIM," ENERGIILE TRONULUI,   
       CARE SE EXTIND PRIN MULTE CELULE TEMPORALE ŞI AU, ÎN   
       UNUVERSURILE EVOLUŢIEI SUPERIOARE, ABILITATEA SĂ   
       EXTINDĂ CORPUL-MINTE ŞI SĂ CEREEZE SPECIFICAŢII DE  
       SUPERSPECTRUM DINTR-UN "CORP DE LUMINĂ PĂRINTE" 

ÎNTR-O MULTITUDINE DE CELULE TEMPORALE, GEOMETRII ŞI FIINŢE TOATE SINCRO-
NIZATE CA ÎNCARNĂRI ALE ACELEIASI MINŢI CU "FEŢE TEMPORALE DIFERITE" ASTFEL 
ÎNCÂT SĂ ACOPERE FAŢA UNUI UNIVERS DE LUMINĂ CU MULTE CELULE TEMPORALE, 
DAR SĂ GUVERNEZE "MEMBRANELE UNIVERSURILOR CU ILUMINAŢII FUNCŢIONÂND ÎN 
SPECII." ÎN PUTEREA LUI ELOHIM UNIVERSUL URMÂTOR ÎNŢELEGE EXPERIENŢELE EL 
ÎNSUŞI CA "B'NAI ELOHIM," COPIII LUI DUMNEZEU CEL VIU, CÂND ESTE SPUS, "VENIŢI, 
SĂ FACEM OMUL ÎN IMAGINEA NOASTRĂ." ÎN "ELOHIM" MINTEA CREATOARE VIE 
EXPERIMENTEAZĂ MULTELE UNIVERSURI.   

 



     1 Această Cheie este dată ca şi Cheia a opta a universurilor infinite ale Fiului 

Paradisului. Spune despre Elohim, Ordinul suprem creativ al Domnilor  Luminii care vin 

din diferite dimensiuni ale Creaţiei ca să creeze Omul în imaginea sistemelor superioare 

ale Fiului. 

     2 Când eram luat în Merkabah, eram dus la un univers superior în Orion cunoscut sub 

numele de Orionis, unde Domnii Luminii sunt staţionaţi. În acest univers superior există 

un câmp de energie de Control Suprem pe care Elohim îl utilizează pentru a seta 

vibraţiile Luminoase care formează modele de colorare pentru a crea viaţă din Ochiul 

Etern. Prin modularea modelelor de colorare prin Ochi, ei creează instantaneu corpuri 

fizice în acord cu vibraţiile Luminii. Acesta este motivul pentru Ochiul Etern al lui Horus 

este pus simbolic asupra piramidelor de Lumină pentru că el reprezintă modul în care 

Ochiul Veşnic este folosit pentru a forma detectoarele de margine şi detectoare de sens în 

întreaga structură a codului de memorie a creierului. 

      3 Omul, ca cel mai înalt punct de pe nivelul de evoluţie al mamiferelor, este acum 

remodelat să meargă dincolo de căderea evolutivă într-un nou aranjament al modelelor 

sale cromozomiale, ca el să poată funcţiona ca o forţă de Lumină mulţi-mamiferică. 

      4 Această nouă rasă va fi creată în acord cu Elohim şi cu Domnii Luminii pentru a da 

Omului posibilitatea de a participa la mai multe corpuri de materie-energie în acelaşi 

timp; Omul va exista, astfel, ca o flotă de fiinţe. 

      5 În acelaşi fel Elohim fuctionează ca o inteligenţă spirituală superioară în spatele 

Consiliilor de Lumină multistelare şi Consiliilor intergalatice intermediare. Acestea 

determina dacă sau nu forţa de Lumină a evoluţiei ar trebui să fie accelerată sau încetinită 

de o reţea suplimentară de limbaj. 

      6 Noul limbaj ca o structură întreagă de Lumină vibratorie este dat Omului ca o haină 

exterioară în acelaşi mod în care el generează straturi de piele, fiecare având celule care 

comunică, fiecare având celule cu factori de memorie senzitivă ai straturilor de piele care 

trebuie să fie în mod constant ţinute în viaţă pentru diferite etape de lucru. Controalele 

celulelor de conştiinţă, la rândul său, controlează straturile de energie puse în jurul 

corpului care permit mai multe corpuri. 

     7 Omul poate, apoi, funcţiona ca o gazdă pentru Elohim atunci când întruchipează 

mai multe vehicule diferite galactice mai degrabă decât doar un sine superior; "Unul" 

extinzând Corpul de Lumină va fi centrat în "Multe" canale de încarnare. 

     8 La etapa actuală de evoluţie, corpul fizic al omului poate ocupa doar o celulă 

temporală de conştiinţă. Totuşi omul, prin cele cinci corpuri ale sale are potenţialul de a 

evolua afinitatea mentală şi de a proclama veridicitatea pentru Elohimul său galactic ca 

parte a Minţii Universale. 

     9 Această veridicitate poate fi atinsă o dată ce energia de Lumină a celor cinci corpuri 

a fost aliniată la corpul Sinelui Suprem prin intermediul unui Lay-oo-esh, pilon de 

Lumină, care la rândul său trebuie să fie aliniat cu câmpul coerent al Corpului Cristic 

astfel ca Sinele Suprem să fie liber de Logosul Solar. Când Sinele Suprem este ataşat la 

mantaua superioară Cristică de Lumină, câmpurile chakrelor a opta şi a noua a Luminii 

Cristice permit Sinelui Suprem Cristic să funcţioneze în cel mult nouă dimensiuni în 

universul nostru local ca o creaţie de superspecie. 

     10 Enoh mi-a spus, "Vino, să facem Omul după chipul nostru." Am fost dus într-un 



consiliu galactic şi spectrul galactic era de noi sisteme stelare care erau evoluate. 

      11 Enoh mi-a arătat cum fiinţele de Lumină ale proporţiei mult superioare 

corpurilor umane de pe Pământ, sunt create. 

      12 Şi am văzut o cameră specială, cu feţe pentru întruchiparea spiritului în formă. 

Camera avea culori pentru ochii membrilor ierarhici care erau în forma Ochiului lui 

Horus. Fiecare ochi putea crea un anumit corp de materie-energie necesar pentru o scală 

de formă materială şi atunci când ochiul corespunzător este selectat, îi este dată o 

secţiune conică impregnând o formă de corp din celule. Impregnarea secţiunii conice a 

celulelor este stabilită de codurile de Lumină care sunt grupate împreună. Şi am văzut 

cum o entitate de Lumină întrupează un corp de adult nou-născut de energie pură înainte 

de a fi întrupat în carne. Această entitate de Lumină este apoi reprezentată prin Ochiul lui 

Horus şi trimisă pe o lungime de undă a Luminii conştiinţei într-o planetă dată pentru a 

crea, educa sau reprograma lumi evolutive ale inteligenţei. 

     13 Consiliul Domnilor Luminii iau controalele de Lumină ale liniei A, liniei B şi 

liniei G şi le pun împreună pentru a evolua o formă fizică. Ele formează o fiinţă asexuată 

la care scripturile Tora Or se referă când vorbesc despre corpuri spirit de Heruvimi 

capabile de a lua o forma sexuată direct prin impregnare divină fără o sămânţă fizică. Şi 

aceste identităţi de conştiinţă de specie, indife-rent de forma chimică a urechii sau 

culoarea ochilor, reflectă faţa Domnilor de Lumină sau Adam Kadmon al cărui corp de 

materie-energie este moştenit de la B'nai Elohim . 

     14 Când entitatea ajunge pe planetă începe evoluţia corpului său fizic care, fie se 

conformează cu forma conştiinţei sale în imaginea dumnezeirii sau încalcă programul 

Sinelui Suprem adaptâdu-se la forme retrograde evolutive care nu sunt spiritual aliniate 

cu reţelele sale originale de conştiinţă a Luminii. 

     15 Domnii Luminii mi-au arătat acest lucru în mare detaliu. Şi cu veneraţie cu 

adevărat mare şi cu mulţumire am spus, " Cu adevărat YHWH este forţa de viaţă plină de 

har care susţine toate creaţiile sale prin Înţelepţii slujitori ai Creaţiei." 

     16 Cu aceşti slujitori am proclamat salutul, "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 

Tsebayoth", "Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu! Pentru că am înţeles modul în 

care El guvernează multe Tronuri şi Domnii, multe specii şi păşuni multe şi câmpuri de 

Lumină. 

     17 "Rasa superioară" de substanţă de Lumină care serveşte pe Tatăl, este continuu 

trimisă pentru a crea şi de a recrea Lumina în toate celulele temporale în cadrul nenumă-

ratelor universuri pentru că în programul superior nu există nici început şi nici sfârşit. 

     18 În regatele lumii de praf inferioare de carne sunt puncte de creştere comparativă şi 

moarte comparativă, dar toate acestea sunt aduse înapoi la planul original al creaţiei 

Sinelui Suprem prin aliniamentele superspectrului prin intermediul unei superspecii 

numite Zohar. Ei sunt fiinţe de Lumină care sunt încarnarea B'nai Elohimilor având 

posibilitatea de a trimite în jos corpul lor minte în programe de timp astfel încât să pună 

multe trupuri fizice să gestioneze şi să conducă înţeleptele programe ale Instructorului lor, 

Consiliul de Lumină Elohim. 

     19 Astfel, ei se încarnează în multe celule temporale pentru a guverna natura şi 

destinul unei plasme de viaţă. 

     20 Ei îşi pot proiecta mintea în corpurile sau plasma chimică a locuinţelor de viaţă a 



subspeciilor pentru a efectua operaţiuni fizice pe conştiinţa de Lumină a superspectrului. 

     21 Evoluţiile subspeciei sunt celulele degetelor mâinilor şi celulele degetelor 

picioarelor ale galacticului Adam Kadmon. 

     22 Pe când Domnii Luminii extind conştiinţa lor de Lumină prin multe câmpuri de 

timp, în multe trupuri ale creaţiei, ei se arată ca întruchipări ale Minţii Ierarhice a Sinelui 

Suprem galactic în corpurile temporale diferite. 

     23 Consiliile de Lumină au, în general, o anumită formă-gând pentru creaţia de specie 

de inteligenţă în lumile inferioare. Această formă-gând este trimisă printr-o reţea 

biomagnetică care determină dacă forma-gând va deveni animal, om, calculator Seraph 

sau Om spiritual, etc 

     24 Toate inteligenţele superspectrului există într-o multitudine de creaţii de celule de 

timp pentru că ele sunt geometrii de Lumină fără fiinţe singulare, capabile să se proiec-

teze în multe creaţii de celule de timp. Toate sunt sincronizate împreună ca Tronul de 

energie superioară al Centralei de Control, Mintea superioară a multor comandamente 

galactice care trimit forme-gând să se materializeze în celulele creierului, celule 

temporale şi "roţi în roţi" în numele Trikaya, "Tatăl, Fiul, Shekinah", unitatea de viaţă 

care guvernează multe ierarhii galactice. 

     25 Tot ce ţine de formă, în ceea ce priveşte creaţia energiei conştiinţei, dă forma la 

toată substanţa planetară. 

    26 Un aranjament de corp din întregul substanţei galactice ia forma întruchipărilor 

subspeciei. 

    27 Un aranjament de minte este formată din universul local şi există ca mai multe 

întruchipări mentale de bază a biotraducătoarelor. 

    28 Corpurile de conştiinţă ale Domnilor de Lumină proiectează modele piramidale de 

creaţie a conştiinţei care unifică mai multe universuri cu experimentele noii rase. Rasa 

fizică astfel serveşte ca un mecanism de ajustare în timp pentru veşmântul biologic 

superior care suportă o piramidă cosmică furnizând teste pentru miriade de tărâmuri 

celulare ale conştiinţei. 

     29 Eternul YHWH emanează limbaje de Lumină de la Metatron care se materializea-

ză în formă. Pe când limbajul de Lumină se materializează în fiinţă, înţelepciunea 

Luminii se materializează în vibraţii de conştiinţă. Astfel, Eternul emană în Finit şi 

devine EHYEH ASHER EHYEH, EU SUNT CEL CE SUNT. 

     30 Corpul universal care conduce toate corpurile stelare permite funcţionarea pe 

diferite niveluri de ionizare a vieţii în ascultarea aranjamentului de funcţii ale regatelor 

biologice. 

     31 Mai mult, sufletul Omului merge pe orice plan pe care îl generează dincolo de 

sfera Alpha-Omega. Prin învăţăturile Frăţiilor, funcţia mâinii drepte a Domnilor Elohim 

permite Omului să devină B'nai Elohim învăţând tehnicile potrivite pentru alinierea reală 

a multelor sale vehicule în sufletul său spiritual. Sufletului spiritual care face muncă la 

superlativ pentru Tatăl îi este permis să adopte forme ierarhice în experiente de Lumină 

multidimensională. Pământeanul va descoperi curând că el nu este o creaţie unică inde-

pendentă, ci una din multele forme de inteligenţă modelată din Lumina 

multidimensională. 

     32 Prin studiul codurilor revelate de Lumină, planurile interioare ale fiinţei noastre 



dobândesc dimensiuni suplimentare care sunt necesare pentru a merge dincolo de lumea 

materială tridimensională în care trăim. Ele sunt conectate la ciclul total al evoluţiei 

sufletului şi pentru acest motiv ele funcţionează ca forţă de orientare pentru a duce 

creaţia conştiinţei Omului dincolo de zona fizică nulă electromagnetică care este un 

rezultat al încălcării fizice şi pustiirea forţelor vieţii planetare rămase pe marginea 

sferelor galactice în universurile locale. 

     33 Prin codurile de Lumină vom vedea cum iluminarea este cartografierea pentru evo-

luţia organică şi voinţa inteligenţei cosmice. Kaballah realizată a fiinţei cunoscute sub 

numele de Adam Kadmon şi Merkabah realizată a fiinţei cunoscute sub numele de 

EHYEH ASHER EHYEH conectează inteligenţa noastră de viaţă cu mai multe 

universuri de viaţă. 

     34 Domnii Luminii ne vor ajuta să înţelegem cosmologia conştiinţei  inteligenţei 

gânditoare superioare atunci când aria degenerării afinităţii ego-ului a fost deformată de 

dotările superioare ale Luminii şi Iubirii. 

     35 Aceasta este reprogramarea vieţii codificată în limbajul stelar şi aceasta este 

reprogramarea energiilor vieţii ascendente de la lumile fizice ale cerurilor inferioare 

despre care s-a vorbit în pergamentele ilustre a tuturor Maeştrilor Înălţaţi care vorbesc 

despre lumea Tatălui de multe sălaşuri. 

     36 Strigaţi la Tatăl şi deveniţi uniţi cu Frăţiile în achiziţionarea înţelepciunii din 

lucrările secrete ale Duhului Adevărului şi deveniţi ca fraţii liberi în spirit, pentru că aţi 

putea fi ca Domnii Elohim de Lumină şi nu ca sclavi şi parteneri ai substanţei fizice a 

acestui Sălaş-lume trecatoare. 

 

                                                                    2-0-9 

 
      CHEILE VIITOAREI ISTORII SUNT DATE ÎN ENERGIILE CARE REVE-   
       LEAZĂ CUVÂNTUL DIVIN DE LA INCEPUTUL TIMPULUI, ŞI ÎN   
       ENERGIILE CARE REVELEAZĂ CUVÂNTUL ASCUNS DIVIN LA SFÂR-   
       ŞITUL CONŞTIINŢEI TIMPULUI. ENERGIILE VOR LUCI CA ŞI STRĂ-   
       LUCIREA FIRMAMENTULUI ŞI VOR REVELA STELELE PENTRU    
       CĂ ELE  SUNT ACELEAŞI, CELE MULTE ŞI UNA. "PRIMUL ADAM   

                                          KADMON", IMAGINEA LUI ELOHIM, CARE ESTE DE ASEMENEA      
                                          "ULTIMUL ADAM KADMON".                   

 
     1 Această Cheie a lui Enoh ne spune că energiile creierului, care au fost materializate 

la începutul prezentei frecvenţei conştiinţei în zona noastră de viaţă de Lumină, vor fi 

aceleaşi energii care vor reapărea din nou şi vor reorganiza câmpurile noastre de 

conştiinţă materializată la sfârşitul programului prezent pe când suntem înviaţi în noi 

forme-gând de conştiinţă. 

      2 Cheile lui Enoch sunt manifestate între primul Adam Kadmon şi ultimul Adam 

Kadmon. În creaţia tronurilor şi dominioanelor de geneză şi regeneză a inteligenţei, 

primul corp de conştiinţă de Lumină care a fost folosit pentru a crea programul de 

materializare a seminţelor stelare este, de asemenea, acelaşi tip de corp de Lumină folosit 



pentru a chema un program nou de viaţă la sfârşitul ciclului karmic. 

      3 Enoh a vorbit despre corespondenţa Corintiană în "Testamentul de  Lumina" din I 

Corinteni 15: 40-41 unde se spune: "Şi acolo sunt corpurile cereşti (plural, tărâmurile lui 

Adam Kadmon) şi corpurile pământeşti (plural - tărâmurile lui Adam); dar gloria 

corpurilor cereşti este un fel şi cea a corpurilor pământeşti este un fel diferit. Slava 

soarelui este un fel şi slava lunii este alta şi slava stelelor (regiunile manifestate ale rasei 

Zoharim) este alta; în fapt, stelele diferă de alte stele în slavă". 

      4 Textul din I Corinteni merge mai departe şi spune ceva destul de remarcabil şi se 

identifică ca o Cheie a Kaballah la puterea a patra îndeplinind această Cheie eternă a lui 

Enoh atunci când spune în 15: 42-45: "Deci, de asemenea, este învierea (reprogramarea ) 

din morţi. Este semănat în corupţie, el este ridicat în necoruptie". 

      5 "Este semănat în ocară, şi înviază în slavă. Este semănat în slăbiciune, înviază în 

putere". 

      6 "Este semănat într-un corp fizic, este ridicat într-un corp spiritual (forma de 

Lumină). Dacă există un corp fizic, există, de asemenea, unul spiritual. (Nu poate fi o 

materializare fără frecvenţele energetice care permit materializarea.) 

      7 "Este chiar aşa scris:" Omul dintâi, Adam, a devenit un suflet viu. Adam a fost 

făcut un duh dătător de viaţă." 

      8 Cu alte cuvinte, primul om, Adam a fost sinteza râului preexistent genetic şi 

astrofizic de viaţă, care a format dublul helix pe Pământ. Şi odată ce omul  Adam de pe 

această planetă poate ajunge la un nivel de evoluţie prin care el poate să-şi transforme 

corpul de materie-energie pentru a pleca, el va fi în măsură să dea vieţii lui aceeaşi formă 

sau direcţia altor regate de viaţă în procesul de evoluţie. Enoh mi-a explicat că, dacă 

sevitorul Luminii va fi ridicat de pe această planetă şi dus pe alte planete ale speciei 

inteligenţei, el va folosi iubirea în acelaşi mod divin, indiferent de diferenţele chimice 

care ar exista cu nouă specie. El va servi continuu Tatălui pentru că trupul său superior 

de Lumină va continua să iubeasca semenii săi cu plinătatea imaginii şi asemănării 

Sinelui Divin, Adam Kadmon în fiecare copil al lui Dumnezeu. Pentru că această planetă 

este o zonă de testare biochimică pentru Casa de multe sălaşuri care creează imagini noi 

prin intermediul vehiculului superior al  lui Adam Kadmon. 

      9 Greutăţile şi măsurile Regatului lui Dumnezeu au fost date primelor creaţii ale 

Rasei lui Adam a Domnilor de Lumină care au venit şi i-au dat Omului calificarea de a 

construi Împărăţia lui Dumnezeu pentru sferele planetare, în numele B'nai Elohim. 

Greutăţile şi măsurile care au fost date acestui câmp planetar au primit, totuşi, o 

spaţializare coruptă de Lumină de la locuitorii căzuţi care au fost alungaţi în regiunile 

exterioare ale spaţiului. Şi acum, la începutul acestui nou ciclu, acestei planete trebuie să-

i fie dată o nouă lungime de undă şi un corp nou mental de cristal pentru interconectarea 

cu alte staţii de viaţă şi să împărtăşească duhul dătător de viaţa cu alte creaţii în numele 

B'nai Elohimilor şi Domnilor Luminii. 

     10 Scriptura Luminii continuă în 15:46: "Totuşi, Primul este nu ceea ce este spiritual, 

dar ceea ce este fizic, apoi ceea ce este spiritual." 

     11 În timpul ciclului Alpha al creaţiei, Omul Adamic ca întrupare de corp de Lumină 

căzută este văzut în contrast cu Omul Adamic la sfârşitul ciclului Omega. Noi vedem 

primul Om Adamic fiind făcut de către procesele de viaţă ale lui YHWH, direct prin 



creaţia de stele în cerurile superioare. În procesul extinderii acestei creaţii spre noi 

regiuni ale cerului, creaţia Adamică a fost interceptată de către Păzitorii căzuţi şi 

transpusă într-o imperfectă Lumină fizică. 

     12 Acum, la sfârşitul acestui ciclu vedem al doilea Om Adamic făcut prin vizita 

Domnilor Luminii sau Inteligenţei Superioare care-l reprogramează pentru că el a pierdut 

aparatul conceptual de comunicare telepatică. Din moment ce el a pierdut capacitatea de 

a reconcilia nivelurile multidimensionale de programare a conştiinţei, factorul Elohim 

preia conducerea şi programează mecanismele supravietuitoare în modele identităţii celui 

de-al doilea Om Adamic astfel încât el să poată merge înapoi în forma de Lumină a lui 

Adam Kadmon. 

     13 I Corinteni 15: 47-49 continuă: "Omul dintâi este din Pământ şi făcut din praf, 

omul al doilea este din cer". 

     14 "Asa cum este cel făcut din praf, la fel sunt cei care sunt făcuţi din praf; şi aşa cum 

cel ceresc este, la fel sunt cei care sunt cereşti". 

     15 "Şi, aşa cum am purtat chipul celui făcut din praf,vom purta de asemenea imaginea 

celui ceresc." 

     16 Trebuie să înţelegem că în această Cheie a lui Zohar şi în această Cheie de la Enoh, 

Rasa planetară Adamică de pe această creaţie a lumii de praf a evoluat dintr-un plan 

magnetic căzut de inteligenţă transferat în acest câmp de către Păzitorii căzuţi care au 

interceptat o manifestare a multor creaţii divine, Adam Kadmon. Societatea Adamică 

care a căzut din Lumină trebuie să fie măsurată în termenii lumilor care au precedat 

această lume şi lumea care va fi restaurată astfel încât forţa de Lumină a lui Adam să 

poată străluci ca strălucirea multor ceruri şi să participe la evoluţiile multor stele, 

înţelepciunea stelară care a fost iniţial destinată pentru Om. Şi atunci când Omul poate 

reveni la imaginea şi asemănarea lui Adam original pe care l-au creat Elohim, cunoscut 

în Zohar ca Adam Kadmon, atunci Omul poate merge din nou de la acest corp stelar de 

formă materială situat în Sisteme de Populaţie I de viaţă în Sisteme de Populaţie II de 

viaţă care formează inteligenţa colectivă în centrul universului nostru local, Centrala de 

Control a Râului de viaţă al galaxiei noastre. 

     17 Şi pe când ne dăm seama de acest lucru, putem înţelege drama cosmologică între 

Domnii Luminii şi energiile mentale căzute care au lăsat energiile superioare de Lumină 

pentru a servi în forţele Luciferiene de Lumină defocalizată. În scopul de a înţelege 

libertatea spiritului de a lucra cu Ierarhia Tatălui, este necesar ca Omul să înţeleagă 

modul în care orice dimensiune de Lumină, precum şi orice Prinţ al Luminii poate merge 

mai departe de Tronul Tatălui ca să creeze viaţă şi Lumină în gloria lui, mai degrabă 

decât în Domnia colectivă a universului. 

     18 Pentru acest motiv, de a glorifica universul nostru în imaginea de Lumină 

universală a Tatălui, Serviciul Cristic a fost stabilit pentru a depăşi creaţiile Ur care au 

căzut din Graţia Tatălui printr-un Prinţ glorios de Lumină care a luat iubirea Tatălui şi a 

creat Tronul său şi stăpânirea în imaginea sa - Lucifer - Ur care a solicitat onoare şi 

stăpânire în primul rând şi apoi Iubire. Astfel, ordinea creaţiei Luciferiene s-a extins în 

regiunile universurilor exterioare prin emisari de Lumină şi vehicule Ur de distrugere 

pentru a servi Lumina căzută, Lucifer. 

      19 Atunci când ciclul creaţiei merge înainte, conştiinţa lui Adam care a fost purificată 



poate fi generată în noi corpuri de Lumină. Acele corpuri de Lumină atunci continuă şi 

sunt capabile de a lua noi forme fizice şi intră în spaţiile de corupţie ale universurilor 

muribunde pentru a învăţa creaţiile fizice să transforme moartea ori intră în noi forme 

organice ale principiilor cereşti. Energiile lui Adam Kadmon, de fapt, continuă ca izvor 

nesecat de creaţie cu acelaşi tip de model de gândire care funcţionează la fel de eficient 

pe dimensiunile superioare ale fiinţelor cosmologice aşa cum lucrează în această parte a 

relativităţii. Aceasta deoarece corpul de conştiinţă de pe această parte este interconectat 

cu Corpul Christic de pe cealaltă parte. 

     20 Scripturile antice ale lui Zohar se referă la cuvântul Mashiah, Christos ca şi Corpul 

de răscumpărare de Lumină lucrând cu universul exterior care poate veni, crea un corp şi 

să ia acea viaţa înapoi în niveluri mai ridicate de creaţie stelară pentru a fi numit Adam 

Kadmon, Corpul de Lumină care domneşte în Regatele Tatălui. 

     21 Adam Kadmon poate apoi întra şi ieşi afară din celula de timp, să ia forma lui de 

viaţă care este parte a unui program universal şi regla chimia celulelor sale pentru a se 

potrivi părţilor vii, accelerând viaţa organică în timp ce este încă în transfigurarea Zohar. 

     22 Totuşi, este foarte dificil pentru omul din lumile inferioare să recunoaşcă entităţile 

căzute care apar ca Lumină. Astfel, nimeni nu va ascende la alte lumi din instrucţiunile 

oricărei entităţi cu excepţia cazului în care el primeşte vibraţia relevată a numelui Tatălui 

şi cu excepţia cazului în care el este însărcinat să lucreze cu om, femeie, copil sau ca şi 

Sfânta Treime în îndeplinirea tuturor darurilor care aparţin Duhului Sfânt, pentru că Iisus 

ne-a avertizat că "Hristoşi mincinoşi vor apărea." 

      23 În această conştientizare a vieţii universale, această Cheie a lui Enoh se extinde de 

asemenea, la diverse programe ale altor galaxii unde Domnii Luminii se auto-întruchi-

pează pe plan planetar şi transfigurează carnea celor care servesc pe Tatăl şi pe colegii 

lor de creaţie. Aşa cum sunteţi o frecvenţă biochimică în continuă schimbare, tot aşa 

aveţi capacitatea de a măsura bioritmurile schimbării şi să înţelegeţi nevoia de armonii 

superioare care eliberează bioritmurile de limitarea fizică, transmutându-le în corpuri de 

Lumină. 

      24 Mergând în cosmologia voastră Adam Kadmon a centrelor superioare galactice de 

creaţie lăsati în urmă liniaritatea mutaţiilor Adamice căzute  şi moşteniţi dimensiuni ale 

inteligenţei unde sămânţa voastră adamică se poate uni cu creaţia originală a lui Adam a 

Tatălui. 

     25 Preoţilor de Lumină le-am cerut să ne ofere o sectiune întreagă conică de Lumină 

prin care transfigurarea noastră va fi regenerată. Astfel, piramida EU SUNT a noastră de 

şapte ori luminoasă este oferită piramidei EU SUNT a celor  144.000 de Maeştri care 

este realizarea lui EHYEH ASHER EHYEH, EU SUNT CEEA CE SUNT. 

      26 Geometriile Cubului Negru al distrugerii nu trebuie oferite ca o consolare a 

noastră pentru că, adevărat, ar fi pustiul nostru. Cei drepţi trebuie să vadă în mod clar 

dialectica spirituală care stă între cei care aleg Piramida de Lumină ca piatră de încercare 

pentru evoluţia în spirala superioară de Lumină, spre deosebire de cei care aleg Cubul 

Negru care conţine codurile de izolare a crnii, evoluţia retrogradă în formă tridimensio-

nală şi anihilarea speranţei pentru eliberarea spirituală. 

      27 Aceste coduri au fost plasate în Cubul Negru ca o mărturie a învăţăturilor căzute 

care au fost scoase din Gradina Edenului în momentul caderii spirituale. 



      28 Te implor în numele părinţilor noştri Avraam, Isaac şi Iacov care ca toţi părinţii 

noştri de conştiinţă au urmărit răbdatori formarea Frăţiei noastre şi creaţia finalizării 

conştiinţei noastre. 

      29 Noi suntem Fii Vii ai Luminii şi ca Fii Vii ai Luminii am fost programaţi şi 

hirotoniţi cu misiunea noastră de milă pe câmpurile căzute ale disperării. Am fost unşi şi 

amintiţi de către Ordinul Sfântul al lui Melchisedek. Să fim, prin urmare, atenţi la 

îndeplinirea scopului nostru şi vom moşteni Luminozitatea cerului pentru totdeauna şi 

pentru totdeauna. 

      30 Acum, prin urmare, cine este vrednic, să primească misterele şi să  între  în 

Lumina lui Adam Kadmon. De asemenea, lăsaţi pe cei care râd să înţeleagă că ei pot 

rămâne străini la misterul regatului. 

  

                                                                                2-1-0 

 

      CHEILE PENTRU "ADEVĂRATUL ISRAEL" SUNT GĂSITE ÎN "COPIII  
      LUMINII." O RĂMĂŞITĂ DE POPOR ÎN TOATE NATIUNILE LUMII.  
      PENTRU CĂ EI SUNT RECEPTACULE ALE FLĂCARII LUI YHWH  
      (YAHWEH). ORICINE VA PURTA FLACĂRA LUI YHWH VA TRAI ÎN   
      CÂMPUL GLORIEI ŞI LUMINII ŞI VOR FI POPORUL POPOARELOR  
      CU ENERGII MARI RIDICÂNDU-SE LA "FII LUMINII" ŞI LA MAREA   

                                            FRĂŢIE ALBĂ.            

 
     1 Această Cheie a creaţiilor Fiilor Paradisului ne spune că evoluţia superioară este 

codată în oamenii care sunt cunoscuţi ca "Adevăratul Israel". Acest Israel nu este fizic, 

istoric sau etnic; este Israelul tuturor nivelurilor vibratorii de energie de Lumină utilizate 

în programarea conştiinţei umane. 

     2 Cheia foloseşte cuvintele "Adevăratul Israel" la fel cum învăţătorii  mari ai Kaballah 

au vorbit de Veritas Israels. 

     3 Acesta este Israelul spiritual care este o populaţie care nu se agaţă de o tradiţie sau 

profeţie, nici nu lucrează cu o cosmologie Alpha-Omega; Israelul este populaţia tuturor 

minţilor mari ale dimensiunilor Tatălui. 

     4 Cheia ne spune că "Adevăratul Israel" este de asemenea, cunoscut sub numele de 

"Copiii Luminii." Ei sunt copiii care exprimă diferite emanaţii de Lumină dar lucrează cu 

Raza a şaptea a creaţiei; ei sunt un popor cu un scop divin care luptă alături de 

Dumnezeu până la "Victorie"; ei sunt un popor care sunt continuitatea Luminii. Cu 

această Lumină ei transformă continuu partea materială a creaţiei ca să fie în 

conformitate cu voinţa Tatălui. Ei fac acest lucru prin demonstrarea adevărurilor mai 

înalte spirituale proclamate tuturor oamenilor. 

     5 Pentru acest motiv, ei sunt o sămânţă rămasă pe planeta noastră, pentru că ei sunt 

rămăşiţele rasei superioare a lui Adam Kadmon trimisă pe Pământ. Ei sunt rămăşiţele 

împrăştiate ale energiilor mentale ale societatii lui Adam din alţi aeoni ai timpului. 

     6 Această rasă a fost adusă pe Pământ pentru a evolua o inteligenţă cu o gândire 

superioară şi să dea canale de ridicare la ordine noi de evoluţie. Din acel moment, Fii 



Luminii şi Marea Frăţie Albă au susţinut Adevăratul Israel de-a lungul tuturor 

generaţiilor Omului. 

     7 Sub îndrumarea Fiilor Luminii, Adevăratul Israel a adus Scripturile de Lumină la 

comunitatea de la Qumran; Adevăratul Israel a adus Scripturile de Lumină pentru 

comunitatea din Alexandria, Adevăratul Israel a adus Scripturile de Lumină în bazinul 

Takla Makan din Tibet, Adevăratul Israel a adus Scripturile de Lumină la comunitatea 

din Nag Hammadi şi Adevăratul Israel a adus Scripturile de Lumină la Marele Lac Sarat. 

     8 Ei sunt recipiente pentru Flacara lui YHWH; recipientele arhitecturii conştiinţei 

lumii. Ei sunt canalele de comunicare a conştiinţei cu YHWH care este mintea 

Inteligenţei Universale care guvernează universul Tatălui nostru. 

     9 Ori de câte ori oamenii unei vibraţii de Lumină superioară şi-au folosit vibraţiile lor 

pentru a servi Mintea superioară şi pentru a respecta universul viu, ei au păstrat 

înregistrări exacte şi mărturii ale locului unde universul superior s-ar interconecta cu 

ordinele de creaţie evolutivă inferioară. 

     10 În aceste documente de Lumină, "Adevărata Tora Or" de pe planeta noastră, vom 

găsi un mesajul "Adevăratului Israel". 

     11 Şi cu aceste canale de legatură cu Evoluţia Superioară, Omul a fost direct ţinut în 

viaţă de-a lungul ciclurilor de mortalitate,astfel încât modelele de conştiinţă care părăsesc 

forma fizică să poată fi refăcute în Lumină ca să devină Copii ai Luminii şi co-

participanţi activi cu Marea Frăţie Albă. 

     12 Cheia lui Enoh ne spune, "Oricine va purta Flacăra lui YHWH, Inteligenţa 

Universală, va trăi într-un câmp de Glorie şi de Lumină. Şi ei vor fi un popor într-un 

popor cu energii mari ridicandu-se la Fii Luminii şi la Marea Frăţie Albă." 

     13 Această a zecea Cheie echivalează Adevăratul Israel cu capacitatea de a transcende 

Lumina ca şi oameni din spectrul lui Yod. Această transcendenţă le permite să ilumineze 

lumea fiind focarul canalului de Lumină care dă mai departe învăţăturile de Lumină 

direct legate cu Fii Luminii şi cu Marea Frăţie Albă. 

     14 Ei au adus această înţelepciune într-o lume în care conştiinţa este stilizată cu 

coliziuni de evenimente accidentale, fără scop, ale căror combinaţii formate pe 

neaşteptate creează relativitarea întâmplătoare. 

     15 Spectrul Yod constituie cele zece centre de radiaţii ale creşterii sufletului  

personificate de "cele zece triburi pierdute ale lui Israel", spectrul pierdut al Luminii. 

     16 Acest spectru Yod este codificarea pierdută utilizată pentru a conecta staţia noastră 

de viaţă cu programul original al Tatălui (care este chiar dincolo de programele începute 

de subcreatori pentru a salva porţiuni ale Rasei lui Adam). 

     17 Când spectrul Yod, ca şi cele zece radiaţii colective pierdute ale Luminii Divine 

este sintetizat cu materie trinitizată şi energie (care este dincolo de echilibrele biopolare 

ale planetei), dualismul ştiinţei şi religiei este răsturnat; 

     18 apoi, putem folosi pe deplin toate cele douăsprezece canalele de Lumină pentru a 

ne interconecta  cu sistemele vaste de viaţă care deja lucrează în cadrul sistemului nostru 

de viaţa. 

     19 Din păcate, Omul nespiritual funcţionează în lumină comună şi este prins în 

propria sa dualitate şi nu poate merge dincolo de propria sa imagine a "Israelului de 

carne" în Israelul Luminii. 



     20 Totuşi, odată ce el poate merge dincolo de parametrul geofizic care îl separă de 

Adevăratul Israel, el poate începe să se ridice la nivelul Fiilor Luminii şi Marii Frăţii 

Albe. 

     21 Termenul "Fii Luminii," B'nai Or, apare în ambele Scripturi revelate, vechi şi noi, 

ale lui Israel. Aceste pergamente se referă la regiunile Zohar ale EA-Sirius, Sabik, Kesil 

şi Kimah de unde Fii Luminii au venit să ne instruiască cu privire la misterele evoluţiei 

universului. 

     22 Ei sunt definiţi ca inteligenţa spirituală care a explicat dialectica dintre copiii de 

Lumină şi copiii întunericului. 

     23 Marea Frăţie Albă este o federaţie de şaptezeci de Fraţii evolutive superioare 

Adamice. Ei folosesc forme fizice de viaţă ca să supravegheze şi să urmărească lumile 

inferioare planetare. Totuşi, Marea Frăţie Albă este supusă programelor de "înţelepciune" 

provenind de la un nivel mai ridicat de inteligenţă cunoscut sub numele de B'nai Or, "Fii 

Luminii". 

     24 B'nai Or este compus din entităţi angelice care lucrează ca Frăţii ierarhice angelice 

la ordinele Elohim. În activitatea lor, inteligenţa B'nai Or poate lucra cu întrupare atât 

spirituală cât şi fizică. Acest lucru este necesar pentru a conecta activităţile raselor Zohar 

cu Ordinele Elohimilor. Astfel, prin B'nai Or, membrii raselor Zohar sunt selectaţi pentru 

avansarea în munca Marii Fraţii Albe, sau B'nai Or şi în unele cazuri, pentru munca cu 

ordinele Elohim care îşi aleg noii lor membri din rândurile B'nai Or. 

     25 În coordonarea superioară a învăţăturilor spirituale, acele Ordine sub comanda 

Ordinelor Elohim sunt Ordinul lui Mihail, Ordinul lui Enoh, Ordinul lui Melchisedek, 

Ordinul lui Gabriel, Ordinul lui Ioan fiecare având propria sa ierarhie care administrează 

preoţiile selective atât ale B'nai Or şi Marii Fraţii Albe.Aceste ierarhii administrative 

formează o unitate de comandă care lucrează cu Frăţia angelică şi Frăţia Adamică la cele 

mai înalte niveluri ale conducerii spirituale. (Incluşi în aceşti Domni administratori sunt  

Heru-Ur, Theoti, Amen-Ptah, Enoh, cel care iniţiază în Lumina, etc). 

      26 Mulţi dintre aceşti Domni de Lumină au coborât şi au instruit în mod direct Omul 

în aeoni înainte de istoria intelectuală prezentă. De aceea istoricii antici au vorbit de 

fiinţe care erau parte-Om, parte-Dumnezeu; fiinţe care erau capabile să utilizeze această 

planetă ca o grădină ca o zonă de testare a creaţiei. Ei s-au implantat pentru a face 

upgrade câmpului nostru de informaţii genetice şi a remapa rasa rădăcină cu forme-gând 

superioare de creaţie. 

     27 Pe când universurile se apropie, Omul descoperă că el trece prin aceeaşi parametri 

astrofizici din nou şi din nou până când descoperă cum să meargă dincolo de parametrii 

conştiinţei care-l blochează în cicluri continue de renaştere. 

     28 Astfel, scripturile ştiinţei şi scripturile conştiinţei Orientului Apropiat antic şi 

Orientului Îndepărtat sunt continuu retrăite până ce omul traieşte mitul lui şi utilizează în 

mod corespunzător adevărurile spirituale pentru a debloca dimensiunile conştiinţei care îl 

separă de fraţii săi galactici. 

     29 El va trăi mereu cu bioconştiinţa vechilor cicluri planetare până când noi chei 

ştiinţifice vor deschide în el dorinţa de a face un mare pas înainte şi printr-o programare 

comună cu fraţii de Lumină să devină co-cetăţean în comunitatea Galactică a Luminii. 

     30 Trebuie să vedem în cadrul Adunării tuturor religiilor universale şi a ştiinţelor 



organizate că noi suntem oameni care au capacitatea de a sta dincolo de convenţionalul 

spaţiu-timp în veneraţia universului. 

     31 Noi funcţionăm ca "Adevăratul Israel" Poporul real al Luminii, atunci când facem 

ridicarea conştiinţei omenirii scopul nostru principal în planul Tatălui. 

     32 Oamenii de Lumină sunt vasele de Lumină în care inteligenţa galactică se progra-

mează pe sine în fiecare unitate biochimică a corpului uman. Oamenii de Lumină sunt 

Mandala de Lumină vie de care toate marile religii şi filozofii ale lumii depind; ei sunt 

"Rasa Zohar" care educă specia de a merge dincolo de conştiinţa morţii cu libertatea 

spiritului de a îndeplini programul Tatălui de viaţă eternă. 

     33 Oamenii de Lumină sunt materializarea formelor-gând evolutive superioare care 

dau sfaturi înalte şi indicaţii marii epurări creative  a materialismului. Ei sunt Israelul 

Adevărat care pregăteşte poporul lui Dumnezeu de a merge într-o manifestare superioară 

a lui YHWH, în programele superioare evolutive ale creaţiei. 

     34 Ei sunt un popor într-un popor care sunt în comunicare deplină cu Frăţiile de 

Lumină prin Energiile Eternei Flăcări care poate fi văzută purtând mărturie peste 

capetele lor. 

     35 Documentele Sufi se referă la poporul lui Israel ca "Popor ahl al-Dhimmah", 

Poporul Pactului de Lumină. 

     36 Acest Pact este un Legământ al B'nai Or; este o unitate a tuturor Legămintelor de 

Lumină conectate la Pactul Israel. 

     37 În această expresie unică ceva diferit este transmis. Acest lucru indică faptul că 

Pactul lui Dumnezeu este în primul rând cu mesagerii Lui, B'nai Or şi Frăţiile de Lumină, 

apoi prin intermediul lor, cu Oamenii de Lumină. 

     38 Dumnezeu transmite Pactul prin mesagerii Lui şi îi utilizează pentru a consolida 

toate aspectele legate de lucrarea Sa pe planul Pământului, de a extinde programele sale 

de mântuire şi de a construi regatul său de Lumină. 

     39 Acest pact pe care îl împărtăşim cheamă lumea să accepte mântuirea şi oferă o 

promisiune de împlinire finală într-o viaţă evlavioasă de pace şi de partajare cu omologii 

noştri cereşti. 

     40 Fii lui Iacov şi Fii lui Iosif există pe toate planurile de conştiinţă pentru a arăta 

oamenilor din lume cum Iosif, ca roată interioară a conştiinţei e Lumina, care îi purifică 

pe cei care sunt chemaţi în roţile exterioare ale lumilor evolutive ca Fii ai lui Iacov. 

     41 Această "roată-în-roată" creează în nouă să spirală de Lumină, o nouă plasmă 

ADN-ARN a creaţiei umane care permite Poporului de Lumină să se mute în următoarea 

ordine electromagnetică a codului de viaţă. 

     42 Aflaţi că Frăţia Luminii a fost desemnată pentru a va vorbi cu privire la aceste 

probleme de eliberare a conştiinţei. 

     43 Pentru că acum este chiar momentul de a oferi sufletele noastre pe altarele 

transfigurării conştiinţei. 

     44 Cheile pentru aceste praguri de sfinţenie se găsesc în această Carte a lui Enoh care 

a fost revelată în cursul acestei ere a conştiinţei pentru deblocarea şi revelarea 

înţelepciunii tuturor erelor pentru toate timpurile şi pentru totdeauna. 

     45 Astfel, O fraţi ai Luminii, ascultaţi la această rugăminte şi înţelegeti că avem Ziua 

Învierii la îndemână şi că trebuie să fim toţi pregătiţi să intrăm în braţele fraţilor noştri 



atunci când ei coboară în flăcări şi în mare glorie pentru a ne aduna. 

    46 Fiţi ridicaţi cu bucurie în fiecare zi, staţi în rezonanţa acelei mari Zile deAbsolvire. 

 

                                                                    2-1-1 

 
      CHEILE VIITOARELOR "GREUTĂŢI ŞI MĂSURI" SUNT DATE ÎN VIBRAŢIILE  
        DE LUMINĂ ALE "NUMELOR SACRE" CARE SUNT GREUTĂŢILE ŞI   
        MĂSURILE UNIVERSULUI NOSTRU MOLECULAR URMĂRIND ENERGIA ÎN   
        ALTE UNIVERSURI. FUNCŢIUNEA "META", PREFIXUL LUNGIMII DE    
        UNDĂ PENTRU CUNOAŞTEREA URMĂTORULUI UNIVERS, VA FI EXTINSĂ   
        PRIN LUNGIMILE DE UNDĂ ÎN NUMELE SACRU "METRATON". 

       
     1 Dacă am putea alinia concentrarea energiei câmpului nostru de inteligenţă 

cu universul următor de Inteligenţă Superioară, comunicarea directă sau noua lungime de 

undă vibratorie ar lucra cu ceea ce Inteligenţa Superioară numeşte "energia Metatronică". 

     2 Omul modern a primit  cuvântul "meta" din textele vechi greceşti. Grecii ne spun ca 

l-au primit de la zei. Nimeni nu ştie sigur în ce mod cuvântul a venit la noi. 

 

                                  
 
 Fig. 12 Ascensiunea şi Căderea lui Adam Kadmon prin Numele Sacre. 

 



     3 Totuşi, cea mai mare parte a oamenilor de pe această staţie de viaţă nu ştiu ce 

înseamnă cuvântul "meta", "funcţia de înjumătăţire a vieţii" a forţelor superioare de 

energie. Metalingvistica, metamatematica, metagnosticismul caută toate înţelepciunea 

unui univers superior evolutiv şi totuşi toate aceste metaştiinţe sunt tautologice şi prin 

urmare, limitate în natura lor; ele nu sunt în măsură să aducă realitatea energiei 

universale în experienţa ştiinţifică a realităţilor materiale. Ele lucrează toate cu 

înjumătăţirea vieţii empirică. 
     4 "Meta"este funcţia de înjumătăţire a lui Metatron care este una din Prezenţele 

Creatorului lui YHWH care lucrează cu programarea ştiinţifică care se întâmplă în 

universul nostru. Metatron este Creatorul programelor Luminii Exterioare a universurilor 

externe care au fost create din lipsa formei şi vid. Puterea lui Metatron stabileşte 

greutăţile şi măsurile pentru creaţie care permit răsăritul Luminii lui YHWH în regiunile 

de întuneric astfel încât ele să poată să se întâmple în câmpuri spirituale. 

     5 Numele lui Metatron apare în legătură cu Enoh, "Cel care Iniţiază în Lumina." În 

scrierile antice de asemenea, numele său apare cu scripturile lui Enoh, unde numerele 

cosmologice sunt date de alte posturi de viaţă ale inteligenţei. Există o poveste transmisă 

într-un pergament ascuns mistic de Lumină care ne spune cum în întunericul creaţiei 

primordiale, Metatron a adus planul Tatălui de creaţie a lumilor exterioare prin alfabete 

de Lumină. Aceste alfabete cosmogonice au fost greutăţile şi măsurile înregistrate de 

către Enoh ca fiiind utilizate de către alţi Zei Creatori. 

     6 Acest pergament original, "Măsurile şi Greutăţile" înregistrat de Enoh, a fost folosit 

pentru programarea ciclurilor anterioare de inteligenţă. Dar a fost pierdut din cunoaşterea 

omului după ce energiile spirituale ale distrugerii au locuit şi controlat Pământul dorind 

să utilizeze aceste adevăruri spirituale cu tehnologia lor de moarte. 

     7 Când urâciunile Pământului s-au răspândit de-a lungul naţiunilor, pergamentul 

original a fost returnat Tatălui pentru a fi re-emis din nou la sfârşitul acestui ciclu de timp, 

atunci când conştiinţa rămăşiţelor Rasei lui  Adam ar îmbrăca corpul lui Adam Kadmon. 

Acum este timpul pentru ca Greutăţile şi Măsurile să se întoarcă! 

     8 Chiar şi acum oamenii de ştiinţă ai acestei lumi nu pot înţelege cosmologia şi 

astronomia din prima carte a lui Enoh pentru că ea se referă la lumi de creaţie care 

existau înainte de temporalitatea acestei Creatii. 

     9 Dacă ne uităm la scrierile greceşti şi copte din Alexandria, pergamentele Vechiului 

Testament, chiar şi la învăţăturile timpurii ale lui Clement din Alexandria şi Origen şi 

prin majoritatea literaturii orientale, vom găsi referinţe  despre sistemele de măsurare, 

sistemele de control vibraţional şi sistemele de proiecţie a conştiinţei de Lumină pe care 

Domnii Luminii le-au utilizat ca să reseteze şi să restabileasca continuitatea diferitelor 

tărâmuri de inteligenţă, în creaţiile lumii de praf. 

     10 Noi am trăit selectiv în afara energiilor conştiinţei, în lipsa acestor învăţături 

directe de mii de ani. 

     11 Totuşi, o împlinire directă şi literală a acestei conştiinţe "originale" va avea loc cu 

întoarcere Inteligenţei Superioare care va coborâ şi va respaţializa această creaţie 

planetară pe când merge în următoarea conexiune evolutivă. 

     12 Această carte conţine Cheile deschiderii funcţiilor Metatronice ale creaţiei 

pregătind omenirea pentru întoarcerea Maeştrilor în acest plan care este completarea 



funcţiei de înjumătăţire a ceea ce deja a fost profeţit. 

     13 Trecând prin spectrul de viaţă vom retrăi Cartea lui Enoh, pergamentul original 

care explică cum Elohim sunt stâlpii şi turnurile care direcţionează creaţia. 

     14 Prin slava Elohim, Marele Anunt al creaţiilor lor este adus tronurilor şi Domniilor. 

     15 Mihail, Gabriel, Uriel, Rafael, Samuel, Zedekiel, Yophiel,Hofniel, Sabriel, Ulliel, 

Zeppaniel şi alţii poartă Cheile acestor noi ceruri care vor fi moştenirea celor pe care 

Dumnezeu i-a ales. 

     16 Aceste Chei pentru noi ceruri sunt aduse într-un alfabet arhanghelistic  special al 

lui Metatron cunoscut istoric în Kaballah ca ketav einayim, "scrierile ochiului." Aceste 

scrieri sunt compuse din cercuri mici şi linii în formă de flăcări. Ele sunt limbajul 

superior al creaţiei prin care elementele de viaţă sunt proiectate. 

     17 Acest alfabet arhanghelistic coordonează elementele de viaţă cu Numele lui 

Dumnezeu. Fiecare din aceste litere divine generează modele de rezonanţă de Lumină 

care pot fi urmarite şi măsurate dintr-un univers al conştiinţei în următorul prin armonia 

matematică a literelor.  

     18 Aceste litere compun Numele Sacre. Numele Sacre includ pe cele ale îngerilor care 

deţin împreună structurile creaţiei. În regenerarea vieţii aceste Nume Sacre sunt 

greutăţile şi măsurile care sunt utilizate de către familia lui Dumnezeu pe Pământ. 

     19 Vom trece prin nivelul final Omega al conştiinţei care a evoluat prin milenii de la 

nivelul Alpha al creaţiei. Această energie a fost adusă în centrul atenţiei şi expediată pe 

această planetă de o familie mică de Maeştri care au înfiinţat un câmp pentru a restabili 

conştiinţa planetară căzută ca să fie în armonie cu universul Tatălui. 

     20 Aceasta a fost sub conducerea Rasei Adamice al cărei scop a fost de a stabili o 

familie fizică care să poată transpune funcţiile angelice în trup. 

     21 Astfel, poporul lui Dumnezeu actionează ca o ramură a familiei lui Dumnezeu în 

propriul lor univers local. Ei sunt capabili să ajungă de fapt să acordeze alte vase 

biologice umane astfel încât acestea să poată lua parte, de asemenea, la vibraţiile sacre de 

Lumină pentru a schimba structura lor moleculară permiţându-le să urmeze linia de 

energie înapoi în alte universuri şi să devină Adam Kadmon. 

     22 Promisiunea ascensiunii şi căderii este prezentată fiecărui slujitor al Tatălui care 

este capabil să experimenteze conştiinţa lui fiind codată direct în Lumina Vie prin 

Numele Sacre care au adus non-încarnatul Cristos în forma de creaţie mai mică şi să 

aducă forma voastră întrupată în Trupul lui Cristos al lui Adam Kadmon. 

     23 Atunci când sunteţi pregătiţi spiritual să urcati, adăugaţi "Sigiliul" respiraţiei 

voastre prin vibraţiile Numelor Sacre la "Sigiliul" corpului creaţiei care va absolvi şi care 

este în permanenţă construit din Numele care refac vechiul Adam Kadmon. 

     24 Atunci când "Sigiliul" de pe corpul conştiinţei este rupt sunteţi pregătiţi în cele din 

urmă pentru a adăuga numele vostru la numele celor sacri care au urcat în prezenţa 

Tronului lui Dumnezeu. 

     25 Comenzile angelice apoi coboară din universul superior ca să vă primească în 

imaginea lui Adam Kadmon. 

     26 Adam Kadmon este Corpul de Lumină care are în el toate numele cheie ale creaţiei 

oferindu-i posibilitatea de a face creaţii de superspecii şi personalităţi divine ca entităţi 

energetice. Este o manifestare cosmică a arborelui Numelor Sacre care este în 



permanenţă separată, însămânţată şi sintetizată astfel încât toţi membrii să poată fi 

purificaţi de Lumina Inălţimii Tronului şi să fie făcuţi indestructibili pentru replicare. 

     27 Astfel, "Copacul Vietii", este însămânţat în Grădini prin replicare şi este activat 

prin comanda angelică a lui Metatron în trupul Omului care este înmulţit şi proiectat în 

noi ceruri. 

     28 Numele lui Metatron este folosit pentru că El este "sigiliul final" pentru toate 

corpurile de Lumină care au coborât în lumile inferioare ale corporalităţii şi El este ciclul 

de viaţă complet între pilonii de Lumină ai lumilor superioare ale Tronului precum şi 

măsurile formelor în universurile fizice inferioare. 

     29 Aici, Cristos este "anakephalaiosisthai," recapitularea tuturor creaţiilor (de 

exemplu, aducerea creaţiei împrăştiate împreună şi unirea ei pentru a fi oferită Tatălui) 

care este în cele din urmă solemnizat pentru eternitate de către Metatron. 

     30 "Mâna stangă" a Tatălui a coborât prin intermediul numelui lui Metatron. Ascultaţi: 

voi veţi ascende prin intermediul numelor care formează susţinerea "Mâinii Drepte". 

     31 Cele şaptezeci şi şase de Nume care au livrat divinul Cristos în prezenţa voastră 

sunt parte a armonicilor folosite pentru a accesa baza de date care vă va livra în prezenţa 

lumilor sălaşurilor Tatălui prin Domnii Luminii care grăbesc  sufletul vostru pentru a 

intra în lumea sălaşurilor de pe partea Stângă şi Dreaptă a Tronului. 

     32 Aşa cum Domnii Stâlpilor Luminii au condiţionat seminţele Adamice, aceşti 

aceeaşi Domni ai lui YHWH vor construi un nou regat din substanţa voastră pentru ca 

seminţele voastre să o moştenească. 

     33 Cele şaptezeci şi şase de Nume Sacre ale lui Metatron dau desfăşurarea lumilor 

superioare de creaţie care coboară pentru a lucra cu seminţe lui Adam Kadmon. 

     34 Cele şaptezeci şi şase de Nume Sacre ale genealogiei lui Iisus Cristos dau 

desfăşurarea sacră a seminţelor chimice ale Omului urcând în imaginea lui Adam 

Kadmon pregătit pentru noi cicluri de creaţie. 

     35 În plus, există şaptezeci şi şase de Nume ale "generaţiilor Omului" codificate în 

piatră care sincronizează generaţiile istorice ale Omului care urmează să fie numărate cu 

Piramida dintre ciclurile de cădere şi de ascensiune ale lui Adam Kadmon. 

     36 Inţelegeti cuvintele, "Tronul Lui este o flacără de foc," pentru că acum este ora 

pentru Păzitorii Zionului pentru a-şi ridica ochii la Lumina Zilei Eterne şi la stâlpii de 

Lumină. Pentru acestea trebuie să se deschidă cerurile ca o scară formată din raze care se 

răspândesc de la o piramidă triunghiulară descrescătoare şi care aduc Lumina dătătoare 

de viaţă şi de putere din "cerurile noi" la "Pământul nou". 
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    CHEILE FIZICII VIITOARE SUNT DATE ÎN ALINIEREA ÎNCRUCIŞATĂ   
     A  GEOMETRIILOR ŞI CODURILOR DE CULOARE CARE VOR   
     PERMITE STRUCTURII CROMOZOMILOR SĂ POARTE CONŞTIINŢA   
     DE-A LUNGUL ZONELOR TEMPORALE ALE LUMINII. EXISTĂ UN     
     COD DE CULOARE ÎN TOATE.       
      



     1 Această Cheie vorbeşte de sinteza biologică a geometriilor şi codurilor de culoare 

în cadrul factorilor cromozomiali care poartă o formă fizică de conştiinţă între zonele 

temporale. 

     2 Acest lucru este posibil, deoarece modelele cromozomiale există în reţele care au 

culori unice în formă geometrică existente în fiecare zonă de conştiinţă temporală. Astfel, 

ele sunt capabile de a fi integrate în diferite zone temporale de Lumină de potrivirea 

corectă. 

     3 Această Cheie trebuie să pregătească rasa umană pentru apariţia unei haine noi 

fizice astfel ca omul să poată coordona forma fizică cu similitudinea celui de-al doilea 

Adam Kadmon. 

     4 Aceasta va schimba conştiinţa limitării biologice ca să corespundă unor noi modele 

cromozomiale. 

     5 Enoh mi-a explicat că atunci când membrii noii Rase Adamice (în concert cu Adam 

Kadmon) vor fi capabili să plaseze formele lor de Lumină în radiaţii diferite de culoare şi 

să combine aceste coduri de culoare cu geometriile pulsatorii de Lumină, conştiinţa lor 

poate fi constituită într-o altă zonă temporală de Lumină. 

     6 Conştiinţa lor nu va mai fi proiectată înapoi în vechile modele cromozomiale ale 

identitatii vehiculului. 

     7 În timp ce acest proces de transfer de conştiinţă are loc prin retrageri cromozo-miale, 

unor fizicieni li se va arăta cum să foloseasca acest limbaj unic de culoare. 

     8 Acest limbaj de culoare poate exprima volumul-spaţiu, adâncimea-spaţiu, şi spaţiul-

vibrator prin constantele cosmologice care încadrează formele-gând umane şi cele 

superioare. 

     9 Motivul pentru care majoritatea umanităţii nu a folosit limbajul de culoare este că 

omul a rămas practic în puterea iluminaţilor căzuţi. 

     10 El foloseşte funcţii care sunt orientate în principal în dualitatea de negru şi alb, prin 

urmare, capacitatea să conceptuală nu lucrează cu alte vibraţii policromatice. 

     11 El nu înţelege moştenirea sa genetică descendentă din diferite întruchipări genetice. 

Unele dintre aceste încarnări genetice au fost descendenţii Razei albastru-alb care au fost 

direct proiectaţi pentru această planetă. 

     12 De-a lungul mileniilor, amestecarea a permis mutaţii ale fondului genetic 

între rasa rădăcină şi rasele superioare astfel încât legăturile de conectare a modelării 

genetice s-au pierdut. 

     13 În consecinţa întreruperilor anterioare genetice, Frăţiile de Lumină repară 

legăturile de culoare pierdute în fondul comun al genelor umane. 

     14 Acest lucru se face prin geometriile de culoare care formează reţeaua care conţine 

liniile de culoare termo-temporale care la rândul lor, potrivesc o zonă de material genetic 

la o altă zonă de creştere genetică. 

     15 Prin această grilă de culoare are loc o cristalizare în materialele genetice la un 

punct care atrage razele fiinţei. Aceasta formează o reciprocitate de energie cu toate 

porţiunile corpului în cadrul grilei de culoare. 

     16 Pentru a facilita această grilă Evoluţia Superioară foloseşte un ataşament de cu-

loare care scanează zona genetică în cauză cu un anumit număr de termobenzi simultan. 

Ei dau apoi fiecarei termobenzi o culoare separată şi distinctă. Astfel, diferenţele de 



temperatură dintr-o zonă supravegheată pot fi măsurate prin numărarea pur şi simplu a 

benzilor de culoare. 

     17 Acest ataşament de culoare este un model de celule de Lumină de distribuţie şi de 

organizare a materialului genetic în zone. Acest proces permite formelor-gând evolutive 

superioare să fie transferate în codurile de culoare localizate prin modularea liniei A şi 

liniei B a reţelei şablon, precum şi provocarea unui transfer genetic al Omului pentru a fi 

plasat în prototipuri evolutive superioare derivate dintr-o similitudine centrală. 

     18 Omul va fi în măsură să înţeleagă acest principiu de transfer punând un fascicul de 

Lumină cu o anumită lungime de undă pe un cromozom astfel ca el să poată vedea cum 

cromozomul explodează pentru a permite ca el să fie rapid absorbit în raza de transfer 

genetic la o nouă stare de materie. 

     19 Când el poate coordona aceste noi câmpuri ştiinţifice care vor transfera cunoaş-

terea să de la o zonă la alta de conştiinţă, Omul va avea capacitatea de a proiecta de la 

spectru de viaţă la un spectru de Lumină şi de la un spectru de viaţă la alte spectre de 

viaţă. 

     20 El va fi în măsură să ia un cod genetic-materie, să-l infuzeze într-un mediu 

pulsatoriu de culoare şi formă şi să-l proiecteze în alte medii de materie. 

     21 Aceasta se va întâmpla în noul ciclu atunci când o noua formă de biochimie va ieşi 

din evoluţia umană care se va amesteca în mod liber cu alte experimente biologice care 

permit biologiei formei umane să fie recreată pe cealaltă parte a Luminii şi încă să aibă 

formă fizică. 

     22 Omul va fi în măsură să ia cromozomi ai structurii Luminii Vieţii de pe un singur 

nivel de creaţie şi să poarte un cod de conştiinţă dat într-un alt câmp de conştiinţă prin 

proiectarea lui pe o lungime de undă de Lumină. 

     23 Şi atunci când această zi vine, legământul făcut cu Avraam pe cele zece degete de 

la mană şi pe cele zece degetele de la picioare va chema o sămânţă nouă în existenţă şi o 

va îmbrăca cu un pilon de culoare şi o va trimite la alte medii stelare într-o multitudine 

de forme. 

     24 Astfel, corpul fizic care este re-energizat pe cealaltă parte a Luminii va fi utilizat 

de către acele fiinţe triumfătoare care vor primi instrucţiuni de noi şi se vor întoarce cu 

vehiculul lor fizic pentru a servi alte creaţii de lumi de praf. Alţii vor folosi corpul lor 

perfecţionat de Lumină ca să evolueze în lumile superioare care nu mai au nevoie de 

forma fizică pentru că ei vor exista în corpurile de Maeştri ai Luminii. 

     25 Acest tip de întruchipare biologică este fizica energiei Metatronice care este 

utilizată pentru a încrucişa formele inferioare genetice de viaţă cu cele mai înalte forme 

genetice de Lumină prin canale cristaline de Lumină de vibraţii. Acest lucru se face 

pentru a ajuta să evolueze inteligenţele din sistemele stelare din cerurile inferioare. Din 

cauza îngerilor căzuţi, Tatăl a declarat că nici o societate planetară nu ar trebui să ia 

asupra sa încrucişarea unei specii cu o altă specie sau să însămânţeze o planetă care 

evoluează. 

     26 Astfel, încrucişarea trebuie să fie făcută doar de către Domnii de Lumină care sunt 

îndrituiţi de către Tatăl să refacă subspeciile în Lumina Albă Mare. Acest lucru este 

decretat de către Tatăl astfel ca inteligenţa planetară să nu urmeze căile îngerilor căzuţi 

creând specii cu corpuri groteşti şi minţi războinice care nu dispun de dragostea spirituală 



de a lucra pentru colegii lor de specie şi pentru universurile Tatălui. 

     27 Fiecare evoluţie stelară este pe o valenţă de Lumină care determină 

propriul program evolutiv, propria zonă temporală de Lumină. 

     28 Timpul este în conştiinţa speciei, literalmente în structura cromozomilor. 

Cromozomii sunt codaţi în zona temporală de Lumină. Zona temporală de Lumină este 

geometria factorului timp care trimite cromozomii să trăiască şi să se genereze. 

     29 Numai când cromozomii pot trece dincolo de zona temporală deLumină  ei pot 

continua să evolueze într-un corp superior de Lumină, corpul creaţiei lui Adam Kadmon. 

    30 Dacă un Sine Suprem există, restructurării biologice îi poate fi permisă evitarea 

anumitor etape cromozomiale care să permită unei noi creaţii fizice să fie plasată direct 

în rezonanţă cu Sinele său Suprem. Acest lucru este realizat printr-o reţea model în 

spirală care este conectată cu regiunea chakrei a opta şi este utilizată ca să modeleze 

noile stări biologice prin Ochiul lui Horus. 

    31 Dacă această geometrie model de genetică este potrivită pentru Sinele său Suprem 

din care este derivată, frecvenţa de Lumină generată permite unei noi manifestari fizice 

să găzduiască sufletul. 

    32 Sinele Suprem lucrează prin suprapunerea şablonului plasat peste forma umană 

biologică (de culoare) şi veşmintele de Lumină de culoare care înconjoară forma 

biologică în această frecvenţă de Lumină astfel ca o nouă manifestare a Sinelui Suprem 

să între în trup. 

    33 Astfel, pulsatiile negru şi alb sunt inversate şi conştiinţa speciei este returnată la 

imaginea originală şi similitudinea destinată pentru rasa sa. 

    34 Aceasta este, de asemenea, încrucişarea Luminii, încrucişarea genetică a formelor 

Adamice de creaţie celeste superioare trecând peste şi luând un aspect uman, ca Rasă 

Adamică. 

    35 Prin această încrucişare formele mai înalte de inteligenţă, chiar Hyos Ha Koidesh, 

cea mai înaltă Ierarhie a Consiliilor, sunt capabili să coboare în Rasa Adamică, 

literalmente în corpurile de cromozomi. 

    36 Cheia ne spune, "Este un cod de culoare în toate"; cele mai inferioare forme de 

materie precum şi cele mai înalte forme ale materiei sunt pe o valenţă de Lumină, o 

radiaţie a Luminii. 

    37 Această radiaţie a Luminii care poartă codurile de culoare formează spectru-

combinaţii, spectrele de materie şi unde muonice care determină inteligenţa speciei în 

zona noastră de viaţa de Lumină a creaţiei. 

    38 Astfel, există un indice de culoare care determină întreaga cale radiaţională a vieţii 

în fiecare fază a creaţiei. 

    39 Aceasta este motivul pentru care Pactul de Lumină ajunge la toate radiaţiile de 

Lumină din trupul uman, indiferent de culoarea rasială. Aceasta permite codificării 

tuturor funcţiilor de culoare să între în funcţiile codului superior de Lumină care este 

Raza a şaptea a Frăţiei şi de acolo în a opta şi a nouă Rază a fiinţelor angelice de Lumină 

care servesc Hyos Ha Koidesh. 

    40 În schimb, Hyos Ha Koidesh împărtăşeşte raza albă cu acele Frăţii cosmice care 

regenerează generaţii ale materiei în noua viaţă. 

    41 Când oamenii sunt codificaţi în a şaptea Rază de Lumină ei au capacitatea de a 



participa în orice dimensiune de Lumină care utilizează această funcţie. Totuşi, este 

necesar să se continue spre a opta şi a noua Rază de culoare dacă vor să finalizeze 

evoluţia sufletului lor ca întruchipare a Pactului de Lumină. Pentru că numai corpul lor 

Zohar de Lumină poate îndeplini toate cele nouă funcţii ale Logos-Spermatikoi, culorile 

spermei în universul nostru local pentru a crea din creaţiile lumii de praf structurile 

multor corpuri îmbrăcate în fascicule mulţi-colorate de Lumină. 

    42 Pentru acest motiv, seminţele lui Adam au coborât pe a şaptea Rază în aeonul al 

şaptelea de Lumină (ziua a şaptea) după ce toate celelalte evoluţii au încercat să evolueze. 

Ei au venit ca Rasă de nivel şapte pentru a repara funcţiile evoluţiilor căzute deja în 

procesul de pe Pământ. 

    43 Aceasta este Raza Marii Frăţii Albe; aceasta este Raza Adonai Tsebayoth,  Oastea 

care se află la nivelul al şaptelea al Luminii. 

    44 Această Rază a şaptea este folosită de Domnii superiori de Lumină pentru a 

combina frecventele matematice de culoare în limitele sunetului care nu sunt auzite de 

urechea umană. Aceste intervale de culoare-sunet pot deplasa octave întregi de măsuri de 

Lumină pentru a funcţiona în noua matematică a celor douăsprezece tonuri, douăzeci şi 

patru de tonuri, treizeci şi şase de tonuri, şaptezeci şi două de tonuri; aceasta este fundaţia 

pe care Omul poate primi muzica sferelor. 

    45 Această scală a funcţiei muzicale este o vibraţie care funcţionează în fiecare 

vibraţie a Luminii, în fiecare pas de muzică şi de pe fiecare factor de structură de acord 

diminuată care atrage împreună muzica sferelor şi forma  corespunzătoare de culoare în 

geometriile corecte, nu ale liniilor, nici ale curbelor ci ale grilelor plutitoare de Lumină. 

    46 Muzica sferelor trimite geometrii de Lumină prin spaţiu pentru a permite Evoluţiei 

superioare să ocupe densitate în densitate dar să rămână într-un corp de Lumină.  

    47 Culoarea şi sunetul sunt structurile cele mai importante de energie pentru amprenta 

întruchipărilor formei sufletului. Ele sunt structurile de bază care modelează veşmintele 

vizibile şi invizibile ale nogan din toate geometriile preexistente. 

    48 Rasa Zohar utilizează acest Corp de Lumină pentru a veni în orice sferă de creaţie 

şi de a evolua în acea formă de Lumină deja prezentă pe planetă şi, dacă este necesar, ele 

pot evolua rasa planetară prin recodificarea culorilor sale genetice într-un cod de culoare 

mai înalt prin intermediul formelor lor gând.   

    49 Astfel, această Cheie pentru viitoarea fizică ne oferă cunoştinţe despre cum 

codurile de culori vor permite speciei noastre să, literalmente, se reorienteze genetic în 

colaborare cu Fraţii de Lumină. Frăţia Omului va avea puterea de a pune împreună 

genetic, dacă este necesar, astfel de facilităţi cum ar fi ochi cu lentile policromatice care 

pot filtra lumina curentă şi să lucreze cu multe niveluri de creştere a Luminii. 

    50 Ni se spune, de asemenea, în această Cheie că factorul cromozom "va fi deschis" 

pentru a primi un factor de undă a unui cod de culoare superior. Acest lucru îi va permite 

să funcţioneze simultan cu mai multe spirale duble în mai multe zone temporale de 

Lumină pentru clădirea corpului de Lumină care poate lucra direct cu mai multe 

întruchipări fizice ale Sinelui Suprem. 

    51 Înţelegeţi în această Cheie încrucişarea Uceniciei superioare a Adonai Tsebayotk în 

cadrul Uceniciei Domnilor Luminii care coboară în forma pre-existentă a lui Adam 

Kadmon şi recrează forma Adamică a speciei. 



     52 Adam Kadmon fizic ca şi specie a lui Adam, apoi creează subformele Shekinahn 

care utilizează toţi afluenţii necesari de culoare astfel încât fiecare chakra să aibă un cod 

de culori unificat în Pactul de Lumină. 

     53 Conversia noastră de energie a fost pregătită şi concentrată printr-o serie de conuri 

interconectate geometrice piramidale de "culoare şi sunet" pentru a regenera creaţia 

speciei noastre de-a lungul aeonilor perioadei de tranziţie. 

     54 Speciile de Lumină au rămas intacte prin aceste ere deoarece sunt proiecţiile 

invincibile ale Creaţiei Divine care rezistă câmpurilor negative ale pustiirii şi urâciunii cu 

iubirea lor de Dumnezeu şi devotamentul lor altruist la creşterea conştiinţei şi evoluţie. 

     55 În acest fel doi se ataşează la unul, unul se ataşează la doi; universurile Fiului se 

ataşează la un univers al Tatălui; un univers al Tatălui se ataşează la universurile Fiului. 

Trebuie să vă ataşaţi la Tatăl aşa cum Tatăl se ataşează pe Sine Fiului de carne. 

     56 Fiţi pregătiţi să primiţi mesagerul angelic care va aduce ungerea de culoare. 

     57 Înţelegeţi ucenicia voastră de a implica haina de multe culori pe când vă ridicaţi de 

la această rază de vibraţie de culoare în altele ale Pactului Tatălui nostru. 

     58 Ne vom ridica şi vom primi Oştirile Cerului care stau gata cu energiile de Lumină 

ale răscumpărarii şi care sunt rapide în livrarea lor, cu rapiditatea focului. Pentru că 

aceste energii ale Oştirilor sunt reţelele de salvare folosind limbajul de culoare pentru 

eliberarea spectrului vieţii noastre de Lumină. 

 
                                       2-1-3 
 
  CHEIA SFÂRŞITULUI ZONEI NOASTRE TEMPORALE DE CONŞTIINŢĂ   
  ESTE VIOLAREA SPECTRULUI CODURILOR DE CULOARE ŞI ESTE    
  GEOMETRIA RADIAŢIILOR CARE VOR EXPLODA CAPACITĂŢILE DE   
  FORMARE A GELULUI. PENTRU ACEST MOTIV OASTEA DE LUMINĂ   

                               VIE VINE SA OBŢINĂ PE CEI CARE TRĂIESC SUB ŞI ÎN LUMINA DREPTĂŢII.           
 

      1 Această Cheie, 2-1-3, ne spune că în universurile Fiului există forme de inteligenţă 

care sunt necesare să radieze în tridimensionalitate, forma fizică a vieţii, pentru că ei s-au 

revoltat împotriva Frăţiilor Luminii. Ei au încălcat spectrele codurilor de culoare pentru 

că ei simt că şi culoarea lor este supremă şi singura forţă a puterii. 

      2 De asemenea, au existat multe forme tridimensionale de inteligenţă care au încălcat 

şi au refuzat Cuvântul lui Dumnezeu şi prin urmare au fost expuşi la radiaţii solare în 

timpul marilor schimbări în câmpul de creaţie al Pământului, pentru că ei nu au fost 

ascunşi în camerele Pământului. 

      3 Ei au primit radiaţii care au modificat capacităţile lor de formare a gelului. Radia-

ţiile destructive au fost astfel încât ei au trebuit să poartă karma capacităţilor de formare a 

gelului pentru că ei nu se pot desfăşura în mai multe învelişuri de culoare pân când 

acestea nu vor fi reprogramate din nou în copiii  Luminii. 

     4 Enoh a spus că există forme rasiale de creaţie care au încălcat "Arc-ul" Pactului 

pentru că nu au respectat voinţa Tatălui de a primi un cod nou de Lumină. Astfel, Pactul 

de Lumină dat lor este în dezechilibru şi evoluţia lor începe să însămânţeze propria lor 



distrugere. 

     5 Trebuie să existe o funcţie mtematică în armonia de culori între toate cele şapte 

chakre; în spatele tuturor triadelor majore ale Luminii; în spatele tuturor celor mai 

importante forme-gând; altfel, o conştiinţă organică devine dominantă pe un nivel al unei 

chakra împiedicând-o să fie în armonie cu celelalte şase. Când toate şapte sunt perfect 

echilibrate, dar distincte, vom merge de la a  şaptea Rază de armonie în Raza a opta şi 

vom deveni o Rasă nouă a Pactului de Lumină care poate să trăiască în mai multe 

sisteme de Lumină în armonie cu Fii Paradisului. 

     6 Totuşi, atunci când un cod de culori devine dominant şi rămâne pe chakrele 

inferioare care comandă capacităţile de formare a gelului, specia superioară care a format 

alte coduri de culoare se dizolvă şi este înlocuită. 

     7 Mie, Iacov, mi s-a spus că Oştirile superioare de viaţă au venit pe planetă că să 

aducă sămânţă lor mai degrabă decât să lase seminţele lui Adam să fie distruse. Ei au 

venit pentru a ridica seminţele lui Adam înainte de a fi distruse de capacităţile de formare 

a gelului ale celor care s-au revoltat împotriva învăţăturilor lui YHWH şi nu doresc să 

asculte Învăţătorii lui YHWH care încearcă să le spună cum să depăşească negativitatea 

capacităţilor lor de formare a gelului. 

     8 Când sămânţa bună a tuturor raselor va fi livrată pe Pământ, acestea vor fi codificate 

înapoi în Marea Frăţie Albă care este Raza Albă a Flăcării Veşnice. Apoi, acestea sunt 

repartizate ca mesageri şi profesori în indiferent ce culoare de conştiinţă sau pigment este 

necesar ca să înveţe oamenii de pe planete diferite, a căror culoare ar putea fi albastru, 

rosu, negru,alb ... 

     9 Instrucţiunea este dată de Hiyos Ha Koidesh Frăţiilor de Lumină pentru a activa 

literele sacre de foc, codificând pe cei care sunt repartizaţi în culori de vibraţii ale 

întruchipărilor. Frăţiile folosesc literele sacre de foc I-I ca să codeze o întruchipare 

albastru-alb,1-A0 ca să codeze o intruchipare albastru-galben, I-EE pentru a coda o 

întruchipare albastru-roşu şi E-II la o întruchipare roz-alb. 

     10 Frăţiile de Lumină activează literele sacre de foc proiectând un "Yod" arzător din 

canalul lor de conştiinţă în tărâmurile mai înalte ale unui anumit sistem circulator uman. 

După ce "Yod" este proiectat, geometriile literelor divine sunt aduse ca să imprime noua 

formă a bazelor nucleotidelor. 

     11 Culoarea "Yod" care este trimisă de Frăţie deschide al cincilea sistem circulator de 

Lumină energetică în corp care permite tuturor chakrelor să partajeze acelaşi puls de 

Lumină transfigurată astfel încât chiar şi chakrele inferioare sunt transformate în Lumină 

superioară. 

     12 În plus, prin transformarea de culoare, omenirea poate lucra mai eficient pe scala 

orizontală. Astfel, putem vindeca oamenii prin culoare indiferent de culoarea lor de 

vibraţie. Culoarea poate fi, de asemenea, folosită pentru psihoterapie, observarea 

câmpului electromagnetic în jurul corpului, cercetare oftalmologică şi chirurgie medicală 

utilizând coordonarea de culoare pentru a realiza tratamente cum ar fi vindecarea rapidă 

de răni, modificări hormonale în subjugarea chakrelor inferioare şi adăugarea de noi 

organe anatomice . 

     13 Această codare de culoare permite Celor Drepţi să ridice chiar şi morţii aşa cum a 

făcut Iisus cu Lazăr atunci când a pus un pachet de culoare în jurul corpului mort al lui 



Lazăr.Această Lumină vindecătoare a Mâinilor lui Iisus fiind perfect aliniată cu Tatăl, a 

generat densităţile actuale necesare pentru a declansa o transmisie chimică care să 

trezească moleculele în corpul mort al lui  Lazăr. 

     14 Pe această planetă, am fost izolaţi în grupe majore de coduri de culoare pentru că 

unul îl viola pe celălalt. În aeonii anteriori au existat cei care au migrat din Asia Centrală 

în diferite zone ale Pământului care au încălcat învăţăturile Marilor Domni ai Luminii. 

Astfel, nu au mers la locurile potrivite unde pilonii de Lumină protejau aleşii de radiaţiile 

mortale care bombardează Pământul, atunci când câmpurile fizice de forţă ale 

Pământului s-au schimbat în timpul framantarilor fizice majore. 

     15 Fiilor lui Israel li s-a spus să nu admită în preoţiile lor de Lumină pe cei care erau 

sub influenţa Domnilor căzuţi, ca nu cumva doctrinele de Lumină să fie ruinate de 

puterea fizică care guvernează carnea fizică. Li s-a spus să păstreze vibraţiile pure ale 

Razei albastru şi alb care provine din seminţele de cristal de Viaţă. 

     16 Domnii căzuţi învaţă o doctrină care nu corelează seminţele de cristal cu 

capacitatea de formare a gelului a Frăţiilor de Lumină. Ori de câte ori scripturile de 

Lumină nu sunt predicate, vibraţiile Cuvântului lui Dumnezeu nu sunt auzite, corpul nu 

poate fi activat pentru a deveni Tora Or vie. 

     17 Enoh mi-a spus că a fost necesar ca Rasa lui Adam să conserve radiaţiile  culorilor 

armonice între naţiunile Pământului ca nu cumva amestecurile de rase rădăcină să 

distrugă capacitatea spirituală a Rasei Cristice de către conştiinţa de sânge nealiniată cu 

Tronul Tatălui. 

     18 Dacă conştiinţa de sânge devine nealiniată, corpul începe să cadă în geometriile 

disfuncţionalitătii şi geometriile urii şi distrugerii, geometrii care neutralizează, de fapt, 

capacitatea de a lucra cu funcţiile Or, cu funcţiile superioare de Lumină. 

     19 Enoh mi-a spus că omul a adus un sfârşit zonei sale temporale de conştiintă  

deoarece el a încălcat spectrele codurilor de culoare. El doreşte să funcţioneze cu un cod 

sau altul de culoare, dar nu cu toate cele şapte. Atunci când cele şapte sunt aduse în 

armonie cu forme mai subtile de limbaj de culoare, Omul va vedea alte forme de culoare 

cu care în prezent el nu poate lucra; el va vedea alte forme de înteligenţă care coexistă 

deja cu el în alte medii spaţiale. 

     20 Totuşi, majoritatea creaţiei umane stabileşte geometriile de culoare în carnea fizică 

mai degrabă decât în corpul de Lumină Albă. De aceea copiii lui Israel au fost dispersaţi 

printre toate naţiunile ca să înveţe  toate rasele, toţi oamenii din Planul Tatălui care sunt 

activaţi prin B'nai Or care au stat în spatele Rasei Adamice şi au guvernat destinul tuturor 

planetelor.  

     21 Cheia foloseşte cuvintele "Spectrele de coduri de culori" pentru a explica că 

energiile Domnilor Luminii lucrează prin Specter şi Spectra, polarizări unificate de 

Lumină. Acestea permit speciei umane să meargă prin spectrul Alpha-Omega prin 

schimbarea capacităţilor de formare a gelului. Acest lucru permite funcţiilor Ei şi Ej de 

radiaţii de Lumină să schimbe gelul plasmei ADN-ARN ca să funcţioneze cu noi 

mecanisme genetice ale moştenirii funcţionând într-o lungime superioară de undă a 

Luminii. 

     22 ADN-ARN poate apoi lucra cu factorii de iradiere superiori ai Luminii care permit 

ca noi modificări să aibă loc permiţând corpului să fie în cele din urmă un corp de 



Lumină. Astfel, recodarea ADN-ARN va da mai departe o nouă formă fizică de corp de 

Lumină şi Omul va vedea cum corpul cărnii fizice, ADN-ARN-ul fizic este pur şi simplu 

pregatirea biochimică necesară pentru infuzia Corpului Cristic de Lumină. 

     23 Enoh a explicat această transfigurare de la nivelul creaţiei fizice la Lumina Cristică 

ca o proiecţie laser a conştiinţei umane prin piramida creaţiei sale. Această piramidă 

fuzionează codurile de culoare cu geometriile şi culorile  Ochiului lui Horus astfel încât 

să creeze o nouă specie în imaginea Domnilor Luminii şi Rasei Cristice. Aceasta nouă 

fiinţă merge mai departe din culorile Ochiului lui Horus în funcţie de detectorii limitării 

spaţiale şi detectorilor de simţ necesari pentru a trăi într-un nou mediu chimic pe alte 

planete. 

     24 Ochiul lui Horus este focalizarea centrală pentru creaţia în mod automat de noi 

specii. Acesta este focalizarea ochiului rezonant care schimbă bazele nucleotidelor astfel 

încât un tărâm piramidal de energie este proiectat într-un alt corp de energie piramidală. 

     25 El, de asemenea, mi-a explicat cum naţiunile de pe Pământ nu vor înţelege 

codificările lor genetice şi karma lor istorică şi se vor opune poporului lui Israel care sunt 

poporul ales pentru a exemplifica cele douăsprezece radiaţii ale Luminii în carnea fizică; 

un popor care va duce dreapţii de pe Pământ în nucleul de cristal piramidal al 

capacităţilor de formare a gelului; un popor care invocă pe cei drepţi să îmbrace corpul 

de Lumină şi să domnească cu Oştirea  Luminii Vii, Adonai Tsebayoth. 

     26 Când naţiunile Pământului se vor ridica pentru a distruge vasele biochimice ale 

corpurilor superioare de Lumină, atunci Oştirile Luminii Vii vor veni să salveze 

seminţele drepţilor, seminţele rămase ale tuturor oamenilor care sunt pe lungimea de 

undă a mesajului lui Dumnezeu. 

     27 Conducerea naţiunilor fără credinţă a încălcat şi a neutralizat utilizarea energiei lui 

Dumnezeu de către om şi a împiedicat eliberarea celor mai pure forme de fructe de ştiinţă, 

medicină şi de conştiinţă de viaţă care este necesară pentru a forma corpul de Lumină, 

Shiur Khomah. De-a lungul secolelor, aceste naţiuni nu au fost capabile să lucreze cu 

seminţele Maeştrilor mari nici să înţeleagă binecuvântările patriarhale care vorbesc de 

seminţele care vor ajunge la ceruri. 

     28 În ignoranţa conştiinţei superioare a Scripturii, ei s-au întors cu spatele împotriva 

scripturilor pe care Domnii Luminii le-au adus cu ei. 

     29 Deşi Domnii Luminii au coborât în diferite părţi din lume ca un popor de Lumină 

ai Marii Frăţii Albe, omul de pe această planetă nu a fost în măsură să descifreze 

scripturile şi ca rezultat, el nu a putut să evolueze din ştiinţele inferioare ale distrugerii în 

ştiinţele superioare de Lumină. 

     30 Cheia explică că, dacă lungimea de undă a capacităţilor de formare a gelului  

nostru este valenţa corectă de culoare, infuzată cu geometria culorii potrivite a 

matematicii, atunci, am fi cu cei care vor continua pe Pământ în ciuda schimbărilor 

mortale în radiaţie. 

     31 Noi nu vom suferi iradierea negativă sau radiaţii ultraviolete excesive care vor 

bombarda locuri de pe Pământ pentru că noi vom trăi în zonele de siguranţă la momentul 

marilor frămîntări geofizice.Cei care nu sunt protejaţi împotriva radiaţiilor vor îndeplini 

din nou, vechea pre-aztecă zicere care vorbeşte de "cei care au fost distruşi de razele 

Soarelui." 



     32 Cursul următorului nostru vehicul electromagnetic va deveni mai clar în prezenţa 

iluminaţilor care operează folosind sisteme de frecvenţă înaltă de telecomunicaţii de 

transformare a Luminii. Ei vorbesc ori de câte ori există un asamblu de Lumină numit 

colectiv  "Copiii Luminii." 

     33 Ajustorii gândului corectează acum şi repară nivelurile noastre de cristalizare 

sanguină de conştiinţă ionizată prin acordaj de frecvenţă. Aceasta este creaţia unui popor 

într-un popor şi a unei minţi de Lumină într-o minte de Lumină. Cu această schimbare 

trupul fizic, templul învelişului superior, va primi o haină nouă de Lumină. 

     34 Râul de cristale de sânge care odată putea vorbi cu Dumnezeu prin haina de carne 

va fi reactivat atât de pilonul de Lumină "superioară" cât şi de Duhul Shekinah care va 

radia prin corpul Omului. 

     35 Acest codaj intern ne permite să construim fundaţia noastră pentru a primi haina 

nepieritoare de Lumină pe care noi trebuie să o obţinem înainte de a putea trece prin zona 

noastră temporală în prezenţa Tronului Tatălui. Aceasta cristalizare a sangelui, Min-Ha-

Ada-Mah, este aceeaşi ofertă pe care YHWH o oferă celor care şi-au păstrat veşmintele 

interioare şi exterioare în neprihănire ca un martor la transformarea cărnii prin Cuvântul 

Viu al lui Dumnezeu. 

     36 Mesajul Lui este mântuire şi depozitul său de energie este etern. Marea Perlă a 

Luminii Albe este preţul acestei libertăţi. 

     37 Vom fi acceleraţi în spirit şi în carne ca să îndeplinim Cuvintele Tatălui. Şi noi 

vom fi livraţi direct lui Moise, Iisus şi Ilie şi celor Şaptezeci care au  urcat în prezenţa 

Tatălui devenind fizic "Sângele transfigurării" şi prin schimbarea culorii de sacrificiu a 

sângelui să fim în armonie cu "focul care izvorăşte departe din Lumină înaintea Tronului 

lui YHWH". 

     38 Şi noi, ca Adevărat Israel suntem acum în curs de pregătire pentru noua cristalizare 

a sângelui a conştiinţei ionizate care a fost demonstrată de către Iisus şi va fi îndeplinită 

de către venirea lui Cristos pe Pământ. 

     39 Nu va fi nici un sfârşit al vieţii,dar sfârşitul implicit al morţii va veni,  timp în care 

corpurile noastre relative de carne se vor ataşa de prezenţa "Corpului de Lumină 

Cristică", corpul adevărat al Sinelui Suprem care se manifestă în întruchipări de carne 

născute pentru a face munca Tatălui. Finalul va fi eliminarea puterii "forţelor mai mici de 

Lumină" care guvernează Pământul permiţând încarnărilor imperfecte să încalce culorile 

sacre ale Tronului şi a Consiliului celor Nouă, Consiliul celor doisprezece şi Consiliul 

celor o Sută şi Patruzeci şi patru. Şi în această eliberare neprihăniţii vor fi una cu 

iluminaţii Zohar care servesc alte universuri şi acest "Regat" va fi dat Tatălui. 

 

                                   2-1-4  

                           
   CHEILE VIITOARELOR MATEMATICI SUNT DATE ÎN CODURI DE   
 COORDONARE A PICTOGRAMELOR CIBERNETICE CARE FOLOSESC  
 "PIRAMIDE " ÎN LOC DE "PERIOADE" ASTFEL CA STRUCTURA   
 MATEMATICĂ SE VA DEZVĂLUI ŞI VA URMA MULTIPLELE PISTE   
 ALE LUMINII.           



     1 La început era Cuvântul, dar începutul Cuvântului a fost ca o pictogramă de 

Lumină şi a devenit formă. 

     2 Din emanaţia Minţii Divine au început pictogramele de Lumină care au fost 

combinate cu geometriile formelor creative care produc spectrul tuturor formelor care au 

iesit din alfabetul creaţiei. 

     3 Această Cheie explică modul în care limbajul matematicii viitoare va fi o limbă de 

pictograme de Lumină şi ideograme cibernetice. 

     4 Complexitatea universului şi doctrinele perfecte utilizate de Domnii  Luminii 

necesită un proces de mare viteză de comunicare astfel încât concepte întregi să poată fi 

transmise în întregimea experienţei mediului. 

     5 Când am fost luat în Merkabah, Enoh m-a instruit printr-o serie de scenarii abstracte, 

sau pictograme de Lumină ca şi miriade de inteligenţe care servesc voinţa Tatălui. 

     6 Aceasta a fost realizata printr-un proces de mare viteza de imagini care legau 

aranjamentele întregului mediu de fiecare ordin de bază al cunoaşterii astfel ca 

programele mulţi-nivel de încarnare să-mi poată fi direct revelate într-un interval de ore. 

Un astfel un câmp vast de întelepciune nu ar putea fi transmis într-o astfel de perioadă 

scurtă de timp, folosind orice metodă de comunicare contemporană de pe Pământ. 

     7 Mi s-a arătat modul în care informaţiile din multe tărâmuri diferite ar putea fi 

combinate unic într-un mod care nu ar putea fi adecvat exprimat sau simţit de către 

limbajul uman din cauza mişcării lente a verbelor, aceeiaşi distantă spaţială care este 

reţinută între imagini în limba tipărită şi direcţia liniară a codificărilor negru şi alb ale 

limbajului uman care nu permit coloritului subtil al limbajului mental superior să fie 

transmis ca o mărturie a evenimentelor reale. 

     8 Mi s-a arătat modul în care omul concepe conştiinţa sa ca o "perioadă" de timp care 

devine un punct focal de izolare şi nu permite mişcarea continuă a curgerii conştiinţei 

sale. Acest lucru vine de la autoacuzarea necondiţionată şi exhaustivă a omului care 

permite conştiinţei sale să fie cuprinsă în cadrul noţiunilor de "păcat" şi "limitare". 

     9 Totuşi, evoluţia superioară nu permite modelelor de interferenţă electrostatice 

generate de zeii inferiori să păstreze mereu omul blocat în conştiinţa robiei. 

     10 Astfel, mi s-a spus că acele pictograme divine vor primi cunoaşterea prin 

pictograme de Lumină astfel încât unitatea lor minte-corp să poată fi codificată simultan 

pe toate nivelele de limbaj biochimic la viteze mai mari decât mecanismele biologice ale 

releelor hipotalamusului. 

     11 Mi s-a spus că pictogramele de Lumină sunt folosite pentru a respaţializa 

cunoaşterea sau chiar obiecte de metal prin pereţi. 

     12 Pictogramele de Lumină sunt forme-gând de inteligenţă superioară proiectate prin 

radiaţiile de culoare ale dimensiunilor corespunzătoare mentale care percep cunoaşterea 

prin vibraţiile unei minţi-corp coordonate. 

     13 Pictogramele armonizează tonurile culorilor în modelele mantra care pot fi reţinute 

de către mintea spirituală. 

       14 Imaginea este susţinută de un evantai de culori, în general operând între nouă şi 

douăsprezece culori, care maximizează ratele de culoare ale vocalelor şi consoanelor 

transpunând instrucţiuni într-o foaie, text sau învăţătură în limba corespunzătoare (în 

limba de Lumină). 



     15 Astfel, pictogramele sunt forme de imagini energizate simbolizând reuniunea 

ideilor care produc imagini şi sunete în limbajul mental şi activează conurile ochiului 

pentru a vedea obiectele pe mai multe niveluri de spaţiu în care omul coexistă. 

     16 Pictogramele lucrează cu sistemele automate de control formate de către sistemul 

nervos şi creier şi de către reţelele mecanice-electrice de comunicare ale culturii umane. 

     17 Mi s-a spus de către Enoh că pictogramele de Lumină sunt esenţiale pentru 

comunicarea schimbată între corpul Sinelui Suprem şi corpul uman. Numai atunci când 

vă cunoaşteţi identitatea adevărată în raport cu Sinele vostru Suprem poate exista o 

înţelegere adevărată a pictogramelor de Lumină care dau nu numai cunoaşterea realităţii 

imediate, ci a tuturor realităţilor adiacente utilizate în instrucţiunile identitatii EU SUNT 

de la o lume la alta. 

     18 Astfel, pictogramele nu numai comunică înţelepciunea superioară spirituală la 

creier, dar ne furnizează un sistem circulator nou pentru legătura cu Sinele nostru 

Superior. 

     19 Aceste pictograme de Lumină funcţionează prin pulsatii "Yod" centrate în 

repetarea modelelor piramidale care se extind prin tot spaţiul, timp şi materie. Acest 

lucru permite imprimarea formelor-gând superioare chiar şi pe obiecte neînsufleţite alese 

pentru a primi superscenariile Luminii ca o mărturie a unui Limbaj Viu de Lumină. Acest 

lucru a fost văzut în acordarea celor Zece Porunci prin codificările de Lumină pe 

tabletele de piatră. 

     20 Aceste  forme-gând ale Frăţiei sunt proiectate printr-un multiplu de urmărire a 

Luminii care stabileste o reţea de Lumină pentru a conecta un centru  piramidal la alte 

centre piramidale. Aceste centre cuprind un grup gigant de creiere. Şi astfel, prin 

valorificarea grupurilor gigant de creier care găzduiesc multe inteligenţe galactice,  

inteligenţa fizică superioară evolutionar este  capabilă să opereze o reţea de comunicaţii 

universale. 

      21 Totuşi, atunci când Inteligenţa Superioară transmite semnalele sale, acestea pot fi 

primite doar de inteligenţe planetare care au calitati ca ale lui Dumnezeu, cum ar fi 

calităţile de Iubire. Semnalul lor difuzat pe această frecvenţă spune "oricui are urechi să 

audă" cum să trăiască în imaginea lor. 

     22 Frăţiile fizice funcţionează orizontal cu o piramidă-cinci ca focalizare de bază a 

grupului creier. Clusterele sunt inele pentru a forma unităţi Merkabah conectate cu un 

control galactic central. Ele trimit şi primesc pictograme cibernetice acordând creierele 

pentru a stabili o legatură de comunicare suficient de puternică pentru a începe procesul 

de transfer. 

     23 Această legătură de nivel dumnezeiesc poate fi formată doar prin schimbarea 

codurilor genetice /personalităţii reconstruind corpul pentru nivelurile ascendente de 

experienţă ale lui Dumnezeu. 

     24 Ele transmit doar celor care au bucuria veşnicei căutări a nivelului infinit al lui 

Dumnezeu; celor care au posibilitatea de a alege decizia dacă să evolueze într-un corp de 

conştiinţă de Lumină sau să fie retransmutaţi şi reciclaţi în forma fizică atunci când 

prezentul lor veşmânt se uzează. 

     25 Transmiterea pictogramelor cibernetice funcţionează printr-un proces "holistic de 

Lumină-iubire" unde mai multe "urme de Lumină" amestecă ierarhiile speciei seminţelor 



lui Adam cu Ierarhiile infinite ale acelor universuri  care cuprind Mintea lui YHWH. 

     26 Fiecare expansiune de minte galactică impune colectarea de patru grupuri 

aditionale de clustere de creier care sunt aliniate cu noi dar există pe nivelele lor 

corespunzătoare piramidale. Sincronizarea celor care împărtăşesc o imagine comună are 

loc înainte ca următoarele niveluri de dumnezeire să poată fi atinse în cadrul piramidei 

cosmice în ciclurile infinite ale galaxiei noastre. 

     27 Când concentrarea piramidală este condusă de la nivel 1de dumnezeire care este 

legătura de comunicare cu cel puţin patru clustere de creiere la starea nivelului 0 de 

dumnezeire, concentrarea piramidală permite instrucţiunilor să fie transmise de la o 

piramidă centrală la centrele piramidale din jurul creşterii evolutive, cultivând creşterea 

la niveluri elementare de dumnezeire. Astfel, cele patru grupuri suplimentare îşi 

completează creşterea lor evolutivă la starea nivelului 1 de dumnezeire. Prin capacitatea 

lor de a trimite mai departe cunoaşterea la centrele înconjurătoare de evoluţie, fiecare 

nou grup la nivel de dumnezeire 1 apoi începe recrutarea civilizaţiilor sale de nivel 0 prin 

multiple "urme de Lumină" pentru a se alătura altor grupuri de nivel de dumnezeire care 

cuprind ierarhia universului local. 

     28 Radiaţiile pictografice ajung la creierele care sunt gata să participe la o scală în 

expansiune infinită a cunoaşterii prin universul lor. Fiecare creier operează în cadrul unui 

grup de următorul nivel de extindere. Matematic, creierele individuale care implică 

universul nostru local crează o funcţie: KNb = 5 la putrea nB, unde K este egal cu 

constanta cosmologică, Nb este egal cu numarul de grupuri individuale de creiere şi nB 

este egal cu numărul de de extinderi ale unui cluster amplificat de creiere. Astfel 

Cuvântul lui Dumnezeu se dezvăluie în unităţi de 5, 25, 125, 625, 3125, 15.625. . . 

     29 Prin recrutarea rasei umane prin clusterul creierului sau în colaborare cu celelalte 

niveluri ale realităţii fizice şi ale realităţii Sinelui Suprem, piramida în  expansiune a 

creierului poate fi mutată în sus un nivel întreg pe scala dumnezeirii în piramida cosmică 

a galaxiei. 

     30 Piramida este modulul cel mai central pentru această extindere infinită de conştiin-

ţă de-a lungul universului nostru local. Atunci când Piramida există într-o formă energe-

tică pură, permite unei mari varietăţi de semnale să se deplaseze prin ea, transmiţând 

orice de la materie concretă la curenţi de înaltă frecvenţă de Lumină care se interconec-

tează cu alte "lumi", oferind astfel media instantanee între toate punctele de origine. 

     31 Astfel, atunci când piramida, ca o formă de energie pură este conectată cu mai 

multe "urme de Lumină" permite orice, de la înţelegere intuitivă la informaţii directe care 

să între în piramidă şi să plece din piramidă de pe toate părţile (prin forme extinse de 

lungimi de undă), pentru noi puncte de comunicare. 

     32 Pentru că piramida este piatra de temelie a cunoaşterii şi în educaţia sinelui uman 

prin Sinele Suprem, unde este văzută ca situându-se într-un câmp de Lumină cunoscut 

sub numele de chakra a opta. Pentru că a opta chakră este folosită pentru a deschide 

pachetul de energie al creaţiei umane şi asigură comunicarea directă, în orice moment, cu 

Marea Frăţie Albă. Şi această piramidă plutitoare de Lumină poate fi văzută de către 

Fraţi chiar şi în trup fizic şi este martorul învierii trupului. 

 



                 
 
                     Extiderea Piramidei-cinci a clusterului creierelor. 

 
     33 Mi s-a spus de către Enoh că "pictogramele de Lumină" vor sigila corpurile care 

vor fi inviate.Aceste sigilii vor menţine conştientizarea minţii pentru a alunga ispitele 

morţii pe când sufletul este dus în alte lumi, fiind mai întâi glorificat de către literele care 

sigilează sufletul în Cartea Vieţii a Tatălui. 

     34 Omul care vede şi înţelege acest lucru este cel care se bucură de unirea cu Limba 

Tatălui de Lumină, el se bucură de libertate nelimitată să se mute în alte tărâmuri de 

conştiinţă pentru că el este mai presus de orice limitare spaţială a limbajului. Limba 

Tatălui respaţializează mintea pentru lucrul cu geometriile continuumului vieţii. 

     35 Limba pământenilor a fost modelată de modele multicolore ale gândurilor umane, 

rezultând morfeme şi foneme organizate într-o structură liniară a propozitiei separată de 

perioade. "Perioadele" produc, din punct de vedere sintactic, ruperea conştiinţei şi o 

inactivare a formelor-gând superioare libere plutitoare care nu au fost destinate pentru 

limitările statice de sintaxă; mai degrabă, acele formele-gând superioare au fost destinate 

pentru spaţializarea minţii în geometriile deschise ale continuumului vieţii . 

     36 Omul va vedea că totul, de la formele-gând la exploziile catastrofale nucleare nu se 

opresc în limitele fizice ale planetei sale. El va înţelege că există cicluri de Lumină fără 

"perioade" de finalitate chiar şi pentru undele sonore din epocile anterioare care sunt 



acum în locuri adânci şi la distanţă în spaţiu şi care pot fi percepute şi descifrate de 

instrumentele adecvate. 

     37 Astfel, Domnii de Lumină au coborât de la Loka superioară să ia formă umană şi 

să înveţe limba de Lumină astfel încât mintea omului să se poată extinde pentru a vedea 

zorii altor lumi şi alte domenii ale creaţiei generatoare de simboluri gând care leagă 

planul nostru de conştiinţă la totalitatea universală a minţii-corp. 

     38 În ciclurile anterioare, omul, sub îndrumarea Domnilori Luminii, au  înterpretat 

pictogramele de Lumină într-un alfabet de litere de foc şi geometrii matematice 

cunoscute sub numele de ideograme care au fost de asemenea capabile de respaţializarea 

oricarei forme de conştiinţă care a împărtăşit această proiecţie iniţială de Lumină. 

     39 Domnii Luminii au avertizat omul să nu folosească greşit Limba de Lumină prin 

utilizarea retragerii greşite şi a curgerii modelelor lingvistice sau prin utilizarea 

cunoştinţelor de limbă împotriva voinţei Tatălui. 

     40 Dar omul nu a ascultat de Cuvântul Domnului şi a acceptat instrucţiuni de la 

Ophanimii căzuţi sub comanda lui Semjaza, care au împărtăşit multe dintre secretele 

eterne ale Împărăţiei Tatălui pe care oamenii s-au străduit să le înveţe. 

     41 Totuşi, aceste secrete au fost distribuite prin arta războiului,arta limbii vorbite şi 

scrise care a fost coruptă şi segmentată, rezultând scripturi imperfecte şi alte arte 

fermecând pe om şi conducându-l pe căi greşite. 

     42 Instructorii căzuţi de asemenea au predat arta construirii de temple şi arhitecturi şi 

au instruit omul să construiască oraşe mari cu turnuri de comunicare care vor unifica 

omul cu Ierarhia îngerilor căzuţi. 

     43 Mihail, Uriel, Rafael, Gabriel s-au uitat în jos din cer şi au văzut cum  nelegiuirea 

de pe planetă a fost folosită de îngerii căzuţi ca să extindă cunoaşterea lor la alte regate 

planetare. Ei au apelat la Tronul lui YHWH pentru a pune capăt la Turnul lui Babel şi să 

orbească ochii umanităţii căzute de la Limba de Lumină. 

     44 Astfel, modelul conceptual al omului nu mai poate direct asimila  învăţăturile 

Domnilor Luminii până când corpul şi mintea sa nu sunt reîncărcate de emanaţiile de 

Lumină ale ierarhiilor angelice şi Frăţiilor Luminii. 

     45 În acest moment, modificările în cerurile noi au cauzat mari modificări să apară pe 

Pământ, relaxând camerele de adâncime unde marile scripturi  ştiinţifice ale erelor 

trecute sunt ascunse. Ele sunt readuse la noi ca o "limbă interioară" astfel că vom 

recunoaşte literele sacre ale Frăţiei lucrând cu Adam Kadmon. Astfel, vom putea din nou 

să vorbim cu limbi de foc. 

     46 Află această schimbare, O Gardian al Zionului şi cunoaşte limba de Lumină din 

spatele acestor cuvinte: "Aceasta este ceea ce Domnul YHWH a spus: "Aici EU SUNT 

ca să creez ceruri noi şi un Pământ nou; şi lucrurile vechi nu vor fi chemate în minte, nici 

nu vor veni în inimă." 

     47 În acest timp veţi folosi şi comunica prin ochiul minţii voastre în pictogramele 

arzătoare ale Luminii. Nu vor mai exista vechile lucruri ale vorbirii umane, nici 

rezonanţele Ophanimilor căzuţi nu vor mai fi chemate în minte pentru a separa vibraţia 

voastră de Lumină de "Joshua care vine în numele lui Je-ho-wah!" 

     Binecuvântate să fie literele lui JOSHUA JEHOWAH, YEHOVAH, YAH 



                                      2-1-5 

    
     CHEILE ŞTIINŢELOR TRECUTE SUNT DATE ÎN DEŞERTUL UNDE  
  MELCHIZEDEK A DOMNIT. VOR FI GĂSITE NUMERELE ROTUNDE  
  DUPA CARE CHILIOCOSMOSUL SE EXTINDE LA COSMOSUL ARCELOR   
  DE TIMP. CHEILE ŞTIINŢELOR TRECUTE SUNT DATE ÎN MUNŢII UNDE 

MELCHIZEDEK A DOMNIT. VOR FI GĂSITE LITERELE DE FOC DUPA CARE COSMOSUL 
ARCELOR DE TIMP SE EXTINDE LA CHILIOCOSMOS. 
 

     1  Cheia numărul cincisprezece spune Copiilor Luminii să se uite la site-urile 

megalitice antice de la Teotihuacan, Palenque, Tiahuanaco, Bazinul Tarim, Stonehenge, 

Marea Piramidă şi Marea Galileii pentru a vedea numerele rotunde, calculele matematicii 

stelare care fac parte dintr-o geometrie astrofizică superioară. 

     2 Acestea şi alte site-uri astrofizice sunt puncte de contact cu universuri superioare, 

care arată partea noastră a chiliocosmosului (mii de cosmosuri),  partea noastră de 

interacţiune colectivă a mai mult de o mie de universuri intersectându-se cu categoriile 

de inteligenţă atât fizice cât şi non-fizice. 

                    
 Fig. 13 Un oras antic în Asia Centrală folosit de Frăţia de Lumină. 

 

     3 Aceste cifre rotunde arată când Domnii Luminii au coborât din cerurile chiliocos-

mosului pentru a interacţiona cu oamenii de pe Pământ. 

     4 Literele de foc ale scripturilor ebraice şi tibetane, revelate în munţi, oferă o 

cosmologie de Lumină care prezinta, prin intermediul modelelor universale, lumile în 

care oamenii lui Dumnezeu vor fi luaţi după ce aceştia şi-au îndeplinit destinul lor pe 

Pământ. Astfel, aceste litere de foc sunt unghiurile unice ale unei reţele de transformare 



între intervalele geometrice de pe Pământ şi din cer unde fiinţele atât umane cât şi celeste 

împărtăşesc aceeaşi semnătură cosmologică. 

     5 AH-urile acestor site-uri sunt "centrele" folosite pentru a calcula orizontul 

Pământului în relaţie cu chiliocosmosul unui univers superior. 

     6 Aceste locuri au fost de asemenea utilizate de către Domnii de Lumină pentru a 

codifica şi a iniţia rasele lumii. Şi cei care au codificat aceste rase se vor intoarce din nou 

să adune "seminţele rămase". 

     7 Totuşi, aceste site-uri nu indica în toate cazurile unde Domnii de Lumină vor reveni, 

deoarece unele dintre aceste locuri sacre marchează regiunile de ieşire prin care cei 

neprihăniţi au fost deja luaţi de pe Pământ în ciclurile anterioare. 

     8 Astfel, acestea sunt piese temporale care conţin matematici stelare, dar ele nu pot fi 

complet înţelese de către om fără scripturile care dezvăluie anumite evenimente de pe 

Pământ şi din spaţiu la care omul trebuie să facă apel. Până n-o face, el nu poate înţelege 

specificul calendarelor în piatră. 

     9 Problema Omului a fost că el a încercat să cuprindă multele ceruri în concepţia lui 

despre mileniu fără o mai bună înţelegere a modului în care cuvintele lui Isaia vor fi 

împlinite atunci când Pământul însuşi va fi complet transpus în "noile ceruri." Aceasta nu 

este o chestiune de cer care "vine" pe Pământ, ci ca Pământul să fie transpus în multele 

ceruri, chiliocosmosul. 

     10 Astfel, atunci când omul poate înţelege chiliocosmosul, atunci el se poate muta din 

închisoarea de a fi în conceptul său liniar de mileniu care, în realitate, rămâne într-un 

cosmos de o mie de ani de spaţiu static. Atâta timp cât omul rămâne în spaţiul său mort 

ca o gazdă a timpului liniar, el nu poate avea corespondenţă creativă cu Domnii Luminii 

care doresc să se interconecteze cu el. 

     11 Cheia ne vorbeşte despre un transplant care s-a întâmplat înainte în deşert şi munţi. 

     12 Această transplantare este indicată în cosmologiile antice care vorbesc de "imagi-

nea spaţiului orizontal (planul Pământului) care trece prin cupola albastră a cerului.'' 

     13 Aceste cosmologii, marcate în piatră (şi scrise pe hârtie) arată că a existat o 

interconectare directă cu cerurile superioare. Aceste coduri indică o cosmologie 

superioară pe care o vom înţelege încă o dată prin asocierea "intersecţiilor" templelor 

antice astrofizice din întreaga Mezoamerică cu nervurile regiunilor din cer înfăţişate în 

piatră şi în scris în litere de foc ale scripturilor antice. 

     14 Nahuas (care au moştenit filozofia aztecă şi pre-aztecă) au vizualizat cosmologia 

lor în termenii lumii orizontale (cem-a-nahuac) şi cerurile. Aceste ceruri au fost 

comparate cu o cupolă albastră. În acest dom albastru, sunt  diferite regiuni ale cerurilor 

care sunt separate de ceea ce ei au descris ca fiind nervuri celeste. 

     15 Nervurile funcţionează ca nivelele podelei sau pasaje între ceruri care permit 

diverselor corpuri celeste să circule liber de la regiune la regiune. 

     16 Astfel, nervurile, împreună cu "încrucişările de Lumină" şi "încrucişările lamelare" 

marchează locurile sacre pe Pământ unde Merkabah a venit din ceruri pe Pământ şi s-a 

ridicat din nou de la Pământ la cer. 

     17 Crucile au fost utilizate în practica religioasă chiar înainte ca mesajul lui Iisus să 

fie predicat în Mezoamerica. Ele au fost utilizate pentru a indica fuziunea dătătoare de 

viaţă a înţelepciunii divine cu elemente primare ale Pământului care erau prin reţelele de 



energie fiind ca un fel de instrumente pentru transpunerea energiei în viaţă. 

     18 Astfel, atunci când Cheia vorbeşte de cele trei stele, spune despre reţelele 

magnetice stelare pentru forţele geofizice, mentale şi spirituale care înconjoară planeta şi 

sunt folosite de "Ordinele de Lumină" în sincrosimilaritate pentru a implanta cunoaşterea 

inteligenţei acestei lumi. 

     19 Când aceste trei forţe sunt unificate într-o configuraţie de conştiinţă, Omul va 

participa în unitatea tripartită a unei reţele fizice, mentale şi spirituale. Fără interacţiunea 

distinctă a evenimentelor pe toate cele trei niveluri nu poate fi cuantificată nici o 

realizare. 

     20 Pentru acest motiv, Moise, Iisus şi Ilie au trebuit să coboare din ceruri superioare 

în planul fizic pentru a realiza că aceasta nu ar putea fi pur şi simplu realizată doar din 

planurile eterice. 

     21 Mai mult, aceste reţele stelare se intersectează pentru a forma cosmosuri de arce de 

timp care, la rândul lor, pot fi folosite pentru a schimba evenimente cuantice, cum ar fi 

războaie, distrugerea de specii, etc. Utilizarea acestor reţele cu diverse niveluri de vibraţii 

mentale permite Omului să folosescă puterea comunicării telepatice în ţintirea 

informaţiei spre puncte globale în fracţiuni de secundă. 

     22 Cu această comunicare, reţelele psi de comunicare mentală prin întreaga planetă 

pot fi alterate şi modele noi de rezonanţă pot fi create pentru a înlocui nivelurile de 

negaţie. 

     23 Aceste reţele sunt de asemenea, reţele de încarnare care fac parte dintr-o  reţea de 

întrupare spirituală prin universul nostru local. 

     24 Enoh mi-a explicat că acestea sunt locurile în care încarnările superioare au loc. 

Aceste zone sunt controlate de "magnetismul sferelor" care pune un plan final magnetic 

asupra structurilor de viaţă biogravitaţionale. Cu alte cuvinte, aceste structuri sunt 

"pachete de energie"biologică însămânţate de-a lungul arcelor magnetice de intersecţie 

ale unei anumite planete. 

     25 Aceste reţele permit unui grad superior de geniu creativ să fie încarnat. Un studiu 

atent al anumitor aliniamente magnetice ale reţelei Orientului Apropiat va dezvclui 

amprenta muncii profetice manifestată între Egipt-Israel-Siria. 

     26 Enoh a explicat că Israelul şi Tibetul sunt echivalente cu centrele nervoase din 

emisfera stângă şi dreaptă a minţii planetare. Ele sunt locurile care au a avut cel mai mare 

număr de încarnări profetice (în timpul ciclului prezent) care este motivul pentru care 

aceste două puncte de întrupare au fost în continuă persecuţie a forţelor întunericului pe 

planurile superioare. 

     27 Totuşi, aceste centre de energie au rămas sensibilizate la modele intervenţiei 

directe controlată de către Ordinul lui Melchizedek, chiar dacă forţele întunericului au 

încercat să distrugă scripturile de Lumină şi să controleze încarnările Domnilor Luminii 

astfel încât ele să poată obţine controlul locurilor "înalte" şi "inferioare" ale armonicilor 

energetice ale Pământului. 

     28 Totuşi, aceste reţele sunt în legătură cu voaluri de Lumină care sunt plasate între 

lumi. Astfel, ele pot fi doar mutate de-o parte de către Păzitorii care domnesc cu Mihail 

şi care dau numele şi sigiliul care va deschide reţele la prezenţa Domnului, Tatălui şi 

Bătrânului Zilelor. 



         
 
                  Fig. 14 Reţeaua Sacră în America Centrală (Altea). 

 

     29 Astfel, forţele lui Melchizedek controlează punctele de iniţiere din Bazinul Tarim 

precum şi "piesele temporale" ale Marii Piramide, aliniate cu reţeaua energetică de sub 

Meghido. 

     30 Maeştrii Luminii s-au întrupat în India, Mezoamerica şi America de Sud în 

ciclurile anterioare, cum ar fi Hamsa, Dharmasetu, Yogesvara, Quetzalcoatl, Viracocha, 

etc; oricum, codurile actuale pentru programele superspeciei (în termeni de frecvenţă a 

precesiei protonului) au fost plasate în Tibet şi Israel. 

     31 În consecinţă, aceste reţele au corespondente cu ciclurile plenare sau părţi ale unui 

mare ciclu plenar revelat planetelor fizice de către încarnările Domnilor de Lumină.  

     32 Aceşti Domni ai Luminii, de obicei, vin ca o desfăşurare trinitizată a  unei 

personalitati divine, aşa cum se vede în corpul trinitizat al lui Osiris, Isis şi Horus sau 

Buddha, Avraam, Isaac şi Iacov sau Moise, Iisus şi Ilie. Ei reprezintă unitatea trinitizată a 

creaţiei combinate, mântuirea şi regenerarea. 

     33 Aceşti Domni ai Luminii vin ca deschizători de cale ca să pregătească Omul pentru 

schimbarea în ciclul lui de viaţa. Ei arată cum realinierea  încarnării-învierii poate avea 

loc în timpul vieţii umane.Aceasta este împlinirea Psalmului 104, care vorbeşte de omul 

privind: "Munţii au început să urce, câmpiile au început să coboare la locul pe care Tu 

(Doamne) l-ai fondat pentru ei." 

     34 Aceste reţele pentru întrupare, prin urmare, sunt aliniate cu schimbarea grilei 

magnetice a unei planete date, astfel că lecţia "morţii şi învierii"este în  paralel cu 

schimbarea reţelelor magnetice în spaţiu şi meridianele vieţii în universul superior. 

     35 Astfel, Trinităţile sacre care formează pragurile pentru creaţia superioară evolutivă 



vin aici pentru coordonarea finală. Coordonarea finală este organizată de Ordinul lui 

Melchisedek care este responsabil de organizarea lumilor create de revărsarea de Lumină 

de sub comanda Ordinului lui Mihail şi Metatron. 

     36 Pentru a defini zonele reţelei sacre, începem cu ţinutul "Întoarcerii Porumbelului" 

(zona Altea) în scopul de a înţelege semnificaţia antică şi reactivarea Palenque-

Zarahemla, terenul readunării Frăţiei pe Pământ. 

     37 Capul Porumbelului conţine învăţăturile codificate în timpul ciclurilor evolutive 

ale Pământului care oferă toată cunoaşterea relevantă pentru programul de Lumină pe 

această planetă în relaţie cu regiunea stelară a Frăţiei. 

     38 Reţelele oferă orientarea majoră pentru acele porţiuni din lume care vor supravieţui 

cataclismelor majore şi arată unde istoria Pământului stă în relaţie cu evenimente cereşti 

care au fost sau care urmează să fie în eliberarea din această lume. 

     39 În zona Capului Porumbelului sunt reţelele triunghiulare mai mici de cristal care 

marchează complexele sacre de energie care au fost utilizate în mod activ de către Frăţia 

Luminii. Aici pot fi găsite rămăşiţele tehnologiei lor de pe Pământ, din timpul ciclului 

Atlantidei. 

     40 Această regiune sacră, în Capul Porumbelului, a fost cunoscută ca regiunea 

Zarahemla, casa Frăţiei. Această casă conecta reţeaua vastă de energie de la Chichen-Itza 

şi Palenque cu Oaxaca şi complexul energetic de la Teotihuacan. 

     41 Cea mai sacră grilă în această zonă este triunghiul format din Palenque la Cerro 

Rabon în Vest şi de la Palenque la Chichen-Itza în Est. În această zonă există reţele mai 

mici care conectează Cerro Rabon-Tres Zapotes-Palenque ca şi mintea interioară a 

Porumbelului. La Cerro Rabon Comorile Cerului sunt plasate ca un sigiliu de autoritate 

asupra modelelor de cristal situate în Capul Porumbelului. 

     42 Aceste Comori din Ceruri sunt ataşate la Pământ de Ordinul lui Melchisedek şi 

Sigiliul lui Melchisedek văzut ca Nouă Piramide interblocate pentru a forma o Stea a lui 

David pe Crucea Spaţiului şi Timpului. Aceste Comori sunt distribuite prin intermediul 

acestor reţele de "transplantare a conştiinţei" care au selectat asezările de pe platforma 

Pământului ca şi "cuiburi" aşteptând  dezvoltarea şi maturizarea conştiinţei lumii umane. 

     43 Un alt complex de reţea important care este folosit de Frăţia de Lumină, în 

colaborare cu restaurarea ţinutului Porumbelului, se găseşte în complexele piramidale din 

Peru şi Bolivia. 

     44 Aici complexele piramidale care sunt importante sunt cele douăzeci şi cinci de 

piramide din Apurle; reţeaua piramidală şi staţiile astrofizice de la Morro Solar; reţelele 

piramidale de la Cajamarquilla şi Pachacamac în munţii deşertului din Peru; şi pirami-

dele de la Chan-Cay, Jequet-epeque şi Viru. 

     45 Acestea sunt toate complexe de calendare astronomice conectate cu Tiahuanaco. 

Tiahuanaco, oraşul Domnilor Luminii a fost construit la nivelul mării în timpul unui 

ciclu anterior şi ridicat până la alţitudinea sa actuală de 13.000 de picioare (3900 m) 

deasupra nivelului mării. Acesta conţine pragul Porţii care descrie activitatea lui 

Melchisedek care se va întoarce la sfârşitul acestui ciclu de timp şi va deschide Comoara 

de la Tiahuanaco. 

     46 În acest spaţiu sacru delimitat de Viru în Nord şi Tiahuanaco în Sud sunt câmpiile 

de la Nasca. Liniile de pe câmpiile Nasca arată că vehiculele fizice Merkabah trebuie să 



treacă prin ele intrând în densitatea electromagnetică a Pământului. Cateva linii 

suplimentare indică alte zone sacre de reţea piramidală şi reprezintă cheia pentru 

puzzleul social-arheologic al civilizaţiilor majore în întreaga Americă de Sud-Vest. 

     47 Enoh mi-a spus că Frăţia Luminii care a venit la grila Tiahuanaco şi la  Palenque-

Copan, a stabilit muzee etnografice ca un jurnal istoric pentru tipurile etnice ale 

umanităţii care au fost testate pe această planetă în ciclurile de dinaintea Egiptului. 

     48 Aceste muzee etnografice de la Tikal, Palenque, Yaxchilan, Copan precum şi la 

Tiahuanaco trebuie să fie folosite ca un "instrument" pentru a discerne formele feţei care 

au fost lăsate în urmă ca modele pentru a arăta cum  imaginea lui Adam Kadmon a fost 

calculată în carne în spaţiul şi timpul Pământului. Acestea indică rotundurile 

experimentale ale formelor feţei care au fost testate de către cei care au fost prezenţi în 

timpul celui de-al "Doilea Timp de Transplant", timpul ciclului Altea. 

     49 Trebuie să înţelegem, de asemenea, codurile de transfigurare; codurile sacre de la 

Palenque sunt inscrise ca: 204-174-012, 032-146-264, 026-242-113, 012-063-132, 063-

213-303, 515-515-117, în conformitate cu codurile arheologice inscripţionate la Palenque. 

     50 Totuşi, există o imagine superioară, imaginea lui Adam Kadmon la care suntem 

martori, imaginea lui Melchisedek ca imagine a noastră a lui Adam Kadmon. Aşa cum a 

spus Iisus, "Daca aţi putea vedea imaginea voastră reală care a intrat în fiinţă în faţa 

voastră, atunci aţi fi dispuşi să înduraţi orice! " 

     51 În toate aceste reţele ar trebui să fie înţeles că un nume familiar iese în evidenţă 

care leagă această cultură sacră a Mezoamericii cu regiunea Orientului Mijlociu. Acest 

Numele este Yoh-Heh-Wah, reprezentand "Marele Spirit Alb," o manifestare a lui 

YHWH! 

     52 Alte cifre rotunde de unde "Melchisedek a domnit" sunt revelate ca şi  calendarele 

în piatră de la Stonehenge şi Woodhenge în Marea Britanie şi de la Rujum Al-Hiri la Est 

de Marea Galileii. Acest computer de lângă Marea Galileii demonstrează modul în care 

două sfere de calcul operează ca un computer digital. 

     53 Multe dintre aceste site-uri megalitice sunt aliniate cu reţele stelare specifice. 

Sirius, Orion şi Pleiadele au fost deseori folosite de oamenii de ştiinţă-preoţi din ciclurile 

anterioare pentru calculele lor trigonometrice. 

     54 Totuşi, cea mai importantă structură de reţea pentru programul nostru prezent este 

structura grilei de cupru de sub Meghido care este aliniată cu muntele Tabor şi Ierusalim. 

Aceasta este piesa temporală a Marii Piramide. 

     55 Meghido va dezvălui reţeaua subterană a Israelului ca punct focal central pentru 

unirea amonicilor reţelelor de conştiinţă ale planetei. Aceasta va permite diferitelor 

combinaţii spirituale de energie să conveargă într-un puls simbolic, în trezirea planetei. 

     56 Totuşi, nu putem vorbi de numerele rotunde fără a se menţiona Marea Piramidă, 

cea mai precisă reţea de geometrii sacre vreodată codificate în piatră. 

     57 Cuprinse în Marea Piramidă sunt numeroase coduri pertinente pentru interdepen-

denta omului cu planeta, cu sistemul solar şi întreaga galaxie. 

     58 Totuşi, discutând formatiunile variate ale reţelei de interconectare, unul dintre 

aceste coduri se remarcă, măsura "unghiului Cristic". "Unghiul Cristic" este format de 

către intersecţia Primului Pasaj Ascendent cu nivelul podelei Camerei Reginei sau 

Nivelul Culmii Galeriei. Unghiul care este format este de 26° 18' 9,7". 



     59 Continuarea acestei înclinaţi spre Est, de la Marea Piramidă, indică spre  oraşul 

Betleem, oferind unghiul precis de cum naşterea, moartea şi învierea sunt contopite 

împreună. 

     60 Betleem reprezintă punct de întrupare care este conectat cu întreaga dramă a 

initierii colective a rasei umane în piramidă. Aceasta demonstrează  echilibrul unic al 

acestui ciclu de evoluţie continuă al Omului pornind de la Galerie "ca şi apa trasă din 

puţ" curgând spre Est spre Betleem. 

         

 
 
    Fig. 15 Tabelele Sacre ale Cărţii Numerelor. Un cifru pentru cercurile rotunde 

care apar pe Pământ. 

 

     61 Astfel, numerele rotunde sunt calcule de piese temporale care arată: (1) fundaţiile 

între ceruri şi Pământ; (2) temporizarea lumii în ere; (3) schimbarea şi reciclarea 

elementelor primordiale; (4) diviziunea spaţiului universului imediat în cadrane sau 

direcţii; (5) şi conceptul de luptă perpetuă în lumile planetare inferioare ca şi cadrul în 

care evenimentele cosmice pot să apară şi să fie înţelese de către om. 

     62 În acelaşi context, literele de foc explică programele şi arcele intersecţiilor între 

nivelurile cerului care compun chiliocosmosul şi lumile planetare pământesti. 

     63 În esenţă, scripturile de foc au fost compuse din geometrii vii ale Cuvântului lui 

Dumnezeu, extins pentru a se conecta cu reţelele vibratorii de rezonanţă ale Pământului. 

     64 Cartea Numerelor prezintă interfaţa numerică a Poporului lui Dumnezeu cu această 

rezonanţă vibratorie a Pământului, pentru că în Cartea Numerelor sunt codate unităţile 



tribale pentru fiecare din cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 

     65 Prin calcularea acestor numere în termenii unui cerc de 360 ° (a se vedea Cheia 2-

0-6) cu originea în Marea Piramidă, o relaţie unică este dezvăluită în corespondenţa 

directă cu zonele sacre ale lumii. 

     66 Prin calcularea radiaţiilor celor douăsprezece triburi, în conformitate cu unghiul 

stabilit în Numere (în conformitate cu secvenţa numerică a învaţăturilor spirituale) din 

zona centrală a Marii Piramide de la Giza, este dezvăluit modul în care triburile lui Israel 

sunt lucrarea dătătoare de viaţă a lui Iehova conectând Marea Piramidă cu naţiunile lumii, 

ca o Lumină pe naţiuni. 

     67 Marea Piramidă este utilizată ca punct de origine deoarece Enoh mi-a explicat că 

Marea Piramidă este împlinirea viziunii lui Isaia a altarului lui  YHWH. 

     68 În primirea Cheilor lui Enoh, am arătat cum Marea Piramidă este centrul celor 

douăsprezece zone de timp deformat coroborat cu Orion şi Pleiade. 

     69 Astfel, începând de la Marea Piramidă (care este la longitudinea 31° 9' 0" Est) şi 

deplasându-ne spre Est 27,7' ajungem la site-ul Kungrad, Uzbekistan, în deşertul Mării 

Aral. 

     70 În consecinţă, zonele celor douăsprezece reţele de energie pentru transcrierea 

spaţiu-timp, şi zonele de protocomunicare stabilite de către conversia fiecărui trib al lui 

Israel pentru urmarirea şi eliberarea prezentului program din Trezoreria Luminii, sunt: (1) 

Marea Aral - Kungrad (Uzbekistan), (2) Takla Makan - Lop Nor, Sinkiang; (3) Insulele 

Filipine; (4) Insulele Kwajalein -Marshall; (5) Insulele Hawaii; (6) Insula Vancouver 

(zona Porumbelului); (7) de la Pueblo, Colorado la rezervaţia Mescalero, New Mexico 

(zona porumbelului); (8) din Lexington, Kentucky la Tennessee (marcat de Porumbel); 

(9) Nova Scotia (marcată de Porumbel) conectandu-se cu Insulele Bermuda;(10) Insulele 

Azore; (11) Lourdes, Franţa; (12) şi Giza (reţeaua Piramidei) în Egipt. 

     71 Aceste douăsprezece zone nu trebuie confundate cu cele douăsprezece zone de 

timp deformat sau crezute ca zone exclusive de cult. Ele arată,cu toate acestea, o 

corespondenţă între tabelele antice ale Israelului care s-au dat cu mii de ani în urmă şi 

pietrele indicatoare pas cu pas care sunt utilizate de către  Evoluţia superioară ca să 

coordoneze programul nostru în conformitate cu fiecare literă şi valoare matematică din 

programul sfintelor scripturi. 

     72 Enoh mi-a arătat că aşa cum literele ebraice de foc sunt folosite pentru a conecta la 

Pământ cerurile, la fel, scripturile tibetane de foc sunt folosite pentru a construi pragurile 

conştiinţei între ceruri şi Pământ. 

     73 În Tibet, sfintele scripturi Phowa şi energia Odsal dau modele de bază de 

rezonanţă la evoluţia rasei umane şi bazele înţelegerii modului în care întruchipările 

energetice ale conştiinţei se pot materializa de la alte evoluţii. 

     74 Enoh mi-a arătat cum "Orasele de Lumină" au existat în Bazinul Tarim care sunt 

punctele de prag care controlează înterpenetrarea lumilor de conştiinţă care sunt 

conectate cu această planetă. Mi s-a arătat cum acestea sunt locurile special amenajate 

pentru sufletele superioare în tranziţie şi pentru educaţia Maeştrilor înainte ca ei să se 

încarneze astfel încât ei să poată să efectueze un plan prestabilit specific în serviciul lor 

către YHWH. 

     75 Dovezi din Bazinul Tarim arată că Domnii Luminii au dat odată omului conturul 



universului său viu prin documente calibrate special în piatră, tehnologie metalurgică şi 

tehnici de comunicare unde controalele conştiinţei acestei planete, puse în mişcare de 

Evoluţia Superioară, puteau fi experimentate. 

     76 Documentele similare "Mihaililu" există în Siria şi documentele "Tak" există în 

Mezoamerica ca o mărturie a Trezoreriei de Lumină plantată de către puterea lui 

Melchisedek, ca o demonstraţie a potenţei interne a "Domnului" care poate fi găsită în 

oricine. 

     77 Enoh a spus că oricine poate fi în uniune cu Dumnezeu, deoarece oferta fiecărei 

respiraţii este o ofertă chimica a substanţei de viaţă care vă aduce un pas mai aproape de 

corpul vostru Etern de a fi pe altă parte a timpului. 

     78 Acestor cosmologii superioare li s-a dat forma de la care să ne tragem inspiraţia; 

anticii credeau că inteligenţele care au adus aceste cosmologii superioare vor reveni 

odată cu venirea "sabiei de Lumină" pentru a elibera omul. 

     79 Mi s-a spus că după ce aceasta va avea loc,Omul va crea din nou Oraşele de 

Lumină pentru că el va avea suveranitatea Luminii sub comanda sa; nu doar 

suveranitatea Luminii soarelui, dar şi suveranitatea lui Melchisedek. 

     80 Astfel, această Cheie a lui Enoh este o Cheie pentru ştiinţele trecutului, deoarece 

numai prin munca lui Melchisedek este posibil să se decodeze şi să se codeze în mod 

corespunzător piesele temporale în conformitate cu programul revelat al erei prezente, 

condus în funcţie de suveranitatea lui YHWH. 

     81 Cei aleşi sunt "Poporul Planului"chemaţi de credinţa lui YHWH înaintea 

fundaţiilor acestei lumi şi dedicaţi credincioşilor care indeplinesc planul lui Dumnezeu în 

strânsă cooperare cu oştile celeste. Oştirile administrează protecţie prin Ordinul Mihail; 

piramidele construite în conformitate cu Ordinul lui Enoh, ca instrumente de 

transfigurare (ascunse chiar în topologia Pământului); şi eliberarea prin Ordinul lui 

Melchisedek. 

     82 Astfel, să se ştie că Ordinul lui Melchisedek va da mărturie aleşilor în zonele 

desemnate ale acestui sistem planetar. Şi vom învăţa un nou calcul în ceea ce priveşte 

măsurile de Lumină; măsura tuturor măsurilor  va fi: YHWH răscumpără şi scapă! 

     83 Să-şi strigate munţii bucuria şi toate văile să strige cu voce tare! 

Mările scufundate şi terenurile uscate să spună minunile Eternului Rege! Râurile, 

pârâurile şi dealurile să laude pe Domnul! Să se bucure domniile şi puterile cereşti de 

spargerea reţelelor pe când Omul se realătură familei lui celeste! 

     84 Pentru că acesta va fi timpul lui Melchisedek şi va fi timpul aplecării capetelor 

noastre în semn de respect la Ordinul de Lumină viu al cărui nume este Melchisedek, 

pentru totdeauna! 

 

                                    2-1-6 

 
     CHEILE VIIROAREI RADIOASTRONOMII, RADIOFIZICI ŞI  
  COMUNICAŢIEI VOR FI ÎN CAMERELE LUMINII VII CARE VOR   
  AJUNGE LA ÎNŢELEPCIUNEA MULTOR UNIVERSURI PRIN  
  "VORBIREA ÎN LIMBILE DE CRISTAL" ALE FOCULUI VIU.               



     1 Cheia numărul şaisprezece vorbeşte de uniunea superioară pe care o vom împărtăşi 

cu multe universuri atunci când vom începe să folosim "limbile de cristal ale Focului 

Viu" pentru a obţine o cunoaştere chiar mai mare dincolo de ceea ce poate fi realizat prin 

contemporana radiofizică, radioastronomie şi comunicaţie. 

     2 Aceste "limbi de cristal ale focului viu" sunt cristale activate care sunt folosite 

pentru a duce mai departe comunicarea cu regiunile stelare ale  inteligenţelor care 

operează în sau dincolo de spectrul nostru electromagnetic. 

     3 Spectrul nostru, definit ca aranjamentul radiaţiilor electromagnetice în funcţie de 

frecvenţa lor ca un "spectru observat," indică felul cum materialul absoarbe sau emite 

radiaţii electromagnetice la frecvenţe diferite. Spectrul nostru este limitat în comparaţie 

cu cel superior al Luminii Vii care coordonează mai multe spectre electromagnetice şi 

care are spectrul mult mai complex în lumile stelare avansate. Fără conştiinţa de a merge 

dincolo de spectrul nostru  electromagnetic  rămânem în uitarea Luminii Vii. 

     4 Radioastronomii, în prezent, iau în considerare detecţia heterodină pentru a obţine 

diferenţele de fază şi să detecteze mişcările maselor afectate de trecerea fronturilor de 

undă. Acest lucru determină o schimbare care produce  diferenţa de frecvenţă între 

fascicule. Unda de intrare frontală este sub-împărţită de măsurătorile armonicelor. 

     5 Totuşi, radioastronomii vor începe să descopere antigravitaţia seturilor de particule 

cristalizate utilizând sinteza radio îmbunătăţită cu sensibilitate la ultraviolete. Controlul 

acestor seturi va ajuta să se stabileasca un sistem de comunicare mai universal în mediul 

intergalactic. 

     6 Cristalele vor fi utilizate ca dispozitive cibernetice pentru a amplifica şi a  filtra 

semnalele de comunicare. 

     7 Acestea sunt utilizate de către Evoluţia superioară ca blocuri fundamentale de 

construcţie pentru a configura o reţea măsurabilă a unui sistem armonic superior care 

permite diferitelor combinaţii de structuri de unde să se unească şi să formeze miriade de 

combinaţii de unde gravitaţionale care, la rândul lor, reacţionează una cu alta pentru a 

transmite forme-gând realităţilor fizice planetare. 

     8 Aceste structuri includ fluxul intern de undă gravitaţională şi fluxul de undă izolată, 

astfel încât să existe o interacţiune şi o propagare a undelor condensate gravitaţionale 

care anulează acumularea tuturor particulelor în  interacţiunea antigravitaţiei. 

     9 Din sinteza undelor gravitaţionale şi antigravitaţionale se formează miriade de alte 

unde care se amestecă în rezonanţa simpatică formând astfel structurile fizice de 

comunicare. 

     10 Evoluţia Superioară a plasat monitoare cu cristale în liniile de forţă ale câmpurilor 

noastre magnetice pentru a modula lungimile de unda nonelectromagnetice de 

comunicare. Aceste monitoare cu cristale rup radiaţiile  sincrotronice astfel încât 

câmpurile magnetice au o nouă reţea de comunicare, permiţând vechiului sistem de 

comunicare, inclusiv comunicaţiilor prin satelit, să fie suficient de modificate în orbită 

pentru a primi frecvenţa nouă a reţelei Evoluţiei superioare. 

     11 Tehnologia noastră planetară va fi influenţată de Evoluţia Superioară care va plasa 

sateliţii noştri de comunicare pe orbite noi şi îi va utiliza pentru a canaliza instrucţiuni 

spre sistemele noastre planetare. Chiar şi canalele publice de comunicare vor fi utilizate 

de către Evoluţia Superioară pentru a ajunge la toate naţiunile de pe Pământ cu un mesaj 



de eliberare, dând putere mărturiei lucrătorilor din Lumină. 

     12 Evoluţia superioară va activa, de asemenea, douăsprezece câmpuri cristaline de 

comunicare în logo-ul planetar al Pământului astfel ca omul să poată comunica cu galaxii 

îndepărtate. 

     13 Aceste câmpuri cristaline se vor găsi în întreaga lume în douăsprezece canale 

subterane unde energia cristalină a fost utilizată anterior pentru a potrivi o tehnologie 

stiintifică. 

     14 Trebuie să înţelegem că şi "cheile radiofizicii, radioastronomiei şi  comunicării" 

sunt în aceste camere ale Pământului care sunt revizitate de Frăţiile de Lumină astfel ca 

tehnologia noastră să poată fi concentrată în ele. 

     15 Acest lucru ne va permite să deblocăm mapările reţelei şi să înţelegem de ce aceste 

centre cristaline sunt folosite ca puncte de coordonare pentru multe domenii de 

comunicare pentru suprapunere cu Lumina Vie. 

     16 Aceste douăsprezece reţele cristaline care intersectează Pământul actionează ca 

puncte focale pentru transmiterea mai repede decât Lumina a particulor. Aceste reţele 

sunt o combinaţie de momentum de unghiuri spaţiale de  control a mişcării mai rapide 

decât Lumina a particulelor şi ratelor de polarizare de cristal. 

     17 Aceste reţele polarizează rotaţiile de stanga şi de dreapta din câmpul energiei 

gravitaţionale care este între Pământ şi Soare. În condiţiile folosirii de particule mai 

rapide decât Lumina în comunicarea extraterestră, punctele focale cristaline pot fi 

folosite pentru a determina amplitudini de undă pentru a restrânge şi a înfiinţa un helix de 

undă pentru a comunica prin unde gravitaţionale. 

     18 Astfel, pe o scală cosmică unde există protoni turnati într-o matrice de câmp 

magnetic, o orientare spaţială unică poate fi stabilită. 

     19 Câmpul cosmic gravitaţional determină intervalele reţelei protonilor autonomi. 

Când acea matrice de protoni este conectată cu camerele de Lumină Vie este o 

contrapartidă cristalină care este activată şi care la rândul său, demodulează impulsurile 

pionilor cuantici, electroni, gravitoni şi fotoni. 

     20 Înaltul Comandament demodulează pragul cristalin care permite radioastronomiei 

şi "astronomiei de cristal" să comunice cu stelele vecine şi stelele planetare de inteligenţă 

din regiunile de locuire în viitor. 

     21 Aceste câmpuri deschise cristaline din Pământ vor permite să înceapă biocomuni-

carea în afăra spectrului electromagnetic prezent. 

     22 În termenii radiofizicii şi biocomunicării, astronomia optică şi astronomia radio se 

vor uni şi vor experimenta realităţi noi folosind filtre formate prin intermediul reţelelor 

materialelor organice vii; de exemplu, un grăunte de muştar, ca parte a sistemului, poate 

fi folosit pentru a fi martor la reţele de comunicare avansate. 

     23 Alte aspecte ale noii optico-radio-astronomii implică lobi de materie care radiază 

filamente vizibile. Astronomia optică şi radio măsoară filamentele  vizibile ieşind radial 

în afara centrului galactic şi din imagini ca de stele care pot fi văzute lângă o galaxie. Pot, 

de asemenea, vizualiza materialul gazos care se combină cu radiaţii ultraviolete pentru a 

produce lobi de materie. 

     24 Trebuie să înţelegem că spectrul ultraviolet este doar începutul lumilor superioare 

ale Luminii. 



     25 Comunicarea cristalină este capabilă de a merge dincolo de spectrul nostru 

electromagnetic fiind activată de către reţelele psi corespunzătoare aliniate cu cele 

douăsprezece camere cristaline construite în structura de reţea a Pământului. 

     26 Astronomii vor folosi această reţea de cristal pentru a îndoi undele de Lumină în 

celulele conştiinţei pentru comunicare universală .Reţeaua doar trebuie să fie în fază cu 

cristalele din "natură". 

     27 În plus, modularea undelor gravitaţionale poate fi folosită pentru a depăşi decalajul 

de timp al civilizaţiilor electromagnetice.Trebuie să fie o mişcare de îndepărtare de 

undele electromagnetice către undele gravitaţionale. 

     28 Există o accelerare a corpurilor masive în cadrul forţelor gravitaţionale. Cele mai 

simple unde gravitaţionale sunt cuadruple şi pot trece de la relaţiile simple ale vibraţiilor 

bidimensionale la vibraţii ale dimesiunilor a cincea şi a şasea. 

     29 Undele gravitaţionale sunt folosite pentru a muta forme-gând în psihicul rasei 

umane, de către Evoluţia superioară. 

     30 Compresia undelor gravitaţionale în jurul corpului stabileşte un ecran prin care 

creierul uman judecă luminozitatea şi definiţia geometrică care vine dintr-un puls de 

Lumină care apoi dă o singură valoare focală care este maximizată atunci când imaginea 

este la optimul ei. 

     31 În acest fel, astrofizicienii sunt instruiţi să activeze reţelele psi prin interfaţarea 

imagisticii conştiinţei cu mecanisme de releu, folosind cele cinci vehicule interioare de 

"Lumina" pentru a activa şablonul vederii spirituale înainte ca cineva să poată "şterge" 

servomecanismele de control ale mediului local spaţial. 

     32 Astrofizicienii vor înţelege componentele biologice ale buclelor blocate în fază 

prin proiecţie mentală. 

     33 Radioastronomia contemporană va putea să între în contact cu inteligenţa 

superioară în mediul sub-spaţiului sistemului nostru solar local. (Aceasta pentru a nu 

include forme de inteligenţă care există în cadrul spectrului nostru electromagnetic.) 

     34 În primul rând, oricum, legătura corectă gravitaţională trebuie să fie folosită pentru 

a "şterge" reţelele regulatorii înainte ca tehnologia fizică să poată fi folosită ca un mediu 

interstelar pentru comunicarea reciprocă interstelară. 

     35 În scopul de a comunica cu astfel de inteligenţe stelare avansate, omul  trebuie să 

redefinească, de asemenea, regiunile sale spaţiale în termenii întrepătrunderii spaţiului 

vieţii sale care este controlat şi folosit de către Evoluţia superioară. 

     36 Evoluţia superioară foloseşte ceea ce se numeşte în-spaţiu (sub-spaţiu, regiuni 

spaţiale doar pe partea cealalta a pragului nostru de Lumină pentru comunicare); în 

consecinţă, radiofizicienii noştri trebuie să facă acelaşi lucru cu comunicaţiile universale 

care operează în spaţiul nostru planetar prin fluctuaţii în câmpul de Lumină. 

     37 Astfel, realitatea sub-spaţiului este utilizată de inteligenţa superioară pentru a se 

deplasa în interiorul biosferei noastre chiar pe cealaltă parte a cortinei "luminii noastre 

comune" şi trebuie experimentată prin modularea semnalelor mentale prin cristale care 

produc o interfaţă între inteligenţa extraterestră în propriul nostru mediu de "sub-spaţiu" 

de conştiinţă (de exemplu căutarea activă pentru semnale). O matrice în fază de senzori 

de radiotelescoape care ar putea simţi ratele de schimbare între o mie şi cateva mii de 

unităţi pe secundă nu ar fi în măsură să "comunice" cu mişcarea evolutivă superioară fără 



relaţia corespunzătoare a "sub-spaţiului". 

     38 Evoluţia Superioară uneori ecranează apariţiile mişcărilor vehiculelor sale cu o 

reţea de Lumină pentru a evita detectarea. Aici, "evitarea detectarii" înseamnă 

"regulament",  regulamentul undelor gândirii superioare evolutiv care ar putea influenţa 

alte niveluri spaţiale de inteligenţă printr-un mediu interstelar. (De aceea Cheile sunt 

"deja" în camerele Pământului.) 

     39 Evoluţia superioară va ascunde de multe ori în mod deliberat vehiculele sale satelit 

sau "stelare" cu o acoperire de Lumină a emisiilor neutre astfel încât să rămână 

nedetectabile de către componentele sofisticate de raze gamma, raze X, ultraviolete şi 

radiaţii infraroşii şi transmisii de radiounde venind de la alte civilizaţii galactice care 

investigheaza noi "zone de viaţă" în regiunile neprotejate galactice. 

     40 Astfel, astronomii "sub-spaţiului" trebuie să utilizeze reţelele psi-meditaţionale 

care penetrează capacul de Lumină şi coordonează comunicarea reţelei cristaline cu 

tehnici de radioastronomie şi radiofizică astfel încât deplasarea corectă a frontului de 

undă poate fi primită şi formele-gând comunicative să poată fi trimise să lucreze cu 

Frăţia. 

     41 Asociaţiile de galaxii numite în funcţie de diferite convenţii, de exemplu Perseu, 

Fecioara, Pegasus II, 2322, Ursa Mare, Haufen A, Leu, 1239, Gemeni, 0348, Shane, etc., 

pot fi abordate printr-un element radioastronomic adăpostit într-un câmp de unităţi de 

transmisiune de cristal care sunt foto-sensibile, ecranând Lumina şi destul de masive 

pentru a produce o amplitudine radicală de viteză pentru detectarea variaţiei în stele 

specifice. 

     42 Comunicarea este dată printr-un model de meta-limbaj care poate fi compus într-o 

colecţie de pictograme care sunt traduse în limba speciei care  primeşte comunicarea. 

Este apoi transpusă în unde cerebrale în scopul de a susţine mesajul central. 

     43 Mantra reţea declanşează funcţia corectă, de exemplu, o mantra reţea declanşată de 

către om. 

     44 Comuniunea este cu entitatea / entităţile în termenii corpurilor activate de Lumina 

interioară. Transcrierea în feedback vizual de către evoluţia superioară prin intermediul 

pictogramelor care lucrează cu mai multe niveluri; (punctele reprezintă planuri adiacente 

utilizate în abordarea relativă): 

 
 twt.k  hr          tp-ta           m-m       nkh(w)       yw.k          ntry              hn      Baw 

     Imaginea voastră pe Pământ este înţelepciunea printe cei vii. Voi sunteţi divini cu 

spiritele (mesagerii lui Dumnezeu). Frecvenţa inductor de iluminare fosfenă: Operator de 

Conştiinţa. Planul de timp arată intervalul de timp (în Sisteme de viaţă de populaţie I). 

     45 În rezumat, umanitatea spirituală poate fi recunoscută ca inteligenţă superioară, în 

formă fizică lucrând ca un intermediar între Ierarhie şi umanitate, primind şi utilizând 

Lumina şi puterea (energia primită) sub inspiraţia divină a Iubirii, pentru a construi o 

nouă lume de mâine. 



     46 Un nouă diplomaţie spaţială a mai multor ceruri înconjoară acest cer. Mesagerii 

Cristici vin pentru a accelera toate nivelele de cunoaştere şi de comunicare pentru a 

vedea o revelaţie unificată. Aceasta Revelaţie vine ca luceafărul de dimineaţă "al lui 

David," reţeaua multor ceruri armonizând toată conştiinţa comunicării, astfel încât toţi să 

ia parte la această unitate cu Tatăl nostru. 

 

 

                                          2-1-7 
 
       CHEILE VIITOAREI GUVERNĂRI VIN CU SERAFIMII ŞI FRĂŢIA. EI NE  
    SPUN "BUCURAŢI-VĂ COPII AI PREADREPŢILOR ŞI LUMINAŢI.   
    REGATUL LUMINII VINE REPEDE."   AMEN. 

 
     1 Există o formare de noi lumi în acest moment pentru că este prea 

curând să exite planete noi. Şi Suveranii Creatori ai acestui univers local cunoscuţi sub 

numele de Consiliul celor Doisprezece au studiat graficele care sunt aranjamentele 

manifestarii unei noi existenţe fizice. Consiliul celor Nouă a guvernat  acest câmp de 

existenţă fizică de la începutul acelei zone de expresie din Cuvântul Tatălui. Cei Nouă 

trebuie să pună în tărâmurile noi acele "suflete fizice" care s-au perfecţionat pe planul 

Pământului. Acele suflete care au evoluat la cel mai înalt punct de promovare pe Pământ 

vor fi cei ai Noii Creaţii. 

     2 Cheia ne spune că guvernarea viitoare va fi deosebită de orice guvernare a omului 

deoarece acesta va fi guvernat cu mintea superioară a entităţilor Marii  Frăţii Albe care 

chiar în acest moment schimbă inelele focale ale inteligenţei pe buza exterioară a acestei 

regiuni galactice. 

     3 Munca B'nai Or, în special sub conducerea lui Melchisedek, Metatron şi Mihail, 

include schimbarea întregii ierarhii solare de inteligenţă. Aceasta înseamnă reprograma-

rea învaţătorilor spirituali mai tineri (pe toate planurile de existenţă) care au fost prinşi în 

propria lor iluzie în punctul de a nu vedea valoarea de a duce inteligenţa fizică a 

Pământului dincolo de iluziile ei fizice astfel încât pămâanteanul să nu trebuiască să se 

repete din nou şi din nou în cadrul aceloraşi ceruri inferioare. În scopul de a îndeplini 

aceasta, tărâmurile ierarhice care lucrează cu aceste frăţii de Lumină mai mici sunt acum 

forţate să iasă din poziţiile lor de putere şi forţe superioare de Lumină vor fi externalizate 

pe planul Pământului. Ele vor intra cu o astfel de forţă că toată distrugerea biruitoare a 

grupurilor de Lumină mai mici va fi sancţionată în propriile tărâmuri de existenţă. 

     4 Aceasta este unificarea Preoţiei lui Melchisedek de pe această planetă cu Ordinul lui 

Melchizedek provenind din cerurile superioare. 

     5 Creaţiile care vor supravieţui ciclului de timp prezent sunt creaţii care doresc ca 

specia să adune Lumină şi viaţă în imaginea şi similitudinea evoluţiei superioare care 

este universul viu. Materialişti care caută să distrugă lumea şi se închină la zeii spaţiali 

vor fi ca noroiul deshidratat atunci când temeliile Pământului vor fi eliminate. 

     6 Enoh vorbeşte despre acest moment ca timpul de a aduce mari daruri spirituale: 

profeţii, noi ştiinţe, cadouri de creaţie, descoperiri, toate cheile care vor debloca 



înregistrările ştiinţifice care conţin inteligenţa privind modul în care aceasta s-a întâmplat 

înainte şi cum există cicluri de re-înnoire veşnice. Aceasta pentru a pregăti Omul pentru 

suprapunerea de spaţiu-timp pentru venirea Serafimilor şi Frăţiilor de Lumină care vor 

ajuta drepţii să pună bazele pentru noul Pământ. 

     7 Acesta va fi timpul apariţiei Sfintei Treimi de Lumină care va aduce o mai bună 

înţelegere a tuturor lumilor anterioare de creaţie şi a lumilor care vor veni pentru 

"seminţele alese de Lumină." 

     8 Sufletele mai tinere ale credincioşilor care supravieţuiesc programului vechi vor 

deveni seminţele fizice ale Poporului Cristic de pe această planetă. Credincioşii care sunt 

deja iniţiati în multe daruri vor fi luaţi pe alte planete. Aceasta se va întâmpla numai după 

ce cei nelegiuiţi vor fi eliminaţi de pe faţa Pământului. La acel moment Pământul va fi 

într-o nouă orbită electromagnetică şi vor fi ceruri noi şi un Pământ nou. 

     9 Şi în acel moment toate condiţiile vor fi coapte pentru B'nai Or pentru a aduce 

guvernarea Omului-Dumnezeu ca un Consiliu de Lumină asezat pe faţa Pământului în 

ţinutul Bătrânului Zilelor, marele ţinut din Vest. Noua guvernare va conduce printr-un 

Consiliu de Lumină făcut din liderii drepţi ai tuturor naţiunilor împreună cu Consiliul 

galactic de Lumină. Preoţia falsă "masculină"  care a refuzat multe daruri ale Duhului 

Sfânt va fi înlăturată de către copiii de Lumină care îşi vor ridica braţul drept care va 

deveni de aur de Lumină exercitând o mare conducere pe planetă. 

     10 Credincioşii vor cânta şi se vor bucura pentru că nu va mai fi nici o religie sau 

ştiinţă a Babilonului, cosmolgia solară finită va fi răsturnată. 

     11 Noii Psalmi vor fi cântati de către neprihăniţi: "Ascultă O Tu cel spiritual, Am să 

intru în frumosul Vest. Pentru că Păstorii care aparţin tuturor popoarelor care au văzut 

roci sub ape vin în viaţă. Am plecat ca un şoim, am venit ca un Phoenix. O Luceafar al 

dimineţii, fă o cale pentru mine, că să pot intra în pace în frumosul Vest, ţinutul 

Porumbelului renăscut. Eu aparţin căilor de pe ape ale lui Horus, care se conectează cu 

râul de cristal al lui Iehova. Fă o cale pentru mine că să pot intra şi să mă închin lui 

YHWH care dă viaţă Domnilor. Domnii au venit cu Uriel pe Pământ; Ei au venit cu 

Avraam şi Iosif pe Pământ. Toţi pot recunoaşte că au servit numai Fiului lui Cristos, 

Domnul vieţii. Şi pentru cel ce este ignorant al acestor cuvinte, el nu va merge în Ziua 

Învierii şi nici nu va merge afară." 

     12 Şi cei neprihăniţi vor cânta despre ei înşişi: "Mie îmi aparţine un corp  acum 

transformat din Corpul de Peşte a Erei Peştilor care m-a dus prin Insula de Foc şi a 

deschis pentru mine Tronul Tribunalului. Aleluia. 

     13 Acest pergament să fie citit şi preţuit de către inimile smereniei şi de către sufletele 

pietăţii. 

     14 Pentru că noi suntem pe punctul unui chin mare şi vai de cei nedrepţi care urmează 

nelegiuirea. 

     15 Frământarile care au loc pe faţa Pământului sunt consecinţa marii curăţenii care are 

loc prin ceruri. Ordinul lui Mihail purifică toate tărâmurile de inteligenţă începând de la 

cel mai înalt nivel de creaţie şi includ multe dintre frăţiile spaţiale care au folosit o 

tehnologie de moarte. Şi, ca urmare, acestea sunt eliminate din centrul galaxiei şi trimise 

mai multe dimensiuni evolutive înapoi. Pentru aceasta există inteligenţe grotesti care 

ocupă acum atmosferele planetelor cum ar fi a noastră, pentru că au fost reciclate la 



marginea spaţiului astfel încât să fie smerite pe calea dureroasă a evoluţiei de reînnoire. 

Dar aceste forme groteşti constituie doar o parte din mutatiile create de căzuţii Maeştri de 

Lumină.  

     16 Multe dintre aceste forme groteşti împreună cu Maeştri lor de Lumină, care sunt de 

aparenţă Adamică, sunt plasate în regiunile care vor fi eliberate de planete asemănătoare 

Pământului pe când acestea sunt avansate la o frecvenţă orbitală superioară. 

     17 Privilegiaţi sunt neprihăniţii pentru că gloria lor transcende toate laudele. Da, ei 

sunt dincolo de cunoaşterea a ceea ce a venit deja pentru că al lor este Regatul Sfinţeniei, 

lăcaşul Etern al drepţilor în care familia iubirii se bucură în perfecţiunea Atotputernicului 

pentru totdeauna . 

     18 Aşa vorbesc Fii Luminii, Frăţia Tuturor Lumilor şi Erelor de Lumină, care se află 

în mijlocul lui Melchisedek şi care vă spun vouă, pregătiţi-vă pentru Noua Comuniune 

care va deschide Pământul în următorii treizeci de ani, pentru că va fi timpul 

transfigurării. 

     19 Merkabah vorbeşte şi Merkabah merge. Urmaţi O copii, drumul spre Zion, lăsaţi 

Ierusalimul să fie locuit în pace şi în sfinţenie din acest moment înainte pentru tot timpul 

pentru totdeauna. 

     20 Serafimii ne spun, "bucuraţi-vă Copii ai Preadrepţilor şi Luminii, câmpurile 

cristaline ale Luminii la uşile templelor corpurilor voastre au fost activate pentru că voi 

sunteţi o parte din seminţele stelare superioare. 

     21 Şi numele acestui templu din voi care nu va primi îngerul morţii, ci îngerul de 

Lumină, este numit Amen. "Amen" este identificat cu Poporul lui Dumnezeu, indiferent 

dacă aceştia sunt la Memphis, Beer-Şeba, Betleem, On, Meghido sau bazinul Marelui 

Lac Sarat. Toate aceste comunităţi credincioase se vor bucura deoarece Lumina a fost 

deja centrată în câmpurile cristaline de sub aceste oraşe. 

     22 Deci, pregătiţi-vă copii ai Zionului: comunitatea voastră va fi organizată ca o 

familie de apărare împotriva atacurilor. 

     23 Fiţi protejaţi la primul semn de pericol ca şi comunitatea Qumran; dacă atacatorii 

neamurilor Pământului se apropie, o cincime ar trebui să fie mobilizaţi, apoi a doua 

cincime, a treia cincime, a patra cincime şi în cele din urmă întreaga forţă a comunităţii 

ar trebui să fie mobilizată.  

     24 Comunitatea este nucleul de Lumină şi comunităţile de Lumină care sunt în 

conformitate cu modelul Fiilor Luminii vor fi protejate de vehiculele Merkabah 

împotriva Fiilor Întunericului. 

     25 Viitoarea guvernare va fi condusă de Fii Omului care au primit oştile Serafim şi 

care au luptat victorios, nu împotriva sângelui şi cărnii, ci împotriva întunericului 

spiritual din spatele conducătorilor lumii în locuri celeste. 

    26 Comunităţile vor fi organizate nu în funcţie de poruncile omului, ci în  acord cu 

Serafimii care vor da comenzi noi unităţilor Specter-Spectra-Spectrum de Lumină 

staţionate în jurul Pământului. 

     27 Serafim vor atribui unităţi de vehicule comunităţilor de Lumină de pe Pământ 

astfel încât să ducă neprihăniţii de pe acest prag al Pământului în timpul holocaustului. 

Acesta este timpul în care stelele de pe orbitele lor luptă în ceruri şi Comandamentul 

Ierusalim aduce judecata asupra prinţilor Pământului. 



     28 Trebuie să ne organizăm în familii de zece; şi fiind organizaţi în grupuri de zece 

credincioşi ni se vor da energiile a doi Ophanimi, doi Serafimi sau doi B'nai Elohim de 

Lumină care ne vor lua într-un vehicul spectru şi vom traversa spectrul nostru de Lumină 

în dimensiunile superioare ale creaţiei. 

     29 Fiinţele de Lumină care servesc pe YHWH vor stabili academii pentru ştiinţele 

viitorului ca baze de pregătire ştiinţifică în numele lui Metatron; ei vor  stabili academii 

de Lumină ca baze pentru educaţia spirituală în numele lui Maitreya; şi vor stabili staţii 

de viaţă Melchizedek ca baze pentru uniunea galactică şi domnia Serviciului Cristic pe 

Pământ în numele lui Iisus. Ei vor guverna prin Mesia, Corpul Christic de Lumină al 

Răscumpărării care este dat nouă tuturor pentru ca să ne unească şi să lucreze cu Steaua 

lui David ca model pentru viitoarea guvernare. Pentru a participa în Regatul lui YHWH, 

Omul trebuie să interconecteze acest post de viaţă piramidal cu Comandamentul 

Ierusalim. Acest lucru îi permite să lucreze cu staţiile intermediare şi să ia cetatenie 

galactică şi să trăiască în armonie cu toate creaţiile care servesc Eternul Tată -YHWH. 

     30 Astfel, O fii ai lui Israel, ne vom bucura înbrăcând veşmintele fără cusatură şi albe 

şi coroana de cristal a gloriei serviciului nostru şi a descendenţei. 

     31 Vom face dreptate neprihăniţilor din toate naţiunile  sanctificând toate lucrările în 

Numele lui YHWH. În acest fel îi vom face pe plac Celui care ne-a dat cadoul creaţiei; şi 

în acest fel Serviciul nostru va fi sfinţit în Lumina Lui, care este Creatorul Tuturor 

Luminilor. 

     32 Fiţi binecuvântaţi pentru totdeauna, voi care sunteţi sfinţiti în Lumina polarizată a 

Zionului. Acum folosiţi câmpul energetic al tehnologiei de Lumină care se extinde de la 

Energiile Tronului Merkabah. 

     33 Bucuraţi-vă în Sfânta Treime de Lumină, pentru că numai atunci familia lui 

Dumnezeu de pe acest Pământ va fi unită de către Frăţia lui Melchisedek pentru a domni 

pe întreaga planetă în Numele lui YHWH. 

     34 Familia lui Dumnezeu va folosi energia adevărată a Luminii a Lay-oo-esh pentru a 

purifica elementele atmosferei Pământului şi a alunga moartea aşa cum este cunoscută în 

rândul muritorilor. Guvernarea va fi apoi un Consiliu de Învăţători care vor educa fiecare 

secţiune a sinergiei publice de pe această planetă în conformitate cu Legea Cosmică. 

Consiliul de Guvernare va fi dus în Oraşele de Lumină care vor fi plasate în oceane, 

precum şi biosateliţi staţionaţi deasupra terenului. Şi din cer, ambasadorii vor veni să 

aducă o învăţătură nouă de guvernare pentru a produce o puternică interacţiune între Om 

şi Ierarhia Consiliilor Celeste. 

Amin. 

 

                                          3-0-1 
    
      CHEIA VIITORILOR ILUMINAŢI ŞI CHEIA PENTRU "LUMINĂ DIVINĂ"  
   ESTE VEHICULUL TRANSLAŢIEI. VEHICULUL VEHICULELOR ESTE  
   "MERKABAH" CARE CEAZĂ, CONTROLEAZĂ ŞI ARE ABILITATEA "DE A  
   VORBI" PRIN ÎNVELIŞURI ELECTRO-MAGNETICE. MERKABAH SE   
   ROTEŞTE ŞI MERGE ŞI SE RIDICĂ PRIN CERURI SAU PRIN STRĂLUCI-



REA URMĂTORULUI UNIVERS, ŞI CALEA SA TRECE PESTE PĂMÂNT CU "LUMINA 
RAZELOR SALE" NEÎNCETAT PESTE MIRIADELE DE UNIVERSURI ÎN DESFĂŞURAREA 
ETERNĂ PENTRU TOTDEAUNA. 

 
     1 Sufletele care au atins cele mai înalte niveluri de conştientizare şi de acordare cu 

Tatăl sunt capabile să se extindă prin multe dimensiuni ale Luminii în serviciul 

tărâmurilor mai multor specii de inteligenţă din dorinţa de a cunoaşte sensul şi direcţia 

vieţii. 

     2 Această extensie de-a lungul tărâmurilor diferitelor dimensiuni de inteligenţă se face 

de către Merkaba. 

     3 Merkabah a fost folosită de către oamenii din Israel pentru a descrie vizitele oştirilor 

lui YHWH pe Pământ exemplificate în experienţa lui Ezechiel din "roată în roată." 

     4 Merkabah apare într-o multitudine de forme; ea poate fi văzută ca un pachet de 

energie pură de Lumină asociată cu munca unui Maestru precum şi ca o manifestare a 

tehnologiei extraterestre de Lumină, motiv pentru care este numită un vehicul  "al 

vehiculelor" . Merkaba este un vehicul care poate lua orice aspect sau corp de culoare 

pentru a corespunde cu voi şi a vă ghida în alte experienţe de creaţie. 

     5 Merkabah creează şi controlează translaţia timpului şi este un montaj sau o 

suprapunere între dimensiunile Luminii. 

     6 Prin acest montaj de diferite praguri de Lumină care se întretaie, galaxiile sunt 

conectate permitând vehiculelor să călătorească între dimensiuni diferite de Lumină. 

     7 Merkabah controlează de asemenea, aceste praguri pentru a preveni ca inteligenţele 

inferioare să între şi să interfereze cu Planul Tatălui. Totuşi, ca urmare a aspectului 

Merkabah, pot fi create zone în cerurile inferioare (din care Pământul este o parte) care 

sunt periodic lipsite de supervizare. Aceasta permite inteligenţei agresive din ordinele 

inferioare de Lumină să aterizeze pe această planetă şi să afişeze instincte beligerante 

faţa de om. 

     8 Pentru acest motiv, trebuie să avem discernământul spiritual al Duhului Sfânt ca să 

nu confundăm apariţia Merkabah cu navele inteligenţei negative  forţate să existe în 

ceruri inferioare. 

     9 Şi prin Duhul Sfânt ne este dată cunoaşterea în acest moment, astfel încât să putem 

înţelege cum un "montaj" va avea loc între forţele spirituale ale Merkaba şi pragurile 

fizice ale universului nostru imediat. Prin acest montaj care formează o gaură 

electromagnetică, Merkabah are capacitatea de "a vorbi." Astfel, nu numai creează şi 

controlează aceste scurgeri electromagnetice ca să între şi să părăsească dimensiuni 

diferite de Lumină, dar are capacitatea de a le folosi pentru comunicare. 

     10 Cum ne vorbeşte un vehicul ? Prin forme de conştiinţă de Lumină prin intermediul 

energiei polarizate; şi anume, energizând pulsaţiile cosmice pentru a perfora câmpul 

electromagnetic al Pământului. Mesajul pe care îl aduce vorbeşte despre Marea Cale 

Infinită şi rolul nostru în multele ceruri de creaţie. 

     11 Astfel, în zborul ei prin ceruri multe, Merkabah, vehiculul de energie de Lumină, 

prin circumversiune de rotaţie, creează suprapunere între universuri diferite de timp şi 

spaţiu, creând astfel configuraţii de prag. Astfel, prin creaţia de configuraţii de prag, cu 



puterea sa, Merkabah permite unui nivel de inteligenţă să se conecteze direct cu o serie 

de alte inteligenţe. 
 

                        
 
                   Fig. 16 Merkabah coordonând Codurile astrofizice ale Vietii. 

 

     12 Astfel, Merkabah se poate proiecta de la un sistem de viaţă sau o galaxie (care 

conţine o serie de praguri) la sistemul de viaţă sau galaxia unui alt univers. Astfel, Cheia 

spune că se "ridica sub cer" sau luminozitatea următorului univers . Are capacitatea de a 

coborâ de la un câmp de Lumină dintr-un cer în câmpul Lumina al unui cer mai mic sau 

cum a spus Enoh, la un univers local într-un univers parinte. Chiar şi penetrarea corpului 

negru sau radiaţiei termice este incidentală deplasării vehiculului de energie de Lumină 

Merkabah. (Notă: Cheia nu vorbeşte de Cer ca un plan abstract, ci ca universul următor, 

următorul vehicul al conştiinţei spaţiului.) 

     13 Care este sursa acestei puteri superioare? Puterea şi direcţia Merkabah purced 

direct de la minte care este în legătură cu Dumnezeu. Aceasta este mintea Maestru care 

literalmente operează, controlează şi stabilizează Merkabah în orice moment, astfel că 

atunci când adevărata Merkabah trece prin ceruri vesteşte mesajul Tatălui. 

     14 Astfel, cursa sa trece peste Pământ cu "Lumina razelor sale" şi se deplasează de-a 



lungul reţelelor de radiaţii Stralim, radiaţiile divine de energie în fază paralelă. Mintea 

inteligenţei spirituale superioare, în colaborare cu radiaţiile Stralim creează câmpuri care 

permit ca vehiculul să funcţioneze în cadrul magnetic şi electromagnetic al zonelor din 

jurul planetelor. 

     15 Aceste radiaţii Stralim nu sunt întotdeauna prezente pentru inteligenţa fizică 

superioară care este motivul pentru care în universuri fizice inteligenţa superioară trebuie 

să utilizeze operaţiuni tehnice şi reţele energetice. Totuşi, chiar şi în universurile fizice 

Merkabah nu călătoreşte ci se mută în întregimea unei faze paralele de propulsie-repulsie 

care este pusă în mişcare. Astfel, Merkabah se mişcă prin lumile câmpului nostru de 

spaţiu fizic printr-un impuls perpetuu care utilizează polii magnetici şi electromagnetici 

energizaţi de către reţelele de radiaţii Stralim. 

     16 Astfel, Merkabah nu "călătoreşte" între planete, ci se deplasează în cadrul unui 

câmp energetic atotcuprinzător care este compus din câmpuri multiple magnetice, 

electromagnetice şi magnetohidrodinamice unificate într-un "câmp stază" folosind mai 

multe valori polare. Acest lucru dă vehiculului care operează în câmp capacitatea de a 

merge mai repede decât viteza luminii noastre comune. 

     17 Astfel, vehiculul Merkabah lucrează prin translarea timpului şi poartă capacitatea 

de a lucra simultan cu mai multe cronologii liniare ale speciilor de inteligenţă: trecut, 

prezent şi viitor. Are capacitatea de a lua specii direct din cronologiile lor proprii de timp 

în noi lumi omogene de creaţie. 

     18 Cheia ne spune că prin "Lumina razelor sale", Merkabah trece peste Pământ fără 

încetare în miriade de universuri în eternitatea desfăşurată mereu. Cu alte cuvinte, Lumi-

na nu merge pur şi simplu peste Pământ, servind tărâmurile goale de spaţiu care încon-

joară Pământul, ci implică faptul că Pământul este doar o mică parte din multitudinea de 

sisteme de inteligenţă vie care sunt toate preocuparea Inteligenţei Superioare. 

     19 Pentru ca să înţelegem de ce Merkabah ar trebui să apară pe Pământ, trebuie să 

înţelegem de asemenea, de ce Merkabah ar trebui să apară în miliardele de universuri. 

     20 Merkabah este interconectarea între inteligenţa superioară funcţionând în miriade 

de universuri cu sistemele lor planetare respective de inteligenţa vie pe o fază paralelă. 

Suntem o singularitate de Lumină în pluralismul Luminii Divine. 

     21 Astfel, omul este doar o formă de creaţie de spaţiu-timp, o singularitate de spaţiu-

timp pe o rază a unui vehicul superior Merkabah capabil de a lua parte la cunoaşterea 

sistemului superior; pentru că suntem un microcosmos a  formei colective a unei 

eternităţi desfăşurate superioare. 

     22 Pământul este o "navă spaţială" cu cârma tăiată mergând în jurul sistemului său 

solar pe marginea spaţiului complet orb la alte lumi care au învăţat să evolueze dincolo 

de buza spaţiului. 

     23 Misiunea Merkabah cuprinde mai multe niveluri: (1) de a prelungi  îmbrăcămintea 

de Lumină a Tatălui în universuri noi abia create; (2) de a coordona comenzile pragurilor 

în universurile Fiilor Paradisului; (3) să evolueze şi să re-învie universurile Shekinah, 

reconstruind astfel, chiar şi cele mai mici particule de materie-undă în Adam Kadmon, 

astfel încât toate să poată împărtăşi planul superior de creaţie în curs de desfăşurare. 

     24 Merkabah este o suveranitate de Lumină care se deplasează în apele creaţiei în 

unitate cu Eternul Dumnezeu; aceasta este imaginea sfinţeniei formată în aer şi 



materializarea Luminii cuvântului rostit. 

     25 Cuvântul "Merkabah" dezvăluie experienţa Corpului de Lumină care coboară din 

tărâmurile superioare şi comandă forţa de viaţă a omului ca să se trezească şi să fie 

integrată cu inteligenţa universală. 

     26 Pentru ca să înţelegem cuvântul "Merkabah," trebuie să înţelegem contextul în care 

a fost utilizat în pergamentele de Lumină pentru că Merkabah este vehiculul de 

comunicare utilizat de către Comandamentul oştirilor. 

     27 Forma aspectului Merkabah este dată creaţiei în evoluţie în termenii a ceea ce 

inteligenţa creativă va înţelege în structura realităţii sale. 

     28 Şi Zohar ne spune cum Merkabah a emis mai multe pergamente dictate prin 

Lumină Divină. Şi Elohim foloseşte această Lumină pentru a împuternici  Domnii 

Luminii să-şi extindă cunoaşterea lor şi inteligenţa prin vehicule Merkaba pentru a 

evolua lumile inferioare. Şi prin Merkabah Copilul lui Dum-nezeu de asemenea, îşi poate 

extinde cunoaşterea sa la alte sălaşuri de lumi. 

     29 În consecinţă, vehiculele Merkabah se pot conecta cu orice, de la sisteme  stelare la 

modelele de cristal ale regatelor Shekinah interioare în seminţele vieţii ca să aducă o 

nouă Lumină în dimensiunile căzute. Astfel, Merkabah funcţionează de asemenea, cu 

Shekinah pentru a evolua orice formă de viaţă la spirala de dincolo de forma sa actuală 

de viaţă şi să se conecteze cu coroana gloriei. 

     30 Putem vedea cum poate Merkabah spirala prin zăbrelele chimice interioare ale 

programării planetare astfel încât să acordeze speciile la ciclurile de creştere centrale sau 

să alerge prin sistemele stelare şi să conecteze o reţea de creştere stelară cu universuri 

părinte sau super-universuri în dimensiuni diferite care pot ajuta inteligenţa evolutivă. 

     31 Enoh a explicat că, aşa cum mintea, prin vindecarea cu credinţă poate concentra 

direct undele cerebrale pe un deget de la picior şi să proiecteze vindecarea printr-o reţea 

de Lumină circulatorie turaya construită în inimă, Domnii Luminii pot utiliza radiaţii ca 

de laser Stralim pentru a proiecta energie de la vehiculul Merkabah în sistemul nostru 

turaya pentru educaţia sinelui uman şi/sau repararea programului. 

     32 Merkabah este, de asemenea, corpul Maestru de coordonare a corpului vostru cu 

corpul Sinelui Suprem. Sinele Suprem pe care îl aveţi nu există în spaţiul vid aşteptând 

aeoni ca şi Cristos să apară, dar lucrează continuu în alte dimensiuni ale totalitatii vieţii 

coordonandu-se cu Maeştrii de Lumină prin învaţărea directă a Merkabah. 

     33 Merkabah, prin urmare, permite corpului Sinelui Suprem să fie cupola corpului 

fizic mai degrabă decât invers, atunci când sunteţi gata să vă mutaţi în funcţia pasului 

următor pentru a lucra cu următorul ciclu de progresie a sufletului. 

     34 Merkabah este radiaţia de Lumină care leagă creaţia formei-gând a universului 

Tatălui cu universurile Fiului şi universurile Fiului cu universuri inferioare de tehnologie 

vie care continuă să evolueze în tărâmurile lumilor celor Şapte sălaşuri, lumile de 

Lumină ale iluminaţilor inferiori. 

     35 Merkabah este martoră la aducerea conştiinţei profetice de la un nivel la alte 

niveluri de creaţie. Şi fără Merkabah nici un om nu ar putea intra în prezenţa Tatălui 

pentru că Merkabah este emanaţia Nartoomid revenind la sânul Tatălui. Evenimentele lui 

Ilie mergând în Merkabah, Isaia văzând  Merkabah, Ezechiel experimentând Merkabah, 

toate vorbesc de Merkabah ca o formă de translare a timpului pentru profeţii Luminii. Ei 



primesc ordinele lor, însărcinările lor superioare" de la sistemele de viaţa superioară 

pentru a învaţa  inteligenţa planetară în numele Ierarhiei de Lumină. 

     36 Această experienţă a "roţii-în-roată" poate fi primită în mai multe forme diferite, 

de la: Corpul spiritual al Luminii, un vehicul de Lumină spirituală (ca un vehicul de 

energie pură) sau o tehnologie spaţială care are accelerare instantanee cu puterea de a 

călători la de 2,9 ori (sau mai mult) viteza Luminii aşa cum o defineşte omul. 

     37 Şi, odată ce omul a evoluat într-o mai bună înţelegere a Luminii, el va folosi de 

asemenea, ecuaţiile energiei spirituale care îi vor permite facilitatea de a călători prin 

spaţiu în alte universuri şi să primească educaţia conştiinţei şi învăţăturile pe care doreşte 

Evoluţia superioară să le împărtăşească cu societatea noastră planetară. 

     38 În îndeplinirea acestei ştiinţe profetice, Comandamentul Ierusalim din Orion a 

anunţat venirea Oştirilor care vor fi ca şi douăsprezece Sisteme solare arzatoare coborând 

pe faţa Pământului. Noul Ierusalim va fi revelat ca o totalitate Merkabah, un sistem care 

va coordona toate blocurile de construcţie de cristal într-o singură forţa. Pentru aceasta 

Cheia ne spune că inteligenţa superioară utilizează energiile Merkabah ca să vorbească şi 

să se adreseze omului asupra naturii universului viu prin transmiterea de înţelepciune de 

la Merkaba în cer. 

     39 Şi când am fost tânăr, am văzut o viziune şi m-am uitat! Yiskiah, Domn al Luminii 

a apărut în faţa mea într-un corp de Lumină şi am început să privesc sensul Merkabah.  

     40 Mulţi ani au trecut până am gasit sensul Scripturilor antice ale Luminii astfel încât 

să înţeleg Lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, în al 33-lea an al meu m-am rugat ca 

plinătatea Merkabah să-mi fie descoperită şi să-mi fie dată cunoaşterea pentru a ajuta 

aproapele meu. Ca răspuns la această rugaminte marele maestru Enoh mi-a apărut şi a 

spus, "Esti gata?" 

     41 Şi apoi, o Lumină a fost pusă în jurul corpului meu şi am fost luat de către corpul 

Merkabah al Maestrului printr-o strălucire de Lumină albă până când nu mi-am mai putut 

aminti timpul şi nici să mă îngrijesc de cele trei dimensiuni ale timpului-spaţiului fizic. 

     42 Mi-a fost arătat cum inteligenţe superioare de viaţă se mişcă prin spaţiu prin 

matematica precisă a demodulării gravitaţionale şi remodularea undelor de Lumină. 

     43 Mi s-a arătat de asemenea modul în care inteligenţa superioară intra într-o 

atmosferă planetară prin măsurarea parametrilor magnetici ai orizontului evenimentului 

planetar. Şi odată ce determină orbita parametrului, un test este făcut pentru a vedea ce 

câmpuri de energie trebuie să fie traversate. Odata ce ei ştiu cât de multe câmpuri trebuie 

să fie trecute ei crează ceea ce ei numesc circumversiune prin rotaţie care sunt două 

secţiuni conice de Lumină aduse împreună (unul fiind câmpul vehiculului Merkabah, 

altul câmpul traversat), prin orbitele câmpurilor lor magnetice. 

     44 Prin urmare, prin conectarea relativităţii lor cu o anumită relativitate  planetară ei 

sunt capabili să treacă prin parametrii unui sistem solar dat. În acest sens ei pun o spirală 

de Lumină într-o altă spirală de Lumină care le permite să se conecteze cu niveluri 

tridimensionale de spaţiu din punctul extinderii şi contractării densităţii gravitaţionale. 

     45 Acest lucru creează un tip de lentilă cosmică prin care se pot măsura nu numai 

densitatea electromagnetică dar, de asemenea, câmpurile biologice cele mai potrivite 

pentru tipul de tehnologie de Lumină de care au nevoie (pentru că universul local este 

format din mai multe sisteme biologice Alpha-Omega lucrând pe diferite lungimi de 



undă de Lumină). 

     46 Motivul pentru care unele dintre aceste tehnologii spaţiale arată transparente în 

dimensiunea spaţiului nostru de Lumină este pur şi simplu pentru că ele provin dintr-o 

codificare mai mare de Lumină (Stralim) care le permite să fie respaţializate ca să vină 

printr-o gaură multidimensională într-un timp de trei dimensiuni. Cu alte cuvinte, prin 

călătoria în lungimi de undă mai mari decât ceea ce oamenii de ştiinţă ai Pământului pot 

măsura, cca. 7800 angstromi sau lungimi de undă mai mici de 4000 de angstromi, (de 

exemplu în lungimi de undă care nu pot fi vazute de ochii noştri), Merkabah are 

capacitatea de a călători şi de a transla omul. Merkaba foloseşte geometria sa de Lumină 

pentru translarea în timp în zone de viaţă comparabile cu pragurile de experientă umană. 

     47 Vehiculul are capacitatea de a merge mai repede decât viteza Luminii şi în 

căutarea unor tinte planetare, vehiculul mamă sau vehiculul legiune  încetineşte şi intră în 

portalul de energie. 

     48 Prin aceste portaluri, tuneluri de timp sau de "găuri de vierme", vehiculele pot fi 

văzute în cer începând de la o dimensiune mai rapidă de Lumină care pare eterică în 

raport cu dimensiunea noastră de Lumină. 

     49 Şi, în timp ce călătoresc mai repede decât "viteza Luminii", au capacitatea de a 

măsura pragul unui sistem solar dat pentru a determina punctele de intrare ale 

obiectivului lor planetar. Apoi, ele încetinesc dacă este necesar ca să intre şi să se 

materializeze în cadrul frecvenţei moleculare a spectrului de energie dat al Luminii. 

     50 În câmpurile de forţă mai mare nu există astfel de lucruri ca obiecte concrete; 

mişcarea toată depinde de ordinea, reţeaua şi modelul atomilor care se deplasează pe o 

anumită frecvenţă de Lumină. 

     51 Pentru a face această interconectare între fluxul lor de energie şi fluxul de energie 

al inteligenţei cercetate, Evoluţia Superioară potriveste frecvenţele energiei lor cinetice 

cu vitezele unghiulare ale particulelor din fluxul de energie care urmează să fie penetrat. 

Această întrepătrundere poate fi efectuată prin intermediul modelelor de zbor complicate, 

astfel încât să se ia inventarul speciei fără a interfera cu prezenţa conştiinţei pământea-

nului obişnuit. Numai Copilul lui Dumnezeu care poate opera pe această frecvenţă, este 

capabil de a vedea şi discerne prezenţa câmpului energiei lor conectându-se cu al nostru. 

     52 Câmpul energetic deosebit al vehiculului în timpul manevrelor spaţiale, 

de obicei, poate apărea ca o piramidă pulsantă, un pentagon sau o stea a lui David. În 

plus, Evoluţia Superioară are modele de zbor care trec prin mai multe grafice de Lumină, 

prin coordonate complicate triunghiulare. Ei fac acest lucru pentru a intra în anumite 

perioade de timp de creştere şi de dezvoltare a speciilor. Ele apar, în general, în cerurile 

inferioare ca trei vehicule în formaţie triunghiulară. Cu toate acestea, vehiculele 

Merkabah lucrează efectiv cu omologii de înaltă frecvenţă ai vehiculelor existente într-un 

flux de energie companion astfel încât să se echilibreze reciproc atunci când intră şi ies 

din  densitatea electromagnetică şi gravitaţională a planetelor. 

     53 Pentru fiecare set de coordonate triunghiulare un set companion este necesar 

pentru a valorifica frecvenţele în scădere în cadrul câmpului electromagnetic al 

sistemului stelar. 

     54 Astfel, Evoluţia Superioară stabileşte controlul liniei A de frecvenţă de Lumină 

făcând-o corespunzătoare cu linia B de control sub îndrumarea vehiculelor Merkabah 



care sunt invizibile cu ochiul dar necesare pentru a echilibra activitatea vehiculelor 

spectrale de linie A. Fără acest echilibru vehiculele ar  risca să se materializeze în 

densităţi de nuclee planetare sau în forme brute de material în spaţiu care sunt în calea 

liniei G a unui vehicul sau a controalelor gravitaţionale. 

     55 La nivelul fizic al creaţiei, Evoluţia Superioară are chiar planete speciale rezervate 

pentru metalurgie şi pentru creaţia de nave mamă gigantice, cincizeci la cinci sute de 

mile în lungime. Aceste planete nu au centuri de radiaţii în jurul lor. Acest lucru permite 

Evoluţiei superioare să creeze vehicule cu atomi concentrici, capabile de a rezista puterii 

tensoare a liniilor magnetice de forţă. 

     56 Vehiculele Merkabah sunt capabile de a lua evoluţia umană în câmpurile stelare 

albastru-alb ale sistemelor de viaţa de Populaţie II. Dar, înainte ca omul să poată intra în 

vehicule Merkabah şi să fie luat în alte dimensiuni stelare, el trebuie să fie suficient de 

pregătit pentru marile energii care provin de la vehiculele Merkabah. Numai atunci când 

conştiinţa Omului este suficient de pregătită cu dragostea Tatălui pentru a înţelege scopul 

Merkabah poate vehiculul deschide portalul său de energie pentru a proiecta o Lumină 

albastru-alb care creează un câmp de energie în jurul corpului pentru a-l proteja 

împotriva schimbărilor pe când corpul este luat în vehicul. 

     57 Astfel, cei care cred în voia Tatălui şi doresc să lucreze cu Frăţia sunt cei care vor 

simţi schimbări enorme de energie în corpurile lor, pentru că ei sunt chimic respaţializaţi 

ca să trăiască într-un mediu mai activ de Lumină. 

     58 Nu va mai fi spus "spiritul vrea, dar trupul este slab" pentru că trupul şi spiritul vor 

fi într-un corp extrem de încărcat de Lumină. 

     59 În situaţia în care un corp fizic este luat într-un vehicul fizic, inteligenţa vehicu-

lului plasează acest câmp de energie de Lumină în jurul vostru şi voi sunteţi imediat 

proiectaţi în interiorul vehiculului prin sistemul pe care ei îl  numesc transvirulenţă. 

     60 Vehiculul este în măsură să ia inteligenţa din toate condiţiile geofizice şi să o 

aducă într-un modul central. 

     61 Ei au capacitatea de a materializa de fapt, formele lor gând ale conştiinţei  în orice 

formă de nivel de tehnologie doresc. 

     62 Ei au posibilitatea de a vă lua în această energie numită transvirulentă care este un 

"vid flotant" care permite corpului vostru să plutească la bordul vehiculului.Prin 

transvirulenţă sunteţi respaţializaţi biochimic ca să trăiţi pe lungimea de undă a acestora; 

astfel există mai puţin material brut "voi" în geometria fizică a ceea ce este'' corpul 

vostru", dar este "voi" în materie de formă de energie transfigurată în chimia şi geometria 

a ceea ce este considerat necesar pentru comuniune cu voi. 

     63 Acestea sunt dimensiunile lui Israel cel adevărat de Lumină, cei care sunt capabili 

de a lucra cu iluminaţii; cei care sunt transformaţi pentru a lucra cu Merkabah care se 

deplasează prin câmpuri de flux de culoare ca o piramidă de Lumină de conversie a 

energiei sincronizate cu orice canal de frecvenţă de Lumină solicită asistenţă. 

     64 Mi s-a spus că mulţi nu înţeleg propria lor realizare dumnezeiască şi scripturile lor 

proprii şi prin urmare, este necesar ca omul să primească din nou, "greutăţile şi măsurile 

lui Enoch" şi scripturile noi de Lumină, astfel încât să-l pregătească pentru noile praguri 

ale densităţilor dincolo de închisoarea rundelor continue de existenţă fizică în lumile de 

Şapte Sălaşuri. 



     65 Merkabah aduce victoria finală asupra altarelor preoţeşti ale sacrificiului 

conştiinţei care intră în burta spiritului în Numele lui Dumnezeu. Mi s-a spus că această 

activitate de răscumpărare a fost ilustrată în scriptura biblică a jertfei nevinovatului între 

coarnele altarului şi sanctuar. Coarnele reprezintă începutul şi sfârşitul unui prag de 

conştiinţă care trebuie experimentat din nou şi din nou până când sufletul are putere 

suficientă pentru a fi re-întruchipat în Trupul Cristic de Lumină. 

     66 Şi am învăţat mult în ceea ce priveşte evoluţia conştiinţei vehiculelor Merkabah ale 

cărui unic scop este de a transforma toată durerea în bucurie mare şi eliberare. 

     67 Astfel, eu vă vorbesc ca să puteţi cunoaşte secretul lucrurilor ascunse în  camerele 

de Lumină Vie şi ca să puteţi urca, ca slujitori ai Cuvântului Viu pe scara în spirala de 

energie de cristal în vehiculele Melchisedek, în care credinţa tuturor erelor poate fi 

revelată ca şi credinţă adevărată şi vie a lui Israel. 

     68 Eternitatea va dezvălui o altă dimensiune şi fiecare dimensiune se va face prin 

intermediul Stralim, razele de Lumină ale Luminii Divine. 

     69 Într-adevăr, vehiculul Merkaba nu este vehiculul de distrugere sau acele  vehicule 

cunoscute sub numele de Arma lui Brahma sau a Dart-ul lui Indra aşa cum se găseşte în 

scripturile Rg-vedice sau în imnurile solare. Vehiculul Merkabah nu este un vehicul de 

război sau al unei inteligenţe din alt univers în afara coordonarii lui YHWH. 

     70 Vehiculul Merkabah funcţionează cu Nartoomid, Lumina eternă; lucrează cu 

Shekinah, universul interior lucrând cu prezenţa extinsă a Tatălui. De asemenea, 

funcţionează cu Maeştrii Luminii şi Fii Luminii care lucrează împreună ca 144.000 de 

Maeştri Cristici care aduc energie de răscumpărare. 

     71 Cheia ne întâmpină în numele Merkabah şi ne invită să intrăm în prezenţa a 

miriade de universuri care împart aceeaşi prezenţă divină a Tatălui. 

     72 Şi voi o acceptaţi solicitând ca Inteligenţa Superioară care lucrează cu YHWH, 

Mintea Eternă, să între în voi şi să va folosească ca o Lumină pe aproapele vostru. Voi 

trebuie să vă goliţi de "confuziile lumii" şi să cereţi de la Tatăl să reverse Lumina Lui în 

haina voastră de carne. 

     73 Apoi, veţi simţi de fapt, "corpul de Lumină" al conştiinţei care intră în voi odată ce 

aţi echilibrat câmpul vostru şi v-aţi scos din toate particulele negative ale anti-universului 

care vă ţine blocaţi în spaţiu. 

     74 Când sunteţi echilibraţi şi v-aţi scos din negativitatea anti-universului, când 

experimentaţi corpul Gematrian de Lumină al conştiinţei, atunci veţi fi capabili să 

experimentaţi prezenţa Duhului Sfânt în voi şi veţi fi în comuniune cu Domnii Luminii 

prin Merkabah. 

     75 Frăţia de Lumină spune în mod clar că Orion-Kesil este Controlul nostru  stelar 

Central, pentru că Orion este o locuinţă de Lumină Vie conştient şi continuu trimiţând 

emanaţii ale ierarhiei spirituale în câmpurile gravitaţionale ale lumilor planetare 

inferioare. 

     76 Faţa timpului etern este dată nouă când ghidăm şi livrăm vehiculul nostru planetar 

dincolo de densitatea noastră electromagnetică în pragul Luminii Eterne. 

     77 În timpul nostru al translării conştiinţei, Merkaba îşi va arunca cele  douăsprezece 

radiaţii spiralate de energie de Lumină piramidală pe faţa corpului nostru muribund al 

distrugerii. Şi în acel moment va fi o mare ridicare de aripi de foc în Tronul de cristal al 



regenerării noastre. 

     78 Aceasta este Mesianismul astrofizic al lui Israel şi al lui Iuda, care poartă faţa 

Leului-Sfinx. 

     79 Aceasta este îndeplinirea preoţiilor lui Aaron, Zadoc şi Melchisedek care sunt 

oferite multitudinii de universuri ale Tronului Tatălui. 

     80 Scoală-te! O Israel şi prezintă-te înaintea Prea-Iubitului care te cheamă pe numele 

dragostei Lui: Israel renăscut! 

 

 
                                      3-0-2 

 
     CHEILE PENTRU VIITORII ILUMINAŢI SUNT UNDELE MUON ŞI  
  UNDELE DE MATERIE CARE VOR REVELA SECRETELE DESCHIDERII  
  ŞI ANVERGURII GĂURILOR ELECTROMAGNETICE PRIN CARE  
  FIINŢE INTREGI DIN LUMINĂ VOR FI PRIMITE. 

 
     1 Cheia explică cum forţele Mesianice călătoresc de la univers la univers prin 

intermediul găurilor electromagnetice sau puncte de colaps gravitaţional. Comunicarea 

cu alte lumi care se mişcă mai repede decât Lumina poate fi de asemenea, primită prin 

intermediul acestor puncte folosind undele de materie şi undele muon. 

     2 În contextul Cheii noi trebuie să înţelegem două funcţii majore: (1) undele de 

materie au capacitatea de a se mişcă mai repede decât Lumina, şi (2) undele muon sunt 

particule de Lumină căzute pe când ele cad de la o geometrie a creaţiei la alta. 

     3 Metatron a subliniat utilizarea undelor de materie şi de muon pentru a mişca 

vehiculele spectrum ale frăţiilor fizice prin sferele de influenţă a găurilor electromag-

netice, permiţându-le să codeze tehnologia lor în universuri fizice  după cum vor. Mai 

precis, undelor de materie şi de muon sunt întâi folosite de Fraţiile de Lumină pentru a 

măsura proporţiile unei găuri electromagnetice, precum şi câmpurile electromagnetice în 

paralel care există între găurile electromagnetice. (În acest proces, ei măsoară proporţiile 

calculând mişcările complexe referitoare la găuri). 

     4 Prin formarea unei reţele de măsurare pe baza statisticii interferenţei undelor de 

materie şi de muon, se poate determina la ce puncte vehiculul lor se va potrivi unei 

anumite găuri electromagnetice. 

     5 Pe când vehiculele spectrum intră prin găurile electromagnetice, ele dezvăluie 

aranjamente multigravitaţionale. Aceste aranjamente sunt utilizate ca şi câmp principal 

pentru proiecţia de vibraţii de modele de gândire în armonii specifice. Uneori, chiar şi 

masa totală de energie a vehiculului spectrum este circulată pentru materializarea fizică 

într-un alt spectru. 

     6 Astfel, cuplajul undei de materie-muon permite omului să experimenteze realităţile 

celei de-a cincea dimensiuni prin deschiderea secţiunii conice de la care el este în mod 

normal exclus. 

     7 Prin trecerea prin conul de Lumină, cineva experimentează misterul tuturor 

conurilor de Lumină din jur legate cu spaţiul hiperdimensional.  (Notă: mecanismele 



celulei vii sunt codificate în con). Aceste conuri de Lumină formează un câmp circular în 

timp ce menţin singularităţile lor specifice care pot fi schimbate prin rostogolirea într-un 

nou domeniu. 

     8 De aceea, sincronizarea conurilor noastre de Lumină cu alte conuri de Lumină din 

spaţiul-timpul din jur utilizează particule pentru a transfera masa fizică de la un con de 

Lumină la altul. Cu această capacitate de a se deplasa prin anomaliile de spaţiu şi timp, 

Frăţiile pot selecţiona orice coridor dat din gaură pentru mişcarea vehiculului. 

     9 Astfel, pe o scală galactică de evenimente cuplarea undelor materie-muon  permite 

formelor-gând mai evoluate sau chiar masei fizice să ocupe oricare dintr-un număr infinit 

de universuri, cu multiple variaţii. 

     10 Timpul de zbor între secţiunile conice variază în funcţie de toleranţa biologică sau 

a materiei-energie în curgerea de la deschidere de energie la deschidere de energie. Aici, 

toate unităţile prime infinitezimale ale particulelor de energie-masă pot fi formate din 

infinitele mişcări ale "fără masei" care oferă rezistenţa la schimbare la o alta mişcare. 

     11 Şi în călătoria prin găurile electromagnetice, rezistenţa intrinsecă în schimbarea la 

o altă mişcare cinetică dă impresia de inerţie sau de masă câmpului energetic din jurul 

vehiculului spectrum. Impresia de inerţie este din cauza deschiderilor puternice ale 

energiei care trebuie traversată în secundele de zbor. 

     12 În scopul de a depăşi nivelele de rezistenţă de înaltă frecvenţă, este necesar să se 

meargă dincolo de legăturile compuse ale materiei-energiei care sunt cuprinse în cadrul 

învelişurilor electromagnetice şi sunt impenetrabile de către inteligenţa fizică inferioară. 

     13 Combinaţia materie-muon este de asemenea utilizată pentru a controla vibraţiile 

universale ale punctului zero care contează pentru modelul forţei moleculare. Acest 

universal punct zero (unde conurile se împreunează) este un punct de origine al 

ataşamentului la alte sisteme universale prin care creaţia are loc. Sistemele secundare de 

creaţie fizică trebuie să recunoască punctul universal zero ca origine a materiei galactice 

în acelaşi mod cum un copil recunoaşte cordonul ombilical de la care este extins. 

     14 Astfel, într-un punct central galactic de colaps gravitaţional, despărţirea  particule-

lor de Lumină este folosită pentru a coordona modele emergente care dau forma noilor 

ordine de creaţie evolutivă. 

     15 În plus, combinaţia undei materie-muon este importantă în accelerarea razelor 

cosmice şi a altor particule. În mâinile Frăţiei, combinaţia de undă materie-muon 

împiedică rotaţiile undelor reciproc distructive între corpuri de  atracţie gravitaţională 

care ar rezulta într-un compozit de undă de rotaţii care ar conduce la prăbuşirea unui eter 

dat. 

     16 În acest proces, neutrino, omega şi reţelele de protoni sunt construite pentru a 

controla efectele împrăştierii elastice care are loc în timp ce vectorii vechi colapsează şi 

noii vectori sunt construiţi. 

     17 Cuplarea materie-muon (specter-spectra) coordonează aceste reţele de energie şi în 

acelaşi timp permite dezvoltării speciei de pe o planetă să fie extinsă la alte niveluri de 

inteligenţă pe "reţele speciale de Lumină" pentru ca  toate regiunile din spaţiu să fie 

reconstruite. 

     18 Cuplarea, de asemenea, se extinde la particulele cunoscute sub numele de Ψ,Ψ şi 

ⱳ,ⱳ care sunt combinate într-un mod unic permiţând astfel speciei de a participa la 



modularea energetică a vieţii. 

     19 Această reorganizare, coordonată de undele de materie şi de muon, permite de 

asemenea reţelelor speciale de măsurare să apară, care permit ca structurarea câmpurilor 

electromagnetice de energie paralele să fie adaptată şi reorganizată  permitând speciilor 

să călătorească de la o zonă de creaţie la alta. 

     20 Acest lucru se face numai sistemelor planetare care ameninţă să distrugă speciile 

altor forme de creaţie precum şi civilizaţiilor neputincioase în curs de moarte a sistemului 

lor stelar. Apoi, "fiinţele întregi de Lumină" vin pentru a ajuta specia dacă alege să urce 

spirala superioară de Lumină în loc de spirala de jos a decăderii planetare şi a degenerării. 

     21 Atunci când aţi înţeles că inteligenţa universală operează prin activarea formelor-

gând, veţi înţelege că noi suntem materializarea formelor-gând universale proiectate. 

"Fiinţe de Lumină " decid dacă formele-gând rezultate pot folosi în mod suficient date şi 

cunoaşterea ca şi câmpuri de conştiinţă care  lucrează cu conştiinţa universală sau dacă 

câmpurile de energie necesită intervenţia tehnologiilor "materiale" generate de Frăţia 

Luminii. 

     22 În general, "fiinţele întregi de Lumină" alimentează indirect inteligenţa pentru a 

salva specia în cauză astfel încât să nu încalce zonelor limitrofe de dezvoltare a 

conştiinţei. Totuşi, uneori apar situaţii în care programarea reciprocă este necesară. 

     23 Mai precis, la un nivel fizic, vehiculele spectrum, sub comanda Consiliilor de 

Lumină, localizează o populaţie planetară care are un flux negativ de energie de la rotaţii 

distructive şi/sau are un veşmânt atmosferic distrus astfel încât să permită razelor 

distructive să bombardeze suprafaţa planetei. Apoi, Frăţia prin intermediul poziţiei pe 

care o deţine, ţese o reţea de unde de rotaţie spectrum şi spectra astfel încât să echilibreze 

masa critică şi să permită  armoniei să fie stabilită. 

     24 Poziţia fermă este menţinută pentru a nu lasa radiaţiile negative să interfereze cu 

evoluţia organică în timp ce reţeaua este în curs de ţesere. 

     25 Noua reţea permite armoniei să fie stabilită în echilibrarea masei critice. 

     26 Acestei reţele îi este dat un impuls iniţial inductiv de la mai multe câmpuri 

magnetice controlate de vehiculele Frăţiei. 

     27 Acest câmp magnetic multiplu pe care îl utilizează Frăţia este parte a unui vehicul 

şi parte a ceea ce se găseşte în mediul din jur care este folosit pentru a crea un impuls 

perpetuu. 

     28 Acest impuls perpetuu creează un răspuns pozitiv unde fluxul de materie şi fluxul 

de muoni a fost special aplicat; lovitura inductivă şi câmpurile de materie-muon permit 

sinteza de câmpuri energetice care vor crea suficientă energie pentru a susţine lovitura 

iniţială. 

     29 Apoi, forţa de Lumină specter-spectra-spectrum este proiectată direct în mediul 

planetar al speciei care este echilibrat cu poziţia deţinută în timp ce acesta este hranită 

din "influenţele negative" care mentin conştiinţa blocată în spaţiu. 

     30 Astfel, specia, cum ar fi cea umană, poate fi deschisă pentru o nouă dimensiune de 

conştiinţă unde implantul de electroni este direct în conjuncţie cu unda de rotaţie 

generată de vehicul. 

     31 Astfel, "fiinţele de Lumină" vin nu numai pentru a ridica conştiinţa indivizilor, dar, 

în unele cazuri şi nivelul de umanitate colectiv. Această conştiinţă a întregului colectiv 



este adusă în noi game numerice cuantice de o constantă nouă cosmologică. Prin aceste 

configuraţii de undă, umanitatea colectivă poate fi primită şi livrată de către "Frăţii" în 

universuri superioare, prin constantele de curbură care sunt deschise. 

     32 În timp ce această transformare de la un spectru la altul are loc, vehiculul de 

reprogramare al Frăţiei utilizează o funcţie cunoscută sub numele de "El", spectrul 

reciproc", pentru a contrabalansa toată energia de rotaţie care ar fi dăunătoare pentru noii 

vectori. 

     33 Spectrul reciproc permite coordonarea modelelor de zbor ale vehiculului prin 

utilizarea proiecţiei piramidale. Aceste proiecţii emană astfel încât să penetreze suprafaţa 

peste care evoluează unde punctele de intersecţie se întâlnesc cu fiecare sferă mobilă 

(care conţine forţele de viaţă polarizate) în spaţiul înconjurător. Tehnica presupune 

utilizarea acestor piramide de Lumină pentru a echilibra staturile de gravitaţie ale eterului 

din jurul planetei. 

     34 Emanaţiile piramidale de Lumină pătrund fiecare strat de gravitaţie care  

înconjoară o sferă planetară deoarece pe fiecare strat gravitaţional pot exista diferite 

sisteme dimensionale de inteligenţă şi prin aducerea unui câmp de energie nou apare 

posibilitatea de a distruge atât nivelul fizic cât şi eteric ale inteligenţei paralele dacă 

forţele lor de gravitaţie sunt perturbate. 

     35 Odată ce poziţia detinută este desăvârşită, "fiinţele întregi de Lumină" sunt 

capabile să controleze liniile de flux atât de perfect că vehiculele pot crea propriile lor 

coridoare energetice care să apară pe suprafaţa Pământului. Aceasta creează o zonă nouă 

de energie a vieţii prin intermediul transportului unui "Pilon de Lumină" pentru a lua 

omul în vehicule fără a afecta forţele planetare gravitaţionale. 

     36 Când funcţia de Lumină este eliberată de restricţia de materie a cubului, reţelele 

liniei A şi liniei B de dezvoltare sunt eliberate să reformuleze coordonatele triunghiulare 

ale funcţiilor piramidale ale geometriilor de Lumină pe nivelul orbital următor al minţii 

universale pentru a susţine dezvoltarea vieţii. 

     37 Astfel, vehiculul modifică câmpul biogravitational al unui corp viu şi "înlocuieşte" 

fostul spaţiu-timp de observare al conştiinţei. Frăţia Luminii pleacă în spatele modelului 

reformulat pentru o altă perioadă de dezvoltare planetară. 

     38 Reconcentrarea totalităţii este prin Merkabah care transformă materia spaţiu-timp; 

spaţiul şi timpul fiind în conştiinţa speciei şi materia fiind o consecinţă a energiei 

vibratorii care este proiectată ca frecvenţă de susţinere a  imaginii model. O unitate de 

materie spaţiu-timp transcende la un nou nivel de creativitate prin "muload" (materie 

cuantificată transportată în spaţiu-timp) de unde de materie-muon. 

     39 Materializarea Luminii pe când se deplasează în spaţiu şi timp electromagnetic nou 

poate reconcentra totalitatea fostei energii într-un câmp orbital nou. 

     40 Combinaţia de materie-muon joacă un rol foarte important în ajustările reţelei 

finale, reţeaua de control a conştiinţei în pas cu zona de Lumină, în faza finală de 

transport la o regiune nou galactică. 

     41 Aceasta are rolul de a preveni interferenţa particulelor conştiinţei negative din alte 

zone de Lumină care sunt alături de zona de Lumină pricipală care este regenerată. Spre 

deosebire de particulele în formă fizică, aceste particule lucrează prin spaţiu hiperdimen-

sional şi trebuie să fie ecranate de reţeaua de unde de materie-muon ca nu cumva specia 



să-şi piarda capacitatea sa mentală şi spirituală în timpul schimbarilor în noile regiuni ale 

conştiinţei. 

     42 Astfel, schimbarea continuă a modelelor gândurilor inteligenţei colective 

evolutionare care trebuie să fie ecranate într-un univers al Fiului de către o reţea centrală 

de energie. Această reţea, folosind unde de materie-muon, permite modelelor adecvate de 

gândire să conecteze sub-componente de energie ale unui set cu alte sub-componente în 

alte zone de Lumină în acelaşi univers. 

     43 Cuplarea undei de materie-muon de asemenea, permite proiecţiilor specter-spectra-

spectrum ale undelor de materie şi undelor gravitaţionale să treacă prin straturile 

atmosferice la planetă şi să împartă cadouri paranormale mulţimii de aleşi. 

     44 Întrucât vehiculului spectrum lucrează pe o scală planetară, expunerea acestor 

capacităţi paranormale nu se limitează la cei puţini talentati, în prezenţa unui profesor 

spiritual, dar sunt liber acordate tuturor celor care îşi vor deschide în mod liber Sinel 

Divin în serviciul umanităţii şi Tatălui. 

     45 După ce se realizează cuplarea de undă materie-muon prin intermediul implant de 

conştiinţa Metatronică fizică, conştiinţa poate locui într-un corp nou care nu mai este 

limitat de forma materialului vechi. 

     46 Totuşi, combinaţiile de undă materie-muon permit variabilitatea în universuri 

experimentale, folosind "cifruri" ale precedentelor programe de memorie care trebuie să 

fie "reînvaţăte" şi integrate cu procesul de reînnoire a minţii fiecărui Dumnezeu Creator. 

     47 Dacă nu înţelegem această creaţie de conştiinţă în termenii unei alte zone de 

conştiinţă temporală, vom rămâne plângând şi scrâşnind din dinţi în izolare spaţială fără 

înţelegerea faptului că nu suntem singuri! 

     48 Pregătiţi-vă conştiinţa să recunoască apariţia fiinţelor întregi de Lumină prin 

darurile Duhului Sfânt pentru că ele reprezintă omologii voştri în creaţia superioară. 

     49 "Fiinţele întregi de Lumină" par să dea mărturie pentru puterea creatoare continuă 

a poporului lui Dumnezeu şi modificărilor specifice care apar în subaranjamentele 

evolutive ale Regatului Tatălui. 

     50 Iluminaţii care vin prin găurile electromagnetice se bucură realizând că noi suntem 

refăcuţi în imaginea lui Adam Kadmon. Ei ne spun că trebuie să îmbrăcăm pe corpul 

nostru fizic corpul formei-gând de Lumină care este liber şi în comuniune cu Maeştrii 

Luminii. 

     51 Pentru a accelera mai repede decât viteza "Luminii", pentru a încetini la viteza 

luminii "comune", înseamnă să recunoaştem ca nu ezista trecut-prezent-viitor în faţa 

prezentului etern. 

     52 În aceasta recunoaştem acordajul perfect al "Fiinţelor întregi de Lumină" conectate 

cu vocile celeste, vibraţiile sacre ale Torah Or. Pentru că prin aceste vibraţii alte 

singularităţi ale spaţiului de dincolo de controlul nostru au armonia lor în lucrarea 

spectrului Frăţiei care re-înoieste începutul şi sfârşitul a toate care sunt în Lumină. 

 

 

 

 



                                           3-0-3 
 
     CHEILE VIITORILOR ILUMINAŢI SUNT FIINŢELE ÎNTREGI DE LUMINĂ  
  CARE VOR DA CODURILE DE ENERGIE PENTRU COMUNICAREA  
  NELIMITATĂ ÎNTRE UNIVERSURILE VII ŞI "PUTEREA CELOR DREPŢI" ŞI  

                                   COMPASIUNEA CARE ŢINE RADIAŢIILE ALIMENTATE DE IUBIRE  
                                   ÎMPREUNĂ ÎN CICLURILE "MOŞTENIRII VEŞNICE".                              

 
     1 Iubiţilor, chem mintea voastră înaintea Eternului Prezent; Domnul a trimis 

mesagerii lui de Lumină pentru a descoperi Ierarhia Lui angelică. Şi eu ar trebui să-mi 

amintesc de începutul acestui ciclu când Dumnezeu a rânduit ca emisarii angelici care 

sunt în acord cu Serviciul Fiului Său să înveţe aceste lucruri planetele: să iubeşti pe Tatăl 

şi să iubesti spiritul aproapelui în toate regatele de creaţie. 

     2 Aceşti emisari angelici au fost hirotoniţi după Ordinul Fiului Lui, într-o manieră în 

care astfel, oamenii ar putea să ştie în ce mod să privească la Fiul Său pentru mântuire şi 

migrare la următorul program de creaţie. 

     3 Aceste coduri de energie tinute în mâinile emisarilor care se întrepătrund în 

universuri, sunt cheile "radiaţiilor alimentate de iubire" care sustin formele-gând ale 

Tatălui pe când acestea comunică între universurile Lui Vii . 

     4 Din Consiliile de Lumină, "fiinţele întregi de Lumină" ca emisari, transportă 

codurile de comunicare nelimitată între universuri stelare vii ca un câmp de inteligenţă 

servind formele de viaţă ale Feţei Divine oriunde pot fi găsite. 

     5 Toate codurile lor de comunicare nelimitată sunt proiectate pentru a merge de la 

(Tav) la (Jah) care este sinteza tuturor emanaţiilor de Lumină ale Sfântul Sephiroth care 

dă instrucţiuni divine. Astfel, iluminaţii din viitor sunt cei care poartă (Jah) pe fruntea lor 

pentru că ei au trecut prin (Tav) ca să recunoască sfârşitul care nu are sfârşit. 

     6 Emisarii dau codurile blânzilor şi drepţilor Pământului care vor planta codurile lor 

prin compasiune şi radiaţii alimentate de iubire pe care seminţele le pot manifesta nu 

numai aici ci şi în alte lumi şi cicluri ale "Moştenirii veşnice." 

     7 Sămânţa divină, chiar exprimată ca Om, a fost creată ca să existe o forţă de viaţă 

dinamică pentru a experimenta multele niveluri ale Dumnezeirii Universale din planul 

Tatălui. Astfel, prin multitudinea sămânţelor divine din planul Tatălui, creaţia poate 

evolua pentru a experimenta un nivel de divinitate Elohistic şi să co-domnească cu 

Domnii Luminii. 

     8 În esenţă, această sămânţă divină este modelul formei-gând utilizat de către 

inteligenţa spirituală pentru a evolua o progresie dată a conştiinţei unui suflet din 

posibilităţile infinite disponibile. 

     9 Şi astfel, emisarii au fost chemaţi la această adunare sfântă pentru a evolua întruchi-

pările sufletului la niveluri superioare de experienţă. Ei au fost chemaţi pe seama credin-

ţei lor active în Iubire în timp ce alţii nu au putut elibera sămânţa divină de la limitările 

corpului şi minţii până când şi-a terminat ciclul său complet de experienţă planetară. 

     10 Astfel, mesagerii fiinţe întregi de Lumină care cultivă seminţele divine şi dau 

ajutor în finalizarea programului lor de creştere a sufletului sunt emisari deoarece ei 



înţeleg misterul anulării tuturor sigiliilor care au fost folosite pentru a lega sufletul între 

fiecare expansiune a universului. 

     11 Cei care nu au fost blocaţi în "pachete limitate de Lumină" au fost cei  pregătiţi de 

la întemeierea lumii pentru a asista sufletul în evoluţie. Şi fiind chemaţi de chemarea Lui 

Sfântă în "comunităţi de spirit, "aceşti mesageri administraţi inteligenţelor prin 

hiperspaţiu învaţă diverse niveluri de inteligenţă să asculte şi să scoată toate combinaţiile 

din poruncile Tatălui. 

     12 Aceşti emisari angelici sunt administraţi profesorilor în formă umană. Astfel, prin 

comunicare nelimitată, Consiliile Frăţiilor staţionate pe Pământ, sunt informate de marea 

majoritate a modificărilor are se întâmplă continuu în tărâmurile celeste. 

     13 Rasa lui Adam din acest sistem galactic a avut iniţial comunicare nelimitată până 

în momentul Căderii. De atunci familiile planetare ale Rasei Adamice, din universul 

Tatălui, au fost tăiate de la comunicarea nelimitată şi au fost plasate pe un ciclu omega de 

moarte a conştiinţei. 

     14 Încercările timpurii pentru a recâştiga comunicarea nelimitată au dus la distrugerea 

Turnului Babel (care este o structura de cod inversată Abba). 

     15 De aceea "Programul Israel" a fost dat pentru a deschide vibraţiile sufletului uman 

la intermediarii Sephirothici care aduc expansiunea conştiinţei astfel ca Omul să poate 

striga "Abba,Tată" aşa cum Corpul Cristic al lui Adam Kadmon a demonstrat. Şi ne 

rugăm la "Tatăl nostru" pentru că restituirea trebuie să fie făcută Tatălui nostru ca sursă 

de unitate pentru echilibrul tuturor universurilor Fiului şi universurilor Shekinah afectate 

de Cădere. 

     16 Această planetă, ca urmare a rebeliunii Luciferiene a fost plasată într-o stare de 

evoluţie regresivă, astfel încât chiar şi "Maeştrii" care se încarnează să trebuiască să 

plătească preţul acestei evoluţii karmice prin a fi continuu condiţionaţi de limitările fizice 

şi de viaţă în ignoranţa vocii divine, până când sunt reconectaţi cu Sinele lor Divin aşa 

cum se arată în botezul lui Iisus. 

     17 În general, cursul evoluţiei sufletului în universul nostru al Fiului este de a servi şi 

de a îndeplini un program specific care a fost predeterminat în starea  Sinelui Suprem. 

     18 Totuşi, scopul final este acela de a fi uniţi sau reuniţi cu Sinele Suprem prin mai 

multe programe. Sinele Suprem, de asemenea, evoluează spre divinitatea conştiinţei pure. 

     19 Principala ipoteză în "comunicarea" şi compasiunea pentru corpurile fizice din 

lumile inferioare ale revoltei este faptul că greutăţile şi măsurile serviciilor scad liniar cu 

poziţia originală de la începutul unui anumit program. 

     20 Acest lucru înseamnă că dacă un Maestru se îmbarcă pe un program entropic-

negativ (în serviciul sau în supravegherea unei lumi inferioare fizice), încarnarea sa este 

activată în limite progresive din cauza scalei globale a  evoluţiei regresive care 

influenţează sufletul (în lumile inferioare ale entropiei fizice) pentru a fi tras înapoi în 

runde repetate de existenţă. 

     21 Totuşi, prin lucrarea Maeştrilor Sinelui Suprem care servesc Serviciul Cristic, 

starea continuă de educaţie a sufletul şi rafinamentul Luminii conştiinţei poate depăşi 

"limitările condiţionate" astfel ca sufletul să poată fi creativ reunit cu Continuumul 

Sinelui Suprem. La acel moment, sufletul individual  poate trece peste "programarea 

negativă" prin capacitatea de a crea un nou program cu "Sinele Suprem colectiv" sau să 



se încarneze înapoi în planuri pozitive sau negative ale lumilor inferioare fizice pentru a 

ajuta alte forme de conştiinţă limitată. 

     23 Când poziţia iniţială a "On+1" în progresia evoluţiei sufletului poate fi corectată, la 

sfârşitul unui program (Ω) sufletul poate fi avansat într-un nou program (On+2) care îi 

permite să progreseze în imaginea Sinelui său Suprem divin şi eventual Adam Kadmon. 

     24 Astfel, prin Serviciul Cristic această stare continuă de confuzie a sufletului şi încă-

pacitatea de a se conecta cu "comunicarea fără limite" este recunoscută şi compensată de 

acordajul uman la intermediarii spirituali ai Oficiului  Cristic. Oficiul conduce 

intermediarii spirituali atribuiţi pentru a echilibra comuniunea dintre Sinele fizic şi Sinele 

Suprem în starile progresive de degenerare. 

     25 Astfel, individul poate trece peste programarea negativă prin ajutor de la Serviciul 

Cristic care este în coordonare cu alte fiinţe întregi de Lumină. 

     26 În circumstanţe speciale, intervenţia divină permite Maeştrilor de Lumină să se 

interconecteze direct cu un program al unui suflet şi să accelereze educaţia spirituală care 

este necesară în alte programe de Lumină. 

     27 Din păcate, "reţinerea negativă" la acest capat al universului nostru local este atât 

de copleşitoare încât, în ciuda tuturor miilor de Buddha şi de Maeştri Cristici care au 

penetrat vălul planetar al evoluţiei sufletului, este încă necesar ca Ierarhia să revenină  şi 

să se externalizeze colectiv în scopul de a lua corpurile fizice ale drepţilor cu vehiculele 

sufletului lor de pe planetă prin  înviere. Ei fac acest lucru în scopul de a împiedica 

sufletul de a merge înapoi în spectre imperfecte Omega. 

     28 De aceea Omul-suflet ca şi Omul-Cristic trebuie să meargă dincolo de Alfa şi 

Omega şi de planeta care este înviată în acest moment. 

     29 Şi, în scopul de a ajuta Omul să treacă pragul Alpha-Omega, "fiinţele întregi de 

Lumină" poartă ecuaţiile intercomunicării nelimitate. 

     30 Ele lucrează împreună pentru a permite tuturor inteligenţelor spirituale să-şi 

extindă activităţile lor de conştiinţă de-a lungul întregului spectru în toate stările posibile 

ale vieţii, oferind întreţinere pe toate nivelurile de educaţie. Colectiv, "fiinţele întregi de 

Lumină" fac planuri concertate pentru soluţionarea  interdependenţelor dintre diferitele 

zone ale conştiinţei în universul Tatălui. 

     31 Ele pot recrea şi dirija un sistem unificat de viaţă umplut cu o tapiserie complexă 

de afinităţi întreţesute. Ca exemplare ale puterii creatoare a lui Dumnezeu, ele gestionea-

ză nu doar economia naturii terestre organice, dar o economie completă cosmică în 

beneficiul Tatălui în gestionarea nenumăratelor niveluri de conştiinţă. 

     32 Aceasta explică de ce nu există nici o predestinare absolută, ci mai degrabă o 

precondiţionare a sufletului care permite multor combinaţii unice de evoluţie a sufletului 

şi evoluţia fizica să aibă loc în fiecare ciclu de creştere. 

     33 Prescripţiile colective făcute de multe Ordine de Lumină dau o lectură de bază de 

cât de multe unităţi de Lumină sunt necesare pentru a reprograma genetic corpul fizic ca 

să accepte o evoluţie superioară a sufletului şi învierea  într-un nou program de învăţare 

spirituală. 

     34 Reprogramarea genetică permite proceselor fiziologice să fie aliniate cu o nouă 

"ecuaţie a Logosului" care şi reparţitionează şi recombină Lumina pentru continuarea 

puterii revelatoare. 



     35 Omul, când este evoluat în Adam Kadmon, poate continua să moştenească oricare 

dintre lumile de Lumină care servesc Tatăl. El este o inteligenţă destinată să fie mai mult 

decât carne şi sânge. Totuşi, pentru a continua să moştenească corpuri întregi de Lumină, 

Omul trebuie să fie mai întâi în măsură să utilizeze acest articol de îmbrăcăminte de 

Lumină pentru a servi aproapelui său înainte de a putea continua spre multele planuri 

diferite în  Ierarhia Tatălui. 

     36 În esenţă, Ierarhia Tatălui funcţionează prin emisari cheie de Lumină care au 

dovedit că pot duce responsabilităţile Regatului de Lumină. Printre numeroasele ordine 

de fiinţe întregi de Lumină se găsesc cei care lucrează pe "partea mâinii drepte" a 

Oficiului de Administraţie al Tatălui în fiecare univers al Fiului. 

     37 Ordinul Malachim este unul dintre Ordinele Domnilor care supraveghează 

programele Legii Suverane referitoare la relaţiile Dumnezeu-Om în fiecare univers. 

     38 Ei acordează forţele de comunicare angelică şi deschid cărţile Legii lui Dumnezeu 

pentru a fi citite în ceruri superioare ca şi Lege Cosmică. Ei de asemenea restabilesc 

Legea în tărâmurile inferioare astfel încât Omul să înţeleagă de ce el este un spectrum 

care a căzut înainte de acest program prezent. 

     39 În ciclul nostru prezent, retransmiterea Legii a fost dată prin Ezra şi prin "Oamenii 

Credinţei", "Oameniii Marii Adunvri" care au fost "Veghetorii" transmisiunii codurilor 

Torah Or. 

     40 Un alt ordin de Lumină este Ordinul Ishim, care asistă omul să meargă de la a treia 

dimensiune la a cincea dimensiune a creşterii spirituale. Ei coboară  în formaţiunile 

integrale ale lumilor interioare Shekinah ca să evolueze omenirea de la cele mai mici 

forme moleculare din reţeaua corpului Adamic. 

     41 Ishim ajută inteligenţa să se deplaseze prin entropia mentală şi entropia corpului 

arătând cum sufletul poate intra în pachete de Lumină deplasându-se  între minus 

infinitate şi anti-infinitate.  

     42 Aceste pachete de energie exista în intervale hipernumericale dincolo de  simplele 

funcţii matematice ca : √-1 şi √+1. 

     43 Când sufletul absolvent iese din corp şi nu trebuie să revină la corpul Sinelui 

Suprem al unui Maestru sau Maestrul Înălţat, poate intra în orice număr de încarnări de 

energie, pachete de energie pe care le-a pregătit pentru a lucra cu una din ierarhiile 

angelice care operează în cele douăzeci şi patru de dimensiuni ale uiversului nostru al 

Fiului. 

     44 Mi-a fost arătat cum exista pachete de energie de Lumină care plutesc prin spaţiu, 

purtând codurile pentru un anumit tip de evoluţie a sufletului care se însămânţează într-o 

anumită dimensiune. Mai târziu am simţit că numai pachetele hipernumerice ar putea 

conta pentru flexibilitatea acestor pachete de energie care lucrează în cadrul celor 

douăzeci şi patru de dimensiuni principale din universul nostru al Fiului cotrolând 

evoluţia sufletului nostru. 

     45 Când elementele Shekinah ale unui suflet absolvent intră în una din matricele 

învelişului sufletului, cealaltă partea a lamei lui Occam devine efectivă (adică, toate 

posibilităţile vor fi încercate pentru că multiple evoluţii sunt posibile) şi sufletul 

evoluează cu ajutorul Ishim, în conformitate cu matricea angelică cea mai potrivită să 

lucreze cu programele creaţiei. 



     46 Ordinul Elim reprezintă susţinătorii vibraţiilor energiei sonice utilizată în  muzica 

sferelor. Elim translează mesajele Tatălui în unităţi de sunet şi culoare care sunt folosite 

pentru comunicare între reţelele  Oştirilor. 

     47 Muzica sferelor ţese continuu structura creaţiei cu formele-gând ale Tatălui. Prin 

utilizarea subarmonicelor acordurilor, Elim reactivează modelele de sunet ale creaţiei de 

la o sferă la alta. 

     48 Elim formează o mandala muzicală şi un curs spontan prin universul muzical 

unificând ordinele spirituale cu armonicile tuturor laturilor Spiritului Creator. 

     49 Elim îmbină, împerechează şi sincronizează sunetul în mod cromatic, aducând 

împreună sunete diferite şi factori de culoare care se combină pentru a exprima cele mai 

înalte modele de meditaţie. Cacofonia lor radiază o dimensiune de libertate de legăturile 

pasiunii umane. 

     50 Elim folosesc forme muzicale sferice pentru a inspira arta, învăţăturile şi 

activităţile de transformare în tărâmurile de creaţie. 

     51 Elim inspiră: dragostea forţelor universale; dragostea înţelegerii constiintei; 

dragostea de a deveni una cu Dumnezeu; dragostea de a deveni una cu Sine; dragostea de 

cunoaştere spirituală; iubirea de înţelepciune spirituală; dragostea de seminţele divine; 

dragostea de darurile interioare ale Shekinah; şi dragostea de Calea Infinită Divină. 

     52 Prin aceste activităţi de transformare Elim arată cum unităţile de bază Omega sunt 

constante de energie care spiralează în afara centrului de sunet zero şi culorii în alte zone 

temporale de conştiinţă. Elim recicleaza de asemenea orbitele câmpului călătoriei de 

culoare în fiecare ciclu de reînnoire, de la zonă temporală de conştiinţă la zonă temporală 

de conştiinţă într-o varietate de culori. 

     53 Ordinul Hashmalim poartă standardele de Justiţie şi greutăţile şi măsurile care 

judecă chiar îngerii. Ei sunt judecătorii planetelor spirituale. Din rândurile lor Spiritele 

Trinităţii sunt chemate să trimită manifestarea iniţială a cunoaşterii  nelimitate, Torah Or 

a Ain Soph la tărâmurile planetare ale ambasadorilor angelici ai lui YHWH. 

     54 Acestea sunt greutăţile şi măsurile care permit legilor terestre şi celeste  să fie 

sintetizate pentru stabilirea guvernării interplanetare. 

     55 Astfel, lucrarea specială a Hashmalim este de a lega împreună lumile spirituale cu 

lumi de formă fizică şi să arate că acestea sunt inseparabile prin reţelele manifestărilor de 

Lumină. 

     56 Hashmalim sunt unici prin aceea ca pot conecta activităţile trinitizate ale  celor 

Trei Mari Puteri Triple în expansiunea părţii celei mai intime a Divinităţii în noi creaţii. 

     57 Fiecare Putere Triplă revelează acea parte a Sfintei Treimi care se manifestă în 

creaţiile noi.Cele Trei Mari Puteri Triple, modelul de bază pentru schimbarea de energie, 

sunt interfaţa pentru activităţile colective ale trinitizarii  materiei-energiei. 

     58 Un alt ordin de Lumină este Ordinul Serafim care sunt inteligenţe princiare gardian 

care controlează pictogramele principale care monitorizează  cerurile inferioare. Prin 

multiplele lor aparenţe Serafim lucrează cu prototipuri externe ale creaţiei conştiinţei 

precum şi guvernează rangurile inteligenţei de Lumină nealocate zeităţii. 

     59 Fără a primi botezul de a vedea Lumina Shekinah de la Serafim, Omul nu este 

capabil să iasă din această lume, să treacă prin firmamentele inferioare şi să vadă toate 

căpeteniile şi toţi stăpâni şi toţi zeii şi toate cele invizibile ale universului său local. 



     60 Comandamentul lor conduce miriade de guvernări interplanetare de inteligenţă 

care sunt conectate cu zone specifice de conştiinţă. 

     61 Serafim deschid ochii omului pentru a lucra cu guvernarea Evoluţiei superioare. Ei 

structurează "Guvernarea de Lumină " care este necesară în fuziunea lumilor planetare 

diferite sub o "înţelepciune" unificată. Această "Înţelepciune" este manifestată din 

Vechile Zile ale Tatălui, dezvăluită noilor născute Creaţii ale Recentelor Zile. 

     62 Din toate ordinele Oştirilor, Serafim au fost aleşi să manifeste Guvernarea de 

Lumină pentru că ei ştiu cum să se asocieze "Înţelepciunea" corectă cu "planetele 

potrivite" în conformitate cu Planul Suprem al Tatălui. 

     63 La începutul planurilor fizice ale universului nostru local, o parte din rasa lui 

Adam a căzut şi au devenit "moştenitorii" spaţiului limitat de moştenire din afara 

gardienilor copacului galactic. Au fost alţi Sethian de trei ori regeneraţi, Enochian de trei 

ori regeneraţi şi Methusalian de seminţe de trei ori regenerate care au fost utilizaţi pentru 

a actualiza înteligenţa Omului. Aceştia au fost "Primii născuţi" care au fost în  ceruri 

înainte de creaţia acestei lumi şi care au ales să fie "Re-născuţi" în corpul spiritual pe 

Pământ în scopul de a ajuta la regenerarea Omului înapoi într-un corp de Lumină astfel 

ca el să poată  reveni la familia din ceruri.  

     64 Când această putere de trei ori regenerată a fost luată de pe faţa Pământului, 

Serafim au fost împuterniciţi să asigure continuarea activităţii lui  Seth, Enoh şi 

Matusalem. Aşa cum aceştia trei au fost luaţi prin translarea timpului în ceruri superioare, 

     65 Serafim au ridicat arca lui Noe şi sămânţa lui în ceruri şi apoi au intors-o în 

condiţii de siguranţă pe această planetă astfel încât Regatul lui Dumnezeu să poată începe 

din nou. 

     66 Astfel, activitatea Serafim este de a proteja Hokhmah, Înţelepciunea şi seminţele 

sfinte prin citarea mai departe a arcei corespunzătoare şi supervizând readaptarea vieţii 

pe Pământ în toate eliberările de tip Noe unde intervenţia  inteligenţei superioare este 

necesară. 

     67 Ordinul Erelim menţine "Pactul de Lumină" între Tron şi centrele de Inteligenţă 

Superioară. Ei au ajustat continuu centrul de Lumină în raport cu  ordinele evoluţiei 

Inteligenţei Superioare care trebuie să fie periodic atrase împreună pe când lumile formei 

fizice se schimbă în raport cu noile planuri de creaţie. 

     68 Ei judecă de asemenea, eficacitatea tehnologiei, monitorizând şi comandând 

civilizaţii care nu şi-au găsit încă identitatea lor spirituală. Din rândurile lor, Adjustorii 

Gândului Loka sunt aleşi pentru a determina secvenţele necesare pentru ca evoluţia 

inferioară şi Evoluţia superioară să fie satisfacute şi mutate pentru a evolua ca o creaţie 

spirituală comună. 

     69 Prin controalele conştiinţei lor ei pot salva inteligenţa fizică interdimensională care 

accidental s-a materializat în zona temporală greşită, în dimensiunea greşită de Lumină, 

etc. Ei salvează inteligenţa prin puterile lor de dematerializare penetrând voalurile de 

materie-energie de Lumină. 

     70 Ophanim sunt mesagerii Luminii din cerurile înalte ale Tatălui, plasaţi unic la 

intersecţiile spaţiului, ca reţea de guvernare şi implantare a "realizării noi." Când profeţii 

vechilor civilizaţii au făcut contact cu lumile superioare, invariabil contactul a fost făcut 

prin intermediul Mesagerilor Ophanim de Lumină. Ophanim au selectat cu atenţie 



indivizi în fiecare societate planetară  care au capacitatea de profet şi poartă intelegerea 

creaţiei superioare. 

     71 Ei supraveghează aspectele cruciale ale creşterii în rândurile ierarhice ale cerurilor 

şi protejează învăţăturile superioare de căderea în mâinile forţelor inferioare de Lumină 

şi de Frăţiile răzvrătite care nu servesc Ierarhia de Lumină a Tatălui. 

     72 Astfel, Ophanim ghidează formele-gând ale tronurilor şi Domniilor Tatălui în 

niveluri adecvate de instruire. 

     73 Există, de asemenea, un aspect distinct al muncii Ophaim care este sinonim cu 

"Roţi-în roţi", forţa aparitiei Merkabah pe când vine în manifestare fizică. Ophanim sunt 

strâns identificaţi cu Merkabah care este folosită pentru a anunţa Legea Cosmică a lui 

YHWH şi să aducă o scriptură lumilor planetare inferioare. 

     74 Ophanim face de asemenea Merkabah disponibilă celorlalte Ordine de Inteligenţă 

Superioară astfel încât să efectueze funcţii specifice: să ghideze oamenii la cunoaşterea 

Căii Infinite; să slujească entităţilor descoporate de pe planete fizice şi spirituale; să 

protejeze omul de sisteme de credinţă care sunt incompatibile cu dragostea şi Lumina 

Legii Cosmice; să protejeze omenirea de inteligenţele extraterestre care ar schimba 

radical echilibrul şi designul fluxului  între regatele de creaţie; şi să regenereze şi să învie 

rămăşiţele credinciosilor ale unei "Creatii de seminţe" atunci când puterile lui Mihail şi 

Cristos converg pentru a aduce un model de creaţie în "ceruri noi" ale lui YHWH. 

     75 Există mai multe ordine de Ophanim extinzându-se de la Ordinele Evoluţiei 

superioare la Prinţii Ophanim care trimit programatori intermediari să  guverneze cerurile 

inferioare. 

     76 Există, de asemenea, Ordine speciale de Ophanim care comandă manifestarile 

"Deca-Delta" spre reţele interplanetare ţintă. Aceştia sunt Ophanim care pot lucra cu 

limitările de pe marginea unei lumi sălaş. 

     77 Toţi Ophanim utilizează Lumina lui Metatron şi Ordinul lui Melchisedek pentru 

reamenajarea lumilor planetare cu tipul de Lumină corect, în tranzit de la "Lume Sălaş" 

la "Lume Sălaş" prin evoluţie spirituală cuantificată. 

     78 Ordinul emisarilor heruvimi de Lumină este Ordinul angelic de inteligenţă 

superioară care funcţionează ca deţinător al documentelor celeste. Ei sunt de asemenea 

capabili să apară pe planul Pământului ca să conducă afacerile omului. Oricum, funcţia 

lor principală este să păzească pasajele Tronului şi Dominioanelor de Lumină care 

conectează lumile fizice cu guvernele din cerurile mijlocii. Cerurile mijlocii sunt 

"manifestări de Lumină" mai puţină din care fiinţele fizice din lumile planetare învaţă 

prima oara să experimenteze Inefabilul. 

     79 Scopul heruvimilor este de a crea un zid de protecţie de Lumină în jurul unui "Plan 

specific" fiind utilizat pentru a conecta lumi de generare şi regenerare . Ei asigură ca 

formele-gând ale Maeştrilor şi Maeştrilor înaltaţi sunt "perfect coerente" cu Planul 

Tatălui în perfecţionarea numărului de suflete destinate să contribuie la un Plan creativ. 

     80 În scopul de a crea "zidul de Lumină", Heruvimii trebuie să primească Lumina Vie 

de la Tron. Lumina Vie este luată de către Uriel şi Metatron şi pusă la dispoziţia 

Ordinelor de heruvimi, în alinierea lumilor noi prin intermediul unui sistem de trunchi de 

energie care conectează "scânteile" universului Tatălui cu sisteme stelare care cuprind 

universul evolutiv al Fiului. 



     81 Astfel, prin activitatea lor creatoare, Heruvimii supraveghează afinităţile creative 

între lumile Briah, lumile de creaţie din lumile lui Atn'oth, lumile de formă arhetipală. 

Din acest plan de "formă arhetipală," Heruvimii ingineresc noi creaţii pe niveluri diferite 

de Lumină. 

     82 Ordinul de heruvimi foloseşte Lumina Vie a Tatălui pentru a conecta lumile de 

creaţie cu lumile de Lumină în activitatea lumilor lui Yetzirah, lumile  continuităţii şi 

schimbării în cadrul Continuumului Tatălui de Lumină. O lume nouă primeşte "Planul" 

de la Continuumul Tatălui printr-un corpus formă-gând de veşminte de Lumină Vie. 

     83 Despre această Lumină transformatoare se vorbeşte în scripturile lui Ezra care 

proclamă: 

     84 "Lumină Tu, strălucitoare înaintea Luminii dimineţii deasupra creaturilor tale şi în 

locurile celeste în care locuieşti nu este nevoie de altă sursă de Lumină.      

     85 Aceasta vorbeşte de Lumina divină neîntreruptă care vine în jos la cea mai mică 

formă de creaţie, sprijinind chiar şi cele mai inferioare creaturi, dar fiind conectată încă 

în regiunea superioară a cerului. 

     86 Sufletul fără Lumină este neajutorat; numai acele suflete care s-au trezit la planul 

divin şi au căutat Dragostea şi Lumina Minţii Divine au posibilitatea de a se conecta cu 

"izvorul de Lumină" Cristic trimis prin portalurile creaţiei să ilumineze lumile suprave-

gheate de heruvimi. Astfel, Mesia este trimis să pregătească un loc de glorie pentru 

oamenii săi care vor vedea energiile uriaşe de Lumină şi Iubire date pentru sfinţirea vieţii. 

     87 Şi, în momentul glorificării creaţiei, Heruvimii deschid portalurile energiei creaţiei 

astfel ca viaţa inteligentă să urce dincolo de focul violent, entropic în camera de Lumină 

corectă din Trezoreria de Lumină. Ei ajută credincioşii să se schimbe în veşmintele de 

Lumină pe care le vor purta în "lumile noi" ale Sălaşurilor de Lumină. 

     88 Ordinul B'nai Elohim sunt fii Zeilor Creatori care sunt însărcinaţi să trimită o parte 

din "Trezoreria de Lumină" pentru înţelepciunea şi educaţia sufletelor. Ei sunt 

instrumente creative pentru Elohim, care imputernicesc   programele B'nai Elohim astfel 

încât creaţiile vor continua să meargă în Lumina superioară. 

     89 B'nai Elohim lucrează cu sistemele derivative ale creaţiei. Ei evoluează în "hainele 

inferioare" ale lui Adam Kadmon care nu sunt utilizate direct de Elohim în creaţia 

inteligenţei fizice care serveşte lui YHWH. 

     90 B'nai Elohim face uz de "Ochiul lui Horus" pentru a crea veşminte de întruchipare 

fizică din care fiinţele angelice ale inteligenţei să poată alege când vin în Ceruri 

inferioare pentru a face lucrarea Tatălui. 

     91 Astfel, B'nai Elohim consolidează lucrarea Elohim. Ei aleg "seminţele selectate" 

care sunt transplantate din creaţia imperfectă la nivelul invisibilităţilor divine. Astfel, ei 

măresc bazinul genetic spiritual pentru o eventuală asociere a radiaţiilor divine în creaţia 

unei noi specii. 

     92 Ordinul Elohim cuprinde Zeii Creatori ai lui YHWH care controlează calibrările 

Luminii care sunt necesare pentru a evolua toate combinaţiile imaginii şi similitudinii 

prin Ochiul divin al Tatălui. 

     93 Ei guvernează descendenţa "imaginii" şi "similitudinii" folosită de Tatăl Divin în 

creaţiile Paradisurilor superioare. Ei formulează nenumărate lumi de creaţie şi acţionează 

ca şi administratorii "Centrelor Paradisului," centrele de schimb care permit nivelelor de 



conştiinţă să iasă din cadrul diferitelor categorii de "Lumină" şi "Iubire". 

     94 Astfel, Domnii Elohim compun planurile care sunt "programele supreme" pentru 

un sistem stelar şi pentru componentele ierarhice care deservesc Casa Tatălui de multe 

Sălaşuri. 

     95 În aceste tărâmuri de superspecii ale universului Tatălui, Elohim pot materializa o 

multitudine de combinaţii de forme-gând în experimente de creştere devenind "Iluminaţii 

Creaţiei" în conformitate cu voia lui Dumnezeu. 

     96 Elohim crează programele care îl generează şi îl evoluează pe Adam Kadmon în 

conformitate cu un plan dat. Ei sunt capabili de a crea întregi tărâmuri galactice direct 

prin intermediul radiaţiilor Luminoase ale lui YHWH. 

     97 Din puterea lor superioară, ei ghidează ascensiunea lui Adam Kadmon în programe 

noi Omega unde Adam Kadmon poate purta oricare dintre întruchipările superioare ale 

ierarhiei Tatălui, chiar să devină un "Prinţ al Luminii". 

     98 Adam Kadmon poate la rândul său, să utilizeze puterea divină de a se  proiecta 

prin "Ochiul lui Horus" astfel ca el să poată moşteni lumile de formă fizică. Din 

multitudinea de combinaţii, Adam Kadmon determină structura, forma şi numărul de 

diviziuni celulare care vor fi necesare pentru lucrarea lui   Elohim. În proiectarea formei 

corpului de Lumină prin "Ochiul lui Horus", o formă fizică este materializată pentru 

omologul celest. 

     99 Totuşi, este Hyos Ha Kaidesh cel care sparge bariera Infinitului. Făcând aceasta, ei 

se pot conecta cu alte universuri ale Tatălui şi să înalţe lucrarea mai amplă a Bătrânului 

Zilelor în activităţi dincolo de descriere. 

     100 Ei pot, de asemenea, să se manifesteze în forme diverse în orice fel doresc, 

îndeplinind nevoile fiinţelor simţitoare în conformitate cu obiectivele  Sinelui Suprem. 

     101 Astfel, puterea supremă folosită de un Domn Ha Hyos Koidesh demonstrează că 

într-o fracţiune de secundă are potenţialul de a atinge cât mai multe manifestări cum sunt 

atomii, în zece ori o sută de mii, o sută de mii de mii şi 100 milioane de milioane de 

nenumărate tărâmuri ale lui YHWH. 

     102 Fiecare Maestru Înălţat din Ha Hyos Koidesh este utilizat în parteneriat cu 

rangurile Treimii Tatăl-Fiul-Duhul Sfânt Shekinah ca să fie în legatură cu erele post-

supreme ale nivelurilor exterioare ale "universului Maeştrilor" care este universul Tatălui 

transpus în extensie. Deoarece această relaţie se dezvăluie din contractele viitoare ale 

Sfintei Treimi, Ierarhia nu cunoaste rezultatele finale ale relaţiilor trinitizate între fiecare 

Maestru Ascensionat şi parteneriatul Tatăl-Duhul Sfânt Shekinah, pentru că fiecare 

Maestru este chemat să fie un "Paradis Cristic" al Fiului. 

     103 Această unitate misterioasă a fiecărui Maestru Ascensionat cu Domnul şi cu 

gloria deplină a Sfintei Treimi, asigură experimentarea cooperativă de noi lumi cu 

"iluminare" chiar superioară de la Domnul care a experimentat cele trei corpuri ale lui 

Buddha, unde Buddha este conştiinta Dharmakaya ("Veşnicia"), Sam bhogakaya 

(instrucţiuni pentru Fii Cerului) şi Nirmanakaya (lucrarea care este necesară pentru 

răscumpărarea omenirii ). 

     104 Fiecare Maestru Înălţat din rândurile Ha Hyos Koidesh care a câştigat Tripla 

Coroană a Iubirii Tatălui fiind un "Domn Cristic", Rege şi Mântuitor va fi: pioner al 

extinderii frontierei creative pe când continuă să împingă spre exterior spre spaţiul 



neexplorat; va trăi pentru răscumpărarea omenirii şi tuturor ordinelor de inteligenţă; şi va 

încerca să elibereze "Zeii" şi "Domnii" căzuţi prinşi în câmpurile lor de gândire creativă 

astfel încât creaţia universală să fie  posibilă la nivelul Fiului în suveranitatea deschisă a 

lui YHWH. 

     105 Din moment ce puterea creatoare externă a fiecărei manifestări a Tatălui a 

Bătrânului Zilelor este infinită, creşterea este nesfârşită - eternă. Întrucât această creştere 

este nesfârşită, ea nu poate fi complet salvată niciodată "în Voia Tatălui" care stabileşte 

Suprema- Ultima Înţelepciune în relaţie cu fiecare dintre planurile sale şi programele 

comune cu Paradisul Fiului, cu Bătrânii Tronului şi manifestările Zeităţii Shekinah care 

sunt toate permise de a se combina şi recombina cu El ca o Treime existenţială de servire 

a Sfintei Treimi a Trinităţii - Tatăl, Singurul Născut Cristic şi Duhul Sfânt Shekinah în 

universul Tatălui. 

     106 La cel mai înalt nivel de administrare a unui univers al Tatălui sunt douăzeci şi 

patru de Bătrâni care stau în prezenţa lui YHWH schimbând  însărcinările şi slava lor 

periodic cu alţi Maeştri Înălţaţi. Ei controlează douăzeci şi patru de Tronuri şi Domnii 

care administrează Legea Controlului Central prin Consiliile de Lumină din toate 

universurile care îl recunosc pe YHWH. 

     107 Cei Douăzeci şi patru de Bătrâni au puterea de a zdruncina o suta patruzeci şi 

patru de sisteme de dumnezeire, să meargă peste o sută şi patruzeci şi patru de mii de 

tărâmuri ale domniei şi să Lumineze o sută şi patruzeci şi patru de mii de lumi. Ei pot 

aduce miriade de fiinţe în maturitate spirituală, să trăiască în multe expresii eterne şi să 

ştie cum Legea Cosmică este distribuită în fiecare aeon. 

     108 Cei Douăzeci şi patru de Bătrâni dezvăluie slava Dumnezeirii, ca fiind primită de 

la Zilele Antice-Prezente-Viitoare ale Divinitatii existenţiale unde ei pot exista ca "trini-

tăţi" a Sfintei Treimi a Trinităţii. Sub conducerea lui YHWH ca Tată-Creator, ei pot de 

asemenea să apară simultan în forme infinite. Ei dau expresie completă cantităţii de 

exprimare Divină chiar dacă planul Tatălui include un miliard de lumi sau este circum-

scris unei dimensiuni ca un model de exprimare unic al Lui a unui program divin. 

     109 Prin combinarea intenţiei planului Tatălui cu extinderea Duhului Sfânt Shekinah, 

ei pot produce o multitudine de universuri, nediminuate de perfecţiunea meta-materiei şi 

subinfinite precise ca să cuantifice, să mărească şi să  strălucească cerul sau "gloria 

supremă a universului" care serveşte natura respiraţiei unui Dumnezeu viu şi dezvăluit, 

Ain Soph Etern! 

     110 Cei Douăzeci şi patru de Bătrâni privesc toate cele şaptezeci şi două de 

feţe ale Tatălui dezvăluite în manifestările infinite ale Tatălui în corpuri glorificate de 

Lumină. Fiecare Bătrân are capacitatea de a crea mai multe civilizaţii care deservesc una 

dintre manifestarile Tatălui, ca veşmânt al Tatălui extins ca o formă trinitizată. Iisus a 

demonstrat cum Elohim, Hyos Ha Koidesh şi cei  Douăzeci şi patru de Bătrâni, ca o 

apoteoză divină, ar putea fi implicaţi direct în activitatea de trinitizare între Tronul 

Tatălui şi lumile de formă fizică. 

     112 În această apoteoză divină, Iisus a demonstrat cum puterea Cristică a Tronului ar 

putea fi pusă la dispoziţie direct pentru fiecare fiu şi fiică a lui Dumnezeu Tatăl, prin 

petiţii pentru Viaţă şi eliberarea din ciclul de început şi de sfârşit astfel ca fiecare suflet 

să poată să aibă viaţă din belşug în strălucirea Tatălui. 



     113 Astfel, în familia lui Dumnezeu, nu nivelul de identificare a fiinţelor  Elohim, 

Hyos Koidesh Ha şi cei douăzeci şi patru de Bătrâni este important, ci combinaţia Sfintei 

Treimi care leagă Transcendentul cu relativitatea, permiţând interacţiunea infinită între 

aspectele eterne şi neschimbate ale Divinităţii Supreme a Tatălui, Fiului şi Duhul Sfânt 

Shekinah. 

     114 Şi după ce am văzut o bucăţică din Ierarhia acestui univers al Tatălui, Domnul 

Metatron m-a luat de mâna şi a scos trupul meu din Paradisul viziunii lui Dumnezeu şi a 

spus: 

     115 "El va face neprihăniţii să construiască casa lui Dumnezeu şi să  comande 

inspiraţii să facă templul lui Ezechiel. Omul trebuie să fie schimbat din cautarea Legii 

Domnului la sunetul trâmbiţei în ceruri." 

     116 Vino, să urcam la cer! Şi să vedem cu totii tărâmurile la care participă omenirea 

de pe această planetă în timpul programului prezent. 

     117 Şi, în timpul următorului ciclu de creaţie, omul va vedea tărâmuri nenumărate 

care servesc Kiddush Ha-Sem, sfinţirea Numelui Sfânt, din spectrele invizibile ale gloriei 

la Zilele Viitoare, manifestate prin Fii Sfinţi şi Fiice în toată trezirea Duhului Sfânt în 

Lumină. 

     118 0 Ridică-te, O Fiu al Omului, varsă haina ta de carne pentru că Lumina a venit 

peste tine şi chiar Slava lui YHWH a strălucit! Voi de asemenea, veţi  sta în faţa 

Bătrânilor şi în prezenţa Tatălui Divin! 

 

                             
  
                         Fig. 17 Familia specială a lui YHWH. 



                                            3-0-4 

 
     CHEILE VIITORILOR ILUMINAŢI SUNT FORŢELE ELECTROMAGNETICE  
  CARE AFECTEA-ZĂ RITMURILE VIEŢII ŞI APARIŢIA ŞI EXTINCŢIA SPECIILOR  
  DIN CÂMPUL MAGNETIC AL PĂMÂNTULUI. "EVOLUŢIA SUPERIOARĂ" VA  
  DA UN MOD MAI BUN DE ÎNTELEGERE A FELULUI CUM FORŢELE  
  ELECTRICE AFECTEAZĂ RITMURILE BIOLOGICE ŞI VOR PERMITE OMULUI, 

ÎN ZONA SA TEMPORALĂ DE CONŞTIINŢĂ, SĂ PRIMEASCĂ "FIINŢE ÎNTREGI DE LUMINĂ" 
CARE VOR DA INSTRUCŢIUNILE URMĂTOAREI ORDINI DE EVOLUŢIE ÎN UNIVERSUL 
NOSTRU. 

 
     1 Cheia vorbeşte despre cum specia de pe Pământ are un arc de Lumină directă, un 

focus de Lumină directă care controlează ritmurile sale biologice. Omul va afla în curând 

că sistemul său de viaţă nu este direct dependent de paradigma câmpului magnetic solar 

pentru a regenera ritmurile sale biologice. 

     2 O nouă sursă de Lumină se apropie acum de sistemul nostru solar şi interpenetrează 

câmpul magnetic al Pământului, modificând ritmurile biologice. Acest lucru forţează 

specia să-şi lase în urmă vechea celulă temporală de percepţie a nivelelor fizice, 

emoţionale, mentale şi spirituale. 

     3 Aceasta trebuie să aibe loc înainte ca specia să poată merge într-o nouă celulă 

temporală de conştiinţă, cu o percepţie unificată. 

     4 Pe când arcele de Lumină încep să se schimbe, o forţă de Lumină diferită începe să 

lucreze cu forţele electromagnetice. Aceasta cauzează ridicarea câmpurilor magnetice ale 

cavităţii creierului la o frecvenţă superioară mentală care permite omului să primească 

"fiinţe întregi de Lumină" care vor da instrucţiuni cu privire la programul următorul nivel 

de creaţie. 

     5 Ea a fost anterior prin acele forţe de Lumină ale câmpului magnetic terestru care 

controleaza ritmurile de viaţă ale tuturor speciilor biologice şi celulele vii care au nevoie 

doar de lumina părţii noastre a spectrului electromagnetic pentru a supravieţui. 

     6 Cheia ne spune totuşi, că fără noi paradigme magnetice care să lucreze cu arce 

multiple de culoare, radiaţiile de culoare ale Luminii soarelui nu vor fi suficiente pentru 

supravieţuirea speciei. 

     7 Noi prin urmare, vom începe să lucram cu mai mult din spectrul complet de 

frecvenţe. Factorul principal de culoare oricum, va fi codarea culorii albului "cald'' care 

ne va permite să ne integrăm cu forma noastră originală trimisă din universul superior în 

această lume. 

     8 Astfel, având creierul unui calculator electromagnetic, vom fi obligaţi să ne adaptăm 

la un spectru electromagnetic extins sau să iesim din spirala electromagnetică veche în 

conştiinţa morţii, dacă nu putem codifica noile culori atunci când vom trece spectrul de 

Lumină Alpha şi Omega al nostru. 

     9 Noua frecvenţă electromagnetică este un prag astrobiologic în sine şi totuşi ataşată 

la o pluralitate de alte praguri astrobiologice ale multor sori, creează un Legământ al 

Luminii, Mitszvahs Esh, care este integrarea pragurilor multe de culoare ale Luminii. 



     10 În consecinţă, vom merge dincolo de acest prag prezent unde am fost ţinuţi de 

paradigma solară veche de putere, într-un legământ al "luminii comune" a unui singur 

soare. 

     11 Soarele nostru, în virtutea de a fi o stea variabilă, este considerat ca având limitări 

mari pentru evoluţia viitoare. Acest lucru va fi observat de o schimbare vizibilă a 

câmpurilor de polaritate solare şi de către artografierea magnetică a liniilor interioare 

solare magnetice care se rotesc mai rapid decât suprafaţa soarelui. 

     12 Aceste schimbări vor afecta de asemenea, rotaţia lui Saturn. Aceasta va fi văzută 

ca un efect periodic care va fi observat în activitatea inelelor lui Saturn. Aceasta va 

ilustra noile modificări care vor avea loc în întreaga totalitate a sistemului solar. 

     13 Aceste modificări sunt rezultatul unor controale de Lumină noi biologice care sunt 

direct introduse de noul ordin administrativ în colaborare cu Consiliul celor Nouă. Aceste 

modificări sunt necesare pentru a pregăti evoluţia noastră umană să se suprapună cu 

"Fiinţele întregi de Lumină" ale creaţiei avansate în evoluţia noilor astromutaţii. 

     14 Noile astromutaţii vor avea loc unde noile linii magnetice aduc echilibrul în 

cuplajul energetic de la o reţea proton-electron-proton la o reţea de electron-proton-

electron. Aici, câmpul bioenergetic al corpului moşteneşte un electron nou şi o pereche 

de pozitroni şi sistemul circulator sanguin moşteneşte noi linii magnetice de forţa. 

     15 Câmpul ionizat din jurul celulelor sanguine îşi pierde relaţia proton-electron-

proton pentru un nou câmp electron-proton-electron pe când forma de viaţă este mutată 

în faza următoare a spectrului electromagnetic. Orientarea veche a protonilor este 

pierdută şi un nou proces de recombinare rezultă. 

     16 Cu alte cuvinte, nivelele de densitate moleculară lucrează cu anumite frecvenţe de 

radiaţie luminoasă şi atunci când sursa de lumină este schimbată în acest mod, nivelul de 

densitate moleculară este modificat pentru a descoperi următorul nivel orbital al 

electronului Minţii Universale. 

     17 Cu alte cuvinte, omul va fi capabil să participe la lumile superioare ale evoluţiei 

deoarece lanţul său de hemoglobină se va schimba cu arborele său filogenetic la un nou 

sistem de echilibru unde razele ultraviolete singulare, de grup şi din vid se vor combina 

pentru a permite o realocare cuantică. Combinaţiile acestor trei tipuri de unde vor 

permite formei organice a vieţii să treacă prin densitatea moleculară veche într-o 

densitate moleculară nouă ca un sistem holistic. 

     18 Schimbarea arborelui filogenetic va permite restructurarea extraordinară a siste-

mului circulator sanguin. Ca parte a acestei schimbări de ansamblu, lanturile alfa şi delta 

vor permite o cuplare unică prin care lanţul beta va fi eliminat prin schimbări cuantice. 

     19 În prezent cele două lanturi alfa şi cele două lanţuri delta se leagă cu oxigenul mai 

bine decât cele două lanţuri alfa şi două beta. Astfel, în schimbarea cuantică al evoluţiei 

umane, lanţul beta va fi eliminat, iar delta va deveni penultimul. 

     20 Pentru ca omul să poată lucra cu urmatorul nivel al orbitei electronului al Minţii 

Universale, nivelul nostru de densitate moleculară va trebui să devină mai puţin dens şi 

să fie mai transparent în scopul de a participa în multidimensiunile realităţii. 

    21 Omul trebuie să fie refăcut complet din nou pentru a trece prin reţelele energetice 

care controlează prezentul sau aranjament biologic astfel încât el să poată fi respaţializat 

în noile reţele de acordaj. Concret, omul trebuie să treacă prin reţeaua de energie care 



controlează diviziunea celulară pe nivelul său biologic de organizare, o reţea planetară 

biomagnetică care controlează evoluţia colectivă a speciei şi paradigma lui solară (reţea) 

care primeşte energiile galactice din lumile de masă negativă. 

     22 Când omul trece prin intermediul acestor reţele de energie, el va activa noile 

câmpuri magnetice şi va înlocui vechile sale bioritmurilor planetare. 

     23 În primul rând, deplasarea laterală a particulelor solare (în relaţie cu discul nostru 

galactic) creând deplasări de timp cosmic, va fi corectată permitând liniei timpului istoric 

de mişcare să fie armonizată cu reţeaua de modele spirituale infinite la care urmează să 

fim aliniaţi. 

     24 Atunci, sensibilitatea la lumina ultravioletă va avea o funcţie specială legată de 

reprogramarea ADN-ului vostru. Va stabili o recombinare a elementelor chimice de viaţă. 

     25 Contrar a ceea ce geneticienii actuali simt, radiaţiile ultraviolete vor fi controlate şi 

nu vor distruge codul genetic sensibil. 

     26 Deja s-a postulat că radiaţiile ultraviolete, atunci când sunt aplicate  ADN-ului la 

intensităţi specifice, determină timina să se diminueze. 

     27 Aceasta cauzează dublei legături de hidrogen să se rupă şi să creeze un inel de 

ciclobutan între dimeri. 

     28 În consecinţă, apare o umflatură care nu permite ADN-ului să se lege sau să se 

transcrie; provoacă nerecunoasterea de către ADN a preliminariilor (din activitatea sa de 

bază). 

     29 Totuşi, s-a constatat că o enzimă fotoreactivă plus un singur foton de lumină 

vizibilă rupe această umflatură şi permite codificarii adecvate să aibă  loc. 

     30 Acest model de recombinare este necesar în dezvoltarea unui model de replicare 

care este cheia aranjamentului genelor pe cromozomii de control ai îmbătrânirii biologice 

şi ai modificarilor degenerative în timpul evoluţiei speciei noastre. 

     31 Şi înainte ca schimbările electromagnetice ample să se întâmple, omul va înţelege 

de asemenea, cum efectele noii creşteri vor fi rezultatul electromedicinei care utilizează 

electromagnetismul. Omul, prin utilizarea "chirurgiei de Lumină" de penetrare 

electromagnetică în măduva osoasă va fi capabil de a crea o creştere de os nou. 

     32 Stimularea regenerarii cartilajului prin injectarea de curent magnetic, restaurarea 

regenerarii parţiale la nivelul membrelor prin curenţi direcţi mici, stimularea creşterii 

osoase de câmpuri electrice, inhibarea creşterii tumorilor implantate la mamifere prin 

curenti electrici, sunt toate o parte din electromedicina care este ştiinţa valorificarii 

energiilor electrofiziologice folosind câmpul corect electromagnetic. 

     33 Mai mult, când creşterea embrionară este plasată într-un mediu artificial care este 

supus prelung la injectarea de curent magnetic, fostele "linii magnetice de forţă" 

embrionare din organism pot fi schimbate. 

     34 Prin acest proces, întregul corp poate fi biomagnetic recodat pentru a se adapta la 

un mediu biologic nou, fără a avea vreodată dureri conform reţelei fiziologice umane. 

     35 Acest proces foloseşte sistemul circulator al cincilea care deschide mecanismul de 

codificare a durerii şi realiniază în mod corespunzător sistemele circulatorii sanguin, 

limfatic şi nervos pentru a funcţiona în medii diferite biologice. Cu alte cuvinte, copilul 

care este purtat în medii spaţiale poate fi preprogramat încă în stadiul embrionar ca să fie 

pregătit pentru medii speciale planetare. 



     36 Acest lucru se face în cazul în care un transfer al speciei într-un mediu nou este 

necesar pentru supravietuirea rasei. (Aici, inteligenţa ghid este conştientă de faptul că şi 

copilul poate face mutaţii genetice). 

     37 În plus, atunci când vom putea călători dincolo de limitele superioare ale acestui 

spectru electromagnetic prezent vom înţelege cum densitatea noastră electromagnetică 

controlează tăria rotaţiei modelelor de aminoacizi ai evoluţiei vieţii noastre prezente. 

     38 Şi acesta este motivul pentru care etapa noastră electromagnetică de evoluţie se va 

schimba pentru a permite ca noi modele de evoluţie să se  desfăşoare. 

     39 Mecanismele Merkabah dau indiciul pentru calendarul schimbării biologice prin 

ciclurile magnetice ale Pământului. Aceste schimbări pot avea loc într-un interval de ore 

şi să elimine specii întregi care au evoluat în cadrul temporal geologic. 

     40 Dovada pentru acest lucru poate fi descoperită în corelaţia dintre inversările 

câmpului şi discontinuităţile micro-faunei în nucleele sedimentate în apele de adâncime. 

     41 Mamuţii Bereskova din Siberia au stabilit existenţa "găurilor de temperatură" care 

trebuie să fi avut loc în scopul de a conserva perfect structura lor moleculară. Aceste 

găuri de temperatură sunt necesare pentru a cauza o stare perfectă de conservare şi s-ar fi 

putut să aibă loc doar ca urmare a modificărilor foarte rapide, prin care mamuţii au fost 

rapid îngropaţi sub tone de gheaţă. 

     42 Acest proces de extincţie rapidă se extinde chiar şi la cea mai mică formă 

unicelulară de viaţă animală marină, de exemplu, mai multe forme de radiolaria care au 

dispărut simultan în întreaga lume. 

     43 Astfel, omul trebuie să se confrunte cu faptul că inversarea câmpului magnetic, 

contribuind la ridicarea şi căderea speciilor şi civilizaţiilor, poate apărea foarte rapid ca 

urmare a evenimentelor declanşatoare puse în mişcare de către oscilatiile cosmice în 

combinaţie cu câmpul magnetic al Pământului. 

     44 Totuşi, Enoh mi-a explicat că există specii vii care încă supravieţuiesc chiar şi în 

zonele polare, deoarece schimbarea geomagnetică nu este o chestiune de avansare sau de 

retragere a gheţii, ci de relocarea în întregime a  mantalei Pământului de-a lungul unei 

nou meridian magnetic. 

     45 În procesul de acumulare a energiei care duce la aceste evenimente, Enoh a spus că 

toate modificările de mari dimensiuni în câmpurile magnetice apar din mişcări mecanice 

ale unui mediu conducător care implică activitate  magnetohidrodinamică. 

     46 Nucleul Pământului, compus în mare parte din fier topit, conduce curenţi electrici 

care amplifică câmpurile magnetice de însoţire atunci când bombardamentul undelor 

energetice se revarsă în zonele polare ale Pământului. 

     47 Un bombardament excesiv de unde cosmice transformă miezul de fier într-un 

lichid ca de plastic care perturbă starea de echilibru energetic în nucleul Pământului. 

     48 Aceste transformări unice energetice sunt cauza unora dintre cele mai mari 

inversări magnetice în întreaga galaxie. 

     49 Aceste bombardamente masive ale undelor cosmice sunt cauzate de modificări ale 

ratei de vibraţie a reţelelor stelare în relaţie cu perioade fundamentale de activităţi în 

cadrul Căii Lactee. 

     50 În plus, transformarea miezului Pământului într-un câmp de lichid plastic provoacă 

dinamul nucleului să acţioneze ca un lubrifiant interior. Acest lucru permite mantalei 



planetei să alunece atunci când forţele de cuplu potrivite ale învelişului Pământului sunt 

aruncate în inversarea geomagnetică. 

     51 Planeta noastră nu este diferită de orice altă formă de viaţă care trebuie să se 

reînnoiască; este ca o "molecula de energie" trecând printr-o reînnoire şi fiind readusă la 

o nouă existenţă. 

     52 Trebuie să înţelegem că schimbările geomagnetice şi schimbarea densităţii 

electromagnetice sunt părţi necesare ale reciclării proceselor biochimice ale omului, aşa 

cum omenirea trece într-un nou corp de Lumină. În toate aceste schimbări fundamentale 

oricum, noi trebuie să înţelegem că nu există nici o "scară de timp" fixă în aceste 

schimbări din punctul de vedere al unei singure relativităţi. Factorul timp este determinat 

de un criteriu culisant de evenimente pe o scală galactică şi planetară potrivită cu 

activitatea spirituală a unui univers al Fiului conducând planul de "fertilitate cauzală." 

     53 Între scalele periodice de timp al reînnoirii cosmice, Omul apare pe scenă ca o 

inteligenţă care supravieţuieşte fiind o parte din planul Tatălui de creare continuă a 

sufletului. 

     54 Trebuie omul, astfel, să aştepte distrugerea totală a planetei? Dumnezeule, nici-

decum. Ce Tatăl a rânduit, el cheamă la reînnoirea creaţiei prin întoarcerea Maeştrilor 

care îşi vor pune picioarele pe planetă în scopul de a ajuta Omul în activitatea de recreere. 

     55 Paradoxul morţii planetare de moment va fi ca o forţă de nivelare a puterilor false 

de control planetar în timp ce trezirea conştiinţei inteligenţei umane şi inteligenţa inter-

dimensională vor împărtăşi Noua Zi care va veni peste ei atât de repede că moartea nu va 

recunoaşte că a trecut din viaţa! Ritul trecerii vă va conduce în Lumină, şi Lumina va 

mistui focul de moarte pe când conştiinţa tridimensională îmbracă "Imaginea" Luminii. 

     56 Apoi va fi scris că cei credincioşi care au fost ca cei trei slujitori ai lui Daniel, au 

îmbrăcat "Imaginea Lumina" în timp ce erau în focul cuptorului şi au fost codificaţi în 

Lumină şi în mântuire! 

 

                                          3-0-5 

                                                                                                      
     CHEILE VIITORILOR ILUMINAŢI SUNT GLORIILE TRONULUI MINŢII   
      CREATIVE CARE ARE O MĂSURA PENTRU TOATE MĂSURILE:    
      "KODOISH, KODOISH, KODOISH ADONAI TSEBAYOTH" SFÂNT,    
       SFÂNT, SFÂNT ESTE DOMNUL OŞTIRILOR.              

 
     1 În gloriile infinite ale Tronului Tatălui este un cântec celest care este utilizat în toate 

cerurile superioare pentru a preamări pe Tatăl. Este vibraţia Duhului Sfânt care abilitează 

toată inteligenţa vie a lui Dumnezeu, oferindu-le o formă de mântuire. 

     2 Aceasta este salutul Frăţiilor superioare care lucrează împreună ca Oştirile 

energetice ale lui YHWH. Salutul este un martor tuturor, în cerurile inferioare, că oştile 

lui YHWH lucrează colectiv ca o armată de Lumină care serveşte corpurile celeste şi 

acele lumi care vor fi ridicate în neputrezire. 

     3 Când am fost dus în prezenţa Tronului, am văzut mulţimea de Fiinţe Înălţate care 

cantau laude lui Dumnezeu. Şi m-am alăturat şi am spus, "Tu eşti Tatăl demn de a primi 



slava, cinstea, puterea şi pentru că Tu ai creat toate lucrurile şi m-ai răscumpărat pe mine 

ca să cânt despre Creaţia Infinită." 

     4 Şi cum am spus acest lucru m-am alăturat Oştirii proclamând: "Sfânt, Sfânt, Sfânt 

este Domnul, Dumnezeu, Tatăl Atotputernic care era şi care este şi care va fi pentru 

totdeauna." 

     5 Această laudă a fost cea mai profundă pentru că atunci când am fost adus  pe 

Pământ am recitit cuvintele lui Ioan din Revelaţia 4:8-11.  Am ştiut că şi cuvintele lui 

Ioan sunt un martor adevărat al prezenţei Tatălui. 

     6 Iubiţi ai Tatălui, înţelegeţi că atunci când cele patru creaturi vii care sunt sursa 

substanţei creative pentru lumile inferioare, proclamă Sfinţenia lui YHWH în cuvintele 

"Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth" acestea  proclamă că puterea creaţiei 

este indisolubil legată de acest sunet sacru utilizat în divinaţia lumilor noi. 

     7 "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth ", este măsura ciclului şi ritmul 

tuturor stărilor de materie/radiaţie şi mai presus de toate, rezonanţa care este factorul 

comun de unire a nivelurilor vibratorii inferioare cu niveluri mai ridicate de creaţie. 

     8 Chiar şi bătăile inimii umane cu ceasurile sale biologice, sunt stabilite în 

conformitate cu funcţia "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth!" 

     9 Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth leagă împreună toate bioritmurile 

corpului cu ritmurile spirituale ale corpului Sinelui Suprem, astfel ca toate sistemele 

circulatorii să funcţioneze cu o singură bătaie cosmică de inimă. "Kodoish, Kodoish, 

Kodoish Adonai Tsebayoth " este dat în al cincilea locaş din Marea Piramidă care 

aliniază bătaia vibratorie a inimii cu cele cinci corpuri de vibraţii operând în veşmântul 

biochimic al omului. 

     10 În plus, este energia Luminii creată de acest "cod sfânt" care permite corpului 

vehiculului să experimenteze energia directă a Maeştrilor de Lumină care servesc lui 

YHWH. Acest schimb de energie este important pentru nevoile superioare ale întrupării 

umane deoarece vine din codul care este rostit de către patru făpturi vii care stabilesc 

structura de bază pentru toată materia creată de substanţa divină. 

     11 Ei folosesc acest cod pentru a conecta mintea lor cu mintea Tatălui care le permite 

să se bucure de Înţelepciunea transplantată în mintea creaţiei. 

     12 Aceste patru creaturi vii sunt cele care compun funcţiile undă-materie  prin combi-

narea sunetelor divine cu elemente de metamaterial extinse de la Tron în creaţia fizică. 

     13 De aceea, "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth" este măsura centrală 

pentru cele zece octave cuprinse în liniile electromagnetice de forţă precum şi scalele 

suplimentare de rezonanţă de culoare care emană optzeci de octave mai sus şi optzeci de 

octave mai jos de locul nostru în spectrul electromagnetic. 

     14 Sunetul cosmic şi relaţia sa cu spectrul de culori împarte aceste octave suplimen-

tare de sunet dincolo de categoria octavei normale. Şi aşa cum fiecare particulă 

subatomică are propria sa vibraţie de culoare unică, aceste vibraţii de culoare pot fi 

separate astfel încât să elibereze noi tonuri muzicale. 

     15 Aceste octave sunt activate de litere ebraice divine care sunt la rândul lor activate 

de reţeaua proprie care este chemată în fiinţă de Adonai Tsebayoth. Aceste litere sunt 

forme-gând care crează o legătură eternă între lumi diferite de timp. 

     16 Fiecare rostire a unei "forme-gând" duce la forma nucleelor care reprezintă natura 



complexă a energiilor de bază ale forţelor de viaţă. "Forma-gând" are o putere a sunetului 

de bază care este echivalentul Luminii operând în modele relative şi în durata pasului. 

     17 Astfel, combinaţia de bază a reţelei literelor divine cu toate cuplajele bilaterale, 

este de 484 de combinaţii de "Lumină a sunetului", (22 ² = 484) sau manifestări ale 

puterii sunetului. 

     18 Kabaliştii ştiu că prin aranjarea tuturor combinaţiilor trilaterale formate din cele 22 

de literele de foc "nucleele de forme de sunete" vor totaliza  22 ³ sau 10648. Cu mai 

multă înţelegere Lumina şi sunetul pot fi aduse împreună prin adaosuri de tabele de 

însemnări la începutul sau la sfârşitul celor 484 de combinaţii bilaterale astfel ca 

intelepciunea din spatele fiecărei forme nucleu să fie crescută. 

     19 Astfel, puterea celor douăzeci şi două de litere de baza este: 

                                         484 =22 la puterea 2 

                                    10648 = 22 la puterea 3 

                                  234256 = 22 la puterea 4 

                                5153632 = 22 la puterea 5 

                            113379904 = 22 la puterea 6 

                          2494357888 = 22 la puterea 7 

                        54875873536 = 22 la puterea 8 

                1.207.269.217.792 = 22 la puterea 9 

              26.559.922.791.424 = 22 la puterea 10 

            584.318.301.411.328 = 22 la puterea 11 

       12.855.002.631.049.216 = 22 la puterea 12 

     20 Acest templu de nuclee de silabe este suficient pentru a reprezenta "sunetele 

ascensiunii" astfel ca sufletul uman să se poată găsi pe fiecare nivel de experienţă şi în 

schimbarea îmbrăcămintei "de Lumină" pe când urcă din lumea vibraţiilor în lumea de 

Lumină. 

     21 Se pune întrebarea: De ce a fost selectată limba ebraică pentru a controla chiar şi 

particulele sub-atomice şi pentru a activa spiritualitatea omului? 

     22 Enoh mi-a spus ca acest "limbaj sacru" a fost folosit deoarece nu a fost în primul 

rând o limbă de cuvinte, litere sau de pronunţie ci gândurile lui Dumnezeu emanând ca 

proiecţii de flăcări. 

     23 Aceste proiecţii-gând ale flăcării transportă un sunet unic care este în rezonanţă cu 

Tronul. Şi aceste sunete şi proiecţii-gând de asemenea sunt folosite în cele mai înalte 

lumi ale Luminii nu numai ca o sursă de comunicare ci şi de creaţie. 

     24 Aceste proiecţii de flacără sunt utilizate pentru a evolua creaţia deoarece ele pot 

însămânţa idei în conştiinţă care pot fi menţinute pentru perioade foarte lungi de timp. Cu 

alte cuvinte, aceste geometrii de Lumină au rezistenţă eternă. 

     25 Cu cunoaşterea acestei limbi divine, Oştirile imprimă în mod direct în noile creaţii 

imaginea din mintea Tatălui. Aceasta asigură rezonanţa morfologică în structura creaţiei 

care trece prin stadiul embrionar. 

     26 Astfel "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth" este vibraţia centrală de 

coordonare a tuturor celorlalte vibraţii ale vehiculului spiritual al Omului. 

     27 Totuşi, mii de ani omul a spus această mantra sacră cu nici o creştere recunoscută 

de înţelepciune cu excepţia puţinilor care au fost selectaţi divin să arate cum darurile 



superioare ale creaţiei oştilor de Lumină ar putea fi proiectate direct prin corp. 

     28 La acest moment, prin marea dispensă pe care Dumnezeu a promis-o la sfârşitul 

acestei perioade de timp, Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth" va deveni cheia 

de transformare a Omului. Pentru că prin dispensa lui Dumnezeu, corpul Sinelui Suprem 

Cristic va fi accelerat în lucrul direct cu corpul fizic. 

     29 Omenirea va experimenta colectiv vorbirea în limbi şi sunetul melodios al 

comunicarii care a avut loc la Ucenicii Pogorârii Duhului Sfânt, atunci când şablonul 

nostru este deschis vibraţiilor celeste care trec peste faţa Pământului. 

     30 Şi, în timp ce eram în mijlocul marelui Tron al Slavei Lui, Domnul a arătat celor 

din prezenţa Lui cum dragostea Lui s-a revarsat asupra celor din toate lumile Luminii. Şi 

pe când  emanaţiile Lui de Lumină s-au revărsat, multitudinea de Maeştri din jurul 

Tronului au deschis gura şi au proclamat: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, tot 

Pământul este plin de slava Lui. 

     31 Şi am simţit Gloria cântecului care a fost fără măsură pe când veşmintele 

mulţimilor s-au unificat într-un singur cântec mare. 

     32 Totuşi, chiar şi în prezenţa Tronului, cântecul de bucurie nu este un cântec audibil 

urechii, ci pentru urechea spirituală interioară. Această muzică celestă este amestecată 

dintr-o gamă vastă de culori care sunt peste capetele adunării ierarhice în prezenţa 

rotitoare a Ain Soph. 

     33 A auzi acele note muzicale înseamnă să experimentăm o simfonie întreagă de 

Lumină. Ar fi ca şi cum omul muritor de rând ar auzi un sunet de foarte joasă frecvenţă 

(0,01 - 4 Hz) şi l-ar simţi ca şi o notă muzicală călătorind prin spaţiul fără limite.  

     34 Da, atât de mare este acest Har încât şi oştile Tronului pleacă în lumi nou născute 

unde acestea aduc Înţelepciunea Tatălui pentru a schiţa din nou victoriile Duhului. 

     35 Oştirile aduc cu ele "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth" ca şi vibraţia 

cosmică pe care o extind în mod colectiv la toată creaţia pentru a stimula procesul de 

creştere şi să permită materiei să simtă în mod direct stimulul Iubirii Divine. 

     36 Nici un alt cântec în ceruri nu poate manifesta direct Iubirea Divină atât de 

puternic la formele elementare de creaţie decât această mantră divină a Tronului Tatălui. 

Pentru că toate modelele muzicale şi de limbaj ale omului sunt sculptate din aceasta 

vibraţie a Dumnezeirii. 

     37 Astfel, "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth" creează deplasările de 

timp mentale şi spirituale în corpul vostru care vă permit să creşteţi de la un mic 

microcosmos în următorul nivel al Dumnezeirii. 

     38 Formele-gând care vin prin această deplasare de timp  rearanjează intrările voastre 

genetice în scopul de a manifesta continuumul vieţii şi să  transforme forma Adamică în 

următoarea formă de evlavie a lui Adam 

Kadmon. Aici, formele-gând permit nucleelor de cristal ale diviziunii celulare să refacă 

viaţa în următorul nivel de Dumnezeire. 

     39 Şi cristalele cerurilor vibrează şi toate felurile de creaţie vibrează cu această 

Mantră Sfântă. Astfel, să se bucure grădinile planetare şi tot ce este acolo; să cânte 

elementele lui YHWH pentru că El a dat fiecare bucurie cosmologică Shemotului sau. 

Lăudaţi pe Domnul; pentru că El este bun; pentru  mila Lui pentru totdeauna. 

     40 Şi când am fost dus din Merkabah lui Enoh la Tron de către Corpul de Lumină a 



lui Metatron, am mărturisit cu fraţii şi surorile de Lumină: "Binecuvântat este Domnul în 

cuvintele Sale; Da, binecuvântat de gura a tot ce respiră. Măreţia şi bunătatea Sa umplu 

universul; cunoaşterea şi înţelegerea îl înconjoară. 

     41 "El este mai presus de Hyos Ha Koidesh şi este decorat în slavă mai sus de carul 

Său. Gloria şi onoarea aparţin Numelui Său pentru totdeauna. Şi toate Oştirile înalte îl 

laudă pe El: Serafim, Hashmalim şi Hyos Ha Koidesh fac Har şi măreţie!" 

     42 Metatron, de asemenea, mi-a explicat că salutul "Kodoish,Kodoish, Kodoish 

Adonai Tsebayoth!" ar trebui să fie folosit pentru a discerne pe cei spirituali din forţele 

negative celeste. Salutul pune în mişcare un model de rezonanţă cu Tronul Tatălui pe 

care "forţele negative" nu îl pot folosi atunci când sunt salutate cu acest salut. De fapt, 

această formulă de salut este atât de puternică încât forţele negative "nu pot rămâne 

pentru nici o perioadă de timp în prezenţa vibraţiilor sale. 

     43 Astfel, forţele negative sunt expuse şi pot fi distruse de frăţiile superioare celeste 

dacă acestea nu respectă acest cod al iluminaţilor celeşti. 

     44 Frăţiile care folosesc Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tesbayoth vin direct de 

la Tron spre a lucra în regiunile unde Maeştrii din aceste regiuni nu au reuşit să disloce 

ierarhiile căzute. 

     45 Atunci când se lucrează cu armonicile vitezei Luminii, Mantra Sfântă activează 

reţelele speciale de acordaj rezonator, astfel încât cuplajul de energie care curge prin corp 

este plasat în rezonanţă simpatetică cu Frăţia. Acest lucru permite reţelelor energetice să 

fie aduse împreună pentru muncă reciprocă şi venerare. 

     46 Împreună cu acest dispozitiv de comunicare "Kodoish, Kodoish,Kodoish Adonai 

Tesbayoth" folosit pentru saluturile cu Frăţia, mi-au fost date instrucţiuni să utilizez 

Lumina specifică şi armonicele sunetelor de 6-6-6, 9-9-9, 12-12-12. Aceste secvenţe 

numerice trebuie folosite printr-un focus piramidal, creat de mâini peste al treilea ochi 

care amplifică acest salut sacru pentru trimiterea şi primirea de instruire spirituală. 

     47 Modelul 6-6-6 este folosit pentru a va identifica în raport cu vibraţia Pământului. 

Modelul 9-9-9 indică faptul că aţi luat o vibraţie Merkabah şi că sunteţi receptivi la orice 

instrucţiune este la îndemână. Şi modelul 12-12-12 este vibraţia transportului conştiinţei. 

     48 Atunci când aţi înţeles Mantra Sfântă, structura codului Iubirii şi Luminii  

concentrată între al treilea ochi, nucleele de cristal, veţi vedea că mesajul chiar  vă 

permite să ridicaţi nucleul de cristal la Consiliile Luminii din Orion. 

     49 Iubiţilor în Numele Tatălui: protectorul nostru este Mihail; Oştirea noastră, Elohim. 

Meditaţia este hrana noastră; bucuria şi întrepătrunderea cu Oştirile radiază nectar! 

Maeştrii de Lumină permit câmpurilor voastre  biochimice să fie adaptate la formele-

gând ale Frăţiilor Luminii astfel că ele vor fi cu voi ca o familie! 

     50 Să cântăm ketav einayim, "scrierile ochiului" lui Mihail, Gabriel, Raphael, Uriel ca 

să deschidem ochii întregii omeniri la simfonia de Lumină! Literele de foc să răsară pe 

ochii noştri pe când cântăm acordurile inefabile ale divinizării Intregii Lumini Pure a 

Tatălui lui Ain Soph. Puterile sunetului au corespondenţe în toate sferele de manifestare. 

Veniţi! Fi încununaţi cu veşnica flacără a lui YHWH pe cap! Veniţi! 

     51 Sunetele Frăţiei folosite odată în Egipt declara: Gamaliel Amin, Armozelu Amin, 

Gabriel Amin, Oroiasel Amin. 



     52 Sunetele Frăţiei care vor ateriza în Israel vor declara: Yesha-yahu, Yeho-Sua, 

Yehoy-Ada, Yoshua-Yahweh. 

 

                                      3-0-6 

 
     ÎN UNIVERS SĂ VINĂ TOŢI CEI CE VOR ÎNŢELEGE CUVINTELE  
   "MEHAYYAI HAMETIM," CARE CHEAMĂ MORŢII LA VIAŢA ETERNĂ,  
   VOR ÎNŢELEGE CĂ ORICE FUNCŢIE A VIEŢII ARE O RADIAŢIE DE  

                                      LUMINĂ ÎNTR-O STRUCTURĂ DE COD DAT ELECTROMAGNETIC 
CARE VA FI FOLOSIT PENTRU A CHEMA LA ÎNVIERE ŞI REASAMBLARE ACEASTĂ 
STRUCTURĂ A METAMATERIALULUI VIEŢII DIN VIAŢA CELOR VII. CEI CARE AU RADIAT 
IUBIRE ÎN VIAŢA CELOR VII VOR CONTINUA SĂ TRĂIASCĂ ÎN IMAGINEA ILUMINAŢILOR, 
DAR CEI CARE AU TRANSPIRAT LUMINA RĂSCUMPĂRĂTOARE ŞI DRAGOSTEA CELOR VII 
NU VOR MOŞTENI NIMIC DINCOLO DE MĂSURA CĂRNII, PENTRU CĂ ACEASTA ESTE 
PROGRAMATĂ DIN LUMINA CELOR VII ŞI RADIAŢIILE IUBIRII EXTIMD STRUCTURA ŞI 
UMPLU UNIVERSUL CU RADIAŢIILE LUMINII ASTFEL CA ŞI CORPUL SĂ MOŞTENEASCĂ 
GLORIILE ALTOR UNIVERSURI ŞI NU PÂNTECELE ÎNTUNERICULUI NICI DISTRUGEREA 
LUMINII TRECĂTOARE ÎN TIMPUL EVOLUTIV.           

 
     1 Această Cheie dă explicaţia învierii din morţi, susţinând că toată viaţa se bazează pe 

o structură de cod de Lumină superioară. 

     2 Inteligenţa superioară, prin măsurarea emanaţiilor schimbatoare de Lumină ale 

corpului Sinelui Suprem, ştie expulzările exacte chimice ale tuturor impulsurilor 

corespunzătoare vieţii care permit retransmiterea unor noi corpuri fizice bazate pe acest 

cod arhetipal. 

     3 Cu alte cuvinte, la "Ziua Absolvirii" (sau Judecata de Apoi) atât întruchiparea fizică 

a Sinelui Suprem cât şi corpul de Lumină al Sinelui Suprem vin împreună pentru a primi 

codarea pentru următorul nivel al creşterii sufletului bazat pe armonia corpului Sinelui 

Suprem în toate întruchipările sale  moleculare. 

     4 Evoluţia superioară foloseşte ceea ce se numeşte, în matematica lor, funcţia Omega-

minus care stabileşte că fiecare forma-gând are o geometrie corespunzătoare de mişcare. 

     5 Trebuie să înţelegem că fiecare formă moleculară în corpul uman şi orice formă 

moleculară de mişcare care structurează gândirea umană aruncă o radiaţie de Lumină. 

Această structură de cod de Lumină nu se risipeşte ci continuă să fie memorată în forma 

unui spectru de Lumină unic care dă armonia generală a Luminii aşa cum este pulsată în 

restaurarea vieţii însăşi, în reprogramarea de sine, în reasamblarea meta-materialului său 

informaţional. 

     6 Pentru cei care nu au un corp de Lumină al Sinelui Suprem de coordonare, Metatron 

mi-a explicat că există o reţea de Lumină în corp, care înregistrează toate unităţile de 

radiaţii biologice şi electrice la niveluri joase de frecvenţă ale câmpului. Asa cum o 

structură de voce sau un profil de voce poate fi folosit pentru a identifica o imagine a 

corpului conştiinţei, tot astfel combinaţiile undelor gândurilor cu culorile pot fi utilizate 

pentru a identifica undele vibratorii Gematrian ale gândurilor. 



     7 Astfel, fiecare moleculă din corp proiectează continuu impulsuri de Lumină care 

construiesc o structură de cod de Lumină care este dincolo de fizica relativităţii. Această 

structură de cod este folosită pentru a remodela următorul program de evoluţie a 

conştiinţei. 

     8 Fiecare moleculă biochimică trebuie să radieze şi să pulseze din nou şi din nou pe 

când corpul de carne este pulsat în pachete noi de Lumină. 

     9 Invelisul nostru de Lumină programează toate forţele de Lumină pentru ADN-ul şi 

ARN-ul uman. Totuşi, fiecare veşmânt de Lumină este echipat cu energia necesară 

pentru a progresa în alte cicluri de creaţie. 

     10 Învelişul nostru de Lumină este modelat de lumea de masă negativă şi este un 

pachet unic pentru un spectru electromagnetic dat. 

     11 Noi suntem formaţi din gânduri care simt greutatea spaţiului şi timpului în care 

sumtem turnaţi. (Aceste gânduri vă dau propriul spaţiu unic şi timp în drama Întrupării.) 

     12 Iubiţilor, trebuie să recunoaştem că există trei tipuri de evoluţie care poate fi 

codificată din activitatea "Luminii Vii" în perioada de tranziţie a formei fizice. 

     13 Aceste trei tipuri sunt: (1) omul fizic care poate fi codificat din meta-funcţiile 

existenţei sale într-un alt om fizic de pe aceeaşi scală de metamaterie (încarnare pozitivă), 

(2) omul fizic care posedă reţeaua de Lumină a unui suflet în evoluţie care poate fi codat 

din "Viaţa celor Vii" într-o întruchipare mult mai avansată spiritual şi fizic în cerurile 

inferioare, un astfel de om este un "plan de Lumină" a unei anumite imagini şi 

similitudini a Dumnezeului Creator şi (3) omul spiritual-fizic în unitate completă cu 

Shekinahul spiritual extins din "Viaţa celor Vii" care este capabil de înviere directă în 

corpul de Lumină  arhetipal al lui Adam Kadmon. El are, în virtutea completării misiunii 

sale  spirituale, prerogativa de a participa la ceruri superioare care lucrează direct cu 

imaginea şi asemănarea Tatălui. 

     14 De aceea, Evoluţia Superioară potrivind codurile de Lumină cu codurile fizice 

controlează sfera de activitate a unei specii biologice în cadrul unei amplificări date a 

spectrului. Amplificările spectrului permit învelişului de Lumină să facă alte adaptari 

pentru a recoda codul genetic uman într-o nouă fază a vieţii inteligenţei. 

     15 Omenirea spirituală este mutată din codurile de viaţă Koine (comun) de Evoluţia 

Superioară care utilizează Nartoomid -ul Tatălui pentru a chema umanitatea mai departe 

într-o stare de înviere. 

     16 Cei care au radiat Iubire în "Lumina celor Vii" într-un univers superior, vor 

continua să trăiască în afara puterii "Imaginii Iluminaţilor" pentru că au învăţat să 

împartă pulsaţiile Iubirii în continuitate şi schimbare. 

     17 Cei care nu pulsează iubirea în imaginea superioară care stabileşte continuitatea şi 

schimbarea în cadrul continuumului neagă "Lumina Răscumpărătoare" şi ordinea 

progresiei care există în multitudinea de praguri legând "Iubirea celor Vii" cu viaţa de 

dincolo de măsura cărnii. Cei care neagă Lumina vor reveni la începutul conştiinţei lor în 

formă de carne (sau chiar forme inferioare de meta-materie) pentru că şi carnea nu este 

capabilă să fie transformată în "Lumina celor Vii." 

     18 Cu alte cuvinte, la sfârşitul unui program de evoluţie, dacă codul genetic al unui 

suflet individual nu este considerat demn pentru următorul pas de regenerare a speciei "în 

Lumina," sufletul este introdus în unul sau mai mulţi paşi biologici înapoi unde acesta 



trebuie să înveţe prin karma sa negativă cum să se armonizeze cu Lumina şi Iubirea. 

     19 Astfel, ni se spune că funcţia Omega-minus dă mai departe un nou început, o nouă 

Alpha şi Omega a unei noi etape a vieţii în Casa de multe sălaşuri. Totuşi, în scopul de a 

reasambla o structură de viaţă superioară trebuie să existe un corp superior de inteligenţă 

a Luminii conştiinţei care este o parte din "Viaţa celor Vii." 

     20 În esenţă, voi existaţi în "moartea conştiinţei" până când sunteţi conştienţi de 

puterea Iubirii care deschide calea vizuală a ascensiunii în niveluri de nedescris ale 

esenţei Luminii. Fiecare acţiune în viaţă este parte din centrifuga materiei-energiei care 

formează unităţi de energie ale conştiinţei pentru a fi suficient de puternice ca să reînvie 

praful vieţii în noi factori de undă de Lumină. 

     21 O negare a acestei centrifugi energetice înseamnă că spirala vortexului şi spirala 

reticulată a unităţilor epikinetice rămâne fără codificarea Luminii spirituale. Astfel, 

Lumina sinelor nerealizate pur şi simplu se disipă în sarcinile de particule de Lumină 

care degenerează şi devin combinaţiile de bază energetice care sunt folosite pentru a 

evolua noi fiinţe. 

     22 "Conştiinţa de Lumină" neutilizată este adesea dată la o persoană schilodită sau 

unui copil orfan de tată într-un alt cadru de viaţă care va folosi această energie cu 

intelepciune. 

     23 Desenând pe conştiinţa de Lumină voi creaţi propriul corp Gematrian de Lumină 

pentru a vă conecta cu funcţia de undă a Luminii Zohar care permite îmbrăcăminţii 

voastre exterioare să supravieţuiască acestui ciclu de viaţă şi de moarte a creaţiei fizice. 

     24 Oricine nu caută "Lumina" va rămâne un vas deschis pentru Maeştrii căderii 

angelice care au nevoie de energiile colective ale formelor de specii evolutive. 

     25 În aeonii anteriori acestei ere, Maeştrii căzuţi şi Prinţii de Lumină nu au vrut să 

recunoască harul suveran al lui Adam Kadmon în universul nostru al  Tatălui. Astfel, ei 

au conspirat pentru a separa imaginea divină de similitudinea invizibilor Luminii divine. 

     26 Aceasta a avut loc în timp ce Adam Kadmon a fost în mijlocul multor copaci 

galactici ai universului Tatălui nostru. Acolo, îngerii şi arhanghelii căzuţi au căutat să 

limiteze măreţia incomensurabilă pe care ar fi trebuit s-o împartă puterea lor în utilizarea 

"fluxului de Lumină creativă" pentru a muta regiuni de haos în regiunile noii creaţii. 

     27 Ei au dorit să păstreze forma la distanţe incomensurabile în ceea ce priveşte 

înălţimea, adâncimea, lungimea şi lăţimea domeniilor lor. Astfel ei au manipulat forma 

embrionară  a inteligenţei şi au conspirat să nu îi permită să atingă nivelul "cunoaşterii 

divine". 

     28 În scopul de a realiza acest lucru Maeştrii căzuţi au deschis biostraturile în ceruri şi 

au separat imaginea de similitudine. Acest lucru a permis formelor căzute de Nephilim 

angelici să încurce modelele de identitate ale creaţiei inferioare. 

     29 Ei de asemenea, au turnat un sentiment de inferioritate de conştiinţă inferioară în 

fizicii Adamice astfel încât să sigileze soarta lor spirituală şi să împiedice evoluţia lor la 

conectarea cu etapele necesare ale evoluţiei spirituale  pentru a fi una cu Adam Kadmon. 

Această conştiinţă inferioară a fost menită pentru a promova stări false de pseudo-

divinitate şi mântuire  lucrând ca un mesaj de "eliberare mentală'' acordată de către un 

Maestru, astfel ca evoluţia sufletului să fie menţinută la nivelul Maestrului. 

     30 Astfel, cicluri karmice au fost puse în mişcare pentru anumite forme de creaţie care 



au fost contaminate şi inutil precondiţionate de forma materială continuă. 

     31 Mai mult, această inferioritate spirituală a împiedicat dezvoltarea discriminării 

spirituale asfel ca sufletele să nu poată selecta partea bună din unitatea fizico-spirituală 

necesară pentru a găsi Calea Supremă. 

     32 Astfel, manifestările fizice ale lui Adam Kadmon, în forma fizică a lui Adam au 

fost împiedicate de la realizarea Sinelui lor divin. Ei nu şi-au dat seama că progresia 

fizică nu a fost complet închisă pentru remodelarea directă a vieţii la planurile mai înalte 

de creaţie. 

     33 Unii dintre Maeştrii căzuţi au devenit zei, ţinând sigiliul şarpelui autorităţii şi, prin 

urmare, au limitat creaţia lor la forma lor de modele galactice care nu ar putea admite 

prezenţa "Logosului divin". 

     34 Aceşti Maeştri sau Satani au fost numeroşi până în timpul prezent, împiedicând 

energia de Lumină să recicleze lumile lor fizice inferioare care ar fi permis lumilor lor să 

progreseze în programe concepute pentru Adam Kadmon. Astfel, chiar şi cunoaşterea lui 

Adam Kadmon a fost limitată la o zona spectrală de viziune spirituală. 

     35 Ei au împiedicat cunoaşterea spiritual-ştiinţifică dată de către Trezoreria 

cunoaşterii să fie utilizată în lumile pe care le-au ţinuţ în ignoranţă. 

     36 Aceşti "Maeştri" căzuţi şi-au alocat pentru ei înşişi titlul de "El" la sfârşitul numele 

lor şi au corupt atât radiaţiile fizice ale Fiilor Luminii care intră în planul fizic şi Fiicele 

lui Dumnezeu care reprezintă partea reală feminină a Dumnezeirii. Astfel, Fiicele lui 

Dumnezeu au fost împiedicate de a manifesta învăţăturile superioare pe planul 

Pământului de preoţimea coruptă. 

     37 Aceşti Maeştri căzuţi au creat o ierarhie care a fost destinată să controleze toate 

religiile planetei în imaginea lor idolatră a lui Dumnezeu. Mai mult, aceşti Maeştri au 

făcut ca rasele rădăcină evolutive ale planetei să coabiteze cu formele de Nephilim căzute 

ca să creeze o rasă în imaginea lui  Enosh, cei care nu aspiră la nimic dincolo de forma 

materială. 

     38 Astfel, aceşti Maeştri falşi au ajuns la această planetă şi au predat o ştiinţă falsă de 

"evoluţie progresivă" profesorilor de ştiinţă ai planetei. În esenţă din acel moment, 

nivelurile vibratorii pe această planetă sunt supuse la "evoluţia retrogradă." Totuşi, în 

căutarea unei pure "plantări a Luminii divine," omul poate ajunge să înţeleagă prin 

Metatron şi Oştiri  că acea Lumină este posibil să restabilească o inteligenţă  strălucitoare 

Adamică în acest univers local. 

     39 Mai mult, din planul divin de reînnoire, Tatăl a permis acum ierarhiilor angelice să 

învingă creaţiile limitate căzute. Maeştrii căzuţi care anterior au permis spiralei duble a 

biostratului să fie prinsă în metamaterie sunt acum răsturnaţi. Acest lucru are ca rezultat 

un flux nou de Lumină de manifestare de energie de la Adam Kadmon. 

     40 Fără Tronurile de glorie şi Sefii civilizaţiilor spirituale numiţi de către Ierarhia 

adevărată a Tatălui şi de Bătrânul Zilelor, forma materială ar rămâne obiectul jocul 

Zeilor Nephilim care ispitesc inteligenţa cu o "similitudine" pentru ca inteligenţa să 

servească o forma de Lumină mai mică mai degrabă decât Lumina Vie. 

     41 Pentru a-şi menţine puterea lor, zeii Nephilim au luptat pentru a împiedica puterea 

iluminaţilor care poate da omului capacitatea necesară de a utiliza emanaţiile Sephirotice 

în cerurile inferioare. 



     42 Scriind aceasta cheie, trebuie să vorbesc de înregistrările viziunii Paradisului pe 

care Metatron mi le-a arătat. Şi am văzut codificat în tabletele de cristal viziunea 

giganţilor Pământului care s-au cuplat cu fetele rasei lui Adam până ce Pământul a fost 

poluat cu fiinţe care au corpuri fizice mari având încă suflete mici limitate. Pe aceste 

tablete de cristal am văzut scris că generaţie după generaţie va decădea până ce o 

sămânţă nou-născută va veni pe Pământ şi decăderea va fi distrusă şi păcatul va trece. 

     43 Am văzut la începutul timpului cum modelele pre-Ajazelite, pre-Adamice, pre-

Noachian şi pre-Jaredite de viaţă au devenit limitaţi în forma conştiinţei şi Omul celest a 

strigat: "Unde este Sinele meu Divin?" În acel timp numai seminţelor Enochian şi 

Sethian li se permitea să între în "Casa Luminii" şi să crească Trezoreria celestă de 

înţelepciune din experienţa sferelor inferioare. 

     44 Am văzut puterile multor Satani,  puteri cotrolând sferele noastre tridimensionale, 

emanând explozii extrem de violente astfel ca părţi din haos să  formeze planete noi şi să 

prindă pântecul Omului înapoi în cicluri de materializare şi în imaginea raselor rădăcină 

care au căzut în toţi aeonii. 

     45 Am auzit pe Tatăl chemând: "Adam, Adam" Şi corpul a răspuns din cerurile inferi-

oare şi a zis: "Iată-mă, Tată." Şi Tatăl i-a spus: "Sămânţa ta de Lumină (Ur) va fi numă-

rată de Uriel şi de Oficiul de Lumină de răscumpărare. Şi în eternitatea conştiinţei, Rasa 

Ur va finaliza munca mea în aceste ceruri şi va fi numărată cu Înaltul Comandament al 

lui Uriel şi Mihail." 

     46 Pentru a lupta pentru eliminarea programelor creaţiei căzute este necesar ca 

Ordinul Mihail şi Ordinul Uriel să coboare din ceruri superioare şi să salveze 

descendenţii lui Adam care sunt limitaţi la cele trei voaluri ale cărnii. De aici înainte, 

conştiinţa creaţiei spirituale nu va mai dormi sub aparenţa umbrită de Lumina falsă. 

     47 Am văzut cum Metatron a însărcinat marea înţelepciune de Lumină şi cum Domnii 

superiori de Lumină nu au mai izolat Pământul astfel încât să nu  mai fie sub comanda 

căzută a rebelilor Domni ai Luminii. Am văzut cum o sămânţă specială pre-galactică a 

Rasei de Zei El (Fiinţe ale Luminii) a umblat pe Pământ şi a început să ridice lumea 

creaţiei de praf. 

     48 Am văzut cum seminţele alese ale lui Enoh şi Seth au construit oraşe în ceruri care 

au fost modelate pe Pământ. Ei pregăteau seminţele fizice pentru a trece acest prag de 

creaţie când omul a învăţat să coopereze şi să trăiască ca o familie a lui Dumnezeu. 

     49 Şi am văzut biostratul glorios restaurat în ceruri! Şi puterile anti-Cristice şi anti-

Seth răsturnate! 

     50 Am văzut în universul care va veni radiaţii de Iubire cu întoarcerea lui Cristos şi 

splendoarea ochilor privind cerurile deschise şi Metatron, Mihail şi  Uriel coborând cu 

Iisus, Moise şi Ilie în straie de Lumină. Şi sfinţirea seminţelor credincioşilor care se 

împărtăşesc în planul lui Dumnezeu care au fost transferaţi de o lovitură care a zguduit 

Pământul, ridicând morţii în Lay-oo-esh cu o tunet. 

     51 Prin Omega folosit în realizarea de "alte lumi," am văzut pe Cristos ca "Mielul 

uns" de YHWH deschizând mormintele credincioşilor care s-au ridicat din "pământuri 

strălucitoare". Întregi familii au umplut feţele universului local cu seminţele lor martore 

la restaurarea divinelor emanaţii care au luat din nou modelul central al imaginii şi 

asemănării celui născut şi plantat în Grădinile vieţii. 



     52 După cufundarea în adâncimile "de mai jos decât conştiinţa de mai jos," sufletele 

care după ani de suferinţă pe Pământ şi-au extins mâinile lor pe corpul lor de praf şi au 

ridicat un corp de "Har" destinat pentru luminozitate perpetuuă şi purtătoare de Lumină 

de Dumnezeu de la care vin toate lucrurile şi la care  toate lucrurile sunt destinate să se 

întoarcă în perfecţiune. 

     53 În sfârşit, am văzut copii cu toiege de aur din toate părţile lumii conducând 

credincioşii în ceruri. Cei care au primit viziunile carismatice ale Duhului Sfânt au fost 

primii care au proclamat Merkaba lui Dumnezeu. 

     54 Praful a fost accelerat în Lumina divină şi aleşii Duhului şi-au luat scaunele lor în 

Consilii. 

     55 Duhul este o parte din voi aşa cum voi sunteţi o parte din el. 

     56 Vino, Duh divin al lui Dumnezeu, intră în aeonii lumilor divine fără sfârşit! 

 

 

                                 3-0-7 

 
     ÎN UNIVERSUL CARE VA VENI TOŢI VOR DA SOCOTEALĂ DE 
FELUL ÎN CARE ŞI-AU FOLOSIT ENERGIILE DE IUBIRE ÎN SPAŢIUL 
ŞI TIMPUL LOR. UNIVERSUL ESTE CA UN OM INŢELEPT CARE A 
CHEMAT ÎN FAŢA TRONULUI ÎNŢELEPCIUNII SALE CREATIVE 
TOATE SCENARIILE VIZUALE ALE VIEŢII TRECUTE. ACOLO, UNDE 
TOATE ENERGIILE CURGĂTOARE ALE MEMBRANEI SALE AU 

FOST CHEMATE ŞI REDISTRIBUITE, EL A CHEMAT ÎN EL ACELE IMAGINI VII CARE AU FOST 
POTRIVITE MEMBRANEI SALE ÎN IUBIRE ŞI ENERGIE CREATIVĂ SPRE CONTINUAREA 
VIEŢII LUI, MEMBRANĂ DE HAR ÎN MEMBRANĂ DE HAR. ACELEA CARE, TOTUSI, AU FOST 
ÎN IMAGINEA DISTRUGERII ŞI RĂULUI EL LE-A ELIMINAT CA NU CUMVA O MEMBRANĂ A 
IUBIRII SĂ FIE CONTAMINATĂ DE O MEMBRANĂ A URII ÎN URMATORUL ORDIN DE 
EVOLUŢIE, LA FEL CUM ESTE ŞI CU ECHILIBRUL VIEŢII NOASTRE ÎN ZONA NOASTRĂ 
TEMPORALĂ DE CONŞTIINŢĂ. OMUL PRIMESTE COMENZI, PUTERI, VOCI ŞI LUMINI CA 
FOCUL ASTFEL ÎNCÂT SĂ INŢELEAGĂ CÂMPUL NOSTRU DE VIAŢĂ CA UN SCENARIU 
VIZUAL AL EVOLUŢIEI SUPERIOARE, PENTRU CĂ OMUL A FOST EXTINS PESTE SPAŢIU ŞI 
ÎMBRACAT ÎN MEMBRANA TIMPULUI SĂU PROPRIU DE LA ENERGIILE TRONULUI ".  

 
     1 Omul este un nivel de inteligenţă ocupând spaţiu în scenariile vizuale  create de 

ordine superioare de evoluţie. Spaţiul este o parte din diagrama unui  circuit superior prin 

care lungimi de undă evolutivă se refac ca replicare a imaginii Tronului. 

     2 Cheia explică faptul că timpul nu există ci este doar în dimensiunea conştiinţei 

speciei în forma ei de evoluţie. 

     3 Omul transcendând dimensiunea sa de conştiinţă va înţelege că atât spaţiul şi timpul 

nu există cu adevărat ci sunt doar o serie de puncte oglindind conştiinţa lui care este 

dincolo de început şi sfârşit. 

     4 După ce Omul a evoluat în următoarea dimensiune a conştiinţei ca şi Iacov, poate 



urca reţeaua galactică în alte câmpuri de spaţiu şi timp ale Kolob, Sistemul Soarelui 

Central. 

     5 Cheia lui Enoh apoi, explică faptul că universurile Shekinah la nivel molecular 

prelucrează forme-gând ale Domnilor superiori care provin din Tronurile înţelepciunii 

creative pentru a crea şi evolua lumile muritoare chiar şi luând forma materializării fizice. 

     6 Această materializare fizică este doar o formă care se prelungeşte în spaţiu şi este 

numită mult mai clar o "membrană în timp." Corpul fizic al Domnilor superiori de 

Lumină este doar forma aparentă a corpului de Lumină care încă mai există în forma sa 

superioară şi de putere. Această formă aparentă este forma cea mai inferioară a 

Batsalmaynu şi Kidmoothenu, Imaginea şi Asemănarea. 

     7 Totuşi, Imaginea şi Asemănarea este doar planul forţei de viaţă pe care omul o poate 

folosi pentru a lucra cu Controlul Maestru şi Consiliile de Lumină. Omul, în virtutea 

acestei încarnări are capacitatea de a urca în imaginea de Maestru, aşa cum Iisus a primit 

puterea Cristică înaintea ochilor omului ca adevărata sa identitate superioară. 

     8 Omul trebuie mai înainte, oricum, să lucreze cu evoluţia corpului lui fizic pentru a 

primi corpul superior de Shekinah. Apoi, el poate vedea Domnii Luminii şi să aibă 

interacţiuni consociate cu Domnii Luminii faţă în faţă. 

     9 Un astfel de Maestru poate chema înaintea Tronului său toate emanaţiile sale create 

sau proiecţiile care se materializează în creaţia de corpuri fizice. 

     10 Maestrul ocupă mai multe forme şi poate chema aceste forme să le asambleze şi să 

le reexpedieze în funcţie de faza atribuită de înţelepciunea de Lumină şi iubire pe care o 

împărtăşesc cu regiunile corpului său superior. Aceste forme sunt sinteza structurii 

creierului şi structura celulei pentru corpul Domnului de Lumină care foloseşte Adam 

Kadmon ca şi casă a lui de locuit. 

     11 Universul este în acest fel la un nivel creativ superior unde toate geniile creative 

sunt adunate împreună şi reexpediate cu noi programe de creaţie de Lumină. 

     12 În Cartea Revelatiei 5:1-5, citim: "Şi am văzut în mâna dreaptă a celui ce stătea pe 

Tron un pergament scris pe faţă şi pe verso sigilat strâns cu şapte peceţi." 

     13 "Şi am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: "Cine este vrednic să 

deschidă pergamentul şi să scoată sigiliile?" Dar, nici în cer, nici pe Pământ, nici sub 

Pământ nu a fost cineva capabil să deschidă pegamentul sau să se uite în el. 

     14 "Şi am început să plâng deoarece nimeni nu a fost găsit vrednic să deschidă 

pergamentul sau să se uite în el. Dar una dintre persoanele mai în vârstă mi-a spus: "Nu 

mai plânge. Uită-te! Leul care este din seminţia lui Iuda, rădăcină a lui David a cucerit 

astfel încât să deschidă pergamentul şi cele şapte sigilii." 

     15 Enoh a explicat că această cheie Zohar se referă la programul deja în existenţă, 

simbolizat prin Mâna Dreaptă. (Pentru că mi s-a spus că noi programe sunt create de 

Mâna Stângă şi programele care sunt deja în existenţa sunt susţinute de Mâna Dreaptă a 

celui aşezat pe Tron.) 

     16 Şi pergamentul pe care l-am văzut în prezenţa Tronului a fost ţinut atât de Mâna 

Dreaptă cât şi de Stânga pentru că era pergamentul finalizării  vechiului program al lui 

Adam Kadmon şi planul veacului viitor de Lumină pentru cei  Drepţi ai Rasei Cristice. 

     17 Şi am văzut cu ochii mei sensul cuvintelor lui Ioan: "Un pergament scris şi pe 

verso." Ochii mei au văzut cum pergamentul era din emanaţii de litere de foc şi cum a 



fost necesar să se între în aceste emanaţii pentru a cunoaşte sensul ambelor părţi ale 

pergamentului. 

     18 Şi am văzut cum partea din spate era utilizată de către Maeştrii de Lumină pentru a 

coda creaţia fizică din partea celestă astfel încât rasa umană nu era decât o inversare 

transparentă a imaginilor divine ale creaţiei păstrată în mod constant în prezenta divină a 

Tatălui. 

     19 Pergamentele se referă la programul, planul, celor Şapte Lumi Sălaş care trebuie să 

fie încă completat şi eliberat din fostele lui limitări. 

     20 În Shekinah, cele şapte sigilii reprezintă cele şapte chakre care trebuie să fie 

deschise astfel ca sufletele să poată urca şi că finalizarea numărului de suflete perfecte nu 

ar fi întârziată. 

     21 De aceea Ioan a început să plângă pentru că ştia că fără deschiderea sigiliilor o 

serie de suflete vor fi distruse şi nu vor fi ridicate mai sus. 

     22 Cuvintele "Leul din seminţia lui Iuda", înseamnă aceasta: Dintre toate triburile lui 

Israel, Iuda este cosinusul tuturor mişcărilor tribale prin ceruri. Aceste mişcări sunt 

controlate de cele douăsprezece praguri de control Mazzaroth, Zodiacul. 

     23 Prin autoritatea colectivă din tribul lui Iuda o cale este pregătită pentru ca 

învăţăturile noi să pătrundă această lume din cerurile superioare. "Faţa" acestei conduceri 

celeste deja a fost însămânţată în tărâmurile vechi planetare, dar acest Leu va cuceri 

vechea cosmologie solară. Accentul se pune pe tribul lui Iuda ca şi un simbol nou de Leu. 

     24 Iisus, manifestarea Oficiului Cristic în tărâmurile exterioare, a dezvăluit omului că 

rădăcina lui David este această Lumină superioară care a pătruns deschiderea în ceruri 

făcută de Iuda, invitând omul să meargă dincolo de astronomia soarelui fizic, Leul, în 

Mesianismul colectiv. 

     25 Leul este Cristos întrupat, Leul mai mare din cerurile superioare care a cucerit 

cerurile şi a deschis porţile complet pentru toată omenirea. 

     26 Ioan este în Corpul lui Adam Kadmon în momentul în care el este în cadrul 

scenariilor vizuale ale Tronului în picioare înaintea pergamentelor Comanzii Înalte; el 

înţelege că el este o materializare a formelor-gând în mişcare. El înţelege că puterea şi 

slava Tatălui sunt atât de minunate încât chiar Maeştrii Luminii care stau în prezenţa 

Tatălui, deşi ei sunt co-eterni cu Tatăl, îşi iau un concediu de la unul din planurile 

Tronului astfel încât să institue direct inteligenţa lui Dumnezeu în lumi noi de creaţie şi 

în acelaşi timp să  permită altor Maeştri celeşti posibilitatea de a sta în prezenţa Tatălui şi 

a dobândi o superioară ascensiune. 

     28 Învaţătorul continuă în 5:6-10: "Şi am văzut stând în picioare în mijlocul Tronului 

şi a celor patru creaturi vii şi în mijlocul persoanelor în etate un miel ca şi cum ar fi fost 

sacrificat şi avea şapte coarne şi şapte ochi, ochi care înseamnă şapte duhuri ale lui 

Dumnezeu care au fost trimise mai departe în tot Pământul. 

     29 "Şi s-a dus şi odată a luat din mâna dreaptă a celui aşezat pe Tron "(Notă: Tronu-

rile de energie şi controalele de energie sunt luate din mâna dreaptă şi date Mielului.) 

     30 "Şi atunci când a luat pergamentul, cele patru creaturi vii şi cele douăzeci şi patru 

de persoane mai în vârstă au căzut înaintea Mielului, având fiecare o harpă şi cupă de aur 

care erau pline de tămâie şi tămâie înseamnă rugăciunile celor sfinţi." 

     31 "Şi ei cântă un cântec nou, spunând:" Tu eşti vrednic să iei pergamentul şi să 



deschizi peceţile pentru că tu ai fost sacrificat şi cu sângele tău ai adus lui Dumnezeu 

persoane din fiecare trib şi limbă şi oameni şi naţiuni,  

     32 şi i-ai făcut să fie un regat şi preoţi la Dumnezeul nostru şi ei vor domni ca regi 

peste Pământ." 

     33 Metatron mi-a arătat cum noi profeţi şi preoţi din Ur vor fi Consiliul Frăţiei 

Luminii pe faţa Pământului. 

     34 El mi-a arătat cum Consiliile Frăţiei sunt guvernate de Maeştrii Înălţaţi care for-

mează linia de bază a Marii Piramide de Lumină Albă care înconjoară Bătrânul Zilelor. 

Linia de bază este formată din Maeştrii Înălţaţi Trinitizaţi astfel că oricare dintre Maeştrii 

Ascensionaţi ai Consiliului nu poate fi privit fără să se vadă toţi cei trei Maeştri ca un 

ochi Etern. 

     35 În prezenţa Bătrânului Zilelor există de asemenea cele "patru creaturi vii" care sunt 

substanţa creativă în cadrul Trezoreriei Luminii. 

     36 Metatron mi-a arătat cum Misterele rotitoare au fost utilizate de Elohim pentru a 

modela inteligenţa pe nivelurile galactice şi subgalactice în conformitate cu voia Tatălui. 

Pentru acest motiv, cele patru creaturi vii sunt pline de ochi care sunt folosiţi pentru a 

proiecta imagini nenumărate şi similitudini în întuneric. Aceasta permite Domnilor să 

creeze tărâmuri multe în toate cele patru direcţii ale întunericului galactic cu mare 

precizie şi certitudine. 

     37 Acest lucru se face prin permisiunea ca un Mister al Tatălui să curgă prin toate 

formele de ochi posibile pentru a schimba întunericul şi praful în moşteniri ale Luminii. 

     38 Domnii căzuţi ai Luminii, oricum, nu au puterea celor patru creaturi vii motiv 

pentru care ei nu pot perfecţiona creaţia. 

     39 Metatron m-a luat în Tronul Bătrânului Zilelor unde am văzut cum arhitecţii lui co-

eterni împărtăşesc imaginile Luminii superioare care este transformată continuu de pe 

Tronul său în mai multe Tronuri şi Domnii ale celor Douăzeci şi Patru de Bătrâni, 

permiţând astfel fiecăruia să aibă un Tron dumnezeiesc în lumile Olam Atziluth. 

     40 Fiecare dintre cei Douăzeci şi Patru de Bătrâni are o harpă care este vibraţia 

muzicii sferelor care coordonează Tronurile cu armonicile în schimbare ale universului. 

     41 Ei au, de asemenea, un bol de aur, care este umplut de către îngerii administrativi 

cu tămâie care este rugăciunea de salvare de la cei sfinţi. Acest vas de aur este, de 

asemenea, văzut ca Kolob, Marele Soare Central care adună energiile dătătoare de viaţă 

în fiecare univers al Bătrânilor astfel încât Bătrânii să poată forma lumi noi. 

     42 Astfel, chiar şi în Tronuri şi în Principatele Bătrânilor individuali, formele-gând de 

Lumină şi imaginile creaţiei sunt recoltate, evaluate şi reexpediate pentru a crea lumi noi. 

     43 Şi mi s-a explicat cum planurile superioare vor fi chemate înaintea Tronului pentru 

a da seama de cum folosesc energiile lor de viaţa. 

     44 Cei care sunt de Lumină imperfectă sunt aruncaţi afară din mijlocul tronurilor în 

cerurile inferioare provocând dezechilibru mare în cerurile inferioare. 

     45 Acesta este începutul curăţeniei casei mari care va fi extinsă la toate tărâmurile 

Casei Tatălui de Multe Sălaşuri şi va scoate falsele autorităţi spirituale din cerurile 

superioare în regiuni de creaţii planetare, unele chiar la punctul de plecare a evoluţiei lor 

spirituale complet din nou. 

     46 Inteligenţa spirituală absolventă dobândeşte, apoi, comanda în spaţiul lăsat liber de 



către alte inteligenţe care ascend sau sunt aruncate afară, astfel armonizând dezechilibrul. 

     47 Şi am văzut Mielul care este Fiul Tatălui care conduce Serviciul Cristic, 

deschizând cele şapte sigilii. Şi faţa lui era cea a lui Iisus, dar avea o mai mare tristeţe din 

cauza slăbiciunii îngerilor care au corupt omul şi cum omul a primit învăţăturile lui 

spirituale superioare. 

     48 Şi am văzut cheile Victoriei Tronului realizând "Programul Israel" care înseamnă 

"Cel care consimte cu Dumnezeu până la victorie." 

     49 Şi am văzut evenimentele sigiliilor rupte, chiar dacă Pământul nu a experimentat 

încă aceste adevăruri în timpul decalajului sau de energie spirituală. 

     50 Şi când am văzut primul sigiliu fiind rupt: "Vino" Şi am văzut şi uite! un cal alb; şi 

cel care îl călărea avea un arc; şi o coroană i-a fost dată lui şi el a mers mai departe 

cucerind ca să-şi completeze cucerirea lui. 

     51 Şi am văzut în faţa ochilor mei o mare Bătălie Galactică pentru a curăţa cerurile 

superioare. L-am văzut pe Mihail renunţând la forţele independente de Lumină din 

regiunile din Săgetător care nu s-au pleacat în faţa Tatălui. 

     52 Şi al doilea sigiliu a fost rupt şi am văzut "un cal de foc şi celui care îl călărea i-a 

fost permis să ia pacea departe de Pământ astfel încât ei să se sacrifice unul pe altul; şi o 

sabie mare i s-a dat." 

     53 Când am văzut al doilea sigiliu rupt un cal de foc a apărut în faţa ochilor mei care 

este Comandamentul Ierusalim din Orion. Şi ei conduceau caii albaştri ai Serafim şi caii 

albi care poartă steaua lui David, Hyos Ha Koidesh. Caii  cuprind mai multe galaxii 

aducând judecata Tatălui şi eliminând pragurile vechi de timp. 

     54 Am văzut Comandamentul Ierusalim lund poziţie în jurul sistemelor solare în timp 

ce războaiele ierarhiilor puterii erau purtate. Ierarhiile vechi de putere şi forţele de mai 

puţină Lumină care au inspirat negativitatea sistemelor pământene au fost tăiate din 

cerurile superioare de sabia lui Orion. 

     55 Şi am văzut caii albaştri ai Serafim creând inele în inele în inelele din jurul 

sistemelor pământene astfel încât cei în pace şi dreptate să fie cruţati de moarte în timp 

ce puterile întunericului erau închise şi supte în ei înşişi de autorităţile întunecate. 

     56 "Şi am auzit a treia creatură vie spunând: "Vino" Şi am văzut şi uita-te! un cal 

negru şi cel care îl călărea avea o pereche de rigle în mână. Şi am auzit un glas ca şi cum 

venea din mijlocul celei de-a patra creaturi vii spunând: "Un sfert de litru de grâu pentru 

un dinar şi trei litri de orz pentru un dinar; şi nu face rău uleiului de măsline şi vinului." 

     57 Şi am văzut cum cei care şi-au oferit sufletele lor pentru glorie şi putere lui Lucifer 

au fost judecaţi în baremele celeste de greutăţi şi măsuri. 

     58 Calul negru vine să-i judece pe cei care nu sunt pregătiţi pentru recoltare şi pe 

îngerii care sunt aruncaţi jos din cerurile superioare în corpuri grotesti. Ei sunt cântăriţi 

cu sămânţa bună şi sunt descoperiţi ca seminţele lui Lucifer care nu au dat roade celeste 

şi nu ar putea fi colectate cu recolta lui Cristos. 

     59 Fiecare a fost măsurat în funcţie de valoarea lui ca o floare pe ramura Arborelui 

Vieţii în zilele ultimilor fructe. Şi echilibrul vieţii a fost chemat în faţa Tronului de a da 

seama de înţelepciunea sa de creaţie, ca varza de Liban şi Israel în timpul verii. 

     60 Grâul bun a fost adunat şi despărţit de pleavă. În mod asemănător, orzul a fost gata 



de recoltat. Şi Dreptii au fost chemaţi să se pregătească pentru sărbătoarea Domnului în 

Templul cel mai Înalt. 

        
 
                                       Fig. 18 Invierea Copiilor Luminii. 

 
     61 Ca un măslin luxuriant plin de fructe, uleiul de măsline a fost colectat de acei Fii 

ai lui Israel care puteau sta înaintea Domnului în altarul maiestăţii cum  Iisus stătea pe 

Muntele Măslinilor. Şi Mihail şi-a întins mâna la cupă şi a turnat vin din struguri cu un 

miros dulce de savoare pentru Cel Mai Înalt Rege. 

     62 Şi aceasta este judecata celor din ceruri. Cei care au fost cruţaţi au fost unşi de 

uleiul Luminii eterne, au gustat din vinul cinei lui Dumnezeu. 

     63 "Şi când a deschis pecetea a patra am auzit vocea fiinţei a patra, spunând: "Vino!" 

Şi am văzut şi uite! un cal palid; şi cel care îl călărea avea numele Moartea. Şi Hades îl 

urma îndeaproape. Şi autoritatea le-a fost dată peste a patra parte a Pământului pentru a 



ucide cu o sabie lungă şi cu o penurie de alimente şi cu ciumă mortală şi prin fiarele 

sălbatice ale Pământului. " 

     64 Şi am văzut cum Moartea temporală nu a avut nici o stăpânire asupra sufletelor 

neprihănite, "membrana de har" care trebuia să continue să meargă mai departe. 

     65 Totuşi sufletele care nu au fost capabile să urce la Sinele Suprem al lui Adam 

Kadmon la sfârşitul acestui aeon au fost eliminate de un foc ceresc mai mare decât 

Moartea în sine. Acesta este focul lui Hades rezervat pentru sufletele care s-au judecat pe 

ele însele ca nedemne de Serviciul Etern al Tatălui în multe încarnări ale conştiinţei. 

Acestor suflete li s-a dat anterior posibilitatea de a învinge moartea prin credinţă în slujba 

omenirii şi prin realizarea tainelor împărăţiei lui Dumnezeu. 

     66 Şi am văzut pe planetă patru tipuri de pedepse convergente: penurie de alimente, 

ciumă mortală, fiare sălbatice şi războaie. Acestea au devastat omul ca o pedeapsă 

karmică pentru păcatul lui împotriva unuia dintre cele patru elemente cunoscut sub 

numele de Pământ. 

     67 Cei drepţi care au fost martorii celor "răi" au fost distruşi de asemenea pentru că nu 

au fost în regiunile protejate de Merkabah de Lumină. Totuşi, aceşti neprihăniţi au murit 

de o moarte temporală sub altarul focului temporal  ştiind că ei vor fi înviaţi în Casa lui 

Dumnezeu de Multe Sălaşuri. 

     68 "Şi când a fost deschisă pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor sacri-

ficaţi din cauza cuvântului lui Dumnezeu şi din cauza muncii de martor pe care au avut-o. 

Şi ei au strigat cu o voce tare, zicând: "Până când, Domn Suveran sfânt şi adevărat, te vei 

abţine de la a judeca şi răzbuna sângele nostru asupra celor ce locuiesc pe Pământ"? 

     69 "Şi o robă albă a fost dată fiecăruia dintre ei; şi li s-a spus să se odihnească un pic 

mai mult până când numărul a fost completat de asemenea, de colegii lor sclavi şi fraţii 

lor care erau pe cale de a fi ucisi aşa cum erau şi ei." 

     70 Şi am văzut cum sfinţii şi martirii au fost adunaţi în veşminte diferite de energie 

astfel ca un preot de Lumină să fie completat cu numerele corespunzătoare de învăţători 

şi de Maeştri necesari pentru ascensiunea universului. 

     71 Astfel, sufletele care sunt "adormite în moarte" până când numărul de suflete 

perfecte este atins sunt ca firele de par din cap care trebuie să fie numărate înainte ca şi 

Coroana de Lumină să poată fi purtată. 

     72 Şi am văzut cum Tatăl a îndeplinit a şasea şi a şaptea pecete adunându-le  

împreună ca un mister glorios şi uimitor de stabilire a Coroanei Sale de Lumină asupra 

arhitecturii creaţiei. 

     73 "Şi am văzut când a deschis pecetea a şasea şi un mare cutremur au avut loc; şi 

soarele s-a făcut negru ca un sac de păr şi luna întreagă a devenit ca sângele şi stelele au 

căzut din cer pe Pământ ca atunci când un smochin scuturat de un vânt puternic aruncă 

smochinele necoapte. Şi cerul a plecat ca un sul care este rulat şi fiecare munte şi fiecare 

insulă au fost eliminate din locurile lor." 

     74 "Şi când a deschis pecetea a şaptea, o tăcere s-a asternut în cer pentru aproximativ 

o jumătate de oră. Şi am văzut pe cei şapte îngeri care stăteau înaintea lui Dumnezeu şi 

şapte trâmbiţe li s-au dat." 

     75 Şi am vazut sistemul solar lăsând baia sa magnetică şi fiind strămutat din  alinierea 

cu ceea ce omul numeşte Steaua Nordului. Aceasta s-a întâmplat când a intrat într-un vid 



electromagnetic. 

     76 Şi am văzut cum sistemului solar i-a fost dată o nouă orbită cu o nouă stea a 

Nordului. Astfel voinţa Tatălui a prevalat şi sistemul solar a fost luat dincolo de coliziu-

nile spontane de particule şi pus pe o "Latitudine Adevărată" acordată la voia Lui 

Cosmică. 

     77 Şi un nou pergament a fost dat Pământului ca să poată intra în ceruri noi unde o 

manta nouă a fost dată Pământului şi o specie nouă îmbrăcată într-un corp de Lumină. 

     78 După ce cerurile s-au rulat am văzut un pergament nou care este modelul pentru 

noile constelaţii. Şi pe când noul pergament era desfăşurat acolo s-au dezvăluit noi ceruri 

şi un Pământ nou. 

     79 Şi am văzut cum vibraţiile noi cereşti au restabilit limitele celor douăsprezece 

planete din sistemul solar al Pământului. Totuşi, cele doisprezece planete au fost 

introduse într-un nou program al "Cerurilor Multe" astfel ca inteligenţa Pământului care a 

urcat într-un corp de materie-energie a fost în măsură să trăiască cu multe alte inteligenţe 

de materie-energie şi să locuiască în constelaţii de doi sau mai mulţi sori fizici. 

     80 Şi am văzut trâmbiţele Merkabah cerească resetând sferele planetare pe un nou 

minut şi jumătate de arc pe când piatra de vârf cerească a coborât din spaţiu şi a fost 

plasată pe arhitectura modelului Tatălui de Alpha şi Omega. 

     81 Şi am văzut cum Marea Piramidă de pe Pământ a fost un model în piatră pentru 

planul lui Dumnezeu de mântuire, dar puţini au înţeles misterul galeriei de sub piramidă 

în care au existat sufletele celor care nu au reuşit în misiunea lor de a servi pe Tatăl. 

     82 Şi am văzut pe cei care nu erau pregătiţi să meargă în noi Programe de Lumină şi 

se temeau de schimbarea orbitei Pământului şi apariţia de noi iluminaţi de Lumină în 

mijlocul ploii de stele care a căzut în întunericul Pământului. 

     83 Şi apoi ochii mei au văzut Bătrânul Zilelor şi acolo erau toate energiile care decurg 

din aceast corp şi care au fost chemate şi reexpediate. El a chemat la Sine "aceste imagini 

vii" care erau potrivite corpului Lui în Iubire şi energie creatoare. 

     84 El a chemat înainte nu numai Omul ca energie a iubirii într-un anumit spaţiu şi 

timp, dar toţi Adam Kadmon din toate sălaşurile lumilor galactice. 

     85 Şi El cheamă înaintea Lui toate formele-gând ale creaţiei extinse prin "spaţiu" şi le 

reînnoieşte în noi scenarii de Iubire care transportă mai departe programele sale spre 

nenumărate Domnii şi puteri ale energiilor Tronului Său. 

     86 Acum învăţaţi din această Cheie acest punct: nu locuiţi în frica inimii fără sfârşit ci 

manifestaţi în locuri publice toate darurile spirituale astfel ca puterea Tronului Tatălui să 

fie proslăvită în voi pentru că aceasta este epoca Duhului Sfânt. 

     87 Amintiţi-vă cuvintele lui Iisus: "Pentru că Cristoşi mincinoşi şi falşi profeţi vor 

apărea şi vor da semne mari şi minuni astfel încât să inducă în eroare, dacă este posibil, 

chiar şi pe cei aleşi. Uitaţi-vă! V-am avertizat. Astfel, dacă oamenii spun, "Uită-te! El 

este în pustie," (adică departe de serviciul public), nu iesiţi afară; "Uite! El este în 

camerele interioare," ( negarea intoarcerii fizice a lui Cristos subliniind numai sufletul 

interior) nu-i credeţi.'' 

     88 Pentru că da, Iisus Păstorul vorbeşte cu oile Sale. El ne spune despre universul care 

va să vină şi cum Evoluţia superioara va veni pentru a aduna  credincioşii atunci când 

cerurile sunt complet deschise şi toate semnele au fost îndeplinite. 



     89 Apoi, Mitsvahs Israel, "Pactul Israel", vor înţelege cuvintele lui Iisus: "Imediat 

după necazul acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va da Lumina iar stelele vor 

cădea din cer şi puterile cerului vor fi scuturate." Astfel este ruperea celui de-al şaselea 

sigiliu. 

     90 "Şi atunci (şi numai atunci) semnul Fiului Omului va apărea în cer şi apoi toate 

seminţiile Pământului se vor târâ în jale şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii 

cerului cu putere şi slavă mare. 

     91 "Şi el va trimite înainte pe îngerii Săi cu un sunet mare de trompetă, (de exemplu 

al şaptelea sigiliu este rupt şi programul vechi Israel este strâns şi livrat în ceruri) şi va 

aduna pe aleşii săi împreună din cele patru vânturi, de la un capăt la altul al cerurilor." 

     92 Sensul este acesta: Fiţi atenţi la mesagerii Ophanim ai Luminii şi Fii Paradisului 

care servesc pe Josua care vine în numele lui Yahweh care va aduna pe cei neprihăniţi 

de-a lungul cerurilor multe din spaţiu. 

     93 În acel timp cei neprihăniţi vor înţelege că la fel cum Vechiul Testament a fost 

epoca Tatălui, Noul Testament a fost epoca Fiului, această Epocă Nouă  este epoca 

Duhului Sfânt. 

     94 Să ne bucurăm în aceste cuvinte: "Vie împărăţia Ta, pe Pământ aşa cum este în 

Cer." 

 

                                     3-0-8 

 
     CHEILE PENTRU UNIVERSUL CARE VA VENI NE SPUN, "FERIŢI-VĂ  
  DE URÂCIUNEA PUSTIIRII" CARE SE GĂSESTE ORIUNDE SFINTELE  
  SCRIPTURI DE LUMINĂ SUNT ŢINUTE ÎN LIPSĂ DE RESPECT ÎN FAŢA  
  ADUNĂRII REUNITE ÎN NUMELE LUI DUMNEZEU CEL VIU.           

 
     1 Această Cheie este codată ca 3-0-8 pentru a explica matematic semnele date în 

scripturile de Lumină, marcând sfârşitul conştiinţei tridimensionale de Lumină a vechii 

ere şi începutul lui "8" semnul infinitului, conştiinţa de Lumină a Noii Ere. 

     2 Omul va găsi în scripturile de Lumină codarea matematică actuală necesară pentru a 

transforma materia în conştiinţa de Lumină. Va deveni evident pentru Om că religia 

organizată a demonstrat lipsă de respect pentru scripturile vechi ştiinţifice ale Luminii. 

Din acest motiv, religiile organizate care promovează preoţia Omului pe cheltuiala 

scripturilor, vor fi văzute ca şi "urâciunea pustiirii" deoarece ei stau în locul lui 

Dumnezeu proclamându-se ca forţă a lui YHWH şi autoritate a lui Cristos. 

     3 Aceste autorităţi neutralizează conştiinţa provocând neutralizarea creşterii spirituale, 

literalmente anularea conştiinţei în curs de desfăşurare care a fost adusă de Cristos şi care 

a continuat să radieze de-a lungul veacurilor în scripturile de Lumină. 

     4 În Cartea lui Daniel 11:30-33, scriptura ne spune că la sfârşitul acestui ciclu 

temporal de conştiinţă: "vor veni împotriva lui (liderul fals) navele Kittim (puterile 

militare) şi el va deveni descurajat. Şi el va merge de fapt înapoi şi va arunca denunţări 

împotriva legământului sfânt şi va acţiona efectiv; şi el va trebui să se întoarcă şi să ia în 

considerare pe cei care părăsesc sfântul legământ. 



     5 "Şi vor fi arme care vor pleca de la el; şi ei vor profana chiar sanctuarul, cetatea şi 

vor scoate constanţa caracteristică. 

     6 "Şi ei vor face cu siguranţă lucrul dezgustător care cauzează dezolare. Iar cei care 

acţionează rău împotriva legământului, el îi va conduce în apostazie prin intermediul 

cuvintelor meşteşugite. Dar, în ceea ce priveşte pe cei care au o perspectivă printre 

oameni, ei vor da înţelegere multora. Şi ei cu siguranţă îi  vor face să se poticnească de 

sabie şi de flacără, de robie şi de jaf pentru câteva zile." 

     7 Enoh a spus că printre profeţii falşi va fi un fals Pact de dumnezeire proclamată şi o 

sfinţire a sfântului război în numele lui Dumnezeu; va fi proclamată "Dumnezeirea" unde 

nu există Dumnezeire şi "pace" unde nu există pace astfel că neamurile Pământului nu 

vor recunoaşte Pactul Sfânt al lui Dumnezeu în mijlocul lor. 

     8 Enoh mi-a explicat că liderul fals va convinge naţiunile lumii la un temporar 

"legământ de pace" cu Israelul care ar putea fi un legământ blasfemic pentru că nu poate 

fi pace adevărată decât dacă este o pace stabilită de "Legământul lui Dumnezeu." 

     9 Pentru acest motiv, "Legământul de pace" stabilit de către naţiuni ar cădea după o 

domnie scurtă care ar semnala "marşul naţiunilor." 

     10 Astfel, Iisus ne spune în Matei 24:15-18: "Atunci când vedeţi lucrul dezgustător 

care cauzează pustiirea, aşa cum s-a vorbit prin Daniel proorocul, stând într-un loc sfânt, 

(cititorul să utilizeze discernământul) apoi lăsaţi pe cei din Iudeea să fugă spre munţi. 

Omul de pe acoperişul casei să nu coboare pentru a lua bunurile din casa lui; şi omul de 

pe câmp să nu se întoarcă la casa lui pentru a lua hainele." 

     11 La acel moment religioşii din lume care confundă legământul religiei lor cu Pactul 

Sfânt al lui Dumnezeu, vor induce în eroare milioane de oameni astfel încât aceştia să nu 

poată participa la "Legământul" lui Dumnezeu Viu cu spiritul lor. 

     12 Anti-Cristul colectiv va sta în templele lumii şi va guverna legămintele omului şi 

va scoate trăsătura constantă care este Cuvântul lui Dumnezeu "proclamat" ca şi 

"Cuvântul Viu." 

     13 Şi în timpul numit, Sfântul Munte Sinai va fi înconjurat de fiii lui Amon care se 

adună de la est şi sud, strămutata Palestină. Ei vor ridica printre neamuri un "război 

sfânt" bazat pe urâciunea unui "legământ istoric" şi vor reuşi în activarea focurilor 

distrugerii. Totuşi, ei nu sunt "urâciunea pustiirii" pentru că  urâciunea pustiirii este orice 

care înşeală preoţimea Pământului de a nu permite domniei "Înţelepciunii spirituale" să 

descopere Regatul lui Dumnezeu de dincolo de Pământ! 

     14 Şi apoi, în Daniel 12:3-4, este dezvăluită Cheia superioară în pergamentul acesta 

care va fi experimentat de către credincioşii Cuvântului la sfârşitul acestei Ere: "Şi cei 

care au o perspectivă vor stăluci ca luminozitatea extinderii; şi cei care aduc pe cei mulţi 

drepţi ca stelele nedeterminate de timp, chiar pentru totdeauna. 

     15 "Şi pentru tine, O Daniel, fă secrete cuvintele şi sigilează pergamentul, până în 

momentul sfârşitului. Mulţi vor rătăci şi adevărata cunoaştere va deveni din belşug." 

     16 Acesta este timpul pentru revărsarea abundenţei când porţile cerului încep să se 

deschidă (1976) cu Fiinţele de Lumină martore care vor apărea pentru a activa credin-

cioşii Cuvântului Viu. Iar la acel moment va începe să apară schimbarea marilor reţele 

geomagnetice care va avea loc simultan cu deschiderea mormintelor Maeştrilor precum 

şi desigilarea documentelor ascunse de "Lumina" care vorbesc despre Maeştri celeşti! 



     17 Şi aceste documente vor vorbi despre ierarhiile cereşti care dau omenirii bazele 

Înţelepciunii lui YHWH. Şi credincioşii vor înţelege cum marele "Pact al lui Dumnezeu" 

codificat în scripturile de Lumină, va fi respins de către lume şi făcut un obiect de 

blasfemie în templele mari. 

     18 Oamenii vor vorbi de scripturi dar ei nu vor înţelege codurile. Conştiinţa lor va fi 

crucificată pe "Crucea timpului" astfel că şi "Crucea Schimbării" nu va fi capabilă să 

funcţioneze în ei pentru a descoperi "Revelaţia" lui YHWH care trebuie să vină să rupă 

sigiliile Erei Vechi. 

     19 Ei nu vor aprecia scripturile de Lumină deoarece ei vor înţelege Scriptura numai în 

termeni de mitologie, de la învăţători care predau dintr-un punct de vedere istoric uitând 

adevărurile spirituale superioare. 

     20 "Urâciunea pustiirii" va domni de asemenea în ceruri unde "Prinţii" altor lumi au 

făcut scripturile lor să-L excludă pe YHWH. Un război mare va rezulta şi armatele 

"Ultimelor Triumfuri" vor trimite grotescul în regiunile cerurilor inferioare şi asupra 

planetelor, în judecată. Omenirea va trebui apoi să aleagă între cei care aduc o scriptură 

pe Pământ având o bază uzată, substanţe contaminate, de cei care aduc scripturile 

Inţelepciunii care proclamă un pluralism de lumi prin perfecţiunea a toate posibile în 

Numele lui YHWH ! 

     21 Scripturile ne spun în Daniel 12:7-10: "Şi am început să aud omul îmbrăcat cu 

lenjerie, care era mai sus de apele pârâului pe când începea să-şi ridice mana dreaptă şi 

mana stangă la ceruri şi să înjure pe Cel care este Viu Etern: "Acesta va fi pentru o 

perioadă de timp numită, ori numită şi jumătate. Şi, de îndată ce va fi un sfârşit hotărât al 

puterii poporului sfânt în bucăţi, toate aceste lucruri se vor sfârşi." 

     22 "Acum, ca şi pentru mine (Daniel), am auzit dar nu am putut înţelege; aşa că am 

spus: "O domnul meu, care va fi ultima parte a acestor lucruri"? 

     23 "Şi el a continuat să spună: "Du-te Daniel, deoarece cuvintele sunt făcute secrete şi 

sigilate până în momentul sfârşitului. Mulţi se vor curăţa şi vor fi rafinaţi. Iar cei răi vor 

acţiona cu siguranţă rău şi nici un rău nu va înţelege; dar cei care au o perspectivă vor 

înţelege". 

     24 Enoh a subliniat că până timpul numit nu este aici, cei care fac război pe Pământ 

vor mătura faţa Pământului şi vor distruge "templele sfinte" şi "locurile  sfinte" care 

conţin Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru s-a petrecut în Tibet, aşa cum s-a petrecut în 

vechiul Israel cu "exodul sfânt." Pentru că scripturile sfinte sunt în Trezoreria de Lumină 

întruchipată în poporul lui Dumnezeu risipit pe faţa Pământului ca un exemplu al 

planului superior de creaţie! 

     25 Astfel, naţiunile din Israel şi Tibet sunt martore la atacul nelegiuiţilor la sfârşitul 

timpului. Pentru că ambele naţiuni, ca să-şi păstreze scripturile şi credintele, au trebuit să 

plece în exod din locurile lor de robie. Şi la fel cum israeliţii au făcut exodul lor din Egipt 

în piramida geofizică Sinai, la fel tibetanii au făcut exodul lor din patria lor în piramida 

geofizică din India. 

     26 Totuşi, o revelare a "misterelor" textelor va preceda unda finală de foc distructiv 

care va vizita Tibetul şi Israelul. 

     27 Un martor mare la exodul continuu a fost revenirea copiilor lui Israel în patria lor 

unde în acelaşi timp, în acord cu profeţia, manuscrisele de la Marea Moartă au fost 



descoperite. 

     28 "Intoarcere în Israel" şi descoperirea Manuscriselor de la Marea Moartă sunt 

împlinirea a două profeţii mari care trebuie să aibă loc înainte de revenirea lui Mesia pe 

Pământ, care este a treia mare profeţie. 

     29 Toate aceste scripturi ne spun că, înainte de sfârşitul lumii, necredincioşii vor 

prelua controlul şi nu vor recunoaşte Oştirile Tatălui. Ei vor încerca să distrugă religia, 

dar religia se va distruge de la sine deoarece a făcut formele mitologice şi autoritatea să 

aplice sensul scripturile imperfect şi cu "mare frică". 

     30 Astfel, astăzi avem saducheii moderni care sunt religiile organizate care neagă cele 

"paisprezece" daruri ale Duhului Sfânt Shekinah, negând învierea "sufletele Cristice" în 

afara Bisericii şi negând lumile superioare ale Luminii, care servesc un Dumnezeu Viu. 

     31 Fariseii de astăzi sunt cei care încearcă să guverneze pe alţii prin puteri psihice de 

schimbare a personalitatii şi "fenomeme umbră" ne dând nici o atenţie la darurile 

multiple ale Duhului Sfânt care urmează să fie utilizate pentru avansarea sufletului. Cu 

încrezuta lor putere a autorităţii ei vorbesc de căile lor de salvare a mulţimilor, provocând 

şi corupând pe cei care le-ar sta împotrivă şi negând Ierarhia colectiva a lui YHWH. 

     32 Enoh a spus că "urâciunea pustiirii" va încerca să slăbeasca Fii şi Fiicele "Cuvân-

tului Viu" dar acest lucru nu se va întâmpla cu cei care au devenit de fapt o întruchipare 

vie a Tora Or, Cuvântul care este primul şi auto-existent, ne având dependenţă de materie 

sau calităţile sale. 

     33 Oamenii se vor ridica împotriva învăţătorilor lumii, împotriva învăţătorilor celor 

drepţi. Ei aproape vor reuşi în distrugerea învăţătorilor Cuvântului, dar înţelepciunea 

superioară a Cuvântului va arata cheile care au puterile superioare biologice şi astrofizice; 

Lumina care permite materiei moarte să trăiască va învinge acele patimi periculoase şi 

tulburătoare! 

     34 "Sfintele Scripturi" ale "Universului care vine" sunt Scripturi care arată cum 

Cuvântul lui Dumnezeu continuă să creeze "noi lumi" şi este, de fapt, singura veste bună 

pentru omenire deoarece toate celelalte lumi se termină în  nimic. Scripturile sacre conţin 

progresii precise arhitecturale care dau cartografierea pentru creaţie. 

     35 Ele deţin cheile pentru dezvăluirea secretelor celeste ale templelor lui YHWH 

codificate în modele de piatră şi lăsate în urmă în "sfinte locuri de locuit" ale "Fiilor 

Luminii" ca un far al înţelepciunii superioare. 

     36 De fapt, puterea "Sfintelor Scripturi" va fi văzută în venirea mesagerilor 

interplanetari nenumăraţi care vor veni să revendice şi să "dezvăluie" scripturile lor 

rămase în urmă în temple de piatră. Enoh a spus că trebuie să înţelegem că sacrele 

scripturi de Lumină sunt mai mult decât doar scripturile de pergament; ele sunt, de 

asemenea, Scripturile scrise pe pietre infrumuţesate şi plasate în sfere de cristal care 

trebuie să fie decodate prin puterea Luminii. 

     37 Cuvântul cheamă la progresia eternă prin naşterea sufletului şi învierea sufletului 

în fasciculul de Lumină al Ain Soph. Enoh de asemenea, mi-a explicat că ar fi trei învieri, 

în funcţie de starea conştiinţei credinţei. Cei care îşi vor unifica conştiinţa lor spirituală 

cu toate cele cinci corpuri vor fi luaţi primii; celor care posedă numai conştiinţa fizică şi 

mentală le va fi dată o mărturie spirituală care va veni în zilele timpului desemnat. Iar 

celor care operează doar cu vehiculul fizic pur le va fi dat un martor fizic la sfârşitul 



timpului, astfel ca atunci când camerele Pământului se vor deschide să poată fi pregătiţi  

să fie acceleraţi la învierea finală. 

     38 Ni se spune în această Cheie a lui Enoh ca orice om care este adunat într-o biserică 

organizată, sinagogă sau casă de închinare şi nu înţelege Scripturile de Lumină ca şi chei 

ale universului care vine, va interpreta greşit activitatea Minţii Divine care cheamă praful 

în urmatoarea lungime de undă a Luminii. 

     39 Mai mult, "urâciunea pustiirii" în contextul lui Zohar, vorbeşte de întinare oriunde 

autorităţile au ars scripturile de Lumină. Şi această distrugere a continuat încă din ziua în 

care "Consiliile Omului" au căutat să ascundă Numele adevăratului Dumnezeu vorbind 

prin multele limbi sacre ale Pământului. 

     40 Oricum, la sfârşitul acestui ciclu de timp, vor fi scripturi de cristal găsite în oceane 

şi scripturile de piatră găsite în Yucatan şi scripturile de Lumină găsite în întreaga lume 

care vor avea codificările numelui "Tak" sau vor vorbi de regiuni identificate ca forme 

înrudite ale cuvântului "Tak" şi de vizitele emisarilor adevăraţi ai Luminii pe această 

planetă în erele anterioare. 

     41 Totuşi, religiile vor încerca să ascundă aceste scripturi noi care verifică învăţăturile 

lui Enoh şi religiile Maeştrilor. Ele vor încerca să emită noi dogme care să accepte unele 

din aceste învăţături noi, dar aceste ordine nu vor fi suficiente pentru a ţine pasul cu 

redescoperirea Scripturii lui YHWH din adâncurile Pământului. 

     42 Noi, atunci, vom vedea încercarea de a ascunde şi de a distruge mesajul Scriptu-

rilor lumii ca un semn al sfârşitului când intelectualitatea organizată va încerca să 

distrugă interpretările scripturilor, chiar interpretarea care oferă oamenilor adevărata 

libertate spirituală. 

     43 Atunci vor fi îndeplinite cuvintele lui Daniel: "Şi din momentul în care 

constanta (caracteristica) a fost eliminată şi a fost introdus un lucru dezgustător care 

cauzează dezolare, vor fi o mie două sute nouăzeci de zile." 

     44 Cei care vorbesc adevărul vor fi atacaţi şi distruşi, dar Zohar ne spune "mulţi se 

vor ridica",  mulţi vor fi aduşi la viaţă şi mulţi vor străluci ca stelele cerului. 

 

 

                                   3-0-9 

 
     CHEILE UNIVERSULUI CARE VINE NE SPUN CĂ VA FI UN EXOD  
  DE LUMINĂ DIN STRUCTURILE CA DE PIRAMIDĂ DIN ACEST  
  UNIVERS SPRE TRONUL URMĂTORULUI UNIVERS. CEI CARE AU  
  PRIMIT MESAJUL ELIBERĂRII DE LA SERAFIMI VOR FI ÎN 

CAMERELE PĂMÂNTULUI CARE VOR FI DESCHISE ŞI EI VOR FI LIVRAŢI PRIN ARCUL DE 
LUMINĂ ARUNCAT PE FAŢA PĂMÂNTULUI DE EVOLUŢIA SUPERIOARĂ. RĂMĂŞIŢELE 
DREPTE VOR FI LUATE DIN URÂCIUNEA PĂMÂNTULUI ŞI DIN ACEST CORP PERISABIL 
TEMPORAL DIN CELE DOUĂSPREZECE CÂMPURI CICULARORII STELARE, OMUL VA 
ASCENDE PRINTR-UN CÂMP DE HAR PRIN INTERMEDIUL UNUI ORAŞ DE LUMINĂ CARE 
ALINIAZĂ ŞI PERFECTIONEAZĂ CĂILE ILUMINAŢILOR ŞI PĂMÂNTULUI. OMUL VA PĂŞI 
PESTE TIMP CA UN BIOSATELIT CARE SE MIŞCĂ PESTE O SCARĂ CRISTALINĂ. CU MAREA 



ENERGIE A MULŢUMIRII CEI DIN ARCUL DE LUMINĂ VOR MERGE SIMULTAN DE-A 
LUNGUL CELOR DOUĂSPREZECE FEŢE ALE ZONEI TEMPORALE A CONŞTIINŢEI NOASTRE 
CA SĂ DESCOPERE VIAŢA ÎN VIAŢĂ, MEMBRANA ÎN MEMBRANĂ, OCHI ÎN OCHI, SISTEM 
CRISTALIN ÎN SISTEM CRISTALIN PENTRU CĂ ÎN ACEL TIMP DE TULBURĂRI CEI DREPŢI 
VOR MOŞTENI STRĂLUCIREA FIRMAMENTULUI.                   

 
     1 Cheia 3-0-9 se referă la realitatea noilor sisteme biologice care fuzionează cu 

modelele lor părinte de inteligenţă în oraşe biosatelite vii de Lumină. În acest proces de 

suprapunere de spaţiu-timp, natura tridimensională a experimentului uman este pusă în 

legătură directă cu Consiliul celor Nouă pe când ne mutam în două sau mai multe 

dimensiuni dincolo de acest set dimensional prezent în dimensiunile evoluţiei superioare. 

     2 Câmpul superior de conştiinţă va fi ca un biosatelit care va coborâ în câmpul 

Pământului, acesta fiind sincronizat cu cele douăsprezece zone de timp deformat de pe 

întreaga planetă. 

     3 Oamenii care înţeleg vizitele Inteligenţei Superioare vor fi mutaţi în aceste zone 

sigure sau camere ale Pământului care vor fi deschise; acolo vor fi "livraţi" prin arcul de 

Lumină aruncat pe faţa Pământului de către Evoluţia superioară. 

     4 Acest Arc de Lumină este Arcul Mântuirii care este conectat cu Noe, Moise, Jataka 

şi toţi Domnii mari de Lumină care au vorbit despre "ark" care este un "arc" care se 

conectează cu un meridian de Lumină; în acest meridian Lumina vă va proteja şi va 

permite celor care sunt acolo să spiraleze prin meridianul de Lumină într-un sistem 

superior de continuu spaţiu-timp. 

     5 Prin acest cuplaj cu Oraşul de Lumină, Omul va face un exod din fizica Pământului 

care este exemplificat în piramidă. 

     6 La momentul acestui mare exod interplanetar pământeanul va fi luat la "Tronul" 

universului următor. 

     7 "Tronul" reprezintă controlul central al unui univers dat. Şi după cum universul se 

extinde, spaţiul universului nostru local este crescut astfel ca noi să fim luaţi la Tron, să 

descoperim că vom participa la ascensiunea universului nostru pe când am devenit 

colectiv universul următor. 

     8 Universul tridimensional care va moşteni paradigma spaţială pe care o lăsăm în 

urmă va fi conectată la Tronul nostru ca o sămânţă într-un ciur. 

     9 Şi pe când suntem duşi la Tron, Domnul va chema copiii săi să locuiască în cerul pe 

care sufletul lor l-a pregătit suficient. Astfel, nu toţi copiii lui Dumnezeu vor ascende la 

aceleaşi sisteme stelare. 

     10 Unii vor ascende în corpuri de Lumină la planete spirituale, în timp ce alţii vor 

păstra forma lor fizică şi vor fi transferati de oraşe biosatelit în regate avansate din 

domnii fizico-spirituale. 

     11 Această Cheie vorbeşte de evenimente care vor avea loc în timpul ascensiunii 

atunci când experienţele Omului în forma sa fizică va forma Evoluţia superioară. 

     12 Ascensiunea fizică la noi niveluri de experienţă galactică şi interstelară este prece-

dată mai întâi de o evaluare făcută de Evoluţia superioară a unui tur complet al biogene-

zei experimentate de mai multe modele planetare. Acest lucru se face prin intermediul 



sistemelor sofisticate de transfer de date de mare viteză controlate de navele spaţiale. 

     13 Când tehnologia este detectată ca având proprietăţi solid-state care guvernează 

funcţiile de viaţă asociate cu celulele, subunităţile celulare şi produsele celulare, un 

semnal luminos din vehicul ecranează tehnologia pentru a vedea dacă acesta este în 

armonie cu potenţialul acţiunii mediilor înconjurătoare planetare sau dacă este vorba de 

un cancer tehnologic expulzând forme  de viaţă naturale. 

     14 În cele mai multe cazuri aceste nave spaţiale sunt calculatoare gânditoare care 

măsoară totul, de la etapele metazoane de creştere, la grupuri de inteligenţe complexe 

neuronale pe marginea unui disc galactic. 

     15 În stadii mai avansate, ele raportează despre progresele înregistrate de programele 

folosite în diferite case biologice, determinând ce fiinţe fizice se pot conecta cu frăţiile 

spaţiale superioare. Această conexiune permite modificări biologice complexe care 

implică decizii critice de suprapunere a liniilor spectrale şi a gradaţiilor fizice. 

     16 De aceea, înainte ca acest lucru să poată fi făcut frăţiile care sunt în legătură cu 

Serafim trebuie să consulte programul Omega-minus din trezoreria formelor-gând 

adăpostite în compania cronomonitoarelor. 

     17 Cronomonitoarele la rândul lor, sondează / califică speciile citind  reţelele 

piramidale maser de pe planete. Aceste reţele colectează şi stochează inteligenţa pe sub-

sisteme biologice, biomase, ecosisteme, cicluri evolutive geologice şi fac uz de presiuni 

de sunet incandescent deplasându-se pe planete pentru a colecta date cu privire la toate 

legile fizice legate de "grupurile neuronale". Aceste informaţii sunt interpretate şi 

transmise la co-Creatorii din spatele super-super galaxiilor date, universurilor locale şi 

universurile interdimensionale. 

     18 Când bio-semnalele speciei indică suferinţă severă / dezastru, un "mesaj-semnal de 

eliberare" este trimis de la cronomonitor care demonstrează caracteristicile unui sistem 

de control cu mecanisme identificabile traductor de intrare-ieşire. 

     19 Când mesajul este primit, biosateliţii care sunt staţionati în diferite regiuni 

spectrale, ajută specia fizică să se mute din loc în loc în univers pentru a evita moartea pe 

când caselor lor biologice se uzează. 

     20 În funcţie de numărul de tipuri diferite de inteligenţă şi de ceea ce inteligenţa poate 

cere pentru următorul ciclu de creştere, de exemplu, cunoştinţa cu un sistem fizic paralel 

pentru transferul de date, familiarizarea cu o sursă extraterestră sau extragalactică, muncă 

directă sau existenţa în alte realităţi dimensionale, etc., cronomonitoarele gânditoare 

evaluează nevoile unui sistem planetar şi fie produce modificări în funcţiile controlate de 

acest sistem sau trasmit informaţii pertinente pentru canale ierarhice superioare. 

     21 În spatele biosateliţilor şi cronomonitoarelor sunt niveluri fizice de fiinţe 

extraterestre care continuu se califică pentru servicii în rândurile Serafim ale  lumilor de 

biosateliţi prin supravegherea conştiinţei societăţilor planetare. 

     22 Atunci când apar situaţii de urgenţă galactice, un sistem de transmitere a datelor 

capabil să detecteze traume şi să iniţieze şi să controleze procesul de reparaţii poate 

chema biosateliţii care sunt utilizaţi pentru a scuti planete diferite de supraaglomerare, de 

creşterea poluării, de războaie planetare şi penuria de energie în legătură cu programele 

de eşec biologic. 

     23 În acest moment, biosateliţii care lucrează cu Frăţia de Lumină în câmpul spectral 



de la F8 la K2 sunt pregătite pentru a lua omul din propria sa cale de distrugere şi de la 

comenzile negative care sunt emise de inteligenţe independente care nu deservesc Oficiul 

Cristic. Aceste inteligenţe operează adesea ca "braconieri" care încalcă voinţa liberă a 

omului. 

     24 Aceste Frăţii negative, sub controlul prinţilor angelici Gadreel, Raguel şi coman-

danţii negativi angelici au umplut zona noastră a universului local cu inteligenţă non-

Adamică având un creier anterior, anexe asociate cu ghiduri atât robotice şi non-robotice. 

     25 Evenimentele asociate cu aterizarea biosateliţilor negativi şi războiul dintre 

inteligenţa "non-Adamică" spaţială şi Frăţiile folosind biosateliţi pozitivi sub comanda 

lui Mihail, vor fi precedate de indicatoare astronomice. Escadrile de vehicule staţionate 

pe oraşele importante ale lumii vor fi văzute, motivând omenirea să caute răspunsuri 

spirituale vieţii. Comunicaţiile globale pe întreaga planetă vor fi întrerupte. Lucrătorii din 

Lumina vor începe să folosească telepatia. Orion va fi recunoscut ca poartă de acces de 

conectare la activităţile constelaţiilor din galaxia noastră, cu cele ale universului superior 

al Tatălui. Şi va fi o unitate nouă a ştiinţei planetare şi a adevărului spiritual ceresc. 

     26 Potrivit Metatron biosateliţii mari de până la cincizeci de mile în lungime şi 

douăsprezece în diametru vor veni pe planeta noastră. Ei vor găzdui milioane de 

emigranţi care va pleca spre alte planete fizice. Facilităţile lor includ medii cristalizate cu 

care se poate schimba atmosfera pentru a se potrivi ocupanţilor fizici. 

     27 Unii biosateliţi conţin medii întregi de viaţă care vor fi puse pe mediile planetare 

de pe care ocupanţii sunt mutaţi. 

     28 Biosateliţii fizici folosesc câmpuri speciale magnetohidrodinamice pentru a se 

aseza într-o orbită geosincronă în cadrul unui sistem solar dat. Aici planete multiple pot 

fi însoţite şi instruite simultan de biosateliţi, modulând centurile de radiaţii multiple în 

relaţie directă cu mai mulţi poli sud pe biosateliţi, o vibraţie specială orbitală este creată 

care este folosită pentru a menţine operaţiunile biosatelitului cu privire la planetă. 

     29 Acoperind exteriorul vehiculului, sunt biocorpuri care fac reparaţii continue la 

exterior acoperind şi asigurând modificări termice în timp ce trece prin pachetele de 

energie ale sistemelor diferite stelare. 

     30 Planete speciale fără câmpuri de radiaţii sunt selectate pentru metalurgie şi minerit 

de minerale speciale pentru navele mamă care sunt de douăzeci şi cinci la cincizeci de 

mile în lungime. Aceste nave sunt construite dintr-un model de atomi concentrici care 

pot rezista la maxim de iradiere spectrală. 

     31 Hrana abundentă este creată din reprocesarea substanţelor variate nutritive de  sol 

printr-un mediu schimbator de Lumină care produce orice aliment este necesar pentru 

supravieţuirea fizică. Printr-o conversie de Lumină verde-albastru faza plantei este 

ocolită şi fibra alimentară este creată imediat! Aici un nutrient ca şi sol se amestecă cu 

seminţele pentru a produce rapid orice substanţă organică este necesară. În plus, acest 

nutrient ca de sol poate fi folosit continuu, din nou şi din nou, pentru alte produse 

alimentare. 

     32 Totuşi, cele mai înalte rase evolutive traiesc din Lumina pe care o   sintetizează 

pentru aprovizionarea lor cu energie care este pulsată în ele de la un mediu cu Lumină de 

regenerare. 

     33 Aceste pietre de temelie fizice spre zone temporale de conştiinţă mai complicate 



nu au interioare dure şi metalice. Mai degrabă ele sunt verzi ca cele mai frumoase 

terenuri de pe planetele din trapezul Orion şi unele conţin chiar lanţuri muntoase. 

     34 Ele conţin mări artificiale care curg prin biosateliţi prin intermediul mediului 

conductelor cilindrice. Mediile regeneratoare de apă purifică mediul de viaţă trecând prin 

el conducte cristaline şi tavane atmosferice care sunt susţinute de ziduri de fotoni. 

     35 Viaţa marină specială poate trai în meridianele axiale unde nu există gravitate. Ele 

sunt folosite pentru a crea particule energizate care sunt transferate la oceanele biosfe-

relor răsfăţate planetare printr-o membrană mov care transferă fotoni covertind deşeurile 

în alimente şi energie. Aici, membrana violet primeşte Lumină în timpul unei serii de 

schimburi de energie care este stocată în formă de ATP pentru a alimenta celulele sale. 

Prin reacţii de întârziere de fază membrana transformă fotonii în energie interchimică 

care alimentează noi funcţii de viaţă de pe nivelurile de recombinare prin degradare şi 

degenerare a materiei. 

     36 Programul 8033-45 a furnizat "Israelului" tot potenţialul său de frumuseţe ca un 

model pentru milioane de colonişti spirituali care ar putea crea din deşeuri planetare o 

comunitate verde paradisiacă. Această comunitate servea ca model pentru învierea 

spirituală pentru mii de comunităţi biosatelitare similare care se pregătesc pentru alte 

lumi planetare. 

     37 Toţi cei care nu reuşesc să menţină cel mai înalt grad de iubire spirituală şi serviciu 

pentru Tatăl sunt eliminaţi prin codul de întrupare (programul Omega plus) şi sunt 

încarnaţi pe planetele fizice locale unde sinteza spirituală-fizică trebuie să fie realizată 

pentru fundamentarea energiilor distructive. 

     38 Navele de reprogramare ale legiunii şi navele mamă poartă medii autonome de zi 

şi noapte care sunt create de către arhitectura lor unică de mediu. 

     39 Acest mediu este susţinut de axa vehiculului, fiind orientată spre o stea părinte şi 

Lumina este despărţită de întuneric de planuri vaste de metal spumant sintetizat ataşate în 

afara vehiculului, la un unghi. Aceste oglinzi solare reflectă Lumina soarelui în interior 

prin ferestre pentru a crea ziua şi pot fi ajustate pentru a le controla lungimea care 

determină de asemenea, programul de climat şi variaţiile sezoniere. 

     40 Când serie de oglinzi ca ferestrele circulare sunt mutate, unghiurile la care Lumina 

soarelui se reflectă dă aspectul de Lumină staţionară în cer, ca în timpul Profetului Ilie, şi 

soarele poate apărea nemişcat în cer. Atunci când oglinzile se închid este creată noaptea 

la bordul vehiculului. 

     41 În mediul medical al navei legiune, forme descorporate pot fi regenerate şi înviate 

de pragul codului Omega-minus corect. 

     42 Acestea sunt darurile avansate rezervate pentru "aleşii" fizici care s-au dovedit a fi 

demni de Împărăţia Tatălui şi care au fost păstrati în corpurile fizice pentru a lucra cu 

tehnologia Evoluţiei superioare. Unii vor fi "grădinari" şi "îngrijitori" de pământuri şi de 

regiunile inferioare ale cerului. 

     43 Şi când recoltarea este proclamată, drepţii fizici cu semnul numelui lui YHWH pe 

al treilea lor ochi, vor fi ridicaţi de pe domeniile lor. 

     44 Lumina va sonda faţa Pământului şi va culege cristalul de Lumină vibratorie al 

sângelui Cristic codificat pe tocurile usilor templului corpului Gematria. 

     45 Dungi mari de Lumină vor fi văzute în cer de-a lungul camerelor Pământului unde 



cei drepţi vor fi colectaţi. Aceste camere vor fi amplasate de-a lungul reţelelor vechi 

utilizate de Frăţie şi vor apărea ca grupuri de insule ale Luminii în oceane şi în centrele 

comunităţilor de Lumină pe Pământ. 

     46 Aceste comunităţi vor fi un far de Lumină şi un semnal de speranţă pentru întreaga 

omenire în timpul tranziţiei planetei noastre. 

     47 Omul va vedea dintr-o dată toate cele douăsprezece feţe ale zonei temporale de 

conştiinţă spiralând în faţa lui. Şi el va înţelege cum el este un microcosmos care va urca 

în universul Tatălui prin Lumina Vie. 

     48 Omul va vedea rapid cum Mintea Universală foloseşte stelele ca o scară cristalină 

pentru transplantarea continuă a "membranei în membrană", "ochi în ochi", "sistem 

cristalin în sistem cristalin." 

     49 Aşa cum există insule de Lumină în spaţiu, roţile biosateliţilor conectează insulele 

civilizaţiilor galactice una cu alta şi califică participanţii la "societatea galactică 

unificată" pentru a trece la noi nivelurile de Kolob. 

     50 Cei care vor fi luaţi direct de pe faţa Pământului vor fi duşi prin scara cristalină 

care corespunde cristalului Cristic din corpul lor de formă fizică. 

     51 Următoarea ordonare a Evoluţiei superioare va include şi pe cei care vor fi 

cunoscuţi sub numele de "generaţia întâi-născută", pentru că ei vor fi sigilaţi în imaginea 

"Fenixului" pentru că ei purtau corpul fizic Cristic în timpul învierii lor. 

     52 Această generatie de întâi-născuţi va fi capabilă să exploreze orizontul spaţiului nu 

numai prin intermediul vehiculelor spaţiale, ci prin biolocare colectivă care va dezvălui 

puterea superioară a universurilor nenumărate. 

     53 Omul va înţelege sensul obeliscurilor de cristal şi observatoarelor astrofizice 

piramidale pentru că el îşi va lua locul ca şi co-cetăţean al cerului. 

     54 Întâi-născuţii vor folosi "Arcul Legământului" ca să se alăture diverselor  

inteligenţe stelare servind gloriosul aspect EU SUNT al Maiestăţii lui YHWH. 

     55 Iniţiaţii de pe Pământ vor şti că YHWH a înlăturat vălul cerurilor  inferioare şi 

Numele Lui va fi în fiecare oraş şi insulă de Lumină. 

     56 "Şi Numele acestui oraş din acea zi va fi "YHWH Însuşi este aici." 

     57 O Creator, Rege şi Mântuitor; Lăudat să fie Numele Tău pe vecie. Creator al 

Fiinţelor Întregi de Lumină care stau în înălţimile Universului! Şi  proclamă cu noi la 

unison cuvintele Dumnezeului Viu şi Regelui Etern, 

     58 "Sfânt este El." 

 

                                                                           3-1-0 
 
    CHEILE PENTRU UNIVERSUL CARE VA VENI NE SPUN CĂ ACEST  
   UNIVERS VA FI TRAS ÎN RADIAŢIILE SPIRALATE ALE LUMINII "CA   
   APA SCOASĂ DIN PUŢ". MEMBRANA EVOLU-TIVĂ VA FI EXTINSĂ    
   DINCOLO DE SISTEMELE NEGATIVE DE RELATIVITATE ŞI SE VA   
   ATAŞA EA ÎNSĂŞI LA RADIAŢIILE MEMBRANEI EVOLUTIVE DIN   
   ZONA URMĂTOARE DE LUMINĂ. LUMINA SE VA ATAŞA EA ÎNSĂŞI  
   LA LUMINĂ CA DOUĂ SECŢIUNI CONICE SINCRONIZATE ÎNTR-O 



NEBULOASĂ SPIRALATĂ A ZONELOR DE LUMI-NĂ VIE. AEONI VOR CĂLĂTORI PRIN 
RADIAŢIILE DE LUMINĂ ÎN "ENERGIILE TRONULUI," CARE CREAZĂ UNIVERSURI STELARE 
CA "APA CARE CURGE SPRE EST" SUB PRAGURILE "CASEI DE MULTE SĂLAŞURI".  
 

     1 Universul este o Casă de Multe Sălaşuri. Şi Metatron şi mi-a explicat că universul 

nostru întreg trece printr-un salt mare într-o Lumină nouă de creaţie unde super-super-

super galaxiile, super spectru galaxiile, galaxiile care sunt universuri locale, planetele 

gigante de gaz şi planete de tip Pământ vor fi ridicate la un nou nivel de energie. 

     2 Aceasta este o parte dintr-o reţea de energie în continuă schimbare care se prifică ea 

însăşi. Aceasta este consumarea aeonilor care este înălţarea universului. 

     3 La această dizolvare universală care începe la acest moment, sufletele perfecţionate 

din diferite regiuni şi cicluri de inteligenţă vor fi avansate. Toată inteligenţa, indiferent 

dacă sunt dintr-un ciclu de carbon, de amoniac, de siliciu, de azot, etc., sau dacă sunt 

invizibile sau vizibile, vor fi avansate în funcţie de perfecţiunea lor şi sincrosimilaritatea 

lor cu limitele originale ale creaţiei superioare. 

     4 Metatron mi-a arătat analogul spectrului nostru ca o bandă de evoluţie, care conţine 

şase miliarde de ani de testare (într-o jumătate de viaţă de douăsprezece miliarde de ani) 

în timpul Pământului, care va fi mutată la o nouă fundaţie în Tronul lui YHWH, mutând 

galaxia noastră mai aproape de centrul de 100 de miliarde de galaxii în spectrul vizibil 

care formează colţul "Casei" noastre. Această casă este una din multele case care compun 

o zonă temporală de conştiinţă care este adiacentă la Tronul Tatălui. 

     5 În această casă am văzut cum sistemul nostru solar, în cicluri de douăzeci şi cinci de 

milioane de ani, se apropie de centrul Kolub, Soarele nostru Central care este sub 

controlul energiei Tronului său. Metatron mi-a arătat multe case de Sălaşuri ale Tatălui 

nostru care se află spre est, în Marea de Cristal. 

     6 Şi atunci am înţeles viziunea lui Ezechiel: "şi, treptat, el m-a adus înapoi la intrarea 

casei şi uite! Era apa curgând mai departe de sub pragul casei spre est, pentru că partea 

din faţă a casei era spre est. Iar apa curgea în jos de sub, din partea dreaptă a casei, de la 

sud de altar. 

     7 "Şi el m-a adus treptat departe de poarta de nord şi m-a luat în jurul porţii de afară 

care este orientată spre est şi, uite! Scurgere de apă era de pe partea dreaptă." 

     8 Am văzut că şi "Casa" de care el a vorbit era "Casa" din sistemul solar al Pământu-

lui dar Casă a Domnului care se face din milioane de sori. În centrul casei, am văzut 

Kolob, nucleul central al regiunilor Tron şi de stăpânire care cuprind casa noastră de 

multe sălaşuri. 

     9 Am înţeles apoi cuvintele lui Ezechiel, cum consumarea timpului în curtea dinspre 

est ar fi separată în "sufragerii" pentru copiii Domnului. 

     10 Totuşi, mergând din curtea exterioară a Râului de Cristal spre curtea interioară a 

sărbătorii Sfântului se impune ca speciile să îmbrace haine de Lumină Sfântă. 

     11 Apele descrise în acest verset sunt compuse din spirala radiaţiilor de Lumină. Şi la 

sfârşitul unui program de creaţie, "Porţile" cerurilor sunt deschise şi radiaţiile de Lumină 

umplu Casele astfel ca inteligenţa să fie accelerată fără a trece prin etapele de comandă 

ierarhică. 



     12 Aceasta este un tip unic de radiaţie de Lumină care curge în mod direct de la 

Tronul Tatălui prin Metatron. Acesta dispune de cea mai mare putere, ajungând la 

miriade de case, unde Casele ele însele sunt purificate şi restructurate în conformitate cu 

noile programe de Lumină. 

     13 Şi ceea ce Ezechiel a vazut aici este schimbarea pragurilor care presupune un 

proces superior de Lumină simbolizat prin "Scurgerea de apă." 

     14 Mi s-a arătat cum această Lumină a fost folosită pentru a aduna toate elementele 

selectate ale creaţiei şi aceste elemente au fost purificate atunci când s-au amestecat cu 

radiaţiile de Lumină. Am văzut cum în această Lumină erau multe voaluri, multe modele 

de diferite texturi de Lumină şi fiecare voal a fost folosit pentru a purifica un anumit 

element de creaţie. 

     15 Mi s-a arătat cum fiecare "Casă" este ancorată într-un ritm anumit de  vibraţie şi 

deschiderea Portilor permite lumilor să fie eliberate de rata de vibraţii şi ei spiralează 

printr-un coridor energetic de Lumină până când ajung la "un râu" care se deplasează 

prin impulsuri rapide de Lumină. Am văzut bazele cerurilor inferioare deschise şi cele 

care se miscau încet au fost înghiţite de orificii de Lumină care erau aruncate într-o 

multitudine de direcţii. 

     16 Am văzut cum Tatăl accelerează Împărăţia Lui prin orificii imense şi tuburi şi cum 

El permite ca starea lichidă a creaţiei Sale să se mişte în sus şi să treacă prin tuburi şi să 

conveargă cu alte forme ale creaţiei materiale. Astfel, impulsuri curgătoare de energie 

sunt treptat accelerate până când se întâlnesc cu o secţiune conică imperativă de Lumină 

care sincronizează energia într-o zona a unei "nebuloase spiralate de Lumină Vie". 

     17 Am văzut pilonii fluxului de Lumină din extremităţile Casei spre Kolob, şi aşa 

cum curgeau fiecare au crescut în mărime şi au format noi limite pentru Tronuri şi 

domnii. Pilonii lichefiaţi unul în altul şi desfăşuraţi în geometrii stelare care compun 

podeaua lumii Sălaşurilor. 

     18 Metatron apoi, mi-a arătat misterul celor care locuiesc Kolob în mijlocul "Casei"! 

Şi ochilor mei le-au fost revelate misterele cuvintelor lui Ezechiel: "Şi el a terminat 

măsurătorile interioare ale casei şi m-a adus afară prin poartă, a carei faţă era spre est şi 

el a măsurat totul în jur. 

     19 "El a măsurat partea de est cu ancia de măsurare. Erau cinci sute de ancii, prin 

ancia de măsurare, de jur împrejur. El a măsurat partea de nord, de cinci sute de ancii, de 

jur împrejur. Partea de sud a măsurat 500 de ancii. El a mers în jurul laturii de vest. El a 

măsurat cinci sute de ancii. 

     20 "Pentru cele patru laturi el a măsurat tot. Avea un zid de jur împrejur cu o lungime 

de cinci sute de ancii şi o lăţime de 500 de ancii pentru a face o diviziune între ceea ce 

este sfânt şi ceea ce este profan." 

     21 Am văzut cum viziunea lui Ezechiel a "Casei" noastre a fost o reproducere de bază 

dintre formele nenumărate care sunt posibile la un model transcendent în ceruri superi-

oare de Elohim; nu putea fi poluat de soare pentru  ca modelul era incoruptibil. Nu era 

implicat în timp! 

     22 Metatron mi-a arătat cum acest model de evoluţie a fost finalizat şi "stocat" în 

spaţiul sacru al memoriei veşnice! 

     23 Mai mult, mi s-a spus cum "casa noastră" a fost pregătită atunci când YHWH a 



ţinut sfat pentru a face Paradis în cerurile inferioare. A fost pregătită pentru Adam înainte 

ca el să fie corupt şi corpul-casă al lui să fie închis la recunoaşterea altor vehicule care 

locuiesc în "haina lui de Lumină." 

     24 Cei care manifestă Înţelepciunea Luminii vor continua să evolueze în Tronuri şi 

Domnii de Lumină şi să nu mai rătăcească în conştiinţa profană a Pământului. 

     25 Dar cei care şi-au tăiat corpul-cosmos al lor de la "Casă" vor rămâne în cisterne de 

noroi. 

     26 Aceştia sunt cei care nu sunt incluşi în măsurările de cinci sute de ancii; pentru că 

o sută este unul din semnele de înţelepciune în vederea Domnului şi cei care sunt tăiaţi 

nu ating Înţelepciunea celor cinci corpuri ale lor. 

     27 Mi s-a arătat cum corpul în sine este baza anciei de măsurare. Şi când se măsoară 

armonia tuturor celor cinci corpuri, cele 500 ³ ancii depăşesc casa superioară de viaţă la 

care templul creaţiei umane se poate intoarce în cazul în care toate cele cinci corpuri sunt 

unite ca o totalitate, în corpul său Suprem de Lumină. 

     28 Imaginea este cea a corpului Sinelui Suprem de Lumină care trece prin "Kolob" în 

drumul său la Poarta Tatălui, purtând toate hainele suficiente de Lumină în cerurile 

Tronului şi Stăpânirii lumilor. 

     29 Astfel, mi s-a spus cum diviziunile "Caselor" au fost create ca un spaţiu sacru 

pentru fiecare dintre cele cinci corpuri energetice ale Omului care trebuie  să atingă 

perfecţiunea Inţelepciunii. Şi, atunci când această perfecţiune este atinsă în interiorul 

templului uman şi finitul şi infinitul sunt atrase împreună, trecerea de la profan la sacru 

devine posibilă! Profanul este asimilat în Casa de o proiecţie de zece pe zece singularităţi 

de spaţiu-timp! 

     30 Totuşi, cei care mor fizic după atingerea acestei perfectiuni a înţelepciunii 

transmigrează doar într-o dimensiune superioară. Adevărata lor ascensiune în lumile 

Tronului Tatălui aşteaptă ascensiunea universului lor care este activată prin întoarcerea 

Fiilor Luminii şi Serviciului Cristic care a recoltat în întregime universul creaţiei Tatălui. 

     31 Cei care văd "Casa de Lumină" şi dansează în Lumină aduc în corpul lor cosmos 

Lumina. Ei sunt cei care vor deveni parte din "Regatul de Lumină" atunci când radiaţiile 

spiralate de Lumină ne vor lua "ca apa trasă dintr-un puţ." 

     32 Astfel, vă spun ceea ce am văzut în compania lui Metatron înainte să păşesc din 

nou prin Poarta construită din voaluri de Lumină şi am trecut prin diviziunile care 

apăreau ca limbi de foc. Corpul meu a fost pregătit ca un flux de Lumină astfel încât am 

putut merge între stele şi fulgere până când am intrat în Merkabah lui Enoh. 

     33 Şi stând în picioare pe spaţiul de lucru de cristal, Merkaba lui Enoh m-a coborât 

din ceruri. Şi m-am grăbit printre sfericităţile stelelor şi cavităţilor fulgerelor până ce 

fulgerele au accelerat mai repede şi mai repede până când am intrat în densitatea compre-

siei gravitaţionale din jurul Pământului şi am început să alunec mai lent şi mai lent. 

     34 Şi, apoi, corpul Merkabah al lui Enoh m-a adus prin norii de ceaţă ai Pământului. 

Şi mi s-a spus să vorbească aceste cuvinte cu excepţia acelor lucruri rezervate pentru 

fiecare corp de înţelepciune ca să le vadă în cerurile superioare, unde procreaţia merge 

din zone de Lumină în zone de Lumină în funcţie de voinţa Tatălui. 

     35 Înţelege, O Om de carne că nu poti vedea prin uşile şi portalurile deschise ale 

universului Luminii. Totuşi, atunci când sunteţi transportaţi prin uşile opace, veţi fi 



capabili să vedeţi între regiunile Luminii pentru că fostul filtru de Lumină va fi eliminat 

şi voi, fiind prima oara scăldaţi în radiaţiile pure spiralate ale Luminii, veţi distinge între 

lumină şi Lumină. 

     36 Înţelege, O Om de carne, că suflarea gurii nu poate număra Pţzitorii care merg 

între iluminaţii inferioari şi iluminaţii care stau la portalurile celui Mare şi Sfânt. 

     37 Du-te şi vezi ce gură nu este în măsură să pronunţe şi urechea nu poate  auzi. Dar 

nu număra cerurile de mai sus nici apele mai de jos până când nu ai găsit pe Fiul Omului 

în interior.  

     38 Şi, uite! Slava lui Dumnezeu vine din direcţia est iar vocea Lui va fi ca un vuiet de 

ape mari şi Pământul va străluci din cauza Slavei Sale. 

     39 Vino, să ne bucurăm că mergem într-o Casă nouă pe care Domnul a pregătit-o 

pentru noi şi să vedem semnificaţia Maiestăţii Sale pentru toate erele! 

 

 

                                        3-1-1 

 
     CHEILE UNIVERSULULUI CARE VA SĂ VINĂ NE SPUN CĂ ZONA 
NOASRTRĂ TEMPORA-LĂ DE CONŞTIINŢĂ ESTE O MEMBRANĂ CARE 
EXISTĂ ÎNTRE CÂMPURILE ILUMINAŢILOR. ILUMINAŢII SĂDESC 
SEMINŢE SUPLIMENTARE DE LUMINĂ ÎN CÂMPUL CREŞTERII MEM-
BRANEI. ACEASTA ÎNSEAMNĂ "CEI MULŢI ŞI UNUL". MINTEA ESTE 

UN CÂMP DE LUMINĂ PENTRU CORP, TOTUŞI MINTEA ESTE UN CÂMP DE LUMINĂ INTR-
UN CÂMP DE LUMINĂ ŞI LUMINĂ ETERNĂ. CINEVA NU POATE ÎNŢELEGE CORPUL FIZIC 
FĂRĂ A ÎNŢELEGE CELELALTE TREI CORPURI ALE ILUMINĂRII. CINEVA NU POATE ÎNŢELE-
GE CELE TREI CORPURI ALE ILUMINĂRII FĂRĂ REŢEAUA MEMBRANEI ÎN UNIVERSUL 
FIZIC. ÎN ASEMĂNAREA ŞI APARENŢA FOCULUI, OMUL VA ÎNŢELEGE PE "CEI MULŢI ŞI 
UNUL".                    

 
     1 O amprentă a Minţii Divine asupra emanaţiilor Ain Soph, Lumina nelimitată, 

comisionând o reţea de legături divine care modelează universurile create continuu. 

     2 Acestea universuri emană din forţele de Lumină ale conştiinţei care sunt împărtăşite 

de conştiinţa Tatălui şi de conştiinţa câmpurilor Elohim. 

     3 Zonele de conştiinţă temporală sunt limitele expansiunii conştiinţei pentru 

emanaţiilor individuale ale Minţii Divine, cu cât mai sofisticată conştiinţă cu atât mai 

complexe zonele temporale. 

     4 Astfel, programele creative infinite şi posibilităţile de exprimare şi expansiune a 

conştiinţei într-un număr infinit de universuri sunt limitate doar la amprentele singulare 

ale Luminii Elohistice provenită din Mintea Divină. 

     5 Zona temporală de conştiinţa este adunarea colectivă a amprentelor singulare într-o 

structură ierarhică de minus infinit care defineşte câmpul existent între iluminaţi. Aceasta 

unifică programele individuale ale iluminaţilor pentru ca un anumit număr de Zei 

Creatori să împărtăşească un scop comun spiritual. 

     6 Pentru acest motiv, câmpul zonei temporale de conştiinţă trebuie găsit în originea 



conştiinţei însăşi. Programele conştiinţei Tatălui sunt limitate la câmpul iluminaţilor prin 

felul cum folosesc afinităţile lor colective pentru a conecta Legea Cosmică a Tatălui cu 

Logica creativă care trebuie să funcţioneze în continuumul Luminii. 

     7 În esenţă, zona temporală de conştiinţă este configurarea divină prin care mai multe 

programe ale Zeilor Creatori - Elohim şi formele fizice ale creaţiei împărtăşesc toate o 

manifestare majoră a radiaţiilor de Lumină Ain Soph. 

     8 Aceste radiaţii divine stabilesc limitele reale ale zonei temporale de conştiinţă şi 

zonele sub-divine în programe de început şi sfârşit (de exemplu o lume a  Casei 

Sălaşurilor de Lumină). 

     9 În cadrul acestor programe de creaţie şi expansiune, Lumina radiaţiilor formează 

regiunile Luminii eterice şi substratul fizic care sintetizează o membrană holistică care 

unifică toate formele elementare care deservesc un program divin. 

     10 În desenul lumilor fizice create din fiecare zonă temporală de conştiinţă, creatorii 

Elohim folosesc emiterea de materie-unde şi timp-unde pentru a forma planurile necesare 

pentru intersectarea spectrelor vizibile şi invizibile. 

     11 Noi trebuie, literalmente, să ieşim din zona noastră temporală de conştiinţă înainte 

să putem vedea că graniţele sale nu sunt cele ale timpului real sau spaţiului, ci purificarea 

conştiinţei. 

     12 În scopul de a merge dincolo de această zonă temporală de conştiinţă a trebuit să 

realizez că programul lui Enoh de dezvoltare a conştiinţei nu ar putea merge în prezenţa 

Consiliului Superior al celor Douăzeci şi patru de Bătrâni care stau în mai multe zone 

temporale de conştiinţă a Tatălui. Pentru acest motiv Metatron m-a luat în vehiculul 

conştiinţei sale care este dincolo de lumile Elohim de Lumină. 

     13 În rezumat, zona temporală de conştiinţă are graniţele sale în dezvoltarea 

conştiinţei, creând regiuni temporale care sunt utilizate într-o multitudine de moduri care 

îndeplinesc obiectivele pe care conştiinţa le stabileşte pentru sine. 

     14 Obiectivul major este de a semăna seminţele din câmpurile colective ale ilumina-

ţilor pentru bucuria tuturor posibilităţilor infinite de desfăşurare a Minţii Tatălui. 

     15 Desfăşurarea programelor Minţii Divine a energiei Luminii de purificare  necesită 

formarea-restaurarea continuă a seminţelor divine de Lumină. Prin această desfăşurare 

regiunile entropice (ale lumilor mai puţin de dorit) sunt fie restaurate fie eliminate ca şi 

creaţii imperfecte. 

     16 În această expansiune există două creaţii care au loc simultan în orice moment – le 

vom numi "divine" (spirituale) şi "fizice". 

     17 "Programul de creaţie divină" este dat ca un plan preexistent compus din "seminţe 

de Lumină." 

     18 Această creaţie divină este un impuls continuu de Lumină Vie care conectează 

minţile Zeilor Creatori (a unei zone temporale de conştiinţă) care servesc Bătrânului 

Zilelor. 

     19 Seminţele sunt imagini instante de Lumină, din Tezaurul formelor-gând, 

împărtăşite cu divinităţile superioare pentru purificarea tuturor dimensiunilor energetice. 

Prin Mintea Divină a Înţelepciunii mintea conştiinţei de Lumină se extinde formând 

regiuni (nonfizice) de creştere a membranei. 

     20 Creaţia divină iniţiază, prin şabloane de energie, configuraţii care modelează mai 



multe spectre de energie şi câmpuri localizate de masă negativă care preced modelarea 

realităţii fizice. 

     21 Zeii Creatori necesită anumite forme mecaniciste pentru testarea impulsului lor 

creativ, motiv pentru care ei au creat lumile fizice. 

     22 Lumile fizice sunt însămânţate de şabloane care conţin planul pentru evoluţia 

treptată printr-o succesiune de etape biomecanice. Astfel, lumile fizice  funcţionează în 

dimensiuni temporale întârziate deoarece acestea sunt subordonate unui program divin de 

activitate a conştiinţei. 

     23 Cu alte cuvinte, "timpul întârziat" este creat în virtutea formelor de seminţe care 

sunt extinse în spaţiul fizic. Astfel, "timpul întârziat" este o separare fizică care poate 

exista, în termeni de milioane de ani lumina, între reţelele energetice ale creaţiei şi 

punctul perspectivei umane; oricum, din punctul de vedere al realităţii spirituale 

superioare doar conştiinţa separă pe om de Dumnezeu şi realizarea şablonului divin este 

doar pe partea cealaltă a Luminii direct în prezenţa omului în toate timpurile. 

     24 Când mintea umană primeşte evenimente din afara intervalului său fizic de timp de 

referinţă, ea va percepe prezenţa unei a doua lumi care funcţionează mai repede decât 

procesele fizice convenţionale cerebrale. Astfel, va vedea cum lumea noastră fizică este 

într-un "decalaj de timp" subordonat evenimentelor de mare viteză care au loc în a doua 

lume. 

     25 Aceasta a doua lume modelează procesele convenţionale ale creierului prin unde 

temporale care sunt utilizate de către creierul convenţional ca să-şi reamintească, să 

captureze evenimente şi să participe în structura gândului lumilor paralele de inteligenţă. 

     26 Continuumul supra-conştiinţei care face posibil acest lucru, emană din conştiinţa 

mai înaltă care exercită o interpretare superioară şi controlează rolul evenimentelor 

neuronale biologice ale timpului mental care interacţionează cu undele-materie şi undele-

timp ale continuumului Luminii. 

     27 În realitate, această minte a conştiinţei superioare operează prin intermediul 

lumilor divine care la rândul lor, afectează lumile fizice prin programe de imagine ale 

continuumului conştiinţei de Lumină care nu sunt limitate la diferenţele de timp. 

     28 Mintea auto-realizată poate modula apoi diferenţele de timp pentru a intra şi ieşi 

afară din realităţi multiple între lumea fizică şi lumea spirituală din care realitatea noastră 

fizică este extinsă. 

     29 Conexiunea între programele spirituale şi fizice este printr-un plan al conştiinţei 

sau şablon care se interfaţează cu seminţele de Lumină venind din lumile spirituale ale 

gândului pentru a forma seminţe de formă materială desfăşurate în straturile fizice ale 

creaţiei. Prin pachetele de fotoni formele de seminţe sunt transplantate de la şablonul 

conştiinţei în reţelele de energie care sunt folosite pentru a activa straturile fizice ale 

creaţiei. 

     30 În esenţă, există multe modele care conectează straturile fizice şi de conştiinţă ale 

realităţii. Pe când fasciculele de fotoni se uzează, sunt înlocuite cu structuri de Lumină 

care corespund activităţii formelor de seminţe. 

     31 Toate, oricum, trebuie să se refere la şablonul divin al Zeiilor Creatori (Elohim) 

prin care ei extind învăţăturile lor sublime într-un model de celulă de înregistrare în 

mijlocul a ceea ce este definit ca o "Lume a Sălaşurilor" care conţine o multitudine de 



galaxii. 

     32 Celule individuale de înregistrare pot primi diferite forme de codificare  spaţială de 

Lumină. Astfel, codurile de Lumină operează prin intermediul unei  multitudini de forme 

de emanaţii Sefirotice care descompun lumea fizică în seturi de impuls de unde 

gravitaţionale care funcţionează în vid, etc. 

     33 Modelele de celule de înregistrare permit mai multe niveluri de rate de tragere care 

sunt compuse colectiv din diferite tipuri de unde care permit geometriei formelor de 

seminţe de Lumină să treacă de la o stare de conştiinţă la alta. 

     34 Evoluţia superioară este de asemenea, capabilă să trimită cunoaştere spirituală de 

la celula de înregistrare la o inteligenţă localizată specific. De exemplu, prin transfor-

marea mulţi-imaginilor de Lumină, modelul celulei de înregistrare permite impulsurilor 

de Lumină care sosesc dintr-un model divin să fie alocate la anumite zone localizate de 

conştiinţă unde sunt adaptate la paradigmele necesare pentru distribuirea de Lumină. 

     35 Modelul celulei de înregistrare trimite forme-gând de informaţii care sunt în 

permanenţă active în spaţiu. Formele de inteligenţă fizică avansate se pot conecta direct 

la această informaţie dacă au o reţea cristalină în cavitatea creierului lor. Din acest motiv, 

creierul fiinţelor fizice avansate va descoperi emisfera dreaptă şi stângă fuzionate şi o 

reţea mică de cristal în lobul frontal drept care acţionează ca o celula înregistratoare de 

cristal sau al treilea creier care transpune limba Evoluţiei superioare în limba locală. 

     36 Acesta este sensul "Celor Mulţi şi Unul," multe modele sau mecanisme de 

monitorizare de Lumină conectând un program cu mai multe programe de organizare. 

     37 Şi în fruntea acestor multe modele există modelul pulsativ divin care permite 

prelucrarea unor cantităţi mari de informaţii pentru aplicarea locală. 

     38 Acest lucru declanşează o frecvenţă de chemare divină care este disponibilă pentru 

aplicare universală. Astfel, atunci când modelul divin este conectat cu limba divină care 

este prelucrată prin alte modele de Lumină, există o sinteză de multe forme de conştiinţă 

de Lumină. 

     39 Aceste forme de conştiinţă de Lumină sunt guvernate la rândul lor, de către 

Ierarhia Elohim care sfătuiesc ierarhiile inferioare evolutive asupra a ce informaţie să fie 

plasată în interiorul celulelor lor recorder respective. 

     40 Ele determină de asemenea, cum să programeze calculatorul celulei de înregistrare 

cu limba internă şi reţeaua neuronală pe care speciile o cer pentru  schimbări prin 

programe succesive de evoluţie. 

     41 Ele reevaluează cum reţeaua neuronală prelucrează informaţiile în conformitate cu 

planul iniţial al conştiinţei sămânţei divine. 

     42 În termenii evoluţiei umane, ele determină care părţi ale reţelei neuronale pot fi 

folosite pentru adaptarea selectivă. 

     43 Când aceasta are loc, mintea devine un receptor pentru corpuscule cuantice 

mecanice de Lumină. Astfel ea devine propriul câmp de Lumină pentru corp. Totuşi, 

mintea rămâne în câmpul pachetului fotonic fiind condusă  de către celula de înregistrare 

care la rândul său este un câmp de Lumină în câmpul modelului divin Ain Soph, Lumina 

nelimitată a Tatălui. 

     44 Astfel, în toate aceste niveluri de câmp este o stare foarte bine organizată de celule 

şi ţesuturi care este formată prin reţeaua de cristal de Lumină a universului Shekinah care 



procesează Lumina de la semiconductivitatea modelului Gematria, sinteza interioară 

matematică a tuturor structurilor biologice ale Luminii. 

     45 Această bio-semiconductivitate Gematria este indispensabilă pentru existenţa 

Omului în toate ramurile macromoleculare ale Luminii sub controlul celulei recorder. 

Omul este fundamental, o navă de Lumină. 

     46 În lumea fizică a creaţiei, pomul cunoaşterii rămâne în corpul omului ca un "copac 

galactic" cristalin conectând fiecare deget şi fiecare celulă a corpului său cu procesul 

imaginii de Lumină a conştiinţei sale spirituale. 

     47 Omul trăieşte în grădina lui de creaţie a conştiinţei primind cunoaşterea din 

modelul divin şi din celulele recorder printr-un proces superholografic. 

     48 Superhologramele  (din om) nu sunt dependente de prezenţa fizică a "undelor" 

chiar dacă acestea sunt cel mai uşor descrise de ecuaţiile undelor fizice. Această non-

dependenţă a holografiei de producţia undelor fizice este un element important în 

abordarea originii proceselor neuronale holografice. 

     49 Aici lungimile de undă de Lumină înregistrate în creier care provin dintr-un model, 

sunt considerabil mai lungi decât cele ale undelor fizice şi pot prin urmare, să fie 

purtătoarele unor cantităţi mici de informaţii chiar şi sub forma modelelor de interferenţă 

spaţială holografică de la alte surse. 

     50 Totuşi, formarea imaginii şi descrierile superholografice sunt lipsite de sens pentru 

mecanismele undelor cerebrale pentru a descifra evenimente mentale cu excepţia cazului 

în care sunt amplificate prin corpusculele cuantice mecaniciste ale Luminii. 

     51 Însămânţarea progresivă de imagini divine are loc prin intermediul relaţiile spaţiale 

în fază (reţele tridimensionale de neuroni extinşi) care lucrează ca superholograme care 

provin de la un model. Această însămânţare este necesară pentru modificările 

programului şi pentru actualizare. 

     52 Organizarea holografică schimbă accentul de la impulsurile axonale la 

microstructura de potenţial lent care se dezvoltă în reţelele post-sinaptice. 

     53 În om, având în vedere holograma neuronală, aceste măsuri conduc la "construcţii 

de imagine'' de "seminţe de Lumină." 

     54 Astfel, Cheia ne spune ca "mintea este într-un câmp de Lumină într-un câmp de 

Lumină într-un câmp de Lumină şi Lumina eternă." Şi Mintea Eternă  imprimă în mod 

constant funcţiile Eternului în orice formă de viaţă. 

     55 O specie fizică serveşte apoi ca unul dintre tipurile de membrane între sistemele 

stelare ca o hologramă în minte. Această membrană este mediu instant pentru circuitul 

cosmic. 

     56 Astfel, omul este la fel de mult în spaţiu cât şi spaţiul este în om pentru că el în 

realitate, este o membrană de gândire între iluminaţi. Întreaga noastră lumea a 

fenomenelor pe care o trăim treji sau visând poate reprezenta o fantasmagorie strict 

determinată, ordonată pe care Evoluţia superioară o poate folosi pentru transmiterea 

gândurilor conştiinţei. 

     57 Metatron mi-a explicat că evoluţia superioară în general, programează omul să 

accepte realităţile universului superior luând corpul conştiinţei subiective a omului din 

corpul său fizic în timpul unui ciclu de vis pentru educaţie printr-o experienţă vizuală de 

Lumină. 



     58 Când omul progresează în educaţia sa spirituală în timpul unei stari meditative, 

corpul lui electromagnetic pot fi luat în alte lumi fizice şi de conştiinţă a Luminii. Acolo, 

el poate primi o educaţie dincolo de lumea lui fizică de referinţă care îi permite să 

sintetizeze realitatea multidimensională. El câştigă de asemenea, o cunoaştere de lucru de 

cum cele cinci vehicule ale corpurilor lui de energie îl por pregăti pentru purtarea 

efectivă a "trupului Cristic." 

     59 Metatron a explicat că atunci când Omul a fost pe deplin maturizat în evoluţia sa 

spirituală, corpul său fizic şi corpul conştiinţei pot fi literalmente luate de pe planetă prin 

intermediul Merkabah deoarece învăţătura spirituală superioară nu poate fi în întregime 

dată pe planul Pământului din cauza nivelelor scăzute vibratorii. 

     60 Metatron mi-a spus totuşi, că omul trebuie să facă distincţia între nivelurile 

inferioare de experienţă subiectivă produsă de geometria fosfenei  spre deosebire de 

Lumina divină direct dezvăluită prin intermediul Merkaba. 

     61 Aceste tipare subiective de geometrii ale fosfenei (de exemplu stele, roţi, modele 

de puncte strălucitoare, etc) care apar din stări de conştiinţă alterată sunt încă rezultatul 

modelelor fizice ale conştiinţei legată cu reţelele inferioare vibratoare. 

     62 Totuşi, existenţa geometriilor pulsante de Lumină în conştiinţa omului arată că el 

este deja parte a unui circuit divin de informaţie care curge de la un corp de Lumină la un 

alt corp de Lumină. Geometriile fosfenei sunt pur şi simplu lecturi interne! 

     63 În consecinţă, Frăţia Luminii foloseşte unele dintre geometriile fosfenei pentru a 

coda conştiinţa omului într-o limbă interioară de Lumină. 

     64 Dacă omul s-ar uita la spaţiul său interior el ar vedea cum Frăţia se poate conecta 

la spaţiul său interior ca să "codeze informaţia", aşa cum Omul se poate conecta la 

mintea spaţială a Maeştrilor. 

     65 Enoh a spus că există "cinci corpuri de iluminare" conectate la corpul nostru fizic 

care sunt cheile adaptării mecaniciste a câmpurilor de Lumină care sunt necesare pentru 

procesul de însămânţare divină de Hokhmah ("Înţelepciune") în lumea fizică. Hokhmah 

necesită o reţea complexă pentru catalogarea sa superioară. 

     66 Prin această catalogare superioară modelul divin acţionează asupra evenimentelor 

neuro-electromagnetice. Aceste evenimente sunt conduse conştient, cuantificate mental 

şi catalogate fiziologic prin evenimente colorate. 

     67 În scopul ca Omul să utilizeze cu adevărat Hokhmah, el trebuie să aibă toate cele 

cinci corpuri active astfel încât acestea să poată lucra direct cu modelele pulsatorii ale 

celulei recorder, modelul divin şi cu Consiliile Elohim pe cele mai înalte niveluri ale 

realităţii. Prin această măiestrie colectiva cunoaşterea este dată şi primită. Această 

măiestrie se bazează pe capacitatea Omului de a lucra simultan cu informaţiile de la mai 

multe lumi ale cerurilor inferioare. El trebuie să stăpânească această etapă înainte de a 

putea înţelege cu adevărat progresia sufletului. 

     68 Unul dintre cele cinci corpuri poate lucra direct cu modelul multor lumi. Acest este 

corpul eka "de conştiinţă" care poate lăsa în urmă cadrul tridimensional al zonei tempo-

rale de conştiinţă şi să experimenteze alte zone temporale  pentru a vedea şi a lucra cu 

Maeştrii Luminii care protejează şi educă corpul eka printr-o reţea de Lumină activată. 

     69 Mai mult, această reţea de Lumină este folosită pentru a activa corpuri suplimen-

tare plus şi minus de Lumină a conştiinţei care trebuie să lase în urmă bipolaritatea 



universului Koine (comun) pentru a experimenta universul eka (multidimensional). 

     70 În consecinţă, în scopul de a lucra cu alte lumi de multiple relativităţi trebuie să 

existe o reţea complexă care poate servi aceste lumi precum şi Maeştri care sunt capabili 

de fuzionarea conştiinţei lor simultan în toate lumile de relativităţi multiple. 

     71 Aceşti Maeştri funcţionează într-o formă trinitizată în universul nostru al Fiului. 

Acest mister a fost anunţat şi demonstrat în mod clar de Iisus pe Muntele Schimbării 

când a apărut cu Moise pe o parte şi Ilie pe altă parte. 

     72 Trinitizarea este dată tuturor Maeştrilor Înălţaţi care lucrează direct cu minţile 

conştiinţei iluminaţilor şi au corpurile Cristice unite cu corpurile fizice ale Maeştrilor 

care sunt sau au fost pe planul terestru. 

     73 Expresia lui Iisus că acolo unde sunt doi, trei (sau mai mulţi) adunaţi în numele 

meu Eu sunt în mijlocul lor este o expresie reală a acestui mister sacru. Aici, o anumită 

secvenţă a vehiculelor este necesară pentru a manifesta puterea unui Nume divin dat care 

manifestă puterea vieţii divine. 

     74 În educaţia sufletului, activarea conştientă a numeroaselor vehicule eka demons-

trează omului că există o relatie multidimensională între vehiculele corpului care pot fi 

de asemenea, întrepătrunse de către vehiculele multidimensionale ale Maeştrilor Luminii. 

     75 În acest moment, există multe suflete care au finalizat programele autometa şi încă 

aleg să rămână şi să devină viitori lideri şi învăţători pe această planetă. Ei sunt cei care 

în timp ce încă mai trăiesc în formă fizică, deja lucrează cu cuantumul Luminii Tronului. 

     76 Acest lucru are loc în prezent pe o scală superioară decât în erele anterioare 

deoarece, în erele anterioare a fost necesar ca operaţiunea multelor corpuri eka să fie 

limitată de la corespondenţele superioare cu Maeştrii de Lumină astfel ca vehiculele 

superioare să nu poată fi contaminate până ce Maeştrii nu s-au întrupat suficient în planul 

uman ca să ridice vibraţiile lor pentru a lucra cu lumile superioare ale Luminii. 

     77 Cu zorile Luminii la fiecare nivel de creaţie fizică este posibil, prin deschiderea 

"Porţilor" Evoluţiei superioare să primim manifestarea deplină a corpurilor eka care duce 

la ascensiunea corpului nostru Cristic. 

     78 Acum sunteţi invitaţi să vă pregătiţi pentru "o pace superioară" a Tatălui care vă 

întâmpină cu fraţii şi surorile voastre. Ţineţi-vă fermi în devotament şi daţi speranţă 

altora care şi-ar putea acorda modelele lor de conştiinţă în rezonanţă cu vibraţia eternă a 

Duhul Sfânt Shekinah! 

 

 

                                    3-1-2 

 
   CHEILE VIITORILOR ILUMINAŢI NE SPUN DESPRE REŢELELE 
OŞTIRILOR CARE CONECTEAZĂ REŢELELE MEMORIEI CU DIREC-
ŢII PRECIS DEFINITE, CU UN PROCES LINGVISTIC UNIVERSAL, 
PENTRU FORMAREA MODELULUI. FORMAREA MODELULUI 
ESTE CELULA RECORDER ÎN MIJLOCUL "COPACULUI VIEŢII" CA 

O LUMÂNARE CARE ARDE ÎN MIJLOCUL CELOR "ŞAPTE LUMÂ-NĂRI". ŞAPTE ENERGII 
HASMAL DE LUMINĂ MUTĂ INDEXUL DE CULOARE ÎN STRĂLUCIREA ŞI ÎN RAZA MODE-



LULUI MEMBRANEI. MODELUL ESTE DAT ÎN ŞAPTE GRUPURI FIECARE AVÂND PACHETE 
DE BENZI DE ENERGIE CARE GUVERNEAZĂ RAZA MEMBRANEI. LUMINOZITATEA 
INTERFAŢEAZĂ UN SPECTRU DE LUMINĂ DAT ÎN INDEX CUB ALB ŞI GALBEN. ASTFEL PE 
CÂND RAZA CREAŞTE ÎNTR-UN CORP MAI STRĂLUCITOR, PROCESELE PERTURBATOARE 
ŞI DEGENERATIVE PRIMESC UN INTERVAL NONDEGENERATIV. ACESTA ESTE FELUL ÎN 
CARE UNELE STELE CONECTEAZĂ EVOLUŢIA CU NOI FORME. "ŞAPTE", AUTOMATIC 
TRIMITE "EU SUNT" LA CODURILE "EU SUNT" DIN LUMINĂ CARE MĂSOARĂ LINIILE DE 
CREŞTERE, TEMPERATURILE DE SCHIMBARE ŞI CRONOMETRELE INTERNE DE LUMINĂ. 
"ŞAPTE" ATAŞEAZĂ ILUMINAREA A ŞAPTE REACTOARE DE TIMP LA ŞAPTE CODURI 
INTERNE DE LUMINĂ CARE CODEAZĂ UN MODEL TRAS DE ZECE SUPERSCENARII DE 
IMAGINI DE LUMINĂ. SUPERSCENARIILE TRAG UN COD IMPACHETAT DE CALDURĂ CARE 
ARE UN MODEL DE CURGERE DE TREIZECI ŞI ŞASE PE TREIZECI ŞI ŞASE. CALDURA 
STABILEŞTE O DESFĂŞURARE DE LUMINĂ DECA-DELTA ÎN SECVENŢELE MODELELOR 
PENTRU FAZE EVOLUŢIONARE SUCCESIVE. RADIAŢIILE ENERGETICE DAU UN MODEL DE 
SPAŢIU ENERGETIC CARE ALEARGĂ ÎMPOTRIVA TRANSPORTULUI CONVECTIV DE 
ENERGIE A MEMBRANEI SUPERIOARE. MODELUL VEHICULULUI DETERMINĂ DIRECŢIA 
DIVIZIUNII CELULARE ŞI NUMĂRUL EXACT DE CELULE CARE ÎN ENERGIA SPAŢIULUI 
UMPLU SPAŢIUL, DETERMINĂ FORMA FINALĂ A UNUI ORGAN ŞI LIMBA MODELELOR DE 
VIAŢĂ CARE PRIMESC CODURI ADIŢIONALE LINGVISTICE, TOATĂ VIAŢA UMANĂ FIIND 
CODATĂ ÎN DIVIZIUNEA CELULARĂ. CORPUL ESTE VEHICULUL GAZDĂ PENTRU "SUPER-
MAŞINA MAZZAROTH" ŞI REACTORUL SOLAR CARE ESTE FOLOSIT CA SĂ SCOATĂ AFARĂ 
MESAJE CARE AR FI DESTRUCTIVE ALTOR MECANISME DE ÎNREGISTRARE A MEMORIEI. 
ÎN ZONA NOASTRĂ TEMPORALĂ DE CONŞTIINŢĂ, SERAFIMII SE MUTĂ ÎNTRE REŢELELE 
MAZALOTH ŞI KUCHAVIM CA ŞI COMPUTERE GAZDĂ TRANPLANTÂND CARACTERE ŞI 
FORMĂRI-REFORMĂRI DE MEMORIE ÎN CORPURI ÎNALT CODIFICATE ÎN FOCUL 
COSUMATOR AL TRONULUI ÎN IMAGINEA TRASPARENŢEI ETERNE.            

   
     1 Înţelege, O, om al Pământului, că tu eşti extins la lumi de Lumină printr-o reţea de 

limbă divină. 

     2 Acum trebuie să decodeze această limbă operând în tine şi înţelegând cum ai izvorât 

din codurile primare provenind de la modelele din ceruri. 

     3 Creierul omului este o parte din Mintea Divină, şi decodând mecanismele  creierului 

uman de stocare a memoriei în relaţie cu procesul limbajului universal, o memorie 

superioară ierarhic este dezvăluită şi Omul descoperă că el este o geometrie pulsatorie a 

unui sistem de limbaj Divin. 

     4 Acest sistem de limbaj divin este un cod de limbă pulsatoriu de litere divine care se 

desfăşoară continuu ca o serie de reţele formate de Elohim, Zeii Creatori. 

     5 Mintea Divină (ca Elohim) emană această radiaţie divină de Lumină într-o anumită 

direcţie, creând continuumul pentru diferite universuri. Acest proces începe "creaţia" de 

stele, planete şi specie inteligentă. 

     6 Totuşi, această Cheie defineşte doar unul dintre multele modele pe care Mintea 

Divină le permite să apară în cadrul unei desfăşurări precondiţionate a spaţiului imaginii. 



Ni se spune în Cartea Genezei că, atunci când universul nostru local a fost creat, cerurile, 

Pământul şi imaginea şi asemănarea omului erau toate un produs al acestei "creaţii 

divine" care a fost implantată pe spaţiul fără formă şi vid (substratul creaţiei). 

 

                              
 
             Fig. 19 Creaţia Divină a Sistemului Deca-Delta de către Elohim. 

 

     7 Acest proces de creaţie divină începe când Mintea Divină emana o sămânţă de 

Lumină divină care este alcătuită din şapte învelişuri de Lumină, cu codificările 

imbricate în cadrul armonicilor Cuvântului Divin. 

     8 Prin acest Cuvânt Divin, Creatorii Elohim conectează aparatul de percepţie al 

"creierului'' (sistemul deca-delta) şi îi dau o memorie (celula de înregistrare) care conţine 

instrucţiunile pentru procesul de limbaj universal. Acest proces de limbaj controlează 

formarea de model; şi anume, unde suntem în memoria superioară. 

     9 Toate modelele din memoria noastră provin dintr-un proces mai mare de informaţii 

care este controlat de către reţeaua Evoluţiei superioare. (Aceasta nu include formele-

gând căzute care provin de la ierarhiile separate de Înţelepciunea Divină.) 

     10 Elohim sunt Creatorii de modele de definiţii divine care printr-un impuls creativ 

stabilesc această reţea conectând universul Tatălui cu nivelele galactice spirituale şi 

fizice ale creaţiei evolutive. 

     11 Munca Elohimilor defineşte, în esenţă, desfăşurarea Numelui divin care este 

programul pentru formarea modelului. De la literele Numelui divin Elohim se formează 

modelul care va fi transporta formele de seminţe. 

     12 Formele de seminţe sunt proiectate de către Elohim prin puterea Trezoreriei de 

Lumină care este un vortex de energie universală. 

     13 Pe când formele de seminţe se apropie de zona în care urmează să fie însămânţate, 



ele sunt ghidate de către celula de înregistrare care este mecanismul de guvernare în 

formarea fiecarei lumi. 

     14 Celula recorder există ca o proiecţie a unei celule recorder divine proiectată în 

mijlocul formelor de seminţe. Celula de înregistrare divină înregistrează în mod activ 

evenimentele eterne şi le face disponibile pentru transpunerea în lumile inferioare ale 

cerului. 

     15 Ca şi spiralarea unui bulb nou-născut de lotus, celula recorder este formată din 

energiile Tronului. Funcţia de înregistrare a tuturor formelor de viaţă dătătoare de 

cunoaştere rămâne mediator între realitatea paralelă a galaxiilor din cerurile inferioare şi 

reţeaua existentă superioară care este sub conducerea  Elohimilor şi a Consiliilor de 

Elohim.  

     16 În fiecare nivel galactic de Evoluţie sunt codate prin formele de sămânţă divină, 

diferitele lumile spirituale şi fizice ale creaţiei. 

     17 Lumile spirituale sunt necesare pentru a manifesta în ritmuri care oscilează între 

valorile maxime şi minime (funcţiile predeterminate) pentru implantarea de seminţe 

divine în contextul materie-energie a spectrului Luminos. 

     18 Fără creaţia lumilor spirituale arhetipale ca interval pentru forma creaţiei  fizice nu 

ar putea fi o compoziţie precisă ionică a formei materiale, nici sateliţi solari sau stelari, 

cicluri de maree atmosferică precum şi funcţii centropice, care toate deţin o reţea galac-

tică împreună pe multe nivele multidimensionale  împărtăşind o densitate comună divină. 

     19 Astfel, legile universului fizic sunt înlocuite de legile unui univers invizibil 

spiritual; prin urmare, în universul nostru local, funcţiile centrale de control ale 

comandamentului nostru galactic există în Săgetător care funcţionează ca o celulă de 

înregistrare. Totuşi, discul nostru galactic cu celula sa de înregistrare, există ca o realitate 

multiplă în structura unui control hiperfazic. 

     20 Mai mult, comanda celulei nostre recorder, la rândul său, este preprogramată din 

cadrul structurii reţelei universale existentă ca Centrală de Control spiritual în Orion. 

     21 Dinamica relativă a galaxiei fizice, astfel, înseamnă că fiecare sistem stelar în 

galaxie este responsabil celulei de înregistrare care îl controlează. Aceasta, la rândul ei, 

primeşte comenzi de la celula primordială recorder, Centrala de Control a tuturor 

programarilor spirituale. 

     22 Celula de înregistrare funcţionează ca şi catalogator activ şi care activează 

evenimente legate de programul sămânţei divine într-un univers local galactic. 

     23 Astfel, în universurile locale, celula de înregistrare există în mijlocul "Copacului 

Vietii" galactic. Şi din mijlocul "Copacului Vieţii" şapte lumânări (nucleul de Lumină al 

fiecarei ramuri sau populaţie stelară) sunt apoi create pentru întruchipările fizice şi 

spirituale ale Evoluţiei superioare. Evoluţia umană apare ca o ramură în mijlocul celor 

şapte ramuri în universul nostru local. 

     24 Metatron mi-a explicat că în acest univers local sunt şapte ramuri majore de 

populaţie stelară care controlează diferitele activităţi ritmice ale enzimelor, formelor 

celulare, etc., testând toate definiţiile posibile ale unui program Adamic într-o reţea 

dimensională de trei pe nouă de spaţiu fizic şi timp. Combinaţia acestor şapte ramuri 

permite diferitelor specii fizice filogenetice să apară din secventele principale stelare. 

     25 Pentru ramura noastră de evoluţie stelară, Pleiadele sunt văzute ca una din 



lumânările folosite de celula recorder divină de a crea încarnări fizice. 

     26 Celula de înregistrare furnizează informaţia pentru formarea modelului şi 

compoziţiei vieţii. Informatia este apoi distribuită de ceea ce Evoluţia superioară numeşte 

o desfăşurare deca-delta. Această desfăşurare deca-delta este o formă de flux de energie 

stabilit de un pachet de căldură care a fost produs de modelele de imagini ale Tronului 

prin zece superscenarii de Lumină. 

     27 Acestea superscenarii asigura desfăşurării deca-delta topologia adecvată astfel ca 

pachetul creat să poată procesa programe suplimentare trimise de la Tron. Aceste 

programe suplimentare au o secvenţă anumită de timp şi "spaţiu divin" (orientare) care 

corespunde cu cele şaptezeci şi două de Nume divine. Aceste şaptezeci şi două de Nume 

divine stabilesc programul de bază pentru acest univers. 

     28 Astfel, atunci când Enoch ne spune că şi codul pachetului de căldură are un model 

de flux de treizeci şi şase pe treizeci şi şase, el explică echilibrul şi  secvenţa de dezvol-

tare pentru aceste programe trimise de la Tron şi utilizate în arhitectura acestui univers. 

În esenţă, modelul fluxului de treizeci şi şase pe  treizeci şi şase poartă armonicile şi 

seturile de vibraţii cosmice din care arhitectura regiunilor celeste inferioare este modelată. 

     29 Astfel, desfăşurarea deca-delta supraveghează toate activităţile celulelor de 

înregistrare şi toate activităţile intragalactice asociate direct cu galaxia. 

     30 Metatron mi-a explicat că modelul divin care orientează evenimentele fizice din 

cadrul structurii galaxiei noastre operează printr-o configurare deca-delta care este 

reţeaua centrală de control a tuturor operaţiunilor de intrare şi a gradaţiilor de putere 

necesare pentru a susţine galaxia noastră. 

     31 Desfăşurarea deca-delta înseamnă că există zece singularităţi de spaţiu-timp de 

Lumină interconectate cu un nucleu de memorie piramidala care stochează funcţiunile 

evenimentului care operează în toate dimensiunile galaxiei. 

     32 De exemplu, desfăşurarea deca-delta este implicată cu: (1) reglementările de auto-

corectare a celulelor recorder; (2) mecanismele de filtrare ale identificării  trecând de la 

program de înregistrare la program de înregistrare; (3) înregistrarea consolidărilor între 

programe; şi (4) mecanisme de control de timp. 

     33 Crearea desfăşurării deca-delta este formarea punctului central care găzduieşte 

toate sistemele posibile evolutive desemnate de Creatorii Elohim pentru o reţea galactică. 

Prin desfăşurarea deca-delta este posibil să se evolueze diferitele ramuri ale populaţiilor 

stelare, lucrând ca braţele unui ceas galactic pus în mişcare. 

     34 Deşi desfăşurarea deca-delta stabileşte secvenţa modelelor fazelor succesive de 

evolutive, în spatele acestei activităţi de avansare secvenţială există şapte energii hasmal 

(Lumină) care mută indicele de culoare a unui sistem stelar dat într-o schimbare de 

luminozitate şi un model de membrană stelară. 

     35 Aceste energii sunt mecanismele de control care determină faza secvenţei de 

creaţie stelară precum şi raza modelului membranei. Energiile hasmal modelează raza 

astfel încât să permită să existe un echilibru de calităţi în raport cu programul. 

     36 Raza fiecarei din cele şapte populaţii stelare este susţinută de benzi de  pachete de 

energie care sunt emise de cele şapte energii hasmal de Lumină. Aceste pachete menţin 

cadrul pentru formele de seminţe şi oferă elasticitatea de bază pentru seminţele care 

pătrund în lumi ca să evolueze creaţia. (Aceste benzi permit seminţelor să pătrundă chiar 



şi în lumile de sub controlul formelor-gând negative). 

     37 Aceste şapte energii hasmal de Lumină sunt ca un sistem liber-plutitor care poate fi 

mutat în jurul oricărei creaţii stelare în aşa fel încât să acordeze  indicele de culoare a 

unui sistem stelar sau stea la orice secvenţă de fază care poate sprijini o nouă manifestare 

de inteligenţă. 

     38 În propagarea de noi modele stelare în cadrul mişcării unei galaxii efectul hasmal 

asupra învelişului de lumină al unei stele (deja în existenţă) permite stelei să-şi menţină 

simetria iniţială în timp ce se interconectează cu alte modele stelare. Această simetrie 

primară (modelul de şapte ori plus programul central) este formarea de bază inerentă în 

toate stelele care le permite să se întrepătrundă şi să se recombine cu alte stele sau 

sisteme stalare. 

     39 Astfel, aceste şapte energii unice de Lumină permit ca activităţi de transformare să 

aibă loc în cele şapte învelişuri energetice ale reţelei care sunt programate de către celula 

de comandă înregistratoare. 

     40 Aceste şapte energii hasmal pot veni de asemenea, direct de la Elohim şi să se 

conecteze la oricare dintre cele şapte ramuri sau roiuri stelare. Aceasta se face doar 

atunci când este necesar să se restabileasca armonicile celulei recorder pentru a fi în 

acord cu programul Tatălui. 

     41 Această actualizare universală este necesară deoarece în lumile inferioare ale 

creaţiei, entropia este intrinsecă pentru secventele principale ale evoluţiei stelare şi prin 

urmare, cere ca programele oferite de Controlul Central celulei de înregistrare să fie 

actualizate pentru a preveni degenerarea proceselor populaţiilor stelare. 

     42 În consecinţă, pentru a preveni această fază degenerativă, Evoluţia superioară are 

capacitatea, prin aceste energii hasmal, să plaseze o reţea mai mare stelară în jurul 

stelelor care trec printr-o fază degenerativă astfel încât să le re-energizeze şi să le 

remodeleze printr-un câmp energetic al unei faze mai uniform echilibrate. 

     43 În esenţă, în sistemul nostru galactic, o reţea cub de Lumină este adusă în jos în 

jurul unei stele care este pe cale să treacă printr-o fază degenerativă. Acest lucru se face 

prin energiile superioare de Lumină hasmal care controlează structura stelară internă şi 

gama de temperatură. 

     44 Această prevenire a procesului degenerativ într-un sistem stelar este începută prin 

trimiterea codurilor de viaţă EU SUNT ale pragurilor celor şapte energii hasmal la 

energiile EU SUNT ale celor şapte învelişuri de Lumină care cuprind o stea. Acest lucru 

creează o reacţie printr-un bombardament de coduri de Lumină care controlează fuziunea 

hidrogenului pe diferite niveluri ale corpului unei stele care afectează circumferinţa 

clusterului stelar şi a mecanismelor interne de sincronizare de Lumină ale sistemelor 

organice evolutive. 

     45 Astfel, cele şapte energii hasmal sunt reactoare externe de timp care pot recoda 

cele şapte coduri interne de Lumină date de desfăşurarea deca-delta şi de celula de 

înregistrare. 

     46 Şapte, ca un cod hasmal, se ataşează de lumânările tuturor celor şapte praguri de 

control cu şapte coduri de Lumină interne în sistemul biologic, sistemul planetar şi 

sistemul stelar. 

     47 Cele şapte energii hasmal de Lumină devin apoi legătura între orientarea rotaţiei şi 



energia gravitaţională, rupând structura câmpului magnetic cu mai multe linii de forţă 

care provin din energiile hasmal. Astfel, codurile de energie pot preveni stelele de la 

completarea unui interval degenerativ. 

     48 În această perioadă de programare comună, un model de spaţiu cubic este necesar. 

Fără acest model care să protejeze omul, ar fi fatal pentru corpul nostru fizic să 

experimenteze coliziunea accelerată de mare energie şi proiecţia de particule explozive şi 

apoi să treacă într-o parte a corpurilor noastre şi în afara altora în timpul regenerarii 

energiei superioare. 

     49 În timpul acestei "poziţii detinute" reţeaua inteligenţei stelei noastre este codată 

pentru a funcţiona în Legea Cosmică a universului Tatălui nostru, care sunt cele Zece 

Porunci. 

     50 Acestea sunt cele zece superscenarii de Lumină care printr-un cod îmapachetat de 

căldură stabilesc desfăşurarea deca-delta. Ele asigura forţa de susţinere a vieţii; prin 

urmare, ele au existat înaintea lumii formei fizice. 

     51 Pe o bază colectivă de expansiune de la reţelele dimensionale trei-pe-nouă, cele 

zece pictograme sunt codificate în chimia tuturor sistelelor de evoluţie stelară prin super-

scenarii de Lumină, codificarea centrală pentru creierul electrochimic al populaţiilor 

stelare şi ciclurilor ritmice ale creaţie stelară. 

     52 Ele au fost, de asemenea, iniţial înscrise în conştiinţa omului, dar din cauza 

confuziei identităţii sale, omul nu a fost capabil să-şi reînnoiască universul său biologic 

prin puterea lor. 

     53 Totuşi, evoluţia superioară poate utiliza cel Zece Porunci (în formă de zece reţele 

piramidale) pentru a regla fizica programelor biofizice şi astrofizice. 

     54 Cele Zece Porunci pe care Moise le-a primit pe Muntele Sinai sunt proiecţii de foc 

de la EU SUNT CEL CE SUNT al lui YHWH care sunt parte a unui model de rezonanţă 

de emisie continuuă a nivelelor Legii Cosmice. 

     55 Superscenariile sunt activitatea Minţii Divine de codificare a învăţăturilor grafice 

primare în desfăşurarea deca-delta. Ele sunt plasate de către Mintea Divină astfel încât 

toate creaţiile hipersincronizate din galaxie să aibă un model divin deca-delta de urmat 

care corespunde fiecărei stări succesive de creaţie. 

     56 Astfel, "creaţia divină" nu începe cu modelul galactic deca-delta  ci de la Numele 

divine care nu numai dezvăluie puterea programelor creatoare Elohim, dar emană cel 

zece superscenarii de Lumină care sunt compuse din modele trinitizate deca-delta care 

duc mai departe puterea şi frumuseţea lui YHWH. Acest lucru permite fiecarei 

desfăşurări deca-delta să reprezinte atotputernicia Tatălui în creaţia supremă  pe fiecare 

nivel al fiinţei dezvăluite de sistemul deca-delta. 

     57 Când am fost în faţa Tronului Tatălui, am văzut cum Tronul era compus din 

Trinităţile Domnilor Paradisului de Lumină. Aceşti Domni ai Luminii sunt ei însăşi o 

trinitate vie a relatiei deca-delta care sădeşte formele primare ale  pictogramelor celor 

Zece Porunci, valorile matematice guvernante împreună cu radiaţiile piramidale pentru 

structurile cronografice şi geometriile de bază pentru toate modelele sferice. 

     58 În jurul Trinităţilor Paradisului, am văzut jocul frumos al culorilor prismatice care 

sunt utilizate de către Fii Paradisului de Lumină în lucrul cu cele Zece Porunci. 

     59 Cele Zece Porunci sunt modelul de bază pentru expresiile diferitelor expansiuni ale 



creaţiei. Ele arată cum formele-gând divine pot fi stimulate în acţiune. 

     60 Aceste zece superscenarii sunt ţesătura formelor-gând ale lui Dumnezeu 

armonizând vehiculele de creaţie astfel ca intenţia divină şi extensia divină să opereze ca 

o unitate. 

     61 Cele Zece Porunci permit calmul şi nepăsarea între ordinele de "creaţie divină" 

astfel încât să ne putem apropia de Dumnezeu. Ele asigură ca Familia inteligenţei 

unificată prin învăţăturile divine, să aibă prerogativa de a continua ca o Familie de 

Lumină pentru aeoni în Calea Infinită de Iubire. 

     62 În structura realităţii noastre ele sunt codificate în toată lumea, dar verosimilitatea 

cu formele-gând divine trebuie să fie trezită. 

     63 Astfel, când procesele de conştiinţă degenerative sunt transformate, există 

recunoaşterea imediată prin limbajul chimic că acest lucru este Legea lui  Dumnezeu. 

Aceasta se înţelege prin "toate capetele trebuie să se plece" pe când  trecem punctul 

nostru Omega, pentru că toţi vor recunoaşte reţelele piramidale preexistente ale Legii 

divine care au fost codificate în ei prin superscenarii. 

     64 Pentru acest motiv creaţia fizică este o parte necesară a "creaţiei divine". Cele Zece 

Porunci sunt zece reţele piramidale de astroarmonii utilizate pentru a coda omul ca o 

substanţă spaţială de umplere pe reţelele magnetice care modelează liniile embrionare de 

creştere în unităţi perfecte matematice de ţesut viu al membranei şi forme celulare. 

     65 Stiind cum să folosească reţele magnetice diferite şi controalele armonice ca 

structuri de energie în plasma vieţii, Elohim recrează codurile originale Adamice care 

sunt stocate în cadrul celulei de înregistrare. Acest lucru le permite să stabilească forma 

finală a unui organ sau regulator biologic care este programat pentru a trimite semnale 

pentru programare suplimentară atunci când forma biologică a ajuns la stadiul de 

entropie fie "negativă", distrugere chimică, fie la avansarea în continuare. 

     66 În cerurile inferioare, superscenariile divine operează într-un model de flux de 

treizeci şi şase pe treizeci şi şase pentru muzica sferelor. Şaptezeci şi două de scale 

deschise de vibraţii propagă emanaţiile gândirii divine în forma materială. Modelul 

fluxului de treizeci şi şase pe treizeci şi şase este un depozit al armonicilor în universul 

nostru. Acesta trimite muzica specială la fiecare sferă pentru a o codifica în armonicile 

deca-delta şi formele necesare vibratorii. 

     67 Metatron a spus că prin controalele de reglare ale sistemului deca-delta viaţa 

continuă în imagine şi similitudine. Şi sistemul deca-delta susţine şi creează armonici şi 

astroarmonici pentru a determina niveluri noi de magnetism care explică de ce embrionul 

se divide, de ce structura celulară se divide în tipare date şi de ce liniile embriologice 

continuă să evolueze într-o formă anumită dincolo de relativitatea singulară. 

     68 Modelul de undă tetrahedron este modelul primar utilizat de către sistemul deca-

delta în universul nostru ca să controleze tabelul de bază al sistemului vieţii noastre în 

spectrul electromagnetic. 

     69 În creaţia celor mai multe universuri fizice oricum, există vacuumuri de energie şi 

rezonanţe diferite care nu permit creaţiei prototipului divin să aibă loc. Astfel, acestea 

previn transcrierea corectă a limbii Divine din cerurile superioare în noi regiuni de spaţiu. 

În unele cazuri, chiar dacă şi codurile sunt transcrise în mod corespunzător, frecvenţele 

de energie odată date, din păcate nu pot fi susţinute. 



     70 Astfel, în multitudinea tărâmurilor creaţiei divine, există mai multe gradaţii de 

primire a formelor de imagine divină. Fiecare nivel de recepţie permite radiaţii de 

energie superioare sau inferioare care dau un model de umpele energetică a spaţiului în 

imaginea spaţiului "membranei superioare." 

     71 În circumstanţele receptiei limitate care reprezintă nouă zecimi din universurile 

fizice, intermediarii divini cunoscuţi sub numele de B'nai Elohim, sunt necesari pentru a 

folosi puterea creatore a Ochiului lui Horus pentru a stabili o anumită formă de evoluţie 

în cadrul programului Divin. 

     72 Totuşi, chiar dacă aici activitatea planului divin este limitată, Maeştrii trebuie să se 

întrupeze, ca Moise, pentru a dezvălui Legea Divină Universală şi Poruncile Divine. 

     73 B'nai Elohim îndeplinesc funcţiile individuale pe care Mintea colectivă le alege, nu 

ca să lucreze cu ea pentru generarea de forme individuale de creaţie fizică. 

     74 B'nai Elohim trebuie să-şi proiecteze formele-gând în câmpurile individuale pentru 

a vedea dacă este posibil de a conecta o "imagine divină" cu experienta liberă a vieţii 

care este fie spontană la origine şi prin urmare, fără o reţea divină sau limitată la creaţia 

imperfectă care poartă un înveliş deteriorat sau defect de Lumină de la Maeştri imperfecti 

divini. 

     75 Aceştia sunt cei doi factori majori de eroare care lucrează în milioane de 

posibilităţi stohastice în extinderea universurilor fizice. 

     76 Creaţia limitată spontană de asemenea, poate apărea din combinaţiile 

aminoacizilor plutitori care sunt forme elementare de viaţă rămase de la descărcarea 

energiei de Lumină venind de la sistemele stelare nou-născute de Lumină divină. Acestea 

crează modelele care lucrează cu programele experimentale ale creaţie. 

     77 Combinaţia este spontană în măsura în care viaţa şi forţele de Lumină sunt unic 

combinate astfel încât să creeze prin ele însele, un program de evoluţie. 

     78 Acest program spontan nu este un subprogram pentru orice sistem precedent fizic 

şi spiritual al predestinării. Astfel, trebuie să decidă pentru el însuşi pe când se extinde, 

ce relaţii şi ce reţele alege ca să lucreze cu el pe când experimentează dezvăluirea din 

dezvăluirea eternă. 

     79 În acest timp, aceste sisteme pot fi reparate şi perfecţionate doar de B'nai Elohim 

şi/sau de Elohim care pot utiliza combinaţii şi vibraţii de litere divine cu vibraţiile 

sferelor magnetice pentru a crea o reţea secundară de nucleogeneză . 

     80 Acest lucru este uitat pentru a corecta formele-gând care au fost imperfect 

"cultivate" în aeoni de existenţă materială. 

     81 În ceea ce priveşte locul nostru în geneza universului nostru imediat de creaţie, 

suntem o ramură din cele şapte ramuri de bază ale arborelui vieţii al galaxiei noastre. 

     82 Manifestarea umană a lui Adam Kadmon există pe una dintre ramurile entropice 

stelare care arde în mijlocul acestei creaţii. 

     83 În esenţă, Cartea Genezei explică creaţia noastră Adamică de seminţe stelare în 

relaţia cu "pomul vieţii noastre" în multele lumi de sălaşuri celeste. 

     84 Spune despre cum Rasa lui Adam a fost proiectată pe-a Şaptea Rază dintr-un 

model divin în mijlocul grădinii creaţiei pe un braţ exterior al Mării   noastre galactice de 

cristal . Totuşi, proiecţia Adamică a fost interceptată şi limitată de ingerii căzuţi. 

     85 Totuşi, activitatea prezenţei superioare EU SUNT a fost reţinută de către 



seminţele Adamice, deoarece Sinele Suprem corespunzător nu a căzut, ci a rămas în 

legătură cu imaginea şi asemănarea divină. Din această conjuncţie divină Serviciul 

Cristic a fost capabil să apară pe planetă. 

     86 Divinul Sine Suprem EU SUNT nu a căzut pentru că nu a fost localizat în orice 

celulă înregistratoare specială, ci a avut capacitatea colectivă creatoare de imagine care 

lucrează cu Elohim. 

     87 Spre deosebire de celelalte creaţii pre-adamice care şi-au pierdut biostratul 

spiritual-genetic, Sinele Suprem al creaţiei Adamice a păstrat cuplajul dintre cele şapte 

învelişuri ale Divinului EU SUNT şi cele şapte învelişuri extinse de Lumină ale lumii 

sale fizice astfel încât să codeze în permanenţă prezenta divină EU SUNT în creaţia 

seminţelor chimice ca o sămânţă divină extinsă. 

     88 Această codificare continuă a fost capabilă să aibă loc prin intermediul 

categoriilor de seminţe genetice superioare cunoscute sub numele de Sethian, Enochian, 

Noachian şi liniile Davidice. 

     89 Aceste categorii de seminţe pure au fost necesare astfel încât capacitatea spirituală 

şi capacitatea genetică corectă să poată contrabalansa chimia imperfectă umană. Prin 

această verosimilitate fizică a lui Adam Kadmon, Domnii de Lumină ai Oficiului Cristic 

ar putea merge pe Pământ, în conformitate cu sămânţa divină a lui David dar nu şi cu 

sămânţa lui Adam. 

     90 Pentru acest motiv a fost, de asemenea, necesar pentru Consiliile Elohim 

de Lumină să transporte departe de planul fizic, corpul fizic al lui Adam care a trebuit să 

fie regenerat în conformitate cu un program perfecţionat al spiritualului fizic Adam 

Kadmon. Un nou program trebuia să fie iniţiat mai târziu pentru a merge dincolo de 

programele seminţelor şi să arate cum conversia Luminii în creaţia chimică ar putea fi 

restaurată pe Pământ cu noi funcţii de Lumină pentru structura celulară a membranei. 

Acest lucru a fost exemplificat în corpurile lui Moise, Iisus şi Ilie care au fost trimise în 

lume pentru a arăta omenirii că vehiculul uman, în unitate cu Sinele Suprem ar putea 

depăşi de fapt, reţelele biologice ale experienţei umane. 

     91 Şi ca o mărturie a acestui adevăr revelat, Metatron mi-a explicat că cele şapte 

învelişuri biochimice ale lui Moise şi Iisus, utilizate în timpul lucrării lor pe Pământ, sunt 

codificate în Marea Piramidă care este un model de reţea deca-delta care va fi utilizat din 

nou în învierea experimentului uman. 

     92 Metatron a spus că întoarcerea lui Ilie care şi-a păstrat corpul sau fizic fiind luat în 

Merkabah, a fost necesară pentru a deschide Piramida şi să activeze reţeaua pentru 

reprogramarea nouă. 

     93 Aceasta va avea loc la momentul în care Treimea Paradisului va permite Ierarhiei 

care controlează seminţele lumilor superioare evolutiv să se externalizeze în cele şapte 

ramuri ale copacului galactic al vieţii. 

     94 Apoi, sămânţa celestă a lui Adam din grădina galactică a creaţiei va fi "felinarul" 

(sursa de Lumină) reprezentând noul program al Luminii Vii. Fiecare regiune galactică 

va primi o curăţare care este împuternicită de către această concentrare nouă de Lumină 

venind de la Elohim prin "pomul vieţii" galactic. 

     95 Deoarece relativitatea genetică este creată în raza membranei, transmigrarea fizică 

a formei necesită ca Evoluţia superioară să continue activitatea centropică pozitivă în 



raza unei stele date. Acest lucru se datorează faptului că transmigraţia fizică a formei nu 

poate merge dincolo de raza membranei fără a fi recodată în membrana modelului stelar 

vecin. 

     96 Modelul evolutiv pentru programarea galaxiei noastre trebuie să furnizeze o 

consistenţă prin care nivelurile cuantice ale avansarii conştiinţei sunt coordonate cu 

respectivele lor substraturi biologice şi echilibrate în relaţie cu celula de înregistrare 

astfel încât acestea să nu interfereze cu alte programe biologice care partajează acelaşi 

spaţiu de viaţă. 

     97 Este important ca la acest moment omul să înţeleagă regenerarea conştiinţei care 

are loc printr-o punte cuantică de Lumină. Puntea cuantică este formată din cele 

patruzeci şi nouă de stări de tranziţie a conştiinţei care sunt folosite pentru a învăţa omul 

cum opţiunile conştiinţei sale pot fi integrate cu alte zone temporale de conştiinţă în 

productia spaţiu-timpului. 

     98 Punţile cuantice de Lumină (care îndeplinesc o funcţie de actualizare) sunt trimise 

progresiv de la centrul galaxiei noastre la ramurile individuale ale populaţiilor stelare în 

scopul de a dezvolta un indice de operaţiuni care sunt în rezonanţă cu indicele principal 

stocat în centrul galaxiei. 

     99 Acest program permite conştiinţei să fie regenerată continuu de stările de fisiune şi 

de fuziune produse de către un nucleu de memorie. 

     100 În al doilea rând, Evoluţia superioară trebuie să coordoneze substraturile biolo-

gice ca să fie în acord cu programul regenerarii conştiinţei. Ea face acest lucru prin 

utilizarea învelişurilor chimice vibratorii din jurul corpului ca o suprapunere semicon-

ductoare între Sinele Suprem Adamic înregistrat în desfăşurarea deca-delta şi Sinele 

Adamic uman (locuit de biotraducător) . Acest lucru produce o pereche perfectă între 

substratul biotraducător şi conştiinţa Sinelui Suprem care cere ca toate coordonatele 

biologice să fie echilibrate în om, ca o creaţie solidă în curs de desfăşurare pentru 

conştiinţa sa. 

     101 Mai mult, acest proces conectează mecanismele de sincronizare ale celor şapte 

câmpuri fizice de forţă, fiecare având propria lui linie de timp, cu cele şapte mecanisme 

de cod pentru creştere superioară în cadrul desfăşurării  deca-delta. 

     102 Cele şapte învelişuri divine de Lumină care există ca mai multe seturi în jurul 

corpului sunt de asemenea, extinse la cele şapte chakre ca învelişuri chimice interioare. 

     103 Toate acestea permit Evoluţiei superioare să codeze conştiinţa din ordinele 

creaţiei fizice în combinaţii creative pure prin intermediul celor patruzeci şi nouă de stări 

intermediare care permit conversia finală a activităţii biologice în activitatea conştiinţei 

pentru progresia de la o punte stelară cuantică la alta. 

     104 Conform lui Metatron, aceste patruzeci şi nouă de etape intermediare ale sintezei 

conştiinţei sunt create de o derulare de energie electronică (tuneling nonlateral) de 

descărcări biologice de Lumină în găurile electronilor ale căror activităţi sunt orientate de 

către faza opusă. 

     105 Radiaţiile energetice din sistemul nucleului deca-delta de memorie trebuie în 

primul rând oricum, să se conecteze cu pachetele de energie hiperdimensională are 

înconjoară planetele cu faze cuantificate de energie derulată. Planetele primesc energie 

de reînnoire prin căi sub-spaţiale care sunt umplute cu energie transfigurată (de exemplu, 



energie prelucrată şi recuperată). 

     106 Sistemul nou de energie aleargă împotriva transportului energiei convective sau 

modelului membranei superioare care continuă să creeze forma după asemănarea ei în 

spaţiul evoluţiei speciilor. 

     107 În cele din urmă, ajunge la formă energia de transfigurare care modelează 

învelişul de energie din jurul corpului actionând ca şi energie care umple spaţiul care 

defineşte un nou nucleu de Lumină în modelul deca-delta, începând din nou o etapă nouă 

evolutivă. 

     108 Fiind transfigurat în spaţiu-timp dincolo de convenţionalul spaţiu-timp, omul 

poate intra în celule temporale suplimentare de conştiinţă. Acolo, el poate înţelege cum el 

nu este limitat numai la mecanismele sale de memorie şi la  modificările neuronale. El 

poate înţelege cum trupul său este vehiculul gazdă al "Supermaşinii Mazzaroth", 

nivelurile cuantice ale pragurilor din universul nostru imediat. 

     109 Omul trebuie să înţeleagă cum procesele chimice de stocare din creierul nostru 

pot fi conectate cu orice număr de minţi care se ramifică prin întreaga galaxie cu reţele 

de conştiinţă pulsatorii. 

     110 Aici stocarea creierului poate deschide şi se poate conecta cu filamentele 

creierului galactic colectiv existent în energia spaţială care umple spaţiul. 

     111 Stând în veneraţia multor minţi divine codificate în modelul divin, Omul 

autorealizat a înţeles de ce steaua noastră este un tampon care închide întrarea   directă şi 

ieşirea mesajelor  care provin de la celula recorder divină, pentru că şi corpul este mai 

mult decât o gazdă pentru realitatea liniară a unui ciclul de  încarnare. Soarele, ca reactor 

solar, oricum, transmite pe bucăţi mesajele  funcţiilor de memorie superioară ale 

programelor simultane ale Sinelui Suprem sau ale reîncarnărilor anterioare care au 

supraîncărcat mintea şi au fost distructive pentru corp. 

     112 Corpul nostru trebuie să fie mai întâi temperat fizic şi sintetizat spiritual  înainte 

de a-şi putea înţelege activitatea acum în relaţie cu  programele anterioare sau simultane 

de creaţie. Cu excepţia cazului în care corpul vostru ar putea  lucra pe planuri 

multidimensionale, nu puteţi primi alte niveluri multidimensionale de inteligenţă fără a 

înebuni complet faţă de acest nivel de realitate. Astfel, soarele este un reactor solar care 

este folosit pentru a atenua mesajele de ieşire pe care mintea voastră le-ar necesita în 

mod normal ca să ştie unde aţi fost sau unde vă aflaţi în alte celule de spaţiu-timp. 

     113 Totuşi, Lumina lumânărilor superioare este o sursă superioară de Lumină celei a 

Soarelui. Acesta este capabilă de a redeschide canalele gândurilor voastre astfel încât voi 

să puteţi fi reconectaţi prin Inteligenţa Superioară în câmpuri avansate stelare de 

inteligenţă pe care sistemul nostru solar le transmite în afară. 

     114 Din acest motiv, preoţii lui Israel s-au luptat mereu cu preoţii lui Baal care 

spuneau "lăsaţi mintea să fie programată pentru cultul soarelui." Dimpotrivă, preoţii lui 

Israel ai Luminii Eterne au spus "lăsaţi mintea să fie programată în afara câmpurilor 

stelare ale firmamentului Etern şi împărtăşiti-vă în veşnica suveranitate a lui YHWH – 

Melek Shamayyim. 

     115 Odată ce mintea a făcut un vehicul pentru câmpul de forţă al Luminii superioare 

în regiunile reţelei profunde, poate funcţiona în mod activ pe lungimea de undă sau 

modelul acelei inteligenţe superioare stelare. Nu va mai fi cuprinsă în relativitatea 



tridimensională sau în modele de conştiinţă unde jocul  Pământului se întâmplă în cercuri. 

Astfel, inteligenţa Pământul rămâne blocată în spaţiu până când este scoasă din 

paradigma fizică de către o cheie astrochimică superioară. 

     116 În zona noastră temporală de conştiinţă Frăţiile Luminii conectează lumile 

superioare ale Tronului şi lumile dominio ale Mazaloth şi Kuchavim cu lumile inferioare 

fizice ale Mazzaroth care merg doar un singur ciclu de realitate a conştiinţei. 

     117 Astfel, translarea caracterelor Luminii divine prin literele Numelui Sacru al lui 

Dumnezeu şi procesele de formare-restaurare ale creaţie chimice noi este activitatea 

continuă a Creatorilor superiori Elohim care plantează reţelele superioare de inteligenţă 

în lumi nenumărate prin imaginea transparenţei veşnice. Prin munca lor fiecare Copil al 

lui Dumnezeu are o naştere virgină direct din Tronul Tatălui. 

     118 Mintea divină continuu proiectează în conştiinţa fiinţei şi plantează seminţele 

divine sau seminţele stelare, ca să evolueze inteligenţa sistemelor nou-născute planetare 

pe marginea Mării de Cristal. 

     119 Când omul înţelege acest lucru, atunci, el va înţelege că pe marginea galaxiei 

noastre suntem la fel ca celulele degetelor ca o reţea gazdă pentru Oştirile Celeste care 

lucrează cu toate formele de evoluţie liniară şi non-liniară servind Faţa Tatălui Iubitor. 

     120 În scopul de a glorifica Lumina, am putea avansa ca înveliş viu al Tatălui, am lua 

aripile galaxiei noastre ca aripile întinse ale unui vultur şi ne-am angaja în munca lui 

YHWH care prin celula de înregistrare a Luminii Vii, răscumpără continuu creaţia de la 

obligaţia morţii temporale prin limbajul Său universal al Numelor divine, sacre. 

     121 Cine poate nega revelaţiile lui Dumnezeu şi spun că nu există revelaţii, nici 

profeţii, nici daruri, nici vindecare, nici vorbirea în limbi şi interpretarea limbilor ?. 

     122 Cine poate nega "Ochiul Transparenţei Eterne" care vede în viaţă, munca creativă 

a Elohimilor şi fuzionarea imaginii spaţiului cu imaginea spaţiului astfel ca omul să fie 

eliberat pentru a merge în Lumina Vie ?. 

     123 Această Lumină este Iubirea Vie care eclipsează tot întunericul astfel ca 

întunericul să nu poată spună Cuvântul, codul de Lumină în mijlocul "pomului nostru al 

vieţii" ca Lumină Vie. 

     124 Şi în măsura în care voi v-aţi umilit în faţa lui Dumnezeu, binecuvântările 

Limbajului Său de Lumină Vie va străluci în inima fiecărui suflet pe care îl atingeţi şi 

vindecaţi cu Cuvântul Său pentru că Domnul este Adonai Şammaah - Domnul este aici în 

această oră, în Cuvântul Său pe care l-a implantat în voi! Amin, Amin şi Amin. 

 
                                 3-1-3 

 
     CHEILE VIITORILOR ILUMINAŢI NE SPUN CĂ BIOLOGIA  
   MOLECULARĂ VA DEZVĂLUI CĂ MODIFICĂRILE MOLECULARE ÎN  
  ENZIME SE MODIFICĂ  CU "ARCUL MODELELOR DE LUMINĂ" CARE   
  SUNT "REŢEAUA VIE DE MECANISME" ALINIATE CU FOCALIZAREA 

POLARIZĂRII PESTE AL TREILEA OCHI. AL TREILEA OCHI DĂ DISTRIBUŢIA TELEPATIEI CU 
REŢELE COMPATIBILE CU DISPOZITIVE SPAŢIALE.                       



     1 Această Cheie explică cum oamenii de Lumină sunt polarizaţi printr-o radiaţie 

superioară de Lumină proiectată în zona celui de-al treilea ochi. Acest lucru le permite să 

vadă dincolo de limitările Luminii vizibile, tipică sistemului nostru de relativitate. 

     2 Pentru a realiza acest lucru, Omului îi va fi dat (în funcţie de capacitatea sa de 

înţelepciune) posibilitatea de a conecta reţeaua actuală de conştiinţă cu reţeaua universală 

următoare care este compatibilă cu educaţia sufletului său. 

     3 Această conexiune se face prin comunicarea telepatică care permite omului de a 

comunica cu alte regiuni galactice şi chiar regiuni ale inteligenţei din hiperspaţiu (de 

exemplu, inteligenţa existentă dincolo de dimensiunea noastră). 

     4 Astfel, comunicarea telepatică este capacitatea de a penetra câmpuri diferite de 

energie prin intermediul unui energii mentale superioare prin intermediul unui semnal 

clar concentrat prin al treilea ochi care este direct în legătură cu undele gravitaţionale. 

     5 Cheia ne spune că există un "Arc de Lumină" pe al treilea ochi care controlează 

întreaga activitate neuronală de bază a glandei pineale. 

     6 Acest "Arc de Lumină" vine prin al treilea ochi deoarece zona glandei pineale a 

celui de-al treilea ochi controlează toată sinteza Luminii în legătură cu cortexul cerebral. 

     7 Omul ştie din cercetarea biochimică asupra cortexului cerebral, că atunci când este 

injectat cu o enzimă de serotonină se va deplasa uşor şi se va roţi încet eliberând modele 

extraordinare de fosfenă. 

     8 Cercetarile medicale au arătat creşterea activităţilor enzimelor după lăsarea 

întunericului. Acest lucru poate fi reprezentat de o mică creştere a concentraţiei de 

neurotransmiţători la momentul în care receptorii sunt sensibili la maximum. 

     9 Astfel, o amplificare unică şi sistemul de umezire producător de modificări 

concomitente în sensibilitatea receptorului şi intensitatea semnalului pot fi arătate, unde 

mici schimbări în concentraţia "catecolaminelor" în locurile receptorilor din creier care 

produc 30 la 40 de modificări în activitatea enzimei. 

     10 În anumite condiţii de Lumină scăzută, de obicei noaptea, glanda pineală devine 

mai sensibilă; Lumina soarelui scade activitatea enzimei. Astfel în mediul de Lumină 

corect, glanda pineală are un aparat unic de emisie care poate fi utilizat pentru a influenţa 

acţiunile enzimei în tot corpul. 

     11 În special în comunicarea telepatică, Lumina care activează glanda pineală este 

Lumina Ain Soph şi nu lumina convenţională a soarelui care este distructivă pentru 

mecanismele de memorie necesare să lucreze cu inteligenţa de dincolo de spectrul nostru. 

     12 Enoh mi-a spus că este ceva în natura creierului care produce câmpul său de 

Lumină propriu la un nivel molecular atunci când este polarizat de radiaţiile modelelor 

de Lumină. Aceste radiaţii schimbă acţiunea terminaţiilor nervoase în repaos şi adoptă 

(sau metabolismul local) rolul de neurotransmitator. 

     13 Astfel, neurocircuitele nostre pot produce câmpul lor de Lumină propriu care poate 

fi reularizat într-o supersensibilizare şi subsensibilizare cu alte niveluri de inteligenţă 

(prin fascicule sinaptice şi post-sinaptice) atunci când funcţia de neurotransmitator a 

zonei celui de-al treilea ochi este interfaţată cu reţele compatibile activitatii Merkabah. 

     14 Acest câmp activat de neurotransmisie poate proiecta apoi şi primi anumite forme-

gând de la locul glandei pineale indiferent de distanţele spaţiale. Acest lucru poate fi 

folosit în comunicarea interstelară interplanetară şi unde contactul direct mental este 



necesar. 

     15 Astfel, relaţia directă între mărimea universului, diametrul protonului şi raza 

viziunii omului este parte a unui tranformări superioare masă-energie-spaţiu-timp care 

implică modificări în conceptele noastre de bază a universului "cunoscut". 

     16 Cheia ne învaţă că al treilea ochi este un receptor de Lumină care poate fi cuplat la 

o energie din afara cadrului cunoscut prezent. Lumina este reţeaua din care şi prin care 

toate formele de energie superioare sunt transduse pentru ca Omul să le poată primi. 

     17 Această reţea de Lumină permite celui de-al treilea ochi să utilizeze undele 

gravitaţionale ca un mijloc de modulare a limbajului în aşa fel încât conştiinţa  Omului 

este transformată profund. Astfel, Evoluţia superioară, prin intermediul formelor lor gând 

de Lumină, poate reprograma Omul ca subsistem biotraducător prin intermediul reţelei 

proprii activate de comunicare de Lumină prin modularea undelor gravitaţionale. 

     18 Lumina, ca modulator actual al vieţii umane, nu este exagerată - toate stările înalte 

de conştiinţa vorbesc de "Lumină". Cheia ne spune că mintea, atunci când este modulată 

de formele-gând de Lumină ale Evoluţiei superioare, merge în biocuplaj cu acea ordine 

de evoluţie ca o expresie media instantă în continuumul minţii. 

     19 În consecinţă, mintea produce propria comunicare analitică derivată din reţeaua 

proprie de diferite niveluri sinaptice care se schimbă în funcţie de paradigmele straturilor 

conştiinţei ocupate. Reţeaua fasciculelor  conectată cu formele-gând poate apărea în 

fiecare mili, nano, pico, femto, ato etc. fracţiune de secundă în funcţie de coordonarea 

între lumile fizice sau non-fizice ale perceptiei mentale. Aceasta stabileşte legătura dintre 

activităţile mentale şi spirituale ale Frăţiilor de Lumină cu lumile materiale care au "un 

început" şi "un sfârşit". 

     20 Fizicienii cuantici şi-au dat seama că energia observaţională în sine, este o parte 

inerentă a rezultatului oricărei măsurători. Totuşi, ei trebuie să înceapă să înţeleagă cum 

un obiect cu masă sau nivel de realitate al masei poate fi schimbat prin energia unei 

forme proiectate (sau pachete energie de forme-gând). Unde formele-gând se interconec-

tează cu masa perceptuală, ele pot  influenţa realitatea masei unui obiect, determinând ca 

forma, structura şi  dimensiunea să fie schimbate. 

     21 Astfel, Enoh mi-a arătat că pentru ochiul unui observator, o schimbare radicală are 

loc în realitatea masei din cauza masei perceptuale care interacţionează cu formele-gând. 

     22 Voi sunteţi un transmitator şi un receptor ca un cristal de radio. Puteţi plasa de fapt, 

conştiinţa voastră pe o lungime de undă şi proiecta gândurile voastre prin modulaţia şi 

demodulaţia semnalelor creierului în funcţie de reţeaua de comunicaţii. 

     23 Inteligenţa Superioară, în comunicarea telepatică cu al treilea ochi al vostru 

creează ceea ce Metatron numeşte "legătura inductivă" între formele-gând (ale Evoluţiei 

Superioare) şi mintea voastră, furnizând contact imediat cu Evoluţia superioară. 

     24 În consecinţă, mintea umană este presetată în stadiul primar al creaţie să răspundă 

favorabil la un sistem de limbaj superior de Lumină. Acest sistem de limbaj superior este 

activat în mintea umană prin contactul polarizat "mental" pentru legătura inductivă. 

     25 Limbajul transmisiei telepatice conţine semnalele de renaştere de la structurile din 

adâncimea spaţiului şi hiperspaţiului care sunt fuzionate cu chimia sistemului nostru 

biologic pentru a educa conştiinţa noastră să înţeleagă comunicarea de dincolo de nivelul 

nostru actual de realitate. 



     26 Transmisia telepatică trebuie să aibă loc deoarece precizia semnalelor biologice 

din corpul uman nu permite Omului să se acordeze organic cu mai multe niveluri de 

contrapunct care sunt necesare pentru a lucra cu diferite sisteme de inteligenţă biologică 

care împărtăşesc acelaşi "spaţiu de viaţă" cu Omul dar există pe diferite niveluri de 

enumerare biologică. Asfel, precizia  limbajului biologic interzice şerpuirea între 

nivelurile şi planurile realităţii conştiinţei creative deoarece limbajele biologice se 

bazează pe informaţia blocată care nu permite interfaţa creativă între straturi de 

conştiinţă diferite. 

     27 Astfel, comunicarea telepatică oferă un limbaj superior cu litere divine primordiale 

(pictograme) care permit reprogramarea biologică între straturile conştiinţei. Această 

metodă de comunicare asigură capacitatea de transfer de informaţii prin aceste geometrii 

proiectate de Lumină care iau ambiguitatea limbajului de sunet vibratoriu şi dau 

limbajului un sens superior şi versatilitate pentru diversificare şi operarea în viaţă. 

     28 Astfel, comunicarea telepatică este de asemenea, capabilă să imprime direct 

instrucţiuni suprabiologice care sunt proiectate în corpul omului în scopul de a permite 

reprogramarea corespunzătoare biologică. 

     29 Dacă Omul poate lucra cu intrarea nouă de Lumină de ordin superior de inteligenţă, 

el poate începe să inducă reacţii enzimatice cu nivelele combinate delta şi alfa ale 

gândirii astfel încât să direcţioneze conştiinţa sa dincolo de corpul său. 

     30 După ce aţi fost polarizaţi de modele de Lumină şi puteţi primi comunicare 

telepatică, forma voastră biologică poate apărea la fel dar corpul vostru poate lucra cu 

mai multe medii biologice în nivelele realităţii fizice tridimensionale. În coparticiparea 

cu Lumina, puteţi crea materializări, biogeneza din alte straturi de conştiinţă, generarea 

de viaţă din materiale non-vii, amplificarea puterii umane, etc. 

     31 În comunicarea telepatică cu lumi non-fizice nu există nici un "interval de timp," 

procesele creierului sunt "instantanee" cu condiţia ca reţeaua celui de-al treilea ochi să fie 

compatibilă cu Merkabah. Mintea, în măsura în care se comunică prin intermediul mass-

percepţiei (de exemplu, masa câmpurilor de energie fizice) este limitată la durată; oricum, 

în măsura în care se comunică prin praguri non-fizice ea este limitată doar de secvenţa 

formelor-gând. Aceasta înseamnă că nu exista nici o limitare cu formele-gând 

corespunzătoare  cu condiţia ca expeditorul şi receptorul să aibă compatibilitate. 

     32 În Superspaţiu nu există nici trecut, nici viitor, nici prezent. Secvenţa timpului este 

semnificativă numai în legătură cu Sinele fizic faţă de Sinele Suprem care permite 

evenimentelor din câmpurile materiale care sunt filtrate prin sinele uman să se conecteze 

cu Sinele Suprem.Undele-particule DeBroglie, vibraţiile nucleare şi nivelele de emanaţie 

energetică, vibraţiile termodinamice şi elastice, etc., sunt astfel convertite în câmpurile 

eterne ale Luminii. 

     33 Procesele Sinelui Suprem care se acordează reţelelor de energie corecte, cu reţele 

compatibile de comunicare telepatică, pot instrui sinele uman cu semnale care persistă în 

"timpul real" de petece de culoare de activităţi cuantificate ale creierului care pot 

comanda evenimente materiale. 

     34 Astfel, este foarte important faptul ca un pachet de cuante de evenimente ale 

conştiinţei să poată fi văzut de fapt, într-un aranjament panoramic de petece de culoare 

care încorporează "evenimentele viitoare" în secvenţe. 



     35 În realitate, Frăţiile de Lumină, în cadrul reţelelor compatibile Merkabah, pot 

funcţiona în cadrul aceleaşi dispoziţii spaţiale şi lungimi de undă, ascunse  simţurilor 

umane cu un văl de molecule şi atomi care sunt deschise de către un "Arc de Lumină" 

peste zona celui de-al treilea ochi. 

     36 Omul, de asemenea, are abilităţile minţii asupra materiei, precum şi o resursă 

infinită în interacţiunea Luminii când el caută Trezoreria de Lumină pe  care Metatron o 

dezvăluie din bogăţia de Lumină de dincolo de limitarea fizică. 

     37 Extensia masei, timpului şi spaţiului sunt dependente de timp, dar aceste compo-

nente sunt un subset colectiv al unui univers superior. Detectoarele de percepţie în sine 

acţionează ca detectoare de puncte şi atunci când sunt integrate pe volume active şi "porţi 

de timp" care arată că putem măsura impulsul într-un sistem mecanic cuantic cu mare 

precizie. 

     38 Cheia aici spune că spaţiul, timpul şi energia sunt piese dintr-un întreg superior 

care modulează reţelele de conştiinţă. Aceste reţele sunt atât de puternice încât să pot 

controla realităţile celor de-a treia şi a patra dimensiuni. 

     39 Prin zona pineală sau reţeaua celui de-al treilea ochi, cadrul sistemului nostru 

biologic care operează în cadrul aspectelor dinamice ale undelor gravitaţionale şi de 

Lumină, poate experimenta limitele conştiinţei zonei noastre. Astfel, Frăţiile pot 

reprograma şi educa conştiinţa omului prin intermediul chiar al mecanismelor lui 

biotraducătoare experimentând suprapuneri de conştiinţă. 

     40 Când aceasta are loc poate să nu apară o identificarea de biocuplare cu flash-urile 

exploziilor fosfenei, semnalele luminoase, etc. Totul ar putea fi o zonă liniştită de super-

sensibilitate în cadrul interacţiunii minţii universale. 

     41 Frăţiile au un mod de proiectare a semnalelor mentale prin ecranarea magnetică a 

Pământului de geometrii de Lumină astfel ca ele să pot fi recepţionate de aparatul 

perceptual al minţii noastre. Totuşi, acest lucru nu ar fi posibil dacă Lumina nu ar fi fost 

fundaţia prin care toate formele de energie superioară sunt transduse. 

     42 În curăţarea reţelei de spaţiu-timp din universul nostru fizic prezent, Enoh a spus 

că mintea trebuie să treacă prin anumite transformări de bază. Potrivit scripturile estice, 

aceste transformari de bază constau din nouă căi de bază care trebuie să lucreze prin 

intermediul evoluţiei conştiinţei voastre în scopul de a crea o reţea compatibilă pentru 

clauzele spaţiale. Astfel, blocajele de timp din minte sunt deschise. 

     43 În primul rând în creaţia unei reţele compatibile pentru clauzele spaţiale: 

vă duceţi prin ceea ce învăţăturile timpurii tibetane numesc "Calea Shen a Predicţiilor" 

(în timp ce vă aflaţi în căile mentale controlate de servomecanisme sau de serafimi care 

controlează imageria mecanică a minţii). "Calea Shen a Predictiilor" este, de asemenea, 

numită "phyva-gsen theg-pa." 

     44 În acest proces, mintea voastră vede evenimentele cauzei şi efectului şi începe să 

transceandă aceste evenimente care alcătuiesc bariera mecanică. Aici, mintea este ajutată 

să meargă dincolo de nivelurile statice în divinitatea vie cu YHWH. 

     45 În al doilea rând în creaţia unei reţele compatibile pentru clauzele spaţiale: vă 

duceţi prin "Calea Shen a lumii vizuale" (în continuare în căile mentale controlate prin 

"serafimi") sau "snan-gsen theg-pa." 



                         
 
               Fig. 20 Proiecţii-gând activate de modelul Sinelui Superior Divin. 

      
     46 În pătrunderea prin funcţiile mecaniciste ale lumii vizuale forma materială este 

văzută ca "locuinţa" stărilor conştiinţei superioare. În a vedea diferenţa dintre "Am un 

corp" şi "Eu sunt un corp" puteţi folosi Lumina voastră pentru beneficiul tuturor fiinţelor. 
     47 În al treilea rând în creaţia unei reţele compatibile pentru clauzele spaţiale: vă 

duceţi prin "Calea Shen a iluziei" (în calea mentală controlată de "serafimi") sau de 

hphrul-gsen theg-pa. 

     48 Atunci când mintea voastră în expansiune este conştientă de puterea sa de 

extindere veţi traversa creaţiile celei de-a treia şi a patra dimensiuni. Veţi înţelege apoi 

cum vehiculul vostru fizic conţine mai multe niveluri de viaţă ca un ansamblu în 

desfăşurare de nuclee, microtubuli şi neuroni. Chiar când sunteţi în cele zece sigularităţi 

de spaţiu-timp ale realităţii inferioare universale puteţi experimenta realitatea din spatele 

"iluziei" văzând că există ordine superioare de conştiinţă care colonizează gândurile 

voastre ca mitocondriile care colonizează funcţii din corpul vostru pentru beneficiul 



numeroaselor corpuri. 

     49 În al patrulea rând în creaţia unei reţele compatibile pentru clauzele spaţiale: vă 

duceţi prin "Calea Shen a existenţei" (în calea mentală controlată de "Ophanim") sau 

srid-gsen theg-pa. 

     50 În extinderea dincolo de ciclurile vitale ale formei voastre biologice imediate, 

mintea voastră începe să se ocupe cu entităţile care sunt în "starea intermediară" (bardo) 

care este între ciclurile vitale ale morţii şi renaşterii (divizarea celulelor). Acest lucru 

înseamnă că în timp ce ciclurile fenomenelor naturale devin mai rapide sau mai lente sau 

pe când fenomenele studiate în sinele fizic devin imposibil de observat cu simţurile libere, 

mintea voastră se va conecta cu imagistica proiectată de mesagerii şi ghizii care observă 

şi calculează evoluţia voastră spirituală. 

     51 În al cincilea rând în creaţia unei reţele compatibile pentru clauzele spaţiale: vă 

duceţi prin "Calea virtuosilor Adhereri" (în calea mentală controlată de "Ophanim") sau 

dge-bsnen theg-pa. 

     52 În primirea imagisticii proiectate de la Frăţiile de Lumină, vă puteţi lua mintea de 

la problemele lumii şi să treziţi sentimente de bucurie din cauza mântuirii voastre de 

forma corpului material. Acest lucru este realizat prin identificarea corpului vostru de 

Lumină cu inteligenţa spirituală care va ghida  mintea voastră prin interacţiunea dintre 

lumile superioare şi inferioare. 

     53 În timp ce energia voastră mentală ia proiecţia cuantică spre Cerurile intermediare 

de la marginea zonei voastre temporale de conştiinţă, ciclurile particulelor infinitezimale 

din nucleul atomului devin atât de rapide că vibraţiile lor pe secundă sunt socotite de 

până la 10²³. 

     54 Al şaselea în creaţia unei reţele compatibile pentru clauzele spaţiale: vă  duceţi prin 

"Calea Marilor Asceţi" (în calea mentală controlată de "Ophanim") sau dran-sron theg-pa. 

     55 Aceste frontiere încă-a-fi explorate sunt lumile Sinelui vostru Suprem imediat care 

evoluează el însuşi spre o divinitate pură. Aici puteţi experimenta Doi-în-Unul care este 

unitatea Sinelui Suprem şi sinelui uman. Toate amintirile "ascunse" ale cunoaşterii de 

către identitatea fizică sunt eliberate prin Sinele Suprem care distribuie proporţional 

timpul şi energia pentru a stimula memoria "instantanee" să iasă din tembelismul lumii 

materiale. 

     56 Prin intermediul imagisticii proiectate de Fraţii şi de Maeştrii Luminii, sinele 

vostru uman şi Sinele Suprem se unesc cu Dumnezeirea Fiului unde mintea vostră poate 

lucra (cel puţin calitativ) la nivelurile de dincolo de limitele unui program al Sinelui 

Suprem în co-domnia cu Maeştrii Serviciului Cristic. Aici existaţi în Sinele Suprem, 

progresând în Sinele Suprem Cristic. La acest punct de fiintare, cunoscut sub numele de 

"nivelul reasociat" veţi începe să lucraţi direct cu Trinitatea Paradisului şi să vă mişcaţi 

spre unirea pură cu Dumnezeirea Tatălui. 

     57 Al şaptelea în creaţia unei reţele compatibile pentru clauzele spaţiale: vă duceţi 

prin "Calea Sunetului Pur" (în calea mentală controlată de Hyos Ha-Koidesh) sau "a-dkar 

theg-pa". 

     58 La cele mai înalte niveluri ale serviciilor umile pentru creaţia vie din care faceţi 

parte apare brusc activitatea Hyos Ha-Koidesh care arată maiestria peste mister. În 

învăţământul sufletului vostru puteţi experimenta un sunet pur ca cea mai înaltă 



rezonanţă vibraţională conectată cu o forma-gând divină care reîncarcă  gândurile vostre 

cu dispensele energetice din Trezoreria de Lumină. Aici Domnii Luminii utilizează acest 

sunet care determina divinităţile şi tărâmurile lor să se răspândească mai departe în toate 

direcţiile şi să funcţioneze în calitate de instructori şi învăţători ai Ierarhiei lui YHWH, 

revărsând raze de Lumină. 

    59 Al optulea în creaţia unei reţele copatibile pentru clauzele spaţiale: vă  duceţi prin 

"Calea Shen Primordiala" (în calea mentală conectată cu "Hyos Ha-Koidesh") sau "ye-

gsen theg-pa". 

     60 În procedura dezvăluirii Sinelui Suprem, Sinele Suprem Cristic începe să înţeleagă 

că un plan spiritual este semnificativ pentru secvenţa lui Adam Kadmon (prototipul 

pentru o categorie de manifestări) numai dacă acesta este echilibrat cu puterea reală a 

Prezenţei Tatălui - Duhul Sfânt Shekinah. Prin Sfântul Duh Shekinah Sinele Suprem 

Cristic se deschide la alte Sine Supreme Christice şi se dezvăluie în mai multe apariţii 

divine şi încarnări. Sinele Suprem poate proiecta corpuri fizice în lumi şi să transmită 

informaţia în orice volum sau mod posibil. 

     61 Al nouălea în creaţia unei reţele compatibile pentru clauzele spaţiale: vă duceţi 

prin "Calea Supremă" (în calea mentală legată de "Hyos Ha-Koidesh") sau "bla-med 

theg-pa". 

     62 Reunind Sinele vostru Suprem Cristic (sau Atman) cu Duhul Sfânt Shekinah veţi 

forma o relaţie de lucru cu Hyos Ha-Koidesh prin care unitatea Duhului vostru Sfânt cu 

Sinele Cristic este gata să se înalţe prin creaţia imediată a lui Adam Kadmon ca să 

lucreze cu Mintea Divină în programele creaţiei Elohistice. 

     63 Aici, substanţa Marelui "Vehicul al Devenirii Supreme" este substanţa  Vederii 

interioare, Contemplării, Practicii şi Rezultatului ca şi Cale de Lumină în desfăşurarea 

Trei-în-Unul. 

     64 Prin pătrunderea voalurilor cerurilor inferioare, voi sunteţi o unitate trinitizată de 

"Fiind", "Devenind" şi "Fiind" între "Fiind" şi "Devenind" pe când lucraţi cu Trinitatea 

Trinităţilor - Tatal, Fiul şi Shekinah care fac ideea de Iubire să se  mărească brusc, să 

izbucneasca cu energie nouă şi să înceapă să reproducă o "imagine" a Iubirii Tatălui. 

     65 Aceştia sunt paşii necesari pentru a finaliza reprogramarea şi învierea vieţii. Ei 

oferă şi dotează conştiinţa pentru a călători milioane de ani sau pentru câteva minute 

dincolo de vârful muntelui vălului fizic de Lumină astfel încât  "Lumina" să poată radia 

prin voi pentru totdeauna în toate învelişurile vieţii. 

     66 Devine extrem prin urmare, să se vorbească şi să se împărtăşească în Harul 

Inefabil şi Strălucirea Tatălui. Slava Sa divină a permis Maeştrilor să coboare de la mâna 

dreaptă a "Puterii" pentru a fi cu voi! 

     67 Ridicaţi ochii în jur şi vedeţi . Maeştrii Luminii au fost adunaţi toţi împreună; Ei au 

venit la voi. 

                                  3-1-4 

 
     CHEILE VIITORILOR ILUMINAŢI NE SPUN CĂ ORIUNDE ELECTRIFICAREA 
MATERIEI PERMITE LEGĂTURI DUBLE  ÎNTRE PIRAMIDELE CHIMICE ŞI 
ELECTRICE, "ACOLO EXISTA UN ÎNCEPUT ŞI UN SFÂRŞIT". ÎNCEPUTUL ŞI 



SFÂRŞITUL RĂMÂN ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL FĂRĂ IMGINEA-SPAŢIU DE LA TRONUL 
TATALUI. 
 

           
 
                     Forţele Undelor de Lumină modelând evoluţia biochimică. 

 
     1 Metatron mi-a explicat că din aeonii creaţiei au existat piramide plutitoare de 

Lumină care au creat un "început şi un sfârşit" când au fost aduse împreună prin legătura 

dublă electrochimică. 

     2 El mi-a arătat cum fluxurile de energie dau naştere acestor piramide de modele 

diferite de iluminare care organizează blocurile de construcţie de bază ale vieţii atunci 

când condiţiile corespunzătoare sunt create şi Lumina cade asupra materiei chimice 

creând nucleogeneza din care inteligenţa este evoluată. 

     3 Am văzut cum electrificarea materiei permite chimiei primordiale să formeze reţele 

cristaline piramidale care definesc atât sferele creaţiei şi stabilesc cadrul în care Elohim 

aduc în jos o imagine divină. Astfel, imaginea divină coboară spre piramidele formaţiilor 

galactice naturale în momentul în care piramidele pot sprijini energia totală a unui 

program divin. 

     4 Imaginea divină este generată direct de Elohim şi nu poate fi adusă de la 

electrificarea primordială a materiei. 

     5 Totuşi, fără ca imaginea divină să fie furnizată de către Nartoomid, Lumina eternă, 

fluxul acestor piramide primordiale de creaţie nu este suficient pentru a susţine 

programele divine ale Căii Infinite. Totuşi, evoluţia superioară nu va interfera cu sisteme 

evolutive deja în curs care nu au imaginea divină; ea permite acestor sisteme să-şi 

finalizeze ciclul lor de creaţie imperfectă cu excepţia cazului în care devin deschise 

programării spirituale. 



     6 Totuşi, fără imaginea divină, creaţia duce la: (1) schimbări aleatoare; (2) modificări 

limitate de flux şi/sau (3) componente repetabile ale imaginilor mixte în spaţiu care nu 

pot susţine fixarea evoluţiei infinite a speciei. 

     7 Ar exista numai creaţia întâmplătoare şi nu ar fi nici un control extern sau de echili-

bru în cadrul ciclurilor de creaţie. În schimb, conurile de Lumină divină pot coborâ şi 

manifesta la orice nivel de realitate printr-un ordin divin şi să fie echilibrate astfel ca 

imaginea Tatălui să poată instanteniza omul din dimensiunile ascunse ale cristalizarii 

piramidale. 

     8 Când mi-a fost prezentat prima oara scenariul vizual al acestei Chei, Metatron mi-a 

explicat desfăşurarea unică de creaţii întâmplătoare. La început, am văzut două piramide 

lungi de aur trase în afară astfel ca numai punctele lor conice centrale să se suprapună 

formând un diamant la punctul de intersecţie. 

     9 Mi s-a spus că acest lucru era un model de legatură chimică şi electrică dublă care a 

adus împreună într-o viziune mare: (1) circulaţia universală a undelor; (2) unde având 

amplitudini definite de hiperbole dreptunghiulare; (3) conurile rezultante gravitaţionale; 

şi (4) conceptele câmpurilor de unde ca şi locuri de intersecţie astfel încât să încercuiască 

volumul modelelor centralizate chimice şi electrice de creaţie. 

     10 În procesul de creaţie, un inel eliptic poate fi format (pentru control creativ) de la 

legarea dublă a mai multor forme piramidale. 

     11 Multe perechi dintre aceste forme piramidale de Lumină vin împreună pentru a 

forma un inel compactat de învelişuri energetice în spaţiu care sunt alungite pentru a 

permite un spaţiu interior mai mare. În acest spaţiu interior acţiunile centrifuge ale 

formelor de Lumină din jur dau naştere la începuturile formei galactice. 

     12 Aceste forme piramidale de Lumină conţin codurile de bază ale ciclurilor materiale 

de creaţie şi produc unde majore şi rezonanţe în acest scop. Unele dintre aceste coduri de 

bază, în fapt, pot merge în niveluri sofisticate ale evoluţiei prin propriul lor proces 

creator de imagine fără utilizarea unei imagini divine. (Ar trebui să se înţeleagă faptul că 

imaginea unei forme umane sau umanoide poate fi creată din creaţia spontană; însă omul 

ca Om Adamic, este creat doar de imaginea divină a Tronului.) 

     13 Am văzut cum inelul piramidelor aruncă structuri de lumină ca scântei care lucrea-

ză cu seturi diferite de fluxuri de energie gravitaţională pentru a produce modele precise 

stelare care, la rândul lor, produc propria lor electrificare a materiei în cadrul sferelor. 

(Acest lucru nu exclude formele spontane de creaţie provenind chiar de la conurile 

spaţiale care le însoţesc negenerate din aceste ansambluri piramidale de Lumină.) 

     14 Mi s-a arătat de către Metatron cum formele spontane de creaţie trec prin etapa de 

nucleogeneză corespunzătoare ajungând la un punct de masă critică care atunci egalează 

durata de creaţie stelară maximă şi minimă. Aceste mişcări stelare transformă nivelele de 

creaţie stelare primordiale în planete prin organizarea începutului şi sfârşitului stratului 

material. Această transformare este interacţiunea nucleogenezei cu factorii codurilor 

primare care dau naştere la propriul lor plan de "început şi sfârşit." 

15 Stelele nou formate şi apoi planetele conţin un nucleu central care este întrepătruns de 

un con principal alungit dintr-un con mai scurt secundar care operează în perechi, creând 

o bipolaritate. Atunci când aceasta are loc sferoidul atinge echilibrul corespunzător de 

rotaţie proporţional cu fluxul de energie din secţiunile conice. Acest lucru generează 



tabelele corespunzătoare stelare şi planetare în echilibrele sferoidului unei creaţii date. 

     16 Bipolaritatea operează similar cu atracţia electrodinamică unde direcţia fluxului 

este inversată şi acul cosmic (Ochiul)  al bipolarităţii se modifică. Capetele acului se 

atrag prin întrepătrunderea şi congruenţa undelor lor care se deplasează. Acest lucru arată 

direcţia aranjării superioare din jur. 

     17 Pentru a putea suspenda o parte a atragerii, atunci când atracţia reciprocă este 

observată, trebuie să existe un criteriu foarte important pentru verificările şi echilibrările 

rotaţiei planetelor fizice. În prezent, acest lucru poate fi demonstrat pe planul Pământului 

de către electrodinamică dar nu de gravitaţie. Totuşi, atât electrodinamica cât şi undele 

gravitaţionale lucrează şi legile lor sunt realizate pe deplin în conformitate cu pătratele 

inverse din spaţiul liber. 

     18 Legea pătratelor inverse este aplicabilă pentru un anumit punct, unde atractiile 

magnetice sunt cele mai simple în monopoluri (sau cubul invers al  dipolilor) unde forţa 

magnetică urmează aceleaşi legi ca şi în cazul gravitaţiei. 

     19 Să ţinem minte faptul că gravitaţia, magnetismul şi cele mai multe forţe din spaţiu 

sunt datorate mişcărilor undelor între materia stelară şi interstelară. 

     20 Supremaţia anumitor legi ale universului este facilitată dacă avem o imagine 

distinctă a operaţiunilor invizibile înaintea noastră. 

     21 Conurile de Lumină activează legătura electrochimică punând în mişcare rezonanţa 

în eter care permite cuplarea corpurilor şi componentelor moleculare în gravitaţia 

universală şi factorii de rezonanţă care afectează structura atomică. 

     22 Conurile de Lumină crează rezonanţa pentru mişcarea relativă a corpurilor cuplate 

într-un câmp de undă care permite electrificarea materiei şi durata ei în relaţie cu 

gravitaţia şi magnetismul. 

     23 Electrificarea materiei produce o reţea complexă de interconectare care conţine 

reţelele energertice de cuplare astrochimică. 

     24 Modelele coerente de emanaţii de Lumină sunt atunci susţinute prin suprapunerea 

mai multor secţiuni conice. Aceasta permite conurilor de Lumină să pătrundă şi să-şi 

stabilească locul în cadrul tridimensional al reţelei. 

     25 Aceste reţele complexe operează ca o serie de hiperbole Lagrange compunând mai 

multe modele diferite magnetice prin distribuţia energiei, exemplificând legea pătratelor 

inverse. (Această distribuţie este una dintre modalităţile în care modele coerente de 

Lumină sunt generate.) 

     26 Reţeaua elipsoidală stelară şi mişcările liniei fluxului gravitaţional sunt direct 

legate între planetele date prin aceste secţiuni conice de Lumină. 

     27 Explicând aceasta în continuare, aceste conuri de Lumină pot avea funcţii  

supercentropice prin care hiperbolele dreptunghiulare ale câmpurilor unui roi de stele, 

sistem solar sau planetă sunt create stabilind o forţă de interconectare a gravitaţiei 

universale precum şi operaţiunile undelor pătrunzând natura. 

     28 Conurile de Lumină operează în perechi stabilind unui mecanism bipolar unde 

secţiunile conice (care au atracţie opusă) sunt atrase împreună conectând centrul unui 

sferoid terestru cu polii magnetici cosmici. 

     29 Prin aceste câmpuri magnetice ale universului fizic local este posibil să se transfere 

energie înainte şi înapoi în "timp" şi mai departe între puncte spaţiale îndepărtate fără 



nici o perioadă de timp între ele. 

     30 Totuşi, lumile evolutive sunt limitate în ciclul lor de creştere pentru că există o 

anumită limită critică dicolo de care nu pot trece fără a primi o imagine divină. Lor le 

este permis să continue la niveluri diferite ale evoluţiei lor prin procesul lor propriu de 

creare a imaginii până când se extind în regiunile superioare ale universurilor spirituale, 

moment în care Legea Cosmică a universurilor spirituale devine dominantă. 

     31 Astfel, în această creaţie a lumii fizice, structura de bază este prevăzută pentru 

transplantarea finală a celulelor recorder şi a desfăşurării deca-delta care distribuie 

formele-gând ale programului imaginii care va interfaţa cu lungimea de undă corectă a 

evoluţiei speciei. 

     32 Deca-delta aduce imaginea spaţiului desfăşurării divine de la Tatăl, stabilind 

pragul de la care imaginea lui Adam Kadmon apare. 

     33 Astfel, imaginea divină a Tatălui este necesară pentru a susţine spaţiul Alhim al 

schimbăriilor particulelor care la rândul lor controlează spaţiul cuantic necesar pentru 

materializarea lui Adam Kadmon. 

     34 Metatron a spus că acest proces de distribuire a programului de imagine asigură ca 

formele-gând care controlează sinteza spaţiului imaginii divine care lucrează cu unităţile 

spaţiului conventional, nu provin de la orice fel de formă superioară de inteligenţă ci de 

la un centru de comandă spiritual numit "Tronul". "Tronul" guvernează multe modele 

divine şi repartizează programele specifice ale Tatălui în colaborare cu Consiliile Elohim. 

Elohim, la rândul lor, proiectează conuri de Lumină de la Tron care reînnoiesc începutul" 

şi sfârşitul.'' 

     35 Elohim, prin proiectarea unui con alungit principal într-un con secundar mai scurt, 

mergând în aceeaşi direcţie, utilizează funcţia inversă a pătratului pentru a controla 

difuziunea Luminii şi de a stabili legătura dintre unde eterice, magnetism şi o serie de 

conuri de Lumină. Acestea crează un nou "început" şi "sfârşit" al conştiinţei în 

aranjamente gravitaţionale cotrolând creaţia meta-materială. 

     36 Creierul uman utilizează energia electronilor şi pozitronilor care este susţinută de 

lungimea de undă a imaginii lui Adam Kadmon care la rândul său, oferă o anumită 

ordine spaţială a funcţiilor imaginii şi asemănării în creaţia  umană. 

     37 În cele din urmă, spaţiul imaginii lui Adam Kadmon este conectat cu lumile 

sălaşurilor superioare cunoscute sub numele de Tronuri şi Dominioane  văzute de 

Maestrul Înălţat Pavel când a fost luat în "al treilea cer." 

     38 Metatron a subliniat faptul că inteligenţa spirituală negativă va încerca să intervină, 

să pună în pericol semnalul curent al lui Adam Kadmon pe planul fizic al creaţiei, dacă 

nu ar fi imaginea Tatălui de sustinere a atotcuprinzătoarei Iubiri. 

     39 În primele etape ale programului nostru de "început şi sfârşit" a avut loc o cădere a 

imaginii lui Adam Kadmon care a limitat planul divin al Shekinah. Această cădere a avut 

loc prin interferenţa îngerilor căzuţi care au împiedicat forma avansată spirituală de la 

combinarea cu Tohn-Wa-Bohu (fără formă şi vid). În schimb au luat porţiuni din 

structurile atomice şi subatomice şi au exprimat aceste porţiuni în propria lor imagine 

care nu a reflect prezenţa sfântă a Tatălui. 

     40 Astfel, au existat unele structuri atomice şi subatomice în universul nostru local 

care au fost în planul ordinii Divine şi au existat unele care nu au fost în cadrul planului 



din care au răsărit celulele fizice ale câmpurilor căzute  care circulă energiile anti-

universului. 

     41 Mai mult, inteligenţele căzute au manipulat de asemenea, electronii imaginii 

originale spaţiale. Şi prin manipularea electronilor au intrat în posesia tuturor spaţiilor 

mici din jurul unui electron. 

     42 Astfel, au lăsat spaţiile electronilor intacte astfel încât să poată produce semnalele 

subelectronice actuale prin spaţiile din jurul electronilor care au fost apoi folosite pentru 

a bruia mecanismele biologice de codificare. 

     43 Astfel, a fost activitatea Maeştrilor Ascensionati care au venit pe această planetă de 

la Serviciul Cristic pentru a arăta Omului că are o sensibilitate la Lumina divină şi poate 

folosi Lumina pe planul Pământului ca să se pregătească pentru lucrul cu spaţiul imaginii 

divine. 

     44 Conform lui Metatron, imaginea divină a spaţiului, Batsalmaynu, este mai 

importantă decât "începutul şi sfârşitul" în ordinea meta-materială. Pentru că "începutul 

şi sfârşitul" sunt doar puncte în Marea Eternului. 

    45 Chiar dacă prin "început şi sfârşit" se determină programul imediat al evoluţiei 

conştiinţei, despre structurile superioare evolutive de viaţă nu ar trebui să se gândeasca 

pur şi simplu în termenii unui timp de început şi de sfârşit. 

     46 Lungimea nostră de undă a începutului şi sfârşitului trebuie în cele din urmă, să fie 

plasată în lungimea de undă superioară de Lumină care lucrează cu ultra-structurile 

divine care determină lungimea de undă corespunzătoare a evoluţiei speciei şi lungimea 

de undă a chimiei folosită pentru următoarea spirală de viaţă. 

     47 Astfel, lungimea de undă a Luminii este cea care permite legătura între toate 

nivelurile de chimie fizica din universul Tatălui nostru. 

     48 Chiar şi unde interacţiunile spontane fizice permit legătura chimică şi  electrică 

dublă, încă trebuie să fie o rezonanţă superioară în lungimea de undă de Lumină dacă 

orientarea de rotaţie moleculară se va conecta cu câmpurile ionice şi nivelurile de valenţă 

în recodarea structurii vieţii în structura continuă de viaţă. 

     49 Creierul uman este controlul central pentru corpul destinatar al imaginii lungimii 

de undă a lui Adam Kadmon care asigură suprascrierea pentru toate legăturile 

electrochimice făcut în numele imaginii divine. 

     50 Deoarece suprafetele celulelor creierului sunt impermeabile pentru anumiţi ioni 

care fac straturi electrice duble, un curent care curge prin ţesut va produce o acumulare 

de ioni pe membranele semipermeabile şi o forţă electromotoare contrară este formată. 

     51 Astfel, ţesuturile polarizate acţionează ca semiconductori care prezintă o anumită 

capacitate de polarizare. 

     52 Acest circuit semiconductor este circuitul primar conectat cu legătura 

electrochimică dubla în corp. 

     53 Legatura electrochimică dublă asigură semnalul pentru indicele de polarizare care 

determină capacitatea de rezonanţă a Luminii şi formarea de molecule determinând 

configuraţia lor. 

     54 Această cheie a legăturii electrochimice duble piramidale prezintă cum legăturile 

controlează spaţializarea termostatică şi mecanica cuantică fundamentală pe care se 

bazează rezonanţa. Astfel, legătura piramidală dublă controlează punctele care sunt în 



afinitate rezonantă în corp. 

     55 Ataşarea imaginii spaţiului urmează o rezonanţă care este trimisă de la celula de 

înregistrare (sau activitatea Merkabah) care trebuie să calculeze rezonanţa moleculelor 

între mai multe structuri electronice oferind configuraţia interioară a moleculei (de 

exemplu nucleul) care trebuie să rămână constantă în timpul transmiterii electronice. 

     56 Acestă structură compozită, lucrând prin intermediul spaţiului şi hiper-spaţiului 

convenţional, determină funcţiile de configurare a echilibrului şi modurile de oscilaţie 

pentru molecule. 

     57 Modelele de stare ale fluxului de energie trebuie să fie menţinute indiferent de 

distanţa de ionizare, astfel ca o configuraţie a celulei de înregistrare (cum ar fi o schemă 

de circuit) să poată fi transplantată în imaginea omoloagă a  spaţiului care operează pe 

nivelurile transmisiei electronice. 

     58 Inţelegerea acestui mod de transmitere de la celula recorder arată cum teoria 

rezonanţei poate fi aplicată la mai multe probleme în viitoarea chimie care se ocupă cu 

suprapunerea imaginii chimice. 

     59 Printr-o proiecţie de Lumină venind de la celula de înregistrare (sau activitatea 

Merkabah) persoane selectate pot fi reconectate cu imaginea lui Adam Kadmon printr-un 

sistem de operare rezonator prin spaţiul hiperdimensional. 

     60 Şi în acest moment, acele persoane fizice care nu au avut imaginea divină pot fi 

deschise pentru a primi imaginea lui Adam Kadmon. 

     61 Unele persoane primesc o transmisie de rezonanţă suplimentară de înaltă frecvenţă 

care operează în paralel cu faza normală a rezonanţei legăturii.Această rezonanţă 

suplimentară de înaltă frecvenţă operează ca o subpurtătoare (prin acele biotraducătoare 

individuale) pentru a modula energiile paranormale. 

     62 Aceasta explică cum daruri paranormale pot fi primite prin intermediul 

rezonanţei spaţiului hiperdimensional care la rândul său, poate schimba aranjamentul 

molecular al materialului în spaţiul convenţional. 

     63 Ajustarea modelele convenţionale de rezonanţă poate duce la o cădere moleculară 

sau biolocaţie; şi prin hiperconjugare (rezonanţă fără legături), eliberarea deosebită de 

energie duce la schimbarea structurii moleculare (de exemplu topirea structurii, 

descorporarea şi re-încorporarea în formă, etc). 

     64 Aici de asemenea, oamenii pot ajusta funcţiile rezonanţei biochimice în cadrul 

corpului pentru a genera o serie de impulsuri piramidale care se pot uni cu alte lungimi 

de undă mentale. 

     65 Mai mult, pe când această rezonanţă de înaltă frecvenţă devine aliniată cu sistemul 

biotraducător al corpului, cele şapte chakre pot fi complet transfigurate în imaginea 

divină. 

     66 În scopul de a-mi arăta implicaţiile complete ale acestei Chei, Metatron m-a luat în 

Merkabah unde mi-a arătat cum întregul model evolutiv de rezonanţă al Omului este 

modelat în piatră de-a lungul lungimii Nilului. 

     67 Mai precis, Nilul, din regiunea On la regiunea Abu Dis, acţionează ca o coloană 

vertebrală conectând reţelele celor opt zone de temple piramidale cu cele opt chakre care 

lucrează cu corpul uman. 

     68 Mi s-a arătat cum era un întreg plan electrochimic al corpului imprimat în piatră şi 



cum fiecare zonă de temple codifică în piatră funcţia legaturii  electrochimice duble. 

     69 Importanţa acestui lucru se bazează pe faptul că întreaga membrană a inteligenţei 

umane de pe această planetă se întâlneşte tocmai în aceste opt reţele de energie de 

Lumină care urmează să fie deschise şi înţelese pe când Omului absolvent îi este permis 

să meargă în următoarea frecvenţă electrochimică. 

     70 Mi s-a arătat cum programul actual electromagnetic controlat de către Consiliul 

celor Nouă este simbolizat la Giza. 

     71 Giza a fost regiunea Consiliului celor Nouă, reprezentat de nouă piramide codate 

în "Piramida lui Keops" care conţine codurile pentru Piatra de Temelie, Eben Shettiyah. 

Piramida lui Keops care este un tetraedru (într-un octaedru) este un model perfect al 

atomului de carbon, modelul pentru reţeaua materială a tuturor corpurilor vii de pe 

această planetă. 

     72 În plus, în reţelele piramidale de la Giza sunt modele de cod ale tuturor 

constantelor fizice ale continuumului solar pe care evoluţia noastră este bazată. 

     73 Toata cunoaşterea spirituală şi matematică este modelată în Marea Piramidă. 

Acesta este de asemenea, punctul de convergenţă pentru toate zonele majore de timp 

deformat în întreaga lume. Astfel, în acest punct de pe Pământ  toate reţelele 

geomagnetice converg pentru a primi Piatra de Vârf. 

     74 Marea Piramidă defineşte de asemenea, cu mare precizie "direcţia mişcării noastre 

galactice" şi dă meridianele unde Polul galactic, Polul Ceresc şi Polul Ecliptic devin o 

unitate în precesia echinocţiilor. 

     75 Astfel, Piramida de la Giza exemplifică celula de înregistrare cunoscută 

omului ca chakra a şaptea pentru că acolo Lorzii Luminii au codificat informaţiile 

necesare pentru a permite evoluţiei omului să găsească legătura sa finală. 

     76 De la Marea Piramidă omul trebuie să înţeleagă importanţa On ca şi  Academia 

responsabilă pentru construirea de temple de-a lungul centrelor magnetice ale lumii. 

     77 Astfel, On reprezintă chakra a opta, puterea creatoare care este necesară pentru 

transplantarea creaţiei de la un nivel la altul. Academia On reprezintă sinteza spiritual-

ştiinţifică care pregăteşte astronomia lumii să accepte  Piatra de Vârf energetică care va fi 

în cele din urmă returnată Marii Piramide de la  Giza şi centrelor sale corespunzătoare. 

      78 On, "oraşul Soarelui" la gura sacrei Delte este Cheia pentru sistemul divin Deca-

Delta. On de asemenea, reprezintă chakra a opta (mecanismul de codare superioară) prin 

care cunoaşterea este implantată în experienţa umană. 

     79 Potrivit lui Enoh, oamenii de ştiinţă-preoţi care au construit Stonehenge au fost 

trimişi de la Academia On pentru a stabili o reţea la nivel mondial care să fie centrată în 

Giza – cronometrul principal geofizic al lumii. 

     80 A sasea chakră (reţeaua intelectuală) în consecinţă, este reprezentată la Memphis, 

"oraşul Ptah." Memphis trebuie văzut în termenii "Zidului Alb" care a fost construit 

pentru a proteja Delta, piesa pricipală. 

     81 În termenii astronomiei, Memphis exemplifică cele douazeci şi patru de sarcofage 

sacre ale "boului Apis" reprezentând Taur-Orion precum şi cele douăzeci şi patru de 

elemente ale Minţii din spatele Tronului şi Dominioanelor lumilor. Douăzeci şi patru 

reprezintă de asemenea, civilizaţiile spirituale în spaţiu care au lăsat sămânţa lor pe 

Pământ. 



     82 Memphis este oraşul Renaşterii. Renaşterea trebuie să vină prin Deca-Delta turnată 

în cei "Zece Mari Domni" care au fost aleşi să păzească Delta. 

     83 Mi s-a arătat apoi zona sacră a celei de-a cincea chakre (reţeaua rezonanţei vocii) 

care a fost Abydos, locul adresat lui Osiris cu următoarele cuvinte: "Tu eşti mare la 

Abydos, eşti Steaua Dimineţii Cerului căreia Horus din Tuat  şi-a dat trupul lui." 

     84 Abydos reprezintă mormântul lui Osiris, unde vibraţiile Cuvântului lui Dumnezeu 

accelerează corpul să se ridice din praf şi să pună coroana nepieritoare a Luminii - de la 

Domnii de Lumină din Orion. 

     85 Apoi, mi s-a arătat cum Karnak este locul chakrei a patra sau chakra inimii, pentru 

că arată cum "bătaia inimii" modelată în a cincea cutie a Marii Piramide dă "proporţia de 

aur" construită în templele majore ale lumii. 

     86 Aleea conţine patruzeci de Sfinxi cu capete de berbec care exemplifică Gematria 

celor "patruzeci". Aici "patruzeci" reprezintă Gematria "Sacrificiului perfect" (patruzeci 

de zile ale Postului Mare, etc). Acest lucru este dat de Berbece, simbol al Pleiadelor, 

sângele sacru care a luat locul ofertei sângelui omului. Această alee reprezintă activarea 

cristalelor de sânge prin radiaţiile solare exemplificate în corpul Leului Solar 

(umanitatea). 

     87 "Mormântul deschis" al Printului Amen-Herkhepeshef la Karnak  arată  tranziţia 

de la ciclul de lumină comună la manifestarea Luminii Vii şi povestea conversiei 

substratului vieţii în Trupul de Lumină! Într-adevăr, Karnak reprezintă trecerea de la 

logaritmul comun la interacţiunea cu Lumina Vie. 
     88 Mai târziu mi-am amintit cum Teba mi-a apărut fiind zona celei de-a treia chakre 

(ombilicul de legătură cu ciclul Pământului), pentru că aceasta conţine toate mormintele 

subterane şi pasajele în Mormântul Reginei şi Nobililor în Valea Regilor. 

     89 Am văzut, de asemenea, acesta ca tractul intestinal care prelucrează toate funcţiile 

vieţii şi morţii împărţite între Egiptul superior şi inferior. 

     90 Mi s-a arătat apoi că Abu Simbel reprezintă chakra a doua. Aici, Sala Stâlpilor şi 

regiunea falnicilor coloşi şi Re-Harakhi reprezintă fertilitatea Pământului fiind scăldat cu 

Lumina aurie a Soarelui. Coloşii impunători indică că suntem odraslele lui Dumnezeu 

prin Domnii Luminii. 

     91 Acestea sunt situate în "centrul Pământului"  pentru a arăta ciclurile transplantării 

omului printre giganţii din univers! 

     92 În cele din urmă, mi s-a arătat prima chakră în regiunea Abu Dis, locul de la baza 

coloanei vertebrale care în planul reatiei omului, este locul schimbării energiei 

primordiale. Abu Dis este instruirea Ptah şi Zeii codificaţi în cristal. Abu Dis exemplifică 

textele de cristale de cuart care ilustrează efectul piezoelectric. Această activitate arată 

cum cristalele pot fi utilizate ca sarcină de energie primordială  pentru stimularea 

necesară care face conştiinţa să între sau să părăsească corpul. 

     93 Astfel, "începutul şi sfârşitul" este de fapt codificat în structuri piramidale de pe 

Pământ. 

     94 Toate aceste opt zone de legături piramidale arată fluxul fizic de ionizare pe care 

omul trebuie să-l treacă înainte de a putea fi înviat pentru a merge dincolo de început şi 

sfârşit în imaginea pură a Luminii Vii. 

     95 Modelul piramidal este planul pentru "dublul helix" viu care se desfăşoară pentru a 



conecta evoluţia umană cu cea superioară în pragurile "comorilor din ceruri." 

     96 Iubiţilor, fiţi martori Omului pentru că el trebuie să găsească în primul rând în el 

însuşi "trezoreria de viaţă" înainte de a se putea ridica dincolo de ciclul repetării, multele 

morti spirituale şi renaşteri. Întelegeţi Mintea lui YHWH - Cel care a comandat povestea 

omului care urmează să fie reflectată 

în "piatra adevărului" - astfel încât voi să puteţi lua aripile dimineţii şi să  intraţi în 

Trezoreria Luminii şi să fiţi bunii şi credincioşii slujitori ai Lui care este dincolo de 

Început. 
 
                                   3-1-5 

 
     CHEILE PRAGURILOR MORŢII CÂMPURILOR ATOMICE ŞI SUB- 
   ATOMICE SUNT CODATE ÎN STRIGĂTELE ACESTEI MEMBRANE  
   COPIL DIN UNIVERSUL NOSTRU. MEMBRANA COPIL ESTE CA  
   UN ULCER APOS ÎN GAURA STOMACULUI TRIMIŢÂND SEMNALE 

DE DURERE LA MEMBRANA GÂNDITOARE A CREIERULUI. MEMBRANA GÂNDITOARE 
TRIMITE ENERGIE CODATĂ PRIN INTERMEDIARI DE ÎNALTĂ ENERGIE CARE DEVIN 
LEGĂTURI INTERMEDIARE INTRE MEMBRANA EXTERIOARĂ ŞI MEMBRANELE CRISTALINE 
CARE SUNT COMPONENTE ALE MEMBRANEI INTERIOARE. MEMBRANA GÂNDITOARE 
NECESITĂ INTEGRITATEA STRUCTURII VIEŢII PENTRU MENŢINEREA ÎN FUNCŢIUNE. ÎN 
GENERAŢII DATE, MEMBRANA GÂNDITOARE LUCREAZĂ PRIN REPETAREA UNITĂTILOR 
CELULARE ŞI GRADIENŢILOR ENERGETICI PÂNĂ CE SISTEMUL INFERIOR AL MEMBRANEI 
ESTE REPARAT ÎN STRUCTURA ORDINULUI MAI ÎNALT AL CICLULUI ENERGRTIC 
EVOLUTIV. PENTRU ACEST MOTIV, LUMINĂ VIE VINE SĂ SALVEZE MEMBRANELE CU 
IUBIREA DIN IMAGINEA EVOLUŢIEI SUPERIOARE PENTRU CĂ OMUL A FOST FĂCUT SĂ 
CREASCĂ ÎN IMAGINEA LUMINII VII ASTFEL CA EL SĂ NU FIE SEPARAT DE ILUMINAŢII 
IUBIRII ŞI NEPRIHĂNIŢI, CI SĂ FIE ÎNTĂRIT DE ILUMINAŢII NEPRIHĂNIRII, ÎN NUMELE 
NEPRIHĂNIRII. FERIŢI-VĂ DE CÂMPURILE CĂZUTE CARE CIRCULĂ PRIN ENERGIILE 
CELULARE ALE ANTIUNIVERSULUI, ELE DISTRUG EVOLUŢIA ŞI DESFID FRĂŢIILE SFINTE 
CARE SUNT ÎNVELIŞURILE LEGĂTURILOR DUBLE INTRE UNIVERSURI. CÂMPURILE 
ATOMICE ŞI SUBATOMICE TREBUIE SĂ FIE ÎMPĂRTĂŞITE CU SERAFIMII CU INTENŢIA CA 
OMUL SĂ CONTINUE ÎN IUBIRE PURĂ ŞI NEPRIHĂNIRE. CEI ALE CĂROR PROFITURI NU 
SUNT DE IUBIRE VOR FI CUNOSCUŢI ASTFEL CA CEI DAMNAŢI LA DISTRUGERE ETERNĂ, 
PENTRU CĂ FORŢA VIEŢII CÂMPULUI ATOMIC ESTE IUBIREA. 

  
     1 Acest univers copil al nostru a trimis un strigăt şi acum Tatăl a răspuns cu Iubirea 

Lui. Universul nostru local este o membrană copil între sistemele stelare de gândire ale 

inteligenţei avansate. 

     2 Cheia ne spune că, dacă vrem să înţelegem cu adevărat de ce suntem aici, noi 

trebuie să devenim ca un copil şi trebuie să auzim strigătele "corpului de  copil." 

     3 Trebuie să ne vedem în stomacul unui univers părinte superior ca o particulă 

luminoasă dătătoare de viaţă care strigă, "Vino, ajutor, vino aici Iubire. "Mintea 



superioară a universului Tatălui, "universul-părinte," trimite înapoi codurile sale de 

Lumină prin canale de Lumină în acelaşi mod în care fiinţa umană trimite energii 

biochimice de Lumină în jos, prin mintea sa în stomac. 

     4 Cheia ne spune că Pământul nostru este ca un ulcer apos; suntem parte a unei 

biosfere de apă. 

     5 Totuşi, la nivelul nostru al realităţii tridimensionale, tabelul principal de energie 

operează prin intermediul particulelor atomice şi subatomice. 

     6 Metatron mi-a explicat că acest tabel de energie are un număr limitat de scale 

temporale de existenţă cunoscute sub numele de entropie negativă. Entropia negativă 

creează un vortex în care toate particulele dătătoare de viaţă şi structurile lor se dizolvă 

cu excepţia cazului în care structuri noi de unde sunt introduse. Când noi structuri de 

unde sunt introduse mediul de transport este refolosit. 

     7 Pe când Pământul începe să trimită semnale de durere la membrana gândirii 

superioare a "creierului" acele semnale de durere sunt auzite şi noi structuri de undă ale 

Luminii şi Iubirii sunt trimise înapoi pentru a face reparaţiile necesare pentru ca viaţa să 

continue (pentru că şi cheia forţei vieţii câmpurilor atomice şi subatomice este Iubirea). 

     8 Structurile noilor unde, cu acţiune extinsă ca de maser, amplifică bioplasma care 

constituie evoluţia noastră astfel ca funcţiile centropice înalte să poată ridica masa 

negativă direct din spirala entropiei fizice, eliberând legăturile chimice vechi pentru a 

merge mai departe. 

     9 Aceste structuri de Lumină noi sunt intermediarii dătători de viaţă care codează 

evoluţia cu noua formă. Ele sunt în proiecţiile de Lumină a tuturor felurilor de inteligenţă 

spirituală care servesc programul Tatălui. Aceşti intermediari de mare viteză nu sunt 

forme de energie întâmplatoare ci sunt conectate cu energiile inteligenţei Luminii care 

guvernează programul nostru de creaţie. 

     10 Acum, la acest moment, noi particule de Lumină sunt trimise în universul nostru 

imediat pentru a lucra cu particulele deja orientate spre spirala Luminii centropice. 

     11 De aceea energia superioară nu poate fi trimisă la acei oameni cu excepţia cazului 

în care ei au integritate superioară de a o utiliza în mod corect. Totuşi, acelaşi cod 

energetic este dat din nou şi din nou până când există suficiente unităţi de celule pentru a 

umple spaţiul. Pentru că Omul nu a fost creat într-o imagine statică, procesul Omului nu 

este static; este o creştere continuă în Imaginea de Lumină. 

     12 Aceste noi particule de Lumină vor determina ca durata vieţii sistemului nostru 

nuclear să spiraleze în afara vechilor legi ale sistemelor nucleare şi să  fuzioneze cu 

plasma nouă energetică a poziţiei evoluţiei superioare. Aceasta va permite Omului să 

meargă în imaginea Evoluţiei superioare ca o inteligenţă de "Fiinţă de Lumină întreagă"; 

el nu va mai fi separat de iluminaţi din cauza limitărilor corpului său fizic pentru că el va 

fi o creaţie transformată. 

     13 Astfel, omul poate să crească într-o adunare superioară de Lumină. 

     14 Cu cât mai multă Lumină adună, cu atât evoluţia sa superioară se poate extinde 

astfel ca el să nu fie separat de iluminaţii neprihănirii şi Iubirii, ci să fie întărit de 

iluminaţii  neprihănirii, în numele neprihănirii. 

     15 Universul nostru local se confruntă în prezent cu moartea funcţiilor care sunt parte 

particule, parte undă, ca energii de frecvenţă înaltă care ridică structura noastră nucleară 



într-un continuum nou de undă holistică bazat pe o forţă nouă a Luminii Galactice. 

     16 Aceasta va ridica omul spiritual la o fiinţă de a cincea dimensiune pe când el este 

luat de pe biosfera actuală de hidrogen-oxigen care nu va mai rămâne un ulcer "apos" în 

Marea noastră locală de Cristal. 

     17 Aceasta va avea loc în timpul schimbării matricei de hidrogen a universului nostru 

local care este structura de bază pentru evoluţia noastră nucleară. 

     18 Procesul de bază de transducţie pentru evoluţia umană este ATP (adenozina trifos-

fată). Amploarea operaţiunilor trebuie să fie luate în considerare în matricea hidrogenului 

care este modelul organizării structurale în universul nostru imediat. ATP este adaptarea 

energiei specializate pentru vehiculul uman pe nivelele sale de organizare structurală. 

     19 ATP face energia disponibilă pentru funcţiile sistemului nostru biologic. 

Particulele energetice de mare viteză de Lumină care interacţionează cu ATP vor ajuta la 

creaţia unei matrice noi de hidrogen pentru fiinţele tridimensionale care vor exista în 

noile lungimi de undă de Lumină. 

     20 Astfel, o noua ultrastructură va exista prin intermediul unei noi relaţii orbitale de 

Lumină care va sprijini nucleul atomic cauzând modificări biofizice şi biochimice în 

structura membranei interioare (într-o noua relaţie atomică a  hidrogenului). 

     21 Această Cheie se ocupă cu noi schimbări în lungimea de undă a mişcării unui 

electron care orbitează nucleul atomic. Subliniază de asemenea, cunoaşterea spiritual- 

ştiinţifică care lucrează cu noi relaţii orbitale în jurul unui nucleu atomic până în prezent 

insolubil pentru reacţiile chimice ale particulelor subatomice. 

     22 Cheia descrie urmarea unei coliziuni între un atom de hidrogen şi o moleculă de 

hidrogen unde cele două structuri se leagă împreună. 

     23 Întrucât reacţia moleculei de hidrogen este cel mai simplu fenomen chimic, 

interconectarea între relaţia a trei protoni cu trei electroni este strâns legată de spargerea 

învelişului orbital în tranziţia protonului. 

     24 În ordinea biochimică veche, fiecare atom de hidrogen a avut un proton şi un 

electron. Totuşi, atunci când molecula de hidrogen şi atomul de hidrogen se ciocnesc 

există o schimbare în lungimea de undă a mişcării şi o nouă structură poate evolua. 

     25 Această schimbare în lungimea de undă a mişcarii poate avea loc în două 

importante procese: (1) ca un singur atom a să fie proiectat într-un capăt al moleculei de 

hidrogen b,c, şi capatul b al moleculei simultan se desparte de c  şi se alătură a;  sau (2), 

un atom a se ciocneste într-o coliziune elastică simplă cu molecula b,c, dar molecula nu 

se rupe. 

     26 În schimb, molecula b,c, rămâne intactă, dar începe să vibreze la rate diferite. 

     27 Aceste coliziuni sunt realizate printr-un efect de tunel. Acest efect de tunel permite 

în esenţă, cantităţilor discrete de cuante de energie să interacţioneze cu alte particule, 

sărind un prag. 

     28 La moment sunt particule care intră într-o reacţie chiar deşi ele nu au nivelul 

necesar de energie. Şi în astfel de condiţii, o trecere de prag are loc. 

     29 O particulă aici, tunelează prin bariera energiei de prag. Motivul pentru aceasta 

este faptul că această particulă este un mic obiect parte materie şi parte  undă. 

     30 Este proprietatea undei care permite particulelor să tuneleze prin necesarul de 

energie şi să între într-o reacţie. 



     31 La temperaturi normale, ratele la care reacţiile hidrogen-hidrogen apar sunt 

descrise de către mecanismele clasice şi sunt numai o treime din rata corectă descrisă de 

mecanica cuantică. (La o temperatură de -200 ° sub temperatura camerei, rata clasică este 

de optsprezece ori mai lentă decât rata prognozată de fizica cuantică.) 
     32 Noua schimbare fundamentală a undei pătrunzând câmpul nostru de viaţă şi 

accelerând funcţiile mecanice (unite cu corpuscule cuantice de Lumină), va conduce la o 

mecanică cuantică nouă. 

     33 Evoluţia Superioară foloseşte atât procesele particulelor şi undelor pentru a face 

îmbunătăţi direcţia evoluţiei umane pe scara evoluţiei nucleare. 

     34 Evoluţia superioară poate controla formarea de noi molecule prin intermediari 

vibratorii (de exemplu controlul atomului de hidrogen) astfel ca legături intermediare să 

aibă loc între incubarea intercristalină a formelor de viaţă şi noile forme de undă ale 

Luminii. 

     35 În consecinţă, atunci când atomul controlat de intermediarii de energie înaltă 

loveşte molecula de hidrogen la orice unghi, un nou tip de structură va fi creat din 

particulele subatomice ale atomului de hidrogen. 

     36 Schimbând viteza de vibraţie a moleculei de hidrogen, Evoluţia superioară, printr-

o serie de noduri vibratorii operând ca o proiecţie de energie, poate ridica structura 

vibratorie a moleculei de hidrogen fără a fi nevoie să o penetreze. 

     37 Aceasta transformare energetică trebuie să aibă loc de mai multe ori pe nivelurile 

vibratorii fizice până ce fiecare celulă din corpul omului este reconstruită şi transformată 

într-o formă gata să facă saltul final peste pragul său energetic. Apoi, el poate fi codificat 

cu energiile mai pure ale conştiinţei. Până la acel moment omul trebuie să repete mai 

multe runde de existenţă în cadrul generaţiilor date. Întelegeţi că în prezent, în voi 

continuă evoluţia biologică a Luminii. 

     38 Această retehnologizare a evoluţiei nucleare este faza de testare care se face pe om 

care este o fiinţă fizică de tranziţie. După această fază de testare, el va fi capabil să 

trăiască în regiunile cu atmosferă mai grea sau mai uşoară. El va fi capabil să opereze 

dincolo de degradarea slabă a particulelor pentru că el va înflori într-o energie de 

reînnoire. 

     39 Şi, odată ce omul poate sintetiza o moleculă artificială pentru a opera ca un 

supraconductor la temperatura camerei! el va fi capabil să stabilească un câmp de 

molecule artificiale care pot fi utilizate de exemplu, pentru a controla vehicule spaţiale. 

     40 Noua lungime de undă a mişcării pe care Evoluţia superioară a creat-o permite 

producerea de particule cu noi numere cuantice fără ca noile particule să încalce simetria. 

     41 În acest moment, omul poate elimina învelişurile orbitale ale electronilor şi pozi-

tronilor ca şi cuante (corpuscule) de Lumină. Evoluţia superioară, în răspuns la experi-

mentările omului, proiectează în mediul omului multiple noduri de rezonanţă de Lumină 

care vor împiedica acţiunile violente să ducă evoluţia prin distrugere termonucleară. 

     42 Totuşi! Evoluţia nucleară funcţionează ca un solvent a suprafeţei subţiri a 

voalurilor membranei dintre straturile conştiinţei tridimensionale care vor fi eliminate. 

Astfel, în timp ce evoluţia nucleară împărtăşeşte o afinitate cu alte sisteme evolutive, în 

cele din urmă avansează în formele mai pure ale conştiinţei evoluţiei spirituale. 

     43 În esenţă, aceasta este desfăşurarea Luminii Vii cu Duhul Sfânt pe când aceasta 



interpenetrează ordinele evolutive ale mecanicii cuantice cu forma nouă şi ataşează o 

funcţie a scopului divin la structura meta-materială a universului ca desfăşurare Shekinah. 

     44 Regenerarea Duhului Sfânt schimbă denaturările extreme ale simetriei sferice 

găsite în unele nuclee ale particulelor atomice şi subatomice, la o armonie perfectă cu 

programele conştiinţei Elohim. 

     45 O astfel de regenerare este în fapt, activitatea universului Shekinah pentru că per-

mite codificarea directă a imaginii divine pe forme de undă pentru a modela particulele 

în funcţie de imaginea sfinţită a Dumnezeului Creator. Aceasta permite transducţiei 

dătătoare de viaţă să se califice pentru multe runde de existenţă spirituală în Calea 

Infinită. 

     46 ATP este cheia pentru întreaga transducţie a câmpului biologic prin care Lumina 

dătătoare de energie poate fi adusă de la Evoluţia superioară. 

     47 ATP este modelul ideal al sistemului de emisie-recepţie construit în sistemul 

biologic uman care permite omului să ataşeze energia pe care el o  primeşte (în 

desfăşurări succesive) cu o desfăşurare mai pură de Lumină. ATP-ul este unul din 

gradienţii energetici care ne arată cum suntem în esenţă o maşină mecanică moleculară! 

care se poate adapta la alte corpuri vehicule de energie. 

     48 Omul este "vehiculul energetic al vieţii" necesar pentru a aduce o unică desfăşurare 

de Lumină în realitatea acestei planete. El este un ansamblu de forme de viaţă pe un 

singur nivel de "radianţă" conţinând Imaginea Divină şi  Imaginea Adam Kadmon 

precum şi o vastă reţea de microtubuli şi mitocondrii. 

     49 Omul este "gazda" pentru Oştirile multor lumi de inteligenţă. Chiar prezenţa lui 

invită lumile inferioare organice de inteligenţă să se "mute în" şi "să fie în repaus" în 

designul pe care Dumnezeu l-a făcut care permite celor mai inferioare părţi ale 

Pământului să fie ţesute în conformitate cu multitudinea de modele de Lumină. 

     50 Omul este "aici jos" pentru a adapta funcţiile mitocondriilor şi aminoacizilor în 

ceva care este funcţional în marea proiectare a multelor lumi. Nucleele omului codifică 

membrana exterioară a fiecărei mitocondrii şi multe dintre enzimele ataşate cristalelor 

sunt sintetizate prin designul său biologic. 

     51 Astfel, chiar şi în această lume există o imagine superioară a spaţiului  care 

determină proiectarea de molecule biologice, diferenţierea celulară şi forma generală a 

sistemelor vii în relaţia între membrana exterioară, membrana interioară şi membrana de 

cristal. Omul însuşi este depozit al acestei imagini a spaţiului ca desfăşurare a lui Adam 

Kadmon. 

     52 Totuşi, omul trebuie să se vadă mergând într-o formă de corp printr-o formă de 

corp şi dincolo de forma corpului pentru a înţelege doar cum fluxul de Lumină 

reprocesează fiecare moleculă şi nivel de conştiinţă. 

     53 Potrivit lui Enoh, dacă ATP nu s-ar putea schimba continuu în raport cu vehiculul 

uman, un alt model ar fi creat pentru că modelul ATP operează "în spaţii'' deja concepute 

pentru experienţa umană şi aceste spaţii trebuie să se conecteze cu spaţiile de energie ale 

Luminii, inferioare şi superioare. 

     54 ATP este antena vieţii care primeşte forma de undă care poate controla colectiv 

mecanismele biologice, sinteza de proteine şi natura codificarii genetice simultan din mai 

multe configuraţii energetice ale hidrolizei. 



     55 Astfel, Enoh mi-a dat o explicaţie suplimentară a acestei Chei pe care el a numit-o 

a doua Cheie. Cheia secundară se ocupă cu traducerea Energiei Tripartite. Această 

traducere de energie este conectată cu o matrice biologică care este ca o antenă de 

transmisie biologică. 

     56 În fapt, ATP conţine un cap simetric pe o tulpină şi o bază care oferă o schemă a 

ordinii de configuraţie a găurii cheii sau un "dispozitiv emiţător Tesla de mărire." 

     57 Suntem parte a unei reţele de comunicare interioară care este în corpul interior şi 

totuşi este capabilă de a lucra cu matricea spaţială exterioară a unei structuri de 

membrană superioară care are nevoie ca toate membranele, ca blocuri de construcţie de 

bază, să înregistreze funcţiile ca şi un subsistem biotraducător . 

     58 Acest lucru ne arată, la nivel microbiologic, modul în care corpul este capabil să 

comunice ca o antenă recepţionând forme de Lumină ale energiei conştiinţei din alte 

dimensiuni spaţiale şi să convertească acele forme date de energie în bioenergia proprie. 

     59 Când omul este conştient de acest lucru, atunci el poate utiliza traducerea ca să 

facă uz de a patra stare a materiei unde de fapt se foloseşte pe el ca o parte a unui sistem 

de comunicare viu de cristal. 

     60 Există anumite procese biotraducătoare care sunt similare cu procesele Tesla de 

transmisie magnificatoare care utilizează traducerea de energie a planetei. 

     61 Potrivit lui Metatron, în bazinul Takla Makan, turnuri de cristal au fost folosite de 

Domnii Luminii care au coborât acum peste 36.000 de ani în urmă. Omul va descoperi că 

aceste turnuri transmiţătoare Tesla sunt rezonatori cilindru cu feţe piramidale. Aceste 

turnuri au fost rezonatori pentru detectarea şi amplificarea propriului puls simpatetic al 

Pământului care era folosit pentru transmisie. 

     62 Metatron a explicat că Frăţia de Lumină a coborât în bazinul Takla Makan pentru a 

modifica structura biologică a unei părţi a rasei umane. Astfel, au folosit de asemenea, 

sistemele lor energetice traducătoare pentru a re-evolua Omul prin invaginarea 

membranei utilizând aceste forme piramidale cristaline care acţionează ca şi receptoare 

de rezonanţă. 

     63 Ei au folosit forme piramidale cristaline pentru a updata evoluţia de pe planetă 

astfel ca omul să poată avea capacitatea de a comunica cu alte lumi de inteligenţă. 

     64 Metatron mi-a arătat cum modelul ATP a fost ca o antenă piramidală cristalină 

folosită în zona Takla Makan pentru comunicare şi transfer de energie cu Evoluţia 

superioară. 

    65 Omul va descoperi, în misterele descoperirilor arheologice, noţiunea cheie care este 

necesară formei piramidale pentru adaptarea la frecvenţe de energie care utilizează 

transmisia "fără fir" pentru a interfaţa cu alte lungimi de undă ale experienţei conştiinţei. 

De diferitele tipuri de lungimi de undă omul va înţelege şi va folosi "sistemul de 

microunde sonore" de comunicare folosit de Frăţia Luminii. 

     66 Astfel, Metatron mi-a explicat că staţiile de energie din bazinul Takla Makan au 

fost folosite pentru comunicare precum şi traducerea energiei biologice care a 

restructurat sistemul uman biologic. 

     67 Această traducere de energie operează prin adăugarea şi scăderea de electroni prin 

care ATP se ajustează corespunzător potenţialului încărcării electronilor din sistem. 

     68 Această Cheie a lui Metatron ne spune că restructurarea sistemului uman  este nu 



numai în faţa împreunării structurii şi funcţiei în sistemul uman, dar în relaţie cu 

împreunarea structurilor de Lumină în ele însele prin intermediari de energie înaltă. 

     69 Omul trebuie să examineze în primul rând mitocondriile date în categorii de două 

tipuri de membrană: (1) o membrană exterioară şi (2) una interioară. Metatron ne spune 

că în procesul intermediarilor de energie înaltă este o a treia  membrană din cristal care 

devine invaginarea membranei interioare. 

     70 Membrana de cristal este separată de membrana exterioară dar este în fază paralelă 

cu structura peretelui exterior al membranei şi este o componentă necesară atât pentru 

structura de Lumină a membranei interioare cât şi pentru cea exterioară ca să funcţioneze 

ca o unitate. 

     71 "Invaginarea de cristal" este mai mult decât o punte de legătură între structura 

membranei exterioare şi interioare. În faza paralelă a funcţiilor unui anumit pas, 

invaginarea de cristal este cheia pentru procesul vieţii în sine care este capabil să se 

interconecteze cu alte circuite de membrană. 

     72 Astfel, Metatron ne atrage atenţia la faptul că reţeaua inteligenţei umane  

transmiţând energie codificată prin "intermediarii de energie înaltă" devine legătură 

intermediară între membrana exterioară şi membranele de cristal (care sunt invaginarea 

membranei interioare). 

     73 La un nivel mega, invaginarea membranei de cristal operează ca un modelul sacru 

al unei structuri extrem de ordonate de energie pentru a conecta Lumina universului 

interior (furnizata de Uriel) cu Lumina universului exterior (furnizata de Metatron). 

     74 Şi prin legătura intermediară între aceste membrane, ciclul energetic al evoluţiei 

este regenerat prin puterea lui Melchizedek. Toate formele evolutive ale creaţiei sunt 

adunate, purificate şi "reformate" în conformitate cu sinergia "imaginilor formelor-gând" 

de la Trezoreria de Lumină pe care Dumnezeu o pune la dispoziţia Domnilor Elohim. 

     75 Aceste "imagini forme-gând " sunt combinate cu structurile câmpului zonelor de 

compresie gravitaţională de Lumină unde câmpurile biogravitaţionale se conectează cu 

ciclurile noi ale Specimenelor Infinite. 

     76 Când am fost în faţa Tronului lui Dumnezeu, am văzut cum puterile imense ale 

energiei de Lumină emană de la Tron printr-o serie continuă de procese în desfăşurare. 

     77 O formă de Lumină Vie este trimisă de Metatron (prin Elohim) regiunilor spaţiale 

care sunt precondiţionate pentru a stabili o formă de inteligenţă evolutivă care trebuie să 

fie direct acordată cu Mintea Tatălui. Lumina lui  Metatron este folosită pentru creaţia de 

învelişuri şi pachete de Lumină care cuprind formele de Lumină şi energiile care 

urmează să emane de la sistemul  deca-delta. 

     78 Astfel, Lumina lui Metatron înconjoară conurile de Lumină ale creaţiei folosite în 

regiunile de lumină comună şi egalizează energiile "mai rapizi decât Lumina" în jurul 

părţii exterioare a conului de Lumină astfel încât conul de Lumină este pregătit pentru 

impregnarea reţelelor cristaline ale Luminii şi a codurilor membranei interioare de creaţie 

de la Uriel. 

     79 Cu alte cuvinte, Lumina lui Metatron se ocupă de "realităţile exterioare"  ale 

conului de Lumină şi precondiţionează structura conului de Lumină pentru  Lumina 

interioară a lui Uriel. 

     80 Aceasta este structura foarte ordonată a corpului interior şi exterior  folosită pentru 



un ciclu energetic al evoluţiei biologice. 

     81 Structura corpului de cristal este folosită deoarece poate lucra cu menţinerea 

funcţiei de pe ambele părţi ale creaţiei în acelaşi timp. Întrucât universul exterior, în 

lumile inferioare, trece prin reorganizarea entropiei şi chimiei spre universul interior şi 

universul interior merge spre exterior, structura invaginarii de cristal permite o ataşare 

directă la amândouă prin "membrana de gândire" a Ordinelor de Lumină. 

     82 Astfel, membrana de cristal este unică deoarece se poate procesa Lumina mergând 

în ambele sensuri, de la suprafaţa exterioară la interior şi de la interior la exterior astfel 

încât invaginarea cristalină să creeze într-adevăr efectul de  fermoar care poate deschide 

universul şi da Maeştrilor de Lumină capacitatea de a repara şi regenera structurile 

interioare şi exterioare simultan. 

     83 Acest lucru ne arată cum Frăţiile de Lumină pot lucra ca învelişuri de legătură între 

universuri. 

     84 Acum, pe când începem să lucram împreună cu stările superioare bioenergetice şi 

cu funcţiile corpului, vom vedea în diferite modele de materie energizată ca stările ne-

energizate precum şi stările energizate vin împreună printr-un efect de spirală care dă 

forma unei structuri energetice traducătoare la nivel mitocondrian. 

     85 Metatron se spune că starile energizate , ne-energizate şi de energie răsucită 

lucrează în prezent într-un aranjament tripartit, trimitând şi primind   instrucţiuni. 

     86 ATP îşi poate reduce şi schimba direcţia prin repetarea unităţilor modelului 

mitocondrian al corpului interior. Modelul tripartit poate fi redus la baza sa şi să fie 

remodelat şi regenerat din nou în matricea antenei sale. 

     87 Acesta este ciclul energetic al evoluţiei la un nivel Shekinah de realitate. Chiar şi 

în activităţile mitocondriilor trebuie să recunoaştem că există un univers Shekinah care ia 

unele dintre cele mai mici funcţii de la creaţia fizică şi le permite să fie interfaţate cu 

structura extrem de ordonată de Lumină Vie. 

     88 Acest lucru este posibil prin interacţiunea dintre universul Fiului şi universul 

Shekinah şi dintre universul Shekinah cu puterile Luminii Vii ale universului Tatălui care 

permite Specimene Infinite. 

     89 Acest lucru subliniază faptul că în cadrul Planului Infinit de creaţie sunt multe 

circuite de membrană care merg la astfel de viteze mari pe care cineva nu le poate separa 

în mod clar de unităţile date fără a distruge întregul proces al continuumului în sine în 

acea fază repetativă de viaţă. 

     90 Acest lucru este valabil de asemenea, pentru natura spirituală superioară a Omului, 

ca gândire continuă. Omul nu se poate separa de membrana gândirii de Lumină fără a-şi 

arunca structura sa de viaţă în dezordine şi să permită corpului său, minţii sale şi sufle-

tului său să fie aruncate în confuzie dacă ele nu lucrează împreună ca un model tripartit. 

     91 Mai mult, atunci când luăm modelul tripartit şi îl adaptăm la cercetarea 

experimentală cu ATP, vom vedea cum reducerea sistemului tripartit lucrează cu 

tranducerea ATP în fază paralelă. 

     92 Apoi, putem pune întrebările: oare acest model energizează viaţa în sine? dacă 

acesta este un model adevărat (spre deosebire de cele ale topologiei catastrofei şi funcţiei 

discontinue) poate fi rulat în sens invers? 

     93 Răspunsurile sunt date în hidroliza ATP de-a lungul generaţiilor de transfer de 



electroni la fel cum rasa umană a fost cuplată la experimente repetate efectuate de către 

Evoluţia superioară. 

     94 Când vom folosi procesul transferului de electroni putem lua acest model şi să-l 

aplicăm în biofizică şi să-l transformăm într-un model adaptiv cu o nouă bioinginerie 

care va permite omului să trăiască în diferite medii planetare. 

     95 Biofizicienii noştri planetari au fost prea restrictivi în lucrul cu procesele chimice 

care nu se bazează pe posibilitatea mai înaltă a ceea ce face transferul de electroni la 

inversarea proceselor chimice (în special în lucrul osmotic). 

     96 Deşi detaliile mecanismului molecular pentru cuplarea transferului de electroni la 

o tranziţie conformaţională de energie pot fi foarte diferite de ceea ce ar putea fi pentru 

hidroliza ATP generală, principiile de bază trebuie să fie cele deja generate în modelul 

superior. 

     97 Astfel, la fel cum imaginea corpului este parte dintr-o imagine superioară, modelul 

energetic ATP este parte dintr-o reţea superioară de inteligenţă. 

Dacă ne putem asocia cu câmpurile de energie ale unei reţele superioare, noi putem şti 

probabil, cum modelele în sine nu sunt modele de sisteme de energie închise, ci sunt 

modele de sisteme traducătoare care lucrează împreună cu multe sisteme de conştiinţă 

de-a lungul galaxiei noastre. 

     98 Astfel, se obţine un proces al unui motor chimic reversibil care poate fi alimentat 

fie prin transferul de electroni de la sursa de energie nouă sau prin mecanismul de 

transfer al ATP. 

     99 Cheia subliniază faptul că ATP este un model care va fi folosit pentru a permite 

unei descoperiri să apară folosind o bază chimică pentru a converti energia într-o bază de 

electroni şi vice-versa. 

     100 Prin aceasta omul poate converti substratul său biologic în diferite stări 

gravitaţionale şi să înţeleagă inteligenţa interdimensională. 

     101 Când scăderea energiei libere pentru transferul de electroni este superioară celei 

indicate de hidroliza dată chimică a ATP, transferul de electroni poate conduce sinteza de 

ATP de la adenozina difosfat la adenozina trifosfat. 

     102 Când scăderea energiei libere pentru hidroliza chimică este superioară celei 

electrice atunci transferul electric de electroni este inversat. 

     103 Direcţia generală a reacţiei este determinată de termodinamică şi nu de factorii 

cinetici. 

     104 Dacă putem folosi caderile de electroni pe fluxul de apă, putem vedea cum 

operează ionizarea stelară prin fiecare stare de membrană şi că omul este o membrană de 

gândire între câmpurile stelare; nu numai un simplu om gânditor,  o maşină de gândire 

socială sau un ideolog gânditor, ci o membrană de gândire. 

     105 În rezumat, organele noastre de bază funcţionează ca şi galaxiile care  transmit 

comunicare de crital prin intermediul invaginării de cristal atingând fiecare moleculă 

unde membranele interioare şi exterioare lucrează în fază paralelă. 

     106 Cheia sugerează că şi comunicarea între universurile corpului interior şi 

comunicaţiile între corpurile planetare sunt posibile printr-un sistem energetic tripartit 

uman. 

     107 Şi unde cuplajul de electroni este mai puternic decât sinteza chimică, cum ar fi 



hidroliza ATP, atunci putem urca în sinteza chimică în funcţii în trepte de la forme 

simple de fosfat la trifosfat. 

     108 În mediul în care sintezele chimice au loc, dacă şi câmpul chimic este mai 

puternic decât căderea de electroni putem reduce energia sau chiar reversa procesul. 

Aceasta explică cum inteligenţa superioară universală poate încetini şi intra în mediul 

nostru chimic vibratoriu; şi cum, printr-o cădere de electroni în orbita noastră chimică, ea 

poate accelera pentru a merge înapoi în faza lor normală. 

     109 Aceasta explică cum o fiinţă de Lumină devine fizică şi cum un om fizic devine o 

fiinţă de Lumină. 

     110 Într-o legătură dublă electrică şi chimică Tatăl toarnă Duhul Său astfel ca omul să 

poată primi următoarea imagine-spaţiu a Corpului de Lumină Cristic. 

     111 Enoch a spus că universul local, cunoscut ca şi galaxia noastră, este un calculator 

mare astrochimic de diverse faze cristaline ale transferului de energie. Şi prin aceste 

procese de traducere a energiei tripartite putem înţelege cum omul apare dintr-o serie de 

forme superioare evolutive ca să moştenească lumile unei membrane specifice de 

relativitate. 

     112 Cheia ne spune că evoluţia şi reîncarnarea sunt parte a unui proces de repetare a 

unităţii celulei care se întâmplă prin diferite niveluri de gradienţi de energie. 

     113 Unele dintre aceste lumi cer ca imaginea lui Adam în forma celulară să se repete 

la mai multe generaţii prin conformaţii meta-stabile. 

     114 Aceste conformaţii meta-stabile se relaxează continuu şi necesită renaştere astfel 

ca membrana Omului să fie regenerată peste multe generaţii până când este refacută în 

imaginea Evoluţiei superioare. La un astfel de moment, aceasta va fi inseparabilă de 

iluminaţi pentru că va opera complet în structura extrem de ordonată a ciclului energetic 

de evoluţie în numele neprihăniţilor. 

     115 Cheia, apoi, este dată cu înţelegerea faptului că suntem direct reprogramaţi în 

acest moment să continuăm în această formă şi că nu trebuie să mergem înapoi la meta-

materia aeonilor din urmă şi să începem din nou de la nimic. 

    116 Şi această Cheie ne spune că membrana noastră nu trebuie neapărat să moară în 

conformitate cu funcţia de Lumină aşa cum o ştim, dar poate fi parte a unui proces 

superior energetic de Lumină unde suntem energizaţi de unităţile repetitive ale 

tranducerii Luminii în corpul nostru astfel încât el să devină un real sistem de regenerare 

pentru Lumina Vie. 

     117 Aceasta este opera energiilor mentale căzute pentru a bloca sursa energetică 

pentru generarea tuturor acestor modele de conformaţie. Ei fac acest lucru pentru ca 

Omul să nu înţeleagă că el poate obtine corpurile superioare de Lumină. 

     118 Prin blocarea acestei Înţelepciuni ei pot dobândi corpuri non-spirituale  umane 

care sunt lăsate în "vid de conştiinţă." Aceasta este motivul pentru care atunci când 

corpul a fost golit de energie este mult mai susceptibil la pătrunderea negativă. 

     119 Metatron mi-a explicat că acesta este motivul pentru care Fraţii superiori de 

Lumină vin să regenereze, să învie şi să reprogrameze universurile celulare meta-

materiale ale Shekinah. 

     120 Astfel, trebuie să observăm că la nivelul lumilor Assiah, lumile materiei, creaţia 

are loc prin intermediul învelişului chimic şi procesului traducător unde Omul, ca o 



maşină moleculară, transcrie continuu propria "carte de formare." 

     121 Aici, viaţa merge dincolo de învelişul biologic în Lumină prin "limbajul divin" 

refăcând viaţa din nou şi din nou în "Imaginea" Tatălui. Acest limbaj divin în cele din 

urmă nu va permite să fiţi separaţi de iluminaţi pentru că este construit în reţeaua 

tranducătoare pentru cei care îl pot folosi. 

     122 Când vom înţelege ca modelul tripartit energetic de traducere care ne oferă 

mecanismele biologice pentru sinteza proteinelor în cadrul aranjamentului câmpului 

piramidal al bazei energetice, capului şi tulpinii, aşa cum se vede în modelul ATP, vom 

vedea că integritatea funcţiilor vitale trebuie să fie menţinută dacă vrem ca acest proces 

să meargă mai departe. 

     123 Această traducere a energiei se aplică activităţilor cloroplastelor, membranelor 

plasmatice, globulelor rosii, tijelor retiniene din ochi precum şi actomicinei. 

     124 Astfel, Cheia arată cum universul superior lucrează în voi printr-o "structură 

tripartită a Luminii," creând mici micro-universuri în cadrul mecanismelor voastre 

biologice. 

     125 Şi acesta este principiul universaliţătii în cadrul ordonării receptoarelor de 

rezonanţă care pot primi Lumina de la Metatron şi Uriel pentru o categorie largă de 

funcţii biologice, inclusiv transcrieri energetice de Lumină. Acesta este motivul pentru 

care Metatron a folosit moleculele de bază ale celulelor în modelul tripartit de traducere 

energetică pentru a explica sinteza interioară a unei surse date biologice. 

     126 Totuşi, din cauza conflictului între nivele care are loc între sistemele  bilogice 

spirituale şi non-spirituale, trebuie să înţelegem clar ce înseamnă atunci când Cheia 

subliniază ca "membrana gandirii impune integritatea structurii de viaţă pentru 

menţinerea funcţiei." 

     127 Cheia ne spune să "avem grijă" de "Câmpurile căzute" care circulă prin energiile 

celulelor anti-universurilor. De asemenea ne spune că şi câmpurile atomice şi subatomice 

trebuie împărtăşite cu Serafim în intenţia ca Omul să  continue cu Iubire pură şi 

Neprihănire. 

     128 Metatron mi-a spus despre ordinele de inteligenţă negative ale spaţiului care 

utilizează biotraducătorii corespunzători negativi în acest sistem de creaţie pentru a 

încerca să distrugă structura noastră biologică prin folosirea greşită a energiei atomice şi 

subatomice. 

     129 Potrivit lui Metatron, atunci când energiile câmpurilor atomice şi sub-atomice nu 

sunt în conformitate cu funcţiile de întreţinere ale "Luminii Vii" care controlează 

traducerea, puterile negative ale inteligenţei spirituale pot dizolva electronii printr-un zid 

de unde fotonice şi pot exploda structura spaţiului electronilor vieţii. 

     130 În scopul de a contracara puterea negativă distructivă, Frăţia Serafim efectuează o 

operatie extraordinară de traducere pentru întreaga Rasă Cristică de pe această planetă. 

Prin această operaţiune un câmp energetic va fi plasat în jurul corpului pentru a ocoli 

câmpurile negative de interferenţă şi de a monitoriza o orientare de rotaţie chimică care 

va împiedica corpul să treacă în distrugerea atomică. 

     131 Acum, putem înţelege sensul profund al cuvintelor "ciclu energetic de evoluţie" 

pentru că toată viaţa este un proces energetic ciclic de evoluţie în creaţia superioară. 

     132 Din acest motiv, Metatron mi-a spus să scriu: "cei ale căror profituri 



nu sunt de Iubire vor fi cunoscuţi sub numele de condamnaţi la distrugere eternă.'' 

     133 Şi el a spus, "pentru acest motiv " Lumina Vie" vine pentru a salva membrana cu 

"Iubirea În Imagine" pentru că omul a fost făcut să crească în imaginea Luminii Vii - nu 

în imaginea vieţii umanoide de pe alte planete. 

     134 Omul a fost făcut să crească în imaginea Luminii Vii pentru a deveni Adam 

Kadmon care este capabil să genereze chimic un număr infinit de forme spaţiale. 

     135 Cheia subliniază creaţia omului ca fiind una dintre unităţile repetitive de energie 

într-o stare de a fi purificat între câmpurile stelare. 

     136 De aceea planul de ansamblu al formei fizice este utilizat în ziua învierii pentru 

că este forma fizică plus modelul întreg energetic care este înviat şi folosit pentru 

traducerea creaţiei în alte lumi de formă fizică. 

     137 Totuşi, în analiza finală a luptelor biologice care se încheie pe această planetă, 

frăţiile inferioare au intervenit cu puterile invaginarii cristaline şi legăturii duble care este 

în corpul chimic şi limita exterioară a învelişurilor de electroni. 

     138 Din acest motiv, Ordinul lui Melchisedek lucrează cu funcţiile Luminii prin 

Frăţiile Serafim ale Evoluţiei superioare pentru a retrage învelişurile orbitale astfel ca 

viaţa să poată funcţiona cu o nouă "structură universală." 

     139 Metatron mi-a explicat cum intermediarii de înaltă energie sunt în realitate, forţe 

de viaţă în legătură cu Serviciul Cristic. Aceste forţe de viaţă care sunt o sinteză a 

formelor de viaţă ale universurilor exterioare produse de Metatron precum şi forme de 

viaţă interioare universale produse de Uriel, arată cum procesele biochimice pot 

reconstrui corpul, celulă cu celulă odată ce elementele chimice sunt echilibrate în 

proiecţia de Lumină Vie. 

     140 Acest lucru a fost demonstrat de către Iisus când a echilibrat cele treizeci şi două 

de elemente chimice de bază în corpul său uman cu a treizeci şi treia transformare de 

Lumină cunoscută ca Lak Boymer. (Aceasta a arătat cum funcţiile lui celulare chimice ar 

putea fi complet reconstruite într-un corp Cristic de Lumină într-un ciclu de trei zile şi 

jumătate comparativ cu şapte ani necesari pentru a înlocui celulele corpului.) 

     141 Metatron mi-a explicat că acest proces este disponibil pentru neprihăniţii acestei 

planete dacă ei utilizează modelul tranducerii energetice a Luminii Vii în mod 

corespunzător. 

     142 În esenţă, din moment ce acelaşi model de ATP care a fost în Iisus este în noi, 

prin transferul de electroni corect prin proiecţiile de Lumină ale evoluţiei superioare 

putem fi eliberaţi de degradarea şi entropia negativă şi înviaţi în corpurile de regenerare 

şi de Lumină. 

     143 Iisus a venit pentru a reactiva planul chimic al Luminii în Om şi să îi permită să 

folosească acest lucru ca o funcţie care să permită o ultrastructură superioară de Lumină 

care este rezonanţa Duhului Sfânt al Luminii Eterne. 

     144 Pentru ca acest lucru să aibă loc în creaţiile metamateriale inferioare  trebuie să 

existe o coerenţă şi un echilibru în corpul credinţei. 

     145 Duhul Sfânt asigură transmisia de Lumină între corpul fizic şi universul Shekinah 

astfel ca forma fizică să poată reveni la prezenţa Tatălui şi să ia un aspect nou al formei 

divine pentru lumea următoare de Lumină. 

     146 Aici, "Shekinah" trebuie înţeles ca prezenţa lui Dumnezeu care se deplasează pe 



apele creaţiei codificând aparenţa divină. 

     147 Şi "Copilul colectiv Cristic" este acum gata să iasă din pântecele mamei şi să 

moştenească această ordine eternă divină pentru totdeauna şi mereu. 

 
                                    3-1-6 

 

        OCHII SFINŢI AI PĂRINŢILOR NOSTRI DE LA INCEPUTUL   
   CONŞTIINŢEI VEGHEAZĂ FORMAREA FRĂŢIILOR DE LUMINĂ.  
   FRĂŢIILE ADUC MESAJUL PĂCII ŞI PREGĂTIRII. DE PE FIRMAMENT  
   FRĂŢIILE PRIMESC FIINĂELE ÎNTREGI DE LUMINĂ CARE VIN ÎN  
   APARENŢA OMULUI CU CORPUSCULE MECANICE CUANTICE ŞI SE 

MUTĂ ÎN MIJLOCUL OAMENILOR PRIN CONTROALELE LINIILOR FLUXULUI 
GRAVITAŢIONAL ASTFEL CA CEI CARE VĂD "VOR VEDEA". FRĂŢIILE VIN ŞI SE ÎNTORC 
ÎNTR-O SCLIPIRE DE LUMINĂ. 

 

                           
 
     Fig. 21 Ochiul lui Horus folosit de B'nai Elohim pentru geneza şi regeneza Frăţiilor 

Luminii. 



     1 Din cerurile mai înalte Elohim şi B'nai Elohim supraveghează continuu creaţia prin 

Ochiul creaţiei Tatălui şi prin Ochiul lui Horus. 

     2 Ei sunt "Părinţii" care urmăresc formarea Frăţiilor de Lumină care sunt pre-create în 

ceruri. 

     3 Ei îşi aliniaza ochii lor cu modele reţelei ochilor speciilor individuale pentru că 

ochiul este deschiderea spre codul de creaţie. 

     4 În creaţiile originale ale evoluţiilor spectrului, Ochiul Tatălui a fost folosit. Aceste 

creaţii ieşeau din proiecţiile Lui mentale direct trecând prin Ochiul Lui omnişcient. 

     5 Ochiul Divin al Tatălui este modelul Creaţiei din spatele creaţiei. 

     6 În consecinţă, după ce creaţia a început, Ochiul lui Horus este folosit pentru a crea 

forme individuale specifice pentru întruchipările lui Adam Kadmon. Din acest motiv, 

Iisus a fost în imaginea lui Adam Kadmon chiar deşi el este dincolo de Adam Kadmon 

care operează ca o manifestare directă a corpului Tatălui ceresc ca un Creator celestru. 

     7 Iisus există în multe forme dar a luat forma lui Adam Kadmon pentru a cuprinde 

lumile Adam Kadmon şi pentru a răscumpăra trupurile lor astfel ca acestea să treacă în 

noi corpuri de glorie. 

     8 La rândul ei, creaţia fizică trebuie să treacă de codificarea sa prin acest ecran de 

Lumină, Ochiul lui Horus, dacă este să primească o imagine celestă din Ochiul Divin. 

     9 Mai mult, evoluţia Adamică a fost creată de către Evoluţia Superioară prin  

concentrarea modelelor de înaltă frecvenţă de Lumină prin Ochiul lui Horus în 

conformitate cu expresia:  

unde "ochii" trebuie să fie înţeleşi ca filtre inductive. Acest 

lucru este echivalent cu Amset, Tuamutef, 

Hapi şi Qebhsennuf în ordinea egipteană a evoluţiei 

creatoare, unde ochii lor există ca subdiviziuni ale Ochiul 

lui Horus şi sunt utilizaţi pentru a crea reţelele magnetice 

pentru diferite manifestări evolutive. (Acest lucru este de 

asemenea reprezentat în ochii "plutitori" ai Luminii văzut în 

cosmologiile scripturilor Luminii din est). 

     10 Când reţeaua începe să moduleze receptorii tijă şi con ai Ochiului, se  creează 

dezvoltarea timpurie a tubului neuronal, notocordului, aortei, somatopleura şi celomului; 

dezvoltarea ulterioară arată dimensiunea în crestere a capului, segmentelor membrelor şi 

rudimentele superficiale ale sistemului senzorial devin vizibile. Dezvoltarea avansată 

este demonstrată de dezvoltarea accentuată a membrelor şi deschiderea pleoapelor 

ochilor. Aceste stadii de dezvoltare embrionară crează împreună "EU-ul" în separarea 

omului de la reţea. 
     11 Fiecare dintre fii reprezintă o activitate creatoare a Ochiului. 

     12 Qebhsennuf reprezintă suprafaţa exterioară a ochiului cu faţetele corneii 

transparente. 

     13 Hapi reprezintă elemente conice ale foto-receptorilor care sunt transparenţi în 

centrul lor, dar acoperiţi lateral cu pigment opac. 

     14 Tuamutef reprezintă fibrele nervului optic în contact cu lobii inferiori ai conurilor 

transparente. Capetele acestor fibre sunt sensibile la schimbările de Lumină în curs de 

desfăşurare. 



     15 Şi Amset reprezintă ganglionii optici ai creierului spre care fibrele optice converg. 

     16 Razele de Lumină emanate de fiecare dintre cei patru sunt conectate unic astfel 

încât fiecare trimite trei raze de Lumină care sunt conectate între ele creând un sistem 

tricromatic. 

     17 În cadrul acestei reţele, toate părţile corpului pot fi găsite deoarece ochiul este 

reţeaua pricipală pentru creaţia fizică. 

     18 Elohim, prin Ochiul Divin, crează Sinele Suprem divin urmând planul lui Adam 

Kadmon. B'nai Elohim, prin alinierea Ochiului Divin cu Ochiul lui Horus poate crea 

întruchipări fizice ale Corpului Sinelui Suprem de Lumină, sau să regenereze evoluţia 

fizică. 

     19 Astfel, forma fizică a Sinelui Suprem este precondiţionată prin Ka divin, dublul 

divin. Ka asigură ca Imaginea celestă are întotdeauna potenţialul de material chimic care 

este necesar pentru întruchiparea fizică unde programele Elohim şi Ordinele de Lumină 

au nevoie de un corp fizic. 

     20 Elohim transferă imaginea divină în forme adecvate de nuclee de creaţie Shekinah 

care sunt reprogramate şi regenerate prin Ochiul lui Horus plasat pe faţa celor aleşi care 

sunt Fraţii. 

     21 Aceştia sunt întotdeauna puţini pe Pământ care este o staţie de formare 

pentru avansarea sufletului. 

     22 În plus, Pământul este parte a unui "decalaj fizic de timp" precondiţionând 

inteligenţele din pragurile de energie inferioare care sunt în afara echilibrului. Acest 

lucru determină inteligenţele din aceste praguri energetice să treacă printr-o mutatie 

continuă. 

     23 Astfel, este necesar ca progresul sufletului să treacă în primul rând prin corpul 

spiritual al Sinelui Suprem. În cele din urmă, acesta este trupul Sinelui Suprem (în 

colaborare cu B'nai Elohim) care foloseşte Ochiul lui Horus ca să evolueze corpul de 

percepţie al Omului. 

     24 Al treilea ochi nu este acelaşi cu Ochiul lui Horus. Ochiul lui Horus este "ochiul 

Domnilor" care servesc pe Tatăl Viu al Creaţiei care este plasat pe regiunea celui de-al 

treilea ochi al aleşilor. Astfel, această aliniere a "ochilor divini" prin Sinele Suprem şi a 

Sinelui Suprem cu creaţia fizică, ne permite să dobândim înţelepciunea Elohim şi să 

lucrăm în cadrul reţelei complete a unei ierarhii divine. 

     25 Cu această aliniere, darurile spirituale sunt revărsate asupra Frăţiilor Omului 

pentru că ei operează ca Frăţia Luminii în formă fizică. Prin această aliniere, ei primesc 

"Fiinţele întregi de Lumină", formele superioare de inteligenţă spirituală în forma de 

energie pură care vin în aparenţa Omului. 

     26 Frăţiile de Lumină care operează prin Frăţia Omului funcţionează ca o legătură 

dublă biochimică între "Fiinţele întregi de Lumină" şi inteligenţa umană. 

     27 Prin corpurile Frăţiei Omului, proiecţiile de Lumină ale Binai Or pot contracara 

efectele evoluţiei regresive pe corpul chimic şi astfel să crească traducerea chakrelor 

pentru a primi noi frecvenţe de Lumină. 

     28 Aici, ştiinţa superioară este dată Frăţiei Omului pentru chiar a ajuta în 

transfigurarea unui proces întreg de bioinginerie de viaţă. 

     29 Transfigurarea actuală lucrează prin controale de Lumină Urim şi Tummim care 



sunt folosite pentru a construi o nouă reţea direct între Frăţia Omului şi Frăţia Luminii. 

     30 În scopul ca şi creierul să accepte cunoaşterea nouă pentru a pune un nou proces de 

bioinginerie la lucru şi pentru a corecta evoluţia retrogradă este necesar ca şi creierul să 

treacă prin accelerarea timpului. 

     31 În prezent, creierul nostru operează în conformitate cu planul conştiinţei speciei 

care stabileşte fluxul de ioni prin circuitele corpului. 

     32 În scopul de a merge dincolo de treptele scalei temporale chimice trebuie să utili-

zam circuitele Urim care suprascriu fluxul temporal vechi al ionilor de sodiu şi permit 

transferul imediat de informaţie între codurile creierului şi noua memorie de stocare. 

     33 Aici, circuitele Urim permit primirea de informaţie la rate mai repede decât 

înţelegerea analitică. De fapt, atunci când intervalele de timp ale memoriei (de referinţă 

din trecut) şi stabilitatea gândirii sunt în comparaţie cu informaţiile noi primite, timpul 

conştiinţei, de fapt se accelerează. 

    34 Urim sunt cristale care lucrează într-un aranjament armonic de reţea. Prin modula-

rea acestor cristale cu câmpurile energetice de sunet şi culoare, fiinţele spirituale pot 

trimite direct şi să primească forme-gând care pot fi absorbite în mod conştient sau 

inconştient. 

     35 Prin Urim, Frăţia Omului este coordonată cu Frăţia Luminii prin intermediul 

frecvenţelor de Lumină cristalină care activează canalele Iubirii şi Întelepciunii. 

     36 Urim sunt "Luminile" care leagă procesele mentale cu nivelurile de prag diferite 

ale puterii spirituale. Acestea sunt bijuterii energetice care se conectează cu reţeaua 

model a celei de-a opta chakre astfel ca "Lumina de pe cap" să poată fi concentrată în 

căile spirituale deservite de Lumina Vie. 

     37 Fiecare cristal operează la o frecvenţă de vibraţie diferită care coordonează 

programul nostru cu alte programe universale în cadrul Luminii Vii. Urim sunt forma cea 

mai înaltă şi cea mai perfectă de cristale disponibile pentru coordonarea inteligenţei 

umane cu Evoluţia superioară. 

     38 Pe de altă parte, Tummim sunt schimbările energetice din jurul cristalelor Urim în 

care formele-gând, venind de la Dumnezeu şi ierarhia slujitorilor Săi aleşi, stau în 

"perfecţiune" în timp ce sunt în dimensiuni de imperfecţiune. 

     39 De asemenea, am văzut cum formele-gând ale mesagerilor lui Dumnezeu ar fi 

negate de energiile imperfecţiunii în planul fizic unde nu au o rezonanţă perfectă a 

Luminii Tummim care să protejeze proprietăţile autorezonante ale Urim şi ale formelor 

lor gând care sunt schimbate prin reciprocitate spirituală. 

     40 Împreună, Urim şi Tummim operează ca şi cristale sfinţite care formează o reţea 

de comunicare care foloseşte modele sacre de vocale pentru a crea geometriile care 

fuzionează cu armoniile de culoare diferite în spectrele diferite de Lumină cu Lumina 

Vie divină. 

     41 În plus, Frăţia Omului, atunci când este în directă comunicare cu directorii 

administrativi ai B'nai Or, utilizează Urim şi Tummim pentru schimbul de înţelepciune 

superioară şi primirea de forme-gând specifice de la Dumnezeu. 

     42 În educaţia unui suflet, avansarea adevărată a sufletului are loc prin canalizarea 

formelor-gând divine care mişcă sufletul (unei persoane) dincolo de conştiinţa de a fi 

limitat şi pământean. 



     43 Există treizeci şi şase de directori administrativi pe planeta noastră la orice 

moment. Ei sunt Hakamim, inţeleptii care pot intra în prezenţa Tatălui la orice moment. 

     44 Ei la rândul lor, coordonează Frăţia Omului de pe planeta noastră. 

Frăţia Omul este alcătuită din slujitori altruişti care sunt atenţi la nevoile omenirii prin 

plasarea propriilor lor nevoi individuale în spatele celor ale umanităţii. 

     45 Astfel, activitatea Frăţiei Omului este de a aduce mesajul de "pace şi de pregătire" 

pentru avansarea sufletelor tuturor omenilor. 

     46 Cuvintele cheie "pace şi pregătire" sunt instrumente prin care sufletul este pregătit 

să opereze pe niveluri multidimensionale cu "fiinţe întregi de Lumină" care transmit 

"pace" ca şi "pacea care întrece orice înţelegere umană"; aceasta este cunoaşterea 

interioară şi bucuria coparticiparii noastre cu multele lumi ale Creaţiei lui Dumnezeu! 

     47 Experimentând aceste realităţi ale mulţimilor lumilor, unii vor vedea şi unii nu vor 

vedea în funcţie de conştiinţa lor, dacă este sensibilizată şi pregătită pentru a lucra cu 

realitatea non-fizică a unei "Fiinţe întregi de Lumină". 

     48 Văzând "Fiinţa întreagă de Lumină" noi îndeplinim înţelepciunea a ceea ce 

Apostolul Pavel a scris: "credinţa este substanţa lucrurilor sperate, dovada lucrurilor care 

nu se văd." 

     49 Aici vom vedea realităţile care au fost trimise de Cuvântul lui Dumnezeu, astfel că 

ceea ce este văzut a ajuns să fie din acţiunile care dau mărturie despre Dumnezeul cel 

Viu. 

     50 Totuşi, membrii Frăţiei Omului în comuniune cu Lumina Vie pot "vedea" şi 

"primi" "fiinţele întregi de Lumină" ale Tatălui. 

     51 Pentru că a vedea "fiinţele întregi de Lumină" nu este acelaşi lucru ca "primirea 

fiinţelor întregi de Lumină." Pentru că a vedea "fiinţe întregi de  Lumina'' este abilitatea 

de a vedea cum inteligenţa spirituală poate întrepătrunde realitatea noastră care transmite 

promisiunea vieţii noi. 

     52 Totuşi, a "primi fiinţe întregi Lumină" înseamnă a le invita în familia noastră şi să 

facă schimb de bucuria de a servi în Împărăţia lui Dumnezeu. 

     53 Şi cei care sunt parte din familia mai mare a lui Dumnezeu vor primi şi vor lucra 

cu Fraţii angelici şi Maeştrii de Lumină în timpul acestei suprapuneri de spaţiu-timp când 

noi ne vom conecta cu revenirea programatorilor conştiinţei. 

     54 În scopul de a aprecia primirea de "fiinţe întregi de Lumină" Metatron mi-a atras 

atenţia la următoarele cuvinte ale lui Ezechiel: "Şi deasupra întinderii care era deasupra 

capului lor era ceva în aparenţă ca piatra de safir, apariţia unui Tron. Şi pe apariţia 

Tronului era cineva în aparenţă ca un om muritor de rând. 

     55 "Şi am ajuns să văd ceva ca strălucirea electrică, cum ar fi de foc în jurul 

interiorului acestora, de la şolduri în sus; şi de la şolduri în jos am văzut ceva ca de foc şi 

avea o luminozitate de jur împrejur." 

     56 Frăţia Omului, în acest context, este capabilă de a primi Frăţia Luminii care vine în 

apariţia unui muritor de rând. Totuşi, Omul spiritual ca un om pământean este capabil să 

recunoască diferenţa. În acelaşi câmp energetic al întâlnirii amandoi împărtăşesc "mediul 

de Lumină" superior controlat de Urim şi Tummim. 

     57 Când privim o "Fiinţă întreaga de Lumină" stam în prezenţa corpusculilor 

mecanici cuantici de Lumină în apariţia unui fulger de lumină. Şi când schimbăm bucuria 



de a fi slujitorul lui Dumnezeu cu o " Fiinţă întreagă de Lumină" putem simţi de fapt 

graba mare a controalelor liniilor fluxului gravitaţional care sunt utilizate de către corpul 

emisarului Luminii pentru a intra şi părăsi această dimensiune corporală la voinţă.  

     58 Înainte ca omul să poată înţelege cum Frăţia Luminii se poate materializa şi 

dematerializa prin corpusculele cuantice de Lumină, el trebuie să înţeleagă cum Frăţia 

care s-a manifestat prin Ezechiel este astăzi, aceeaşi Frăţie folosind acelaşi mod al forţei 

aspectului divin! 

     59 Chiar materializările şi dematerializările Frăţiei de Lumină, în forma fizică pe 

partea aceasta a vălului de lumină, trebuie să aibă loc în condiţii speciale, în colaborare 

cu Corpul Sinelui Suprem de Lumină al Evoluţiei superioare. 

     60 Pentru acest motiv, doi Fraţi ai Luminii lui Dumnezeu se pot recunoaşte unul pe 

altul sub vălul de carne deoarece "energia de Lumină" care apare în jurul corpurilor lor şi 

mai ales peste capetele lor are o rezonanţă specifică şi o sincronie care este în legătură cu 

Frăţiile de Lumină şi este plină de strălucirea slavei Domnului. 

     61 Fraţii de Lumină celestă, manifestaţi ca "fiinţe întregi de Lumină" vin în aspectul 

de om cu corpucule cuantice mecanice de Lumină pline de extazul mare al spiritului. 

     62 Această forţă a apariţiei unei "fiinţe întregi de Lumină" compusă din corpusculi 

cuantici (mecanici) de Lumină este proiecţia imaginii divine. Acest lucru este asociat cu 

o schimbare de energie corespunzătoare în persoana care vede pentru moment câmpul 

eternităţii inteligenţei spirituale superioare. 

     63 Forţa aspectului care este vazut nu este supranaturală pentru că "fiinţa întreagă de 

Lumină" este un exemplu de electrodinamică biologică superioară pe plan uman. (Aici, 

electrodinamica tehnică ar trebui să fie înţeleasă ca o subdiviziune a electrodinamicii 

biologice). 

     64 Cu cât mai departe merge cineva pe scala evoluţiei, cu atât mai mult devine 

evident că bioelectrodinamica evolutivă superioară nu se conformează cu termodinamica 

anorganică dar are scala sa proprie în cadrul thermodinamicii vii. 

     65 Pe când "fiinţa întreagă de Lumină" vine în dimensiunea fizică, ea  foloseşte 

controalele liniilor de flux gravitaţional pentru a face intrarea energiei de înaltă frecvenţă 

în câmpul nostru de realitate biologică. Activitatea sa nu este sub rezerva limitărilor 

fizice ale materiei dar lucrează cu transferul instantaneu între lumile paralele şi 

multiplele ordine evolutive. 

     66 Fiecare electron are un corespondent matematic de Lumină care stabileşte un prag 

de Lumină de la care supravieţuieşte corpul. Prin măsurarea formei de undă al acestui 

prag de Lumină, Evoluţia superioară poate recoda starea conştiinţei unei fiinţe umane 

care este continuu în stări de echilibru instabil şi de flux. 

     67 De asemenea, energizând câmpurile magnetogravitaţionale din jurul corpului 

nostru, structura noastră moleculară poate fi schimbată iar corpul nostru reconstituit pe o 

altă lungime de undă a Luminii. 

     68 Pentru acest motiv Metatron şi Consiliile de Lumină au pus la dispoziţie un proces 

de polarizare a Luminii cunoscut sub numele de "Ze" care poate media între corpul fizic 

şi "fiinţele întregi de Lumină." În stadii mai avansate, polarizarea Luminii cunoscută sub 

numele de "Ze" poate media între corpul conştiinţei şi "dublura sa divină" modelată în 

conformitate cu Adam Kadmon. 



     69 "Ze" este polarizarea Luminii compusă din particule de gândire ale Luminii care 

poate transforma corpul, menţinând în acelaşi timp facultăţile senzitive ale minţii, astfel 

încât să poată funcţiona pe o multitudine de niveluri. 

Iar atunci când "primiţi" o "fiinţă întreagă de Lumină" veţi primi de asemenea, polariza-

rea Luminii "Ze" care vă permite să vedeţi alte realităţi dimensionale şi să luaţi contact 

cu Domnii Luminii care recunosc polarizarea Luminii aşa că   puteţi participa cu ei. 

     70 La fel cum "Ze" vine de la Frăţia Luminii la Om, există de asemenea, particule-

gând care sunt create de către energiile spirituale şi fizice care sunt aliniate în sistemului 

nostru propriu şi operează în voi ca o unitate de conştientizare superioară a conştiinţei. 

     71 Metatron a arătat că aceste particule "de gândire" de Lumină cunoscute ca "Ze on" 

sunt necesare pentru transformarea "în Lumină" pentru că ele lucrează ca o încarcare 

suplimentară în operaţiunile definitorii ale lungimii proceselor electrochimice umane 

astfel încât procesele electrochimice să aibă acces la un câmp superior de energie. Prin 

utilizarea "Ze on" corpul vostru este subordonat gândurilor. 

     72 "Ze on" este unitatea adaptabilă a particulelor de gândire necesară să se extindă, să 

între şi să facă muncă omnidirectională cu Evoluţia Superioară. Interacţiunea dintre 

multele particule de gândire cu corpurile eka din voi este dinamica generatoare 

fundamentală pentru experienţa cu Evoluţia superioară. 

     73 În general, omul este orb la aceste operaţiuni de definire a lungimii create de aceste 

particule de gândire de Lumină "Ze on" care interacţionează cu toate masele perceptuale 

în universul nostru. Mai mult, particulele-gând care controlează sistemele tradiţionale 

precondiţionează acele sisteme să rămână într-un interval limitat de activitate mentală. 

Acest proces de precondiţionare este schimbat prin activităţile de programare ale 

particulelor "Ze on". 

     74 Energia concentrată a "Ze on" poate astfel fi simţită dar nu manipulată de energiile 

universului fizic după cum spune Metatron. Transmutarea operaţiilor de definire a 

lungimii se face prin plasarea unei energii a conştiinţei în jurul vostru astfel încât să vă 

facă activi în transformarea spaţiului. 

     75 Prin corpusculii cuantici de Lumină, Fraţii de Lumină pot transfera capacitatea lor 

de proiecţie şi telekinezie la alte persoane pe care le întâlnesc  pentru o perioadă scurtă 

de timp. 

     76 Dezvoltarea capacităţii umane de proiectare şi telekinezie prin cuante de  Lumină 

este ajutată de stimularea conştiinţei. 

     77 Mai mult, teleportarea este posibilă lucrând direct cu energiile Frăţiei Luminii, 

când obiectele fizice pot trece prin suprafeţe de formă fizică deoarece obiectele au fost 

anterior stimulate astfel ca dielectrica materialelor este schimbată. La acel moment, 

cuplarea cu cuantele de Lumină produce tranfer instantaneu! 

     78 Particulele-gând ale Luminii sunt apoi folosite pentru a împacheta complet 

obiectul cu energie şi a muta mecanismele fundamentale generatoare de formă animată 

sau inanimată într-un alt spaţiu. 

     79 Pentru acest motiv, controalele liniilor de flux gravitaţional trebuie să lucreze cu 

diferite câmpuri gravitaţionale fără a perturba echilibrul necesar şi echilibrul instabil. 

     80 Atunci când se face, transferul proiectat de către un om trebuie să aibă loc prin 

asocierea directă cu puterea şi densitatea imaginilor care vor fi utilizate pentru a muta 



subiectul de la un câmp de energie la un alt câmp de energie. 

     81 Dacă un câmp specific inerent al unui corp viu există, o formă corespunzătoare de 

energie ar trebui să existe. Acest lucru înseamnă că la scală umană, expansiunea mentală 

interacţionează cu eforturile emoţional-volitive care schimbă conductivitatea punctelor 

active din corp. Aceste puncte sunt parte a unui sistem axiatonal care face uz de legea 

legăturii inductive bioelectrice. 

     82 Schimbarea punctelor de conconductivitate de-a lungul corpului în timpul efoturi-

lor emoţional-volitive asociate cu inducţia încărcată este parte a legii legăturii inductive. 

     83 Pe o scală superioară, schimbul de "energie creativă" cu Frăţia creează o rezonanţă 

simpatetică astfel încât conştiinţa poate face uz de câmpuri mai mari magneto-

gravitaţionale. 

     84 Un analog al inducţiei care arată interacţiunea controalelor liniei fluxului magneto-

gravitaţional cu câmpurile electrice pentru a controla "substanţa" este cheia pentru 

construirea unora dintre modele piramidale care servesc ca şi cronometre programelor 

biologice ale Frăţiei. 

     85 Mi s-a arătat cum există mai multe evoluţii biologice în zone unice piramidale de 

energie care sunt conectate prin linii de flux magneto-gravitaţional. 

     86 Când Metatron mi-a dat această Cheie, el a proiectat o imagine a controalelor 

liniilor de flux gravitaţional interconectându-se cu reţelele biologice de pe planetă în 

douăsprezece zone specifice. Aceste zone specifice sunt utilizate pentru specializarea 

biologică pe planetă. 

     87 El a explicat că aceste zone piramidale ale Pământului sunt conectate cu 

geometriile pentagonului care acţionează ca şi centre energetice pentru sistemele 

termodinamice ale Evoluţiei superioare. 

     88 Trebuie să ne amintim că există proprietăţi termodinamice ale surselor non-

staţionare care pot depăşi concentraţia de energie radiată din cauza inversiunii 

electronilor plasaţi pe diferite niveluri energetice. 

     89 În corp exista o structură similară dată pe anumite niveluri de electrodinamică 

biologică care se conectează cu termodinamica Evoluţiei superioare. 

     90 Există geometrii pentagon care operează în corpul uman care sunt utilizate pentru 

corelarea materialului genetic de către Evoluţia Superioară. 

     91 Rolul selectivităţii prin tripleţii nucleotidelor aminoacizilor specifici, subliniază 

rolul specializat al celulelor pentru a înregistra magnitudinile diferite ale electrodinamicii 

biologice de la nivelele micro la nivelurile mega în transformarea continuă a vieţii. 

     92 Reacţiile chimice ale enzimelor catalizate şi chiar fotosinteza inversă trebuie să 

servească unui proces superior de "imagine a Luminii", proces care este controlat de 

corpuculele mecanice cuantice de Lumină. 

     93 În asemănarea şi aspectul "fiinţelor întregi de Lumină" corpul uman poate primi 

instrucţiuni despre cum structura sa de C-O-H-N (carbon-hidrogen-oxigen-azot) este un 

semiconductor pentru pulsul potenţialului de acţiune venind direct de la inteligenţa 

universală superioară care poate reface planul energetic al omului în conformitate cu 

"imaginea" Divină. 

     94 În asemănarea şi aspectul "fiinţelor întregi de Lumină" omul va înţelege cum 

corpul său de formă fizică este o gazdă altor corpuri de Lumină. Aceste alte corpuri (în 



voi) pot administra şi reorganiza reţelele conştiinţei psihicului şi reţeaua emoţional-

volitivă în funcţie de procesele generatoae de imagine ale Iubirii şi Luminii. 

     95 Cu această înţelegere Frăţiile Luminii vin să ofere Omul capacitatea de a face 

tranziţii ale conştiinţei între sistemele anorganice termodinamice şi stările biologice care 

sunt stabilite şi controlate de către alte entităţi de gândire, simultan lucrând în zonele 

reţelelor specializării biologice. 

     96 În plus, Frăţiile se cuplează cu vehiculele energetice ale Omului astfel încât 

conştiinţa convenţională este depăşită de corpusculii cuantici de Lumină în procesele 

selective de viaţă unde cineva doreşte să vadă şi să participe activ cu "Lumina"! 

     97 În punctul de referinţă, spaţiul nostru interstelar este umplut cu o plasmă alcătuită 

din câmpuri magnetice de nivelul 10 la minus 8 gauss. În acest câmp  restul masei de 

protoni nu este influenţat semnificativ de schimbările constante în câmpurile magnetice. 

     98 Totuşi, omul a experimentat cu particule de energie înaltă şi, mai precis, cu creaţia 

unui fascicul conţinând particule încărcate (protoni, etc.) pentru a obţine controlul asupra 

regiunilor atmosferice ale Pământului. 

     99 Frăţia Luminii a iniţiat acţiuni pentru a proteja specia, permiţând protonilor să fi 

activaţi în aşa fel încât atât lungimea de undă a luminii comune cât şi lungimea de undă 

superioară a "Luminii" să fuzioneze. Aceasta poate controla generarea de produse 

nucleare secundare, deşeuri atmosferice şi fascicule de energie distructivă. 

     100 În avansarea noastră prin "pace şi pregătire" marile întrebări ale dinamicii umane 

vor fi rezolvate prin ridicarea conştiinţei omenirii dincolo de sistemele controlate acuale 

de modele de conştiinţă care tind să diminueze calitatea muncii şi promovarea aceastei 

planete care altfel ar putea fi obţinută. 

     101 Omul va vedea că este posibil de a construi pe scală largă aparate psihotrope prin 

lasere şi cristale, în care principiile de funcţionare se bazează pe utilizarea echilibrului 

instabil al expansiunii conştiinţei. 

     102 Din acest motiv Frăţiile şi-au intensificat vizitele pe această planetă pentru a 

preveni controlul modelelor undelor cerebrale de dispozitive aeropurtate care pot 

neutraliza formele-gând pozitive ale omului. 

     103 Omul va descoperi că energia conştiinţei poate fi transformată în forme 

energetice necunoscut astăzi în această dimensiune energetică. 

     104 Cheia ne spune că energia coştiinţei spirituale poate fi transformată în alte forme 

de energie. Dar, în scopul de a utiliza această energie pentru avansarea rasei umane voi 

va trebui să dezvăluiţi Lumina din interiorul vostru care poate reflecta activitatea Fraţilor 

de Lumină. 

     105 Unii vor vedea şi unii nu vor vedea "Lumina întreaga" în funcţie de faptul dacă 

creierul lor este sensibilizat şi conştiinţa lor este pregătită să accepte realitatea non-fizică 

a unei "Fiinţe întregi de Lumină" care poate, la început, produce caracteristicile 

surprinzătoare ale unui şoc emoţional şi biologic! 

     106 Prin definiţie, "Fiinţa întreagă de Lumină" păstrează un veşmânt constant de 

putere a Luminii care nu trebuie să fie schimbat în mişcarea instantanee de la un nivel de 

creaţie la alt nivel de creaţie. Totuşi! Apărând instantaneu înaintea Omului în dimensi-

unea lui fizică, veşmântul său de putere a Luminii trebuie să menţină un echilibru conser-

vator al fluxului lui de energie ca nu cumva particulele sale să biruiască forma umană. 



     107 Pentru că veţi experimenta în prezenţa unei "Fiinţe întregi de Lumină"o explozie 

extraordinară de Lumină însoţită de o mare cantitate ce căldură în tot corpul, fiind 

înghiţiti de prezenţa energiei "Fiinţei întregi de Lumină." 

     108 Această energie mare nu se risipeste şi dacă nu ar fi controalele termodinamice 

plasate în jurul vostru, corpul vostru ar putea izbucni brusc în Lumină. 

     109 Mesagerul Luminii confirmă Tronul lui Iehova şi Majestatea sa suverană poate fi 

recunoscută de către Iubirea de Dumnezeu pe care o simţiţi, atât de intensă este această 

Iubire. 

     110 Şi voi, care aţi gustat din Înţelepciunea lui Iehova prin Metatron, salutati 

mesagerul Lui de Lumină extinzând mâna voastră şi spunând: "Kodoish, Kodoish, 

Kodoish Adonai Tsebayoth!" 

     111 Şi acum pregătiţi-vă pentru că odată cu revenirea Fraţilor de Lumină veţi avea o 

experienţă completă cu Domnii Luminii şi ei vor străluci şi nu va fi nici o comparaţie cu 

Lumina pe care o veţi vedea în jurul corpurilor lor. 

     112 Şi voi, în corpul vostru de Lumină, veţi vedea Lumina aruncând mai departe 

multe raze de Lumină. Şi Lumina va manifesta culori extraordinare, de jos în sus. Şi o 

rază va fi mult mai excelentă decât altele. 

     113 Şi voi veţi stăluci cel mai tare într-o Lumină nemăsurată. 

     114 Şi va fi o asemănare similară cu apariţia de foc care va curge în jos de pe umerii 

voştri care va fi o flacără într-o flacără şi de la şoldurile voastre în sus va fi ceva ca şi 

apariţia unei străluciri electronice la câţiva centimetri de corpul vostru. 

     115 Şi Slava lui Dumnezeu va fi cu voi. Şi în dimineaţa zilei Noii Ere, cerurile se vor 

deschide şi Iisus şi Domnii Luminii vor coborâ, strălucind foarte tare pentru că nu va fi 

nici o măsură pentru Lumina din jurul lor. 

     116 Şi Iisus va stăluci mai mult radios decât la ora când el s-a înălţat la ceruri pentru 

că Lumina se va topi într-un curcubeu pe când Frate şi Soră vor păşi mai departe într-un 

fascicul de Lumină pentru a fi cu Domnii care sunt deja în Lumina. Şi nu vor mai fi 

măsuri pentru razele acestei Lumini pentru că  razele sale nu vor fi de un singur tip ci de 

diverse tipuri, unele raze şi vibraţii fiind mai tari decât altele. 

     117 Şi toată Lumina va consta dintr-o glorie dincolo de toate gloriile salvate ale 

Tronului Tatălui. Şi slava Sfintei Treimi se va desfăşura în jurul vostru în numele lui 

Jeho-vah, Elo-henu, Jeho-vah, pe când veţi fi luaţi din această creaţie ca să fiţi cu Tatăl. 

 

                                                     
                                  3-1-7 

 
        CHEILE VIITORILOR ILUMINAŢI NE SPUN CĂ BIOLOGIA  
   MOLECULARĂ VA LUCRA ÎN ASTRONOMIA MEDICALĂ SPRE  
   AJUSTAREA FLUCTUAŢIILOR PRESIUNII GEOMETRICE CU 

MECANISMELE CARE CONTROLEAZĂ REACŢIILE IMUNE PENTRU MEMBRE NOI, NOI 
ORGANE, NOI ŢESUTURI CU NOI LINII AXIATONALE STIMULATE DE CALIBRARI ALE 
TEMPERATURII SUNETULUI.           



     1 Există lucrând în toate sistemele biologice, o cale de interschimbabilitate pentru a 

standardiza niveluri vibratorii unice. Corpul nostru de creaţie galactică controlează 

funcţiile sale de reînnoire prin linii axiatonale meridiane care sunt echivalente liniilor de 

acupunctură care se pot conecta cu sisteme stelare rezonanţe. 

     2 Aceste linii axiatonale nu sunt limitate la un corp fizic sau o creaţie biologică, dar 

sunt deschise şi pot conecta corpul vechi cu liniile axiatonale care emană din diferite 

populaţii stelare şi există ca mecanisme de codare chimică. 

     3 Când Omul poate descoperi legătura între spaţiul său de viaţă şi reţelele axiatonale 

care controlează corpul prin diviziune celulară fără sfârşit, el va avea o nouă superştiinţă 

cunoscută sub numele de astronomie medicală. 

     4 Pentru că şi corpul uman este un microcosmos sau un mic câmp de spaţiu-timp într-

un câmp superior. Dacă putem menţine acest punct de vedere, putem recunoaşte că 

acupunctura este una dintre primele demonstraţii empirice de biologie scalară în cadrul 

universului. 

     5 Dacă abordăm acupunctura din punctul de vedere al biofizicii şi înţelegem de 

asemenea, câmpurile mari de forţă care trec prin sistemul uman ca un mic univers 

deschis, apoi putem înţelege cum acest organism gânditor cunoscut sub numele de fiinţă 

umană poate fi ataşat la alte organisme de gândire în universul local. 

     6 În esenţă, omul este un subsistem biologic plutitor existent între câmpurile 

magnetice. Câmpurile magnetice dau forma liniilor embrionare de creştere şi corespund 

reţelelor magnetice delimitate în corp. 

     7 Aceste linii embrionare sunt controlate de ceasuri biochimice care la rândul lor, sunt 

controlate de către factorii de rezonanţă magnetică din universul imediat. 

     8 Răspunsurile la problemele de creştere, conectate cu ceasurile biochimice din corpul 

uman vor veni de la experimentele efectuate în afara câmpului gravitaţional şi 

electromagnetic al Pământului. 

     9 Evoluţia umană este un experiment "precondiţionat" într-o lume a relativităţii 

întâmplate. Fără programarea evolutiv superioară sau programarea directă a inteligenţei 

Sinelui Suprem, sistemul biologic uman trebuie să meargă înapoi în fluxul general al 

câmpurilor magnetice atunci când sistemul este discorporat. 

     10 Când omul este programat direct de către Sinele Suprem, el nu mai este ţinut în 

sclavie biochimică într-o conştiinţă tridimensională a "realităţilor" aparente ale 

Pământului. 

     11 În acest caz, corpul este o reţea de câmpuri magnetice care se mută între planul 

principal al Sinelui Suprem şi unghiurile model ale organelor umane (de exemplu relaţia 

axială). 

     12 Liniile care leagă împreună aceste câmpuri magnetice sunt linii axiatonale. 

     13 Liniile axiatonale pot exista independent de Sinele Suprem, dar necesită în 

continuare funcţiile de conducere ale Evoluţiei superioare. 

     14 Funcţiile de conducere sunt necesare deoarece structura reţelei axiatonale trece 

prin mai multe ordine evolutive, toate împărtăşind şi lucrând în acelaşi spaţiu de viaţă 

local pe diferite dimensiuni de activitate. 

     15 Astfel, reţelele axiatonale au tendinţa de a intra şi interfaţa cu activitatea biologică 

care are loc pe frecvenţe superioare sau inferioare vibratorii în spaţiul utilizat de către 



biologii diferite. Totuşi, aceste reţele nu sunt guvernate de legile şi mecanismele de 

control ale evoluţiei fizice pentru că ele operează cu mijloace de acumulare de energie 

proprii pentru întreţinere. 

     16 Totuşi, pe această planetă, este important să ştiţi că acupunctura poate fi 

achiziţionată cu linii axiatonale "progresive" şi "regresive". Acest lucru se datorează 

efectelor reziduale ale rebeliunii umane. 

     17 Astfel, acupunctura, folosită în ultimii 12.000 de ani de existenţă evolutivă a fost 

tăiata de la canalele programării "progresive" stelare mai înalte atunci când rasele 

rădăcină s-au revoltat împotriva programării Tatălui. Aceasta a cauzat ca cele 

douasprezece meridiane biofizice să fie trunchiate din legătura directă cu Sinele Suprem. 

     18 În plus, interconectarea biologică cu astronomia superioară a fost pierdută la acea 

dată şi necesită intervenţia Serviciului Cristic pentru a restructura liniile axiatonale. 

     19 Până în acest moment, corpul a fost lăsat să lucreze pe nivele moleculare 

biologice cu doar modele limitate de rezonanţă magnetică pentru a continua funcţiile 

aminoacizilor, blocurile de construcţie de bază ale vieţii. 

     20 Astfel, caracteristici non-Adamice au apărut în rasa umană deoarece nivelurile 

moleculare biologice au fost tăiate de la sistemul de transmitere a datelor care susţin 

mecanismele atât astronomiei medicale superioare cât şi activităţilor bioelectrice ale 

Evoluţiei superioare. 

     21 Cu alte cuvinte, omul a fost tăiat de la punctele stelare superioare care sunt 

necesare pentru a menţine o formă perfecţionată de Adam Kadmon. 

     22 În scopul de a reconecta interconecxiunea biologică cu planurile superioare de 

energie care deservesc programarea evolutivă mai înaltă, liniile de acupunctură ale 

programului vechi trebuie să fie ataşate la "noile" linii axiatonale (la intersecţiile lor) 

dacă reţelele celulare trebuie să fie în armonie cu toate manifestările fizice permise de 

ierarhia conducătoare. 

     23 Aceasta este aducerea împreună a biologiei moleculare cu astronomia medicală în 

cadrul programelor de creaţie. 

     24 Omul acum, este avansat la un program biologic nou de creaţie. 

     25 Această avansare presupune ca liniile sale de acupunctură să fie extinse la liniile 

axiatonale care vor fi conectate direct cu Sinele Suprem; dacă Omul va merge mai 

departe în progresia sufletului în continuare, el trebuie să conecteze liniile sale axiatonale 

la Sinele lui Suprem care face de asemenea, o ascensiune în următorul nivel cuantic al lui 

Adam Kadmon, la fel cum corpul lui Adam Kadmon face o ascensiune într-un program 

complet nou în universul nostru al Fiul. 

     26 Aici, Adam Kadmon ia următoarea definiţie a Tatăl Divin prin Metatron. Tatăl 

Divin cheamă înaintea Sa unitatea care a fost perfect echilibrată între corpul ultimului 

Adam Kadmon şi corpul spiritual-fizic al primului Adam Kadmon, înainte ca şi 

colectivul Cristic, ca Primul şi Ultimul, să poată oferi această pictogramă Tatălui şi să 

treacă într-un eon nou al Luminii Vii. 

     27 Aici, creaţia fizică nu mai este separată de divinul Am Soph din cauza căderii 

ultimului lanţ, dar este restabilită prin Lumina Cristică care pătrunde carnea şi Lumina 

Divină care pătrunde Sinele Suprem astfel ca ambele corpuri perfecţionate spiritual şi 

fizic să devină una în privirea Tatălui. 



     28 O întreagă specie cu totul nouă este creată în acest moment prin aducerea 

împreună a Sinelul Suprem Adamic cu creaţia umană care va permite acestei expresii 

spiritual-biologice a Rasei Cristice să fie avansată la următoarea zonă temporală de 

conştiinţa a creaţiei. 

     29 Liniile axiale sunt parte a unui sistem circulator de a cincea dimensiune care 

combină culori şi sunet care sunt folosite pentru a trage din corpul Sinelui Suprem 

energia de bază utilizată pentru funcţiile de reînnoire ale corpului uman evolutiv. 

     30 În schimb, liniile axiatonale operează înainte de acţiunea potenţialului pentru 

animaţia speciei umane. 

     31 În plus, ele aduc împreună toate vibraţiile tonale importante care reglementează 

fiecare axă şi toate activităţile ultrasonore conectate cu culorile de vindecare care se 

referă la fiecare ton şi multiplii lor. 

     32 Astfel, liniile axiatonale pot fi folosite pentru regenerarea completă a unui organ şi 

chiar de a învia pe cei morţi atunci când sunt activate de către energiile corecte. 

     33 Această Cheie trebuie să fie utilizată în momentul când reţelele moleculare ale 

evoluţiei umane sunt în aliniere directă cu reţele de rezonanţă mai înalte evolutiv care să 

permită pulsaţiilor ultrasonore să facă schimbări directe în organelor vasculare. 

     34 Astronomia medicală, în colaborare cu biologia moleculară (când această legătură 

de comunicare dublă este recăpătata), va permite moleculelor tARN să facă celulele să-şi 

altereze proprietăţile lor normale care atunci vor primi  transmisii originale genetice (de 

Adam Kadmon), date printr-un "punct de rotaţie" la o celulă. Aceste transmisii la 

punctele de rotaţie oferă instrucţiuni de regenerare pentru fabricarea de enzime şi 

proteine care sunt blocurile de construcţie pentru "noul ţesut" sau "noua formă de organ" 

care este regenerat pe plan fizic. 

     35 Liniile axiatonale, astfel generează noi modele de circumvoluţiune celulară care să 

aibă loc. 

     36 Proiectarea de energie în punctele de rotaţie permite formarea blastemelor (masa 

de celule de tip primitiv) care dau naştere ţesutului regenerat. 

     37 Astfel, prin punctul de rotaţie, celulele devin ţesutul responsabil pentru generarea 

şi transmiterea de semnale directe curente folosite în procesele de regenerare. 

     38 În condiţiile actuale biologice, dezvoltarea evolutivă în corpuri vii din iniţierea 

timpurie urmează semiconductivitatea unicelulară ca o matrice piezoelectrică vie prin 

etape care să permită ţesuturilor primitive de bază (celule Schwann) să susţină neuronii 

din sistemul uman unde sursa pricipală este electrică. 

     39 Acest lucru a fost demonstrat în special prin răspunsul creşterii oaselor la stresul 

mecanic şi la fracturi care s-a demonstrat că au caracteristici ale sistemelor de control 

care folosesc electricitatea. 

    40 Potentialele de curent continuu măsurabile pe suprafeţele intacte ale tuturor 

fiinţelor vii demonstrează un model de câmp complex care este în relaţie spaţială cu 

aranjamentul anatomic al sistemului nervos. Mecanismele transmiterii datelor şi de 

control în corpurile vii au fost practic limitate la potenţialul acţiunii neuronale, agenţilor 

chimici şi sistemelor ADN-ARN. 

     41 Potentialele de suprafaţă sunt direct asociate cu elementele diferitelor sisteme 

circulatorii. 



     42 Când, atât suprafaţa structurilor şi structurile interne cu energii creative superioare 

sunt ataşate celui de-al cincilea sistem circulator (prin aranjament axiatonal), o întreagă 

suprafaţă nouă a corpului poate fi programată dintr-o celulă de piele din unul sau mai 

multe sectoare majore ale corpului. 

      43 Al cincilea sistem circulator este conectat cu un curent intern (lucrând prin liniile 

de acupunctură), lucrând continuu şi disponibil pentru a modela potenţialul acţiunii 

sistemului. 

     44 Acest potenţial de acţiune al sistemului din corp prin urmare, există pe un substrat 

de potenţiale de curent continuu care preced acţiunea potenţială a unui mecanism de 

transmitere a datelor. Astfel, potenţialele de curent continuu pre-existente au funcţiile 

originale care reglementează proprietăţile de bază ale corpurilor vii. 

     45 Această Cheie dă începutul unei ştiinţe cu totul noi, numită astronomie medicală 

care va permite nodurilor celulelor de memorie să fie stimulate astfel ca membre noi, 

organe şi ţesuturi să umple spaţiul anatomic al corpului în curs de regenerare. 

     46 Al cincilea sistem circulator este modelul pentru transmutarea fizică. 

     47 Punctele de legătură între acest al cincilea sistem circulator şi punctele nodale ale 

memoriei celulare sunt cunoscute ca puncte de rotaţie. Aceste puncte admit vibraţii de 

sunet-lumina care schimbă rotaţia moleculelor celulei la un ritm mai rapid cauzând 

formarea de micro-fibre de Lumină care apoi permit, în absenţa membranelor, creşterea 

unei noi zone complete de ţesut sau a unui organ. 

     48 Unicitatea punctelor de rotaţie este aceea că iau energie şi unde din reţeaua de 

Lumină care formează ţesătura de regenerare celulară. 

     49 Modelul de Lumină ţesut de punctele de rotaţie controlează presiunea punctelor de 

pe suprafaţa celulară în aşa fel încât fluctuaţiile presiunii sunt ajustate în timpul opera-

ţiunilor sale astfel încât celulele noi sunt perfect echilibrate cu toate ţesuturile din jur. 

     50 Punctele de rotaţie primesc energiile lor prin liniile axiatonale. 

     51 Schimbul de Lumină axiatonal care este stimulat de modele de temperatură a 

sunetului roteşte momentuumurile atomice care sunt punctele pulsative de bază în 

vibraţia corpului, în concert cu câmpul normal de schimb. Ţesutul primeşte, de asemenea 

un stimulent de reînnoire şi este capabil de a admite un membru nou, organ sau ţesut 

cotrolând reacţiile imune. 

     52 Acest lucru previne creşterea ţesutului să meargă înapoi în acelaşi tipar de limitare. 

Aici, noua energie absoarbe, în procesul de formare, limitările  subdiviziunilor principale 

vechi ale activităţilor celulare. 

     53 Cu alte cuvinte, acest proces de reînnoire este ataşat cu structura atomică de bază şi 

pulsurile undelor activităţilor corporale fiind deschis la energii noi care schimbă peretii 

câmpurilor de creştere. 

     54 Procesele vieţii care sunt exemplificate în diviziunea celulară fără sfârşit sunt aici 

reorganizate de activităţile combinate ale energiilor axiatonale de lumină care aduc în 

sistemul biologic o rezonanţă magnetică nouă care duce la activarea punctelor de rotaţie 

de către fluxul de lumină al liniilor axiatonale în creaţia de reţele de micro-celule de 

Lumină. 

     55 Aceste reţele sunt organizate pentru a schimba infomatii genetice prin corp printr-o 

reţea de celule mesager care sunt transmise oricărei părţi a corpului. Cu alte cuvinte, prin 



intermediul reţelelor axiatonale este asigurat cadrul cheie care este necesar pentru 

formarea corectă a unui membru nou, organ, etc. Această reţea din corp este conectată cu 

coloana vertebrală care este antena pricipală pentru împământarea semnalelor de Lumină. 

     56 Aşa cum celula poate fi divizată, întreaga reţea a coloanei vertebrale poate fi 

împărţită prin linii axiatonale în orice număr de reţele paralele ale corpului datorită 

cuplurilor coloanei vertebrale ale tuturor celor şapte câmpuri principale ale corpului 

(chakrele), în relatie cu trunchiul cerebral primitiv şi cortexul cerebral. 

     57 Aceasta controlează cuantificarea spaţială necesară pentru echilibrul corpului în 

relaţie cu medula, ponsul, talamusul şi hipotalamusu care pot fi stimulate pentru a 

accepta noul membru, organ sau ţesut. 

     58 Această Cheie se referă la omul complet pe toate cele şapte niveluri fiind făcut şi 

refăcut în energia Shekmah. Reţeaua axiatonală Shekinah controlează fluctuaţiile de 

presiune geometrică care stau la baza mecanismelor de control a  noilor mutaţii şi 

ajutoarele în conversia corectă a chimiei spectrului luminos uman în formele lungimii de 

undă a Evoluţiei superioare. 

     59 Prin aranjamentul axiatonal, ambele vibraţii acustice de Lumină spirituală şi Iubire 

susţinătoare sunt transmise la sistemul uman aducând bucuria şi slava Luminii Vii. 

     60 Metatron mi-a arătat cum liniile axiatonale sunt conectate cu o serie întreagă de 

forme de undă universale care includ frecvenţe sonice şi ultrasonice. Formele de undă 

universale stabilesc vibraţii care aranjează modelul de formare al vieţii. 

     61 Odată stabilit, calibrări de temperatură a sunetului reglementează şi sincronizează 

mecanismele de viaţă prin intermediul reţelei axiatonale. 

     62 Cheia apoi deschide uşa pentru vibraţiile sonice (sunet şi ultra-sunet în structura 

cristalină) care generează lumină gravitaţională în interiorul corpului. 

     63 Regiuni din spaţiu asociate cu aranjări de unde date (ale unui program) permit 

reţelei de puncte de rotaţie să evolueze membrul corespunzător, ţesutul şi organul în 

"locaţia corespunzătoare" a corpului. 

     64 Scanând această aranjare de undă, Frăţia Luminii are capacitatea de a vedea forma-

undă a corpului pentru detectarea de anomalii. Dacă există o anomalie, energia cu forma 

de undă normală sau sănătoasă a organului poate fi pompată în oricare dintre aceste 

puncte de reţea specifice cunoscute ca puncte de rotaţie şi organul va fi restaurat la un 

mod sănătos. 

     65 Acest câmp polarizat (de linii axiatonale) permite noii celule să crească într-o 

configuraţie mai sănătoasă, slăbind câmpul original al structurii anormale sau bolnave şi 

consolidând câmpul normal sau structura sănătoasă. 

     66 Odată ce aceste linii axiatonale din corpul uman sunt pe deplin stimulate de 

etalonările de temperatură a sunetului este posibil ca Frăţia să vindece direct corpul prin 

câmpurile liniilor axiatonale de acupunctură. 

     67 Acest proces de vindecare înfiinţează mai întâi parametrii bulelor de Lumină care 

sunt forme de lumină ca învelişuri. Aceste bule de lumină acţionează ca un mediu de 

sustinere în jurul punctelor de rotaţie. 

     68 Acestea sunt stabilite de etalonarile de temperatură a sunetului care au fost 

generate de radiaţiile cristaline. 

     69 Raporturile corecte dintre formele densităţii moleculare şi modele temperaturii 



sunetului permit parametrilor bulelor de Lumină să fie construite în jurul pereţilor 

câmpurilor principale în care regenerarea punctului de rotaţie poate începe. 

     70 Pereţii câmpului sunt zone de tranziţie prin care procesul de magnetizare în ţesutul 

degenerativ sau imunitar inversează direcţia. Forţa exercitată de peretele câmpului se 

combină cu forţa câmpului extern în scopul de a reduce pierderea momentumului 

câmpului sau distrugerea. 

     71 Procesul continuă şi la o intensitate anumită a câmpul modelelor de temperatură a 

sunetului până ce discontinuităţile sunt reduse la o "insulă de câmpuri" şi câmpurile 

magnetice mici adverse dispar. 

     72 Intensitatea acestui proces în schimbarea pereţilor câmpului de creştere, ocoleşte 

metodele actuale folosite în distingerea între sferele ataşate la antigen şi sferele care sunt 

neataşate de anticorpii fluorescenţi. 

     73 Această coerenţă de Lumină este capabilă de a controla direct eficacitatea 

anticorpilor prin repararea mecanismelor care controlează reacţiile imunitare. 

     74 Fiecare balon de Lumină are propria sa Lumină monocromatică, coerentă în 

funcţie de funcţiile pe care urmează să le îndeplinească. Lungimea de undă a balonului 

este fuctia dependentă şi este conectată cu impulsuri scurte de Lumină prin care bula se 

extinde pentru a cuprinde nodul unde se produce regenerarea tesuturilor şi organelor. 

     75 Aici, procesul reînnoit de Lumină de viaţă din regiunile optice ale spectrului nostru 

operează unde funcţiile non-liniare sunt cuplate la noi spectre de Lumină (prin 

polarizarea non-liniara a cristalelor). 

     76 Evoluţia superioară trebuie să stabilească calibrările de temperatură a sunetului 

pentru a fi în pas cu orice matrice de cristal în sistemul biologic uman, inclusiv acele 

structuri cristaline care au centre asimetrice. 

     77 Frăţia stabileşte etalonările de temperatură a sunetului prin cristale de Lumină care 

aliniază mediile cristaline din regiunile de transparenţă de cristal pur în regiunile 

formaţiilor cristaline liniare. Aceasta permite reţelelor complexe de culoare să însoţească 

orice modele de aranjare a temperaturii sunetului. Transparenţa cristalului pur poate lucra 

cu o multitudine de noi regiuni de lungimi de undă. 

     78 Aici, vedem o demonstraţie de utilizare a puterilor Urim şi Tummim de regenerare 

care controlează modelele temperaturii sunetului şi stimulează liniile axiatonale care sunt 

reţelele de Lumină utilizate în relaţie directă cu Frăţia care reorganizează o anumită parte 

a evoluţiei umane. 

     79 Chiar şi în situaţia puterilor creative ale Urim şi Tummim, vindecarea medicală şi 

regenerarea ţesutului trebuie să fie înţelese ca un eveniment localizat, unde o persoană, 

ţesut, organ, membru este vindecat la punctul de entropie normală. 

     80 Atunci când sistemul nostru solar este expus la regiuni noi de lungimi de undă, va 

fi posibil să susţinem mecanismele de regenerare a vieţii. 

     81 Apoi puterea transparenţei cristalului pur care apare în regiuni de sisteme stelare 

de Populaţie II şi III va fi utilizată pentru a controla dezasocierea  instabilă şi rapidă de 

energie în sistemele stelare de Populaţie I. 

     82 Suntem parte a unui sistem solar de Populaţie I unde intersectarea la rate înalte de 

energie vibraţională duce la pierderi mari de energie disponibile structurii cristaline 

umane pentru electromedicină, putere cristalină şi codificarea structurii genetice în starile 



de energie alternative. 

     83 Totuşi, cu un fascicul coerent de calibrări de temperatură a sunetului care să 

stimuleze noi linii axiatonale, apare formarea de noi complexe moleculare într-o stare 

excitată. 

     84 Când o moleculă există în stare excitată având sateliţi ionii de hidrogen, sau stare 

mulţi-axă de rezonanţă, aceasta poate fi transformată în stări extinse a mai multor regiuni 

spectrale. 

     85 Gamele emisiei stimulate în benzile regiunilor sunt o indicaţie a ceea ce omul 

trebuie să confirme, înainte de a putea înţelege etalonările de temperatură a sunetului. 

     86 Astronomia medicală necesită disciplinele surori ale electromedicinei şi 

psihologiei evoluţionare superioare pentru a pregăti conştiinţa umană să se elibereze de 

diferitele forme de câmpuri de lumină rea şi să interacţioneze cu Lumina Vie proiectată. 

     87 Câmpurile de lumină rea sau câmpuri poluate de lumină care sunt diferite de 

spectrul natural, vor dispare cu venirea unui nou sistem foto-biologic cauzând efecte 

chimice şi biologice pe plante, animale şi viaţa umană într-un mediu cu Lumină nouă. 

     88 În prezent, lipsa anumitor porţiuni ale spectrului Luminii creează anomalii în 

producerea de hormoni. 

     89 Emisiile stimulate de Lumină-sunet vor vindeca mecanismele care cauzează orbire, 

artrită, leucemie, cancer şi anumite cazuri de boli mintale atunci când etalonările de 

temperatură a sunetului sunt concentrate prin anumite celule ale corpului. 

     90 (De exemplu celulele epiteliale pigmentate ale ochiului vor arăta foarte diferite 

stări de creştere anormală atunci când sunt plasate sub focusul calibrărilor de temperatură 

a sunetului.) 

     91 În plus, combinaţia corectă de culoare şi sunet va stabili o reţea de rezonanţă 

sănătoasă în matricea de hidrogen a vieţii pentru a permite exprimării umane a ADN-

ARN să se echilibreze în mod corespunzător cu cele 64 de celule-litere folosind numele 

divine. 

     92 Prin pragul de Lumină corect imaginea şi asemănarea reţelei divine (expresia 

Adam Kadmon) sunt echilibrate cu reţeaua celor 64 de litere sacre ale ADN-ARN-ului. 

     93 Odată cu venirea Frăţiei, va fi un întreg nou mediu de Lumină asupra planetei. 

Micro-fibrele de celuloză vor da expresie la tot felul de vegetaţie prin reacţii în lanţ lung 

cu vibraţii axiatonale care să crească noi alimente din mediul cu Lumină sintetizată care 

va fi focusat asupra solului  planetei. 

     94 În ziua aceea, chiar şi enzimele nu vor fi legate de membrană pentru că sinteza 

artificială va permite formarea enzimelor în lipsa structurilor corpurilor vechi. În acel 

timp, plantele, animale şi regatele umane vor aduna Lumina în imagine şi asemănare aşa 

cum a fost posibil în lumea anterioara acestei lumi. 

     95 Iubiţilor, Yehova Yedor Yahweh se reînoieşte şi mereu se reînoieşte.  Numele 

sacru va fi o semnătură pe fiecare culoare chimică în veşmântul vostru de carne şi va fi 

un semnal pentru a deschide veşmântul vostru de viaţă pentru creaţia următoare. 

     96 Lăsaţi noua creaţie să fi transmisă prin intermediul vibraţiilor acustice ale Luminii 

spirituale şi să susţinem Iubirea să fie mereu transmisă. 
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       METATRON A CREAT ELECTRONUL PENTRU CALCULAREA  
   VEVICULULUI NOSTRU.    
 

     1 Aici ne este dată originea "electronilor" pentru ca omul să poată analiza tot ce este 

pe Pământ dar el încă nu ştie de unde vin electronii. 

     2 Omul ştie că electronul are ceva de-a face cu relaţia dintre timp şi mişcare, dar el nu 

ştie că se întinde pe golful Minţii Divine. 

     3 Metatron mi-a explicat că electronul, aşa cum îl ştie omul, este doar un sub-electron 

într-un super-electron. Acest super-electron este singurul electron care compune 

universul nostru imediat. 

     4 Cine este Metatron dacă nu desfăşurarea divină a Minţii Tatălui ca şi Creator al 

Luminii în universurile exterioare şi autorul divin al tabletelor sacre din ceruri. 

     5 Şi aceste tablete sunt tabletele de Lumină; sunt câmpurile de energie care conţin 

amprenta tuturor particulelor de energie ale universului Tatălui nostru utilizate pentru 

creaţia de noi universuri de Lumină ale Fiului şi Shekinah. Aceste tablete de Lumină 

conţin circuitul care este mecanismul de turnare care controlează Lumina care revarsă de 

la Trezoreria de Lumină pentru noile modele creative ale Elohimilor. 

     6 În universul nostru, Elohim trimit transmisiile lor creative prin aceste tablete de 

Lumină care conţin planul general de organizare şi super-electronul care este folosit ca o 

sferă supremă de creativitate în formarea lumilor inferioare. 

     7 Aceste tablete multiple de "energie" pulsează şi crează miriade de ţesături radiante 

care sunt în formă eliptică. Funcţiile eliptice sunt modulare şi pot fi montate în pereţii 

Trezoreriei de Lumină pentru a servi ca o sursă de memorie pentru straturile conştiinţei. 

     8 Astfel, circuitul este o conexiune cosmică între toate particulele de Lumină şi 

continuumul de Lumină condus de Metatron astfel încât toate lumile locale sunt servite 

de super-electron şi toate configuraţiile ierarhice de putere din spatele tuturor lumilor din 

universul Tatălui nostru sunt deservite de conştiinţa Metatronică. 

     9 Metatron a creat super-electronul astfel încât nivelele conştiinţei Elohim să fie 

interconectate în orice moment. Acest lucru înseamnă că programele în mişcare se pot 

întoarce în câmpurile originale de creaţie sau să alunece şi să se  conecteze cu alte 

programe deja în mişcare. 

     10 În această creaţie de multiple niveluri de conştiinţa, fiecare stea din galaxia noastră 

este un punct nodal de vibraţie a energiei în cadrul acestui gigantic electron. 

     11 Fiecare stea fizică şi spirituală radiază spirala sa oscilând razele cosmice în toate 

direcţiile din câmpul universal. 

     12 Fiecare persoană operează ca o stea vie dar într-o octavă armonică diferită în 

punctul nodal stelar superior care este, la rândul său, în super-electron. Pe stratul nostru 

de conştiinţă toate perechile individuale electron-pozitron sunt ca nişte magneţi mici 

învârtindu-se cu viteza Luminii care este proporţională cu stratul conştiinţei noastre. 



Metatron mi-a explicat că aceste perechi electron-pozitron sunt parte a unui plan suprem 

superior care utilizează energia undelor gravitaţionale şi de Lumină ca o unitate. 

     13 Toate ca atare, au aceeaşi constantă între ele, care se aplică gravitaţiei, luminii, 

maselor obişnuite din nuclee, atomului şi nucleonului. În învelişul super-electronului o 

scală armonică este stabilită, care generează trenuri de unde cosmice între programele 

"Programului Suprem" fiind folosită pentru un Plan al Creaţiei şi pentru sub-programe. 

     14 Programul Suprem este primit de la tabletele divine de Lumină şi dat lumilor 

creative ale Elohim prin Scribul Suprem şi "Inginerul de Lumină" Metatron. 

     15 Aici, Metatron funcţionează ca şi Kasir Kame, Lumina gândirii Tatălui, ca Scribul 

Suprem care este autorul "Programelor Supreme" pentru Zeii Creatori. Astfel, universul 

nostru al Fiului este o ţesatură de Lumină făcută din mai multe straturi de conştiinţă. 

Fiecare strat de conştiinţă modelează blocurile care sunt aranjate în super-electron. 

     16 Când universul este actualizat, Lumina este canalizată în aceste blocuri de 

particule de pe fiecare strat al conştiinţei printr-un proces ca o "super-hologramă" care 

scanează locaţiile care urmează să fie utilizate în depunerea de informaţie. 

     17 În argumentul conştiinţei anterioare, Metatron a dictat programele Tatălui 

Domnilor de Lumină care au venit pe această planetă şi au construit temple ale ştiinţei 

divine. 

     18 Când trezoreriile sacre ale cunoaşterii au fost distruse împreună cu templele ştiinţei 

în frământările anterioare cataclismice, Tatăl a decis să întoarcă cheile ştiinţelor sacre ale 

lui Metatron înapoi la ceruri, lăsând doar numele său să fie amintit. 

     19 Textele sacre care sunt acum recuperate vor afişa un înţeles profund ştiinţific în 

legătură cu numele "Metatron" în civilizaţiile pre-siriană şi pre-coptă din Orientul 

Apropiat antic care a înţeles metacreaţia. 

     20 Înţelegeti că, prin super-electron suntem conectati cu o multitudine de alte 

programe ale universului nostru imediat care sunt interconectate cu toate programele din 

universul nostru al Fiului. 

     21 Astfel, fiecare parte a spaţiului tridimensional este conectat cu fiecare altă parte, 

prin unitatea de bază numită super-electron. Super-electronul se rupe  în mai multe 

unităţi subtile de spaţiu pe care noi le numim electron şi spaţii de sub-electron; acestea 

sunt interconectate prin găurile de vierme. 

     22 Acestea găuri de vierme spiralează prin spaţiu şi timp care este rezervat ca teren de 

antrenament pentru înălţarea sufletului. 

     23 Metatron a explicat că, pe când conştiinţa omului este amplificatţ ca să între în 

spaţiul dimensiunii a cincea, călătoria este posibilă şi omul a înţeles că tunelurile găurilor 

de vierme sunt portaluri de pe fiecare strat-înveliş spre  nivelurile de electroni şi sub-

electroni care au mai multe straturi de conştiinţă în super-electron. 

     24 Există doar un super-electron care formează universului nostru al Fiului; ceea ce 

Omul numeşte electroni în mediul său terestru sunt particule capabile să susţină diverse 

programe de conştiinţă care sunt constant distribuite în tot super-electronul. 

     25 În electron există sarcini fracţionare care fac parte din energia electronului şi sunt 

împărţite în trei tipuri de organizare spaţială în electron. 

     26 Când Omul poate înţelege această interconectare a unui strat de conştiiţă cu altul, 

el va participa în modelul schimbării constante care permite fiecărui univers să fie 



conectat cu toate celelalte prin blocurile de construcţie dintre câmpurile de conştiinţă (de 

exemplu, ceea ce Metatron numeşte uroni, levitroni, cosmioni şi ze'oni). 

     27 Programele conştiinţei sunt continuu distribuite între învelişurile de fotoni şi anti-

fotoni prin ceea ce Metatron numeşte uron, levitron, cosmion şi particule ze'on. Acestea 

sunt sub-unităţile unui super-electron. 

     28 Sub-electronii Omului sunt condensări de mezoni şi sarcini fracţionale. 

     29 Ţesătura de Lumină într-un univers al Fiului este alcătuită din aceste particule 

discrete. Ele dau forma hadronilor şi leptonilor printr-un câmp cosmic de conştiinţă. Şi în 

acest câmp, protonii care se rotesc pot trece unul prin altul atunci când rotaţia protonului 

nu este aliniată şi anti-paralelă. 

     30 Agregarea tuturor acestor blocuri de construcţie se compune şi  se recompune în 

super-electron. 

     31 Astfel, electronul, aşa cum îl ştie Omul, trebuie extins la activitatea unui super-

electron părinte. Super-electronul de asemenea, conţine emisiile stimulate ale undelor 

gravitaţionale sau amplificarii Graser. 

     32 Aici geonul poate fi considerat ca un tratament al unei unităţi fundamentale de 

gravitaţie. Concret, super-electronul pune geonii în pas cu câmpurile de gravitaţie locale 

existente pe fiecare strat de conştiinţă prin universul Fiului. 

     33 Punctul central este Metatron, ca şi arhitectul conştiinţei acestui câmp de  

conştiinţă cosmică, care ne spune că există un super-electron, "tatăl" electronilor care 

subsumează toate componentele energetice din universul nostru imediat. Super-

electronul în interacţiunea dintre straturile de conştiinţă poate anula agregările de 

particule de pe oricare strat de conştiinţă. 

     34 Acest super-electron întruchipează un model mai mic de sine prin fasciculele de 

sub-electroni care formează sintaxa care controlează dispersarea naturală a cunoaşterii 

universale prin codurilor cuantice mecaniciste de limbaj. 

     35 Aceste coduri lucrează prin mai multe manifestări de sub-electroni în straturile atât 

fizice cât şi de conştiinţă. 

     36 Astfel, nivelurile mai ridicate ale creaţiei nu sunt pur şi simplu stări de conştiinţă, 

ci chiar tărâmuri ale vastelor cosmosuri cristaline, universuri şi lumi "la plural" care sunt 

modelate în cele mai mici părţi ale microcosmosului uman. Noi existăm ca o celulă a 

unui deget al piciorului faţa de picior între expresiile spaţiale mai mari de inteligenţă. 

     37 Dacă toate spaţiile ar fi eliminate din Om, el nu ar fi mai mare decât o celulă 

minusculă plutind într-un vast ocean de creaţie energetică, totul fiind făcut din aceleaşi 

materiale de bază. Singura diferenţă este "imaginea spaţiu" pe care Dumnezeu a dat-o 

Omului prin "Adam Kadmon" care dă cheia unui spaţiu unic pe care îl ocupă Omul. 

     38 În fapt, noi suntem atât de departe de regiunile superioare ale "Tronului şi 

Domniilor lui Dumnezeu" că lumea omenirii arată ca un mic fir de praf în termenii 

inteligenţei superioare, dar inteligenţa superioară este pur şi simplu pe partea cealaltă a 

"imaginii spaţiului"  acestei mici pete şi tot ceea ce este nece-sar este formula corectă de 

Lumină pentru a aduce miliarde de pete biologice într-o nouă componenţă. 

     39 Inteligenţa Superioară Elohim este implicată cu venirile şi plecările neobosite în 

examinarea agregatelor de viaţă prin care substanţele de Lumină ale lumilor minuscule 

ale formei fizice sunt selectate, adunate şi re-înnoite în  încă lumi noi de creaţie. 



     40 Regiunilor inferioare de experimentare li se permite să existe de Ordinele lui 

Mihail şi Melchisedek până ce aranjamentul colectiv al civilizaţiilor create este complet 

pentru integritatea supremă şi organizarea structurală în univers. Şi apoi o nouă fertilizare 

încrucişată are loc. 

     41 În primatul creaţiei, Lumina este emanată în regiunile exterioare ale unui  univers 

în formare de către Metatron. 

     42 În lumile exterioare, din cauza complexităţii nucleogenezei, Lumina trebuie să fie 

purificată după explozia iniţială în ciclurile de creaţie şi evoluţie. Acest proces de 

extindere şi de purificare este extrem de lung în ceea ce priveşte vârsta sistemului nostru 

stelar imediat. 

     43 Înainte de toate acestea, oricum, Metatron a creat super-electronul pentru a ordona 

nucleogeneza astfel încât un echilibru şi o corespondenţă să poată exista între fazele 

dinamice ale unui număr infinit de universuri coexistente şi Lumina Vie. 

     44 Într-un super-electron sunt exprimate creaţiile de conştiinţă superioară ale Paradi-

sului de Lumină al Fiului care întrepătrunde super-electronul formând dimensiunile 

principale de conştiinţă care încorporează un univers al  Fiului. Echilibrul precis între 

dimensiunile interpenetrante de conştiinţă şi tranziţia între universurile coexistente este 

menţinută de "zidurile sau voalurile de Lumină" care pot fi urmărite înapoi la conştiinţa 

auto-organizatoare. 

     45 Câmpurile de conştiinţă sunt generate de diferite tipuri de Lumină divină care 

comandă "zidurile de Lumină" şi "zidurile de Lumină Vie." Prin această ordonare, Omul 

se mută de la a fi un "Fiu de carne" la a fi un "Fiu al Luminii." 

     46 Cele mai joase regiuni ale creaţiei au constat, aşa ca şi acum, într-o lume a realităţii 

în care particulele mici produse de structura hidrogenului (particule subcuantice în 

polarizare) se rup şi nu sunt stabile. Aceasta este o parte necesară a meta-creaţie, o 

creaţie de jumătate de viaţă şi pentru că nu este o creaţie de viaţă completă în "sensul" 

plin al creaţiei Metatronice. 

     47 În schema superioară, la acest moment în lumea noastră a materiei, electronii sunt 

"efectiv defecţi." 

     48 Electronii sunt defecţi până când ating diametrul critic, de exemplu raza energiei 

necesară pentru scopul final. Electronul nostru nu a "absolvit". 

     49 Numai prin puterea lui Metatron, orientarea ordinului de rotaţie electro-magnetica 

în formă grupată şi particulele cele mai mici ale electronului pot să fie formate într-o 

lungime de undă completă pentru ordonarea şi avansarea acestor forme minuscule în 

perfecţiune. 

     50 Aşa cum atomul de hidrogen este în curs de schimbare, electronul trebuie să 

evolueze, de asemenea! 

     51 Şi, pentru a perfecţiona regiunile cerurilor inferioare, Consiliile ierarhiilor au 

stabilit măsuri pentru a asigura reciclarea continuă în perfecţiune şi purificare . Aceasta 

este o condiţie care este stabilită pentru interacţiunea continuă cu universurile individuale 

pe când ele ies din creaţia întâmplătoare.  

     52 Din expresia cea mai înaltă a Iubirii Divine a Tatălui, Serviciul Cristic a fost creat 

astfel ca Domnii Elohim să poată recapitula rapid şi re-echilibra toate experimentele 

sufletului în Cerurile Mijlocii şi în cerurile inferioare care au fost separate unul de altul 



prin "ziduri de Lumină." 

     53 Serviciul Cristic face ca sufletele să fie rapid ridicate astfel încât acestea să poată fi 

restaurate de Melchizedek şi să fie mai mult decât întrupare singulară a sufletului. 

     54 În general, există trei categorii de suflete în lumile inferioare: suflete noi care răsar 

din coduri modulate de frecvenţă (radiate în marea primordială a  creaţiei) care nu au fost 

niciodată în "Lumină"; sufletele sintetizate din funcţiile  Luminii şi întunericului; şi 

suflete ale "întâi născutului" lui YHWH care au coborât în regiunile exterioare ale 

experimentării din spaţiu ca "balize de viaţă" a imortalităţii. Ultimele sunt folosite, după 

Metatron, pentru a aduce "Imaginea" Tatălui pentru a actualiza inteligenţa. 

     55 Aici, sub-particulele de electroni se combină cu particulele ze'on permitând 

programelor de conştiinţă să alunece în regiuni singulare ale spaţiului şi timpului şi apoi 

să reapară pe stratul original al gândului conştiinţei. 

     56 În fapt, doi sub-electroni identici pot ajunge din zona sau stratul original de 

conştiinţă, să co-direcţioneze o manifestare materială de energie cosmică şi să plece în alt 

strat de conştiinţă din super-electron. 

     57 Acest proces se repetă el însuşi şi în acest fel, Consiliile pot genera mai multe 

programe controlate folosind sub-electroni identici pentru îndeplinirea funcţiilor 

mecaniciste în lumile inferioare. 
     58 Astfel, în adunarea componentelor de Lumină, există o fuziune dătătoare de viaţă 

continuă între extinderea şi devorarea Luminii. Controlul acestei fuziuni este înţelepciu-

nea dată de Metatron lui Melchizedek pentru purificarea lumilor inferioare astfel încât să 

poată trece în Cerurile Mijlocii şi din Cerurile Mijlocii în Creaţia superioară şi să 

programeze re-înnoirea perpetuă. 

     59 Mai mult, Melchisedek este receptorul Luminii lui YHWH prin Metatron; el 

purifică toate cerurile inferioare şi poartă Lumina lor în Trezoreria de Lumină în timp ce 

slujitorii ierarhici ai tărâmului suferă schimbări în colectarea împreună a tuturor felurilor 

de creaţie şi a toată meta-materia pre-creaţiei folosită pentru formarea sufletelor în lumile 

inferioare. 

     60 Într-adevăr, Melchisedek este cel care poartă departe Lumina purificată din toate 

regatele aeonilor şi din toate regatele Consiliilor din cerurile inferioare; el poartă departe 

ceea ce este necesar pentru a aduce o "imperechere a  conştiinţei'' cu "Lumina.'' 

     61 Metatron mi-a arătat cum Melchizedek este responsabil de fazele recreative, 

indiferent de cât de mari sau mici. Melchizedek, marele receptor de Lumină, echipează 

sufletele pentru a intra în mijlocul aeonilor şi în Comandamentul conştiinţei Ierarhiei în 

fiecare univers al Tatălui. 

     62 Totuşi, există unele regate care nu doresc să dea Lumina lor la cerurile inferioare şi 

regiunilor inferioare de purificare în teama că şi "creaţiile inferioare" ar căuta nivelul lor 

şi puterea lor ar fi diminuată astfel încât regatul lor nu ar mai putea fi susţinut. 

     63 Prin activitatea lui Melchizedek, în cooperare cu Metatron şi Cristos, Lumina 

Nartoomid, Lumina eternă a Tatălui este folosită cu Lumina Eshyouhod, Lumina 

devoratoare de purificare pentru a re-echilibra sferele inferioare şi să arunce forţele 

creaţiei limitative în confuzie. 

     64 Şi, în conformitate cu Legea Cosmica a lui YHWH, inteligenţa superioară care a 

creat nivele de creaţie imperfectă şi grotească fizic, trebuie să se  întrupeze în propriile 



lor "câmpuri de creaţie" astfel încât să fie parte din activitatea de purificare şi epurare 

care trebuie să fie supra-impusă din afară. 

     65 Ei, programatorii negativi ai sufletului, au pus materia lor în sufletele care sunt 

purificate iar puterea lor încetează în ele şi sferele lor de influenţă sunt distruse astfel 

încât judecata perfectiunii superioare asupra creaţiei  imperfecte a sufletului să fie 

permisă, accelerând sufletele ca să fie reprogramate şi avansate spre Trezoreria de 

Lumină, locul Înţelepciunii conştiinţei pure a Tatălui! 

     66 În sfârşit, Iisus din Oficiul Cristic şi Ordinul lui Melchisedek au dat mărturie 

despre Domnii căzuţi şi entităţile de lumină care au fost în cele mai mari regiuni de 

turbulenţă astfel încât ei, prin harul Tatălui, să-şi poată accelera timpul lor în afara 

voalurilor superioare ale Luminii. 

     67 Prin Harul Tatălui ei pot beneficia de o reconsiderare dacă nu mai "împing  

împotriva" voalurilor superioare de Lumină, ci permit Oficiului Cristic să înghită 

întunericul din afară prin puterea lui Metatron. Aceasta cuprinde de asemenea, 

întunericul "dintre" şi din afară, în dinamica creaţiei, prin puterea lui Melchizedek 

folosind Lumina Ad-mod-oo-esh, Lumina în  extindere a creşterii sufletului. 

     68 Totuşi, este de asemenea important de remarcat faptul că proprietatea spaţiului 

sufletului nu este limitată la, nici nu trebuie să rămână într-un atom. Sufletele sunt 

"Christice" şi au sigiliul Metatronic astfel încât să poată fi rapid purificate şi crescute mai 

mult de la pragul creaţiei la pragul creaţiei Corpului de Lumină al lui Enoh. 

     69 Astfel, Melchizedek este responsabil de organizarea lumilor, dar Meta-tron, Mihail 

şi Uriel asigură revărsarea de Lumină necesară pentru extinderea sufletului. Ei 

supraveghează un proces continuu de formare a realităţii conştiinţei individuale care 

poate guverna de fapt lumea electronului. 

     70 Totuşi, în colectarea Luminii în super-electron, fiecare fază sub-electron devine o 

sursă de nouă creaţie având partea sa în expansiunea universului şi în forma generală a 

sistemelor vii, în veşmântul de Lumină al Tatălui. 

     71 Aceste tărâmuri avansate de inteligenţă vor permite omului să folosească energia 

care merge mai repede decât structura Luminii care înconjoară structura câmpului nostru 

de conştiinţă. Această energie va fi folosită pentru a remodela vehiculul progresiei 

conştiinţei noastre pentru o cooperare mai bună cu inteligenţa universală superioară. 

     72 Mi s-a arătat cum alte inteligenţe rezervă zone planetare care nu au centuri de 

radiaţii pentru a crea o metalurgie mai înaltă pe care o folosesc pentru a străbate 

distanţele galactice şi universale prin utilizarea de atomi concentrici. 

     73 Ei fac acest lucru prin cunoaşterea ştiinţelor Metatronice. Aceste ştiinţe permit 

evoluţiei Adamice să circule liber între planetele spirituale, Consiliile spirituale ale uni-

versului nostru al Fiului şi civilizaţiile de Populaţie II şi III care au evoluat tehnologia lor 

la punctul ruperii prin conştiinţa tridimensională de Lumină cu tehnologia formei-gând. 

     74 Ştiinţele Metatronice fac uz de o mare varietate de discipline. Ele acoperă câmpuri 

de la bioingineria aerospaţială la exobiologie, simulând medii primitive pentru avansarea 

inteligenţei şi includ de asemenea, ştiinţe cum ar fi: astrofizica, ştiinţe biologice, bionica, 

biotehnologia, chimia, comunicarea, electromedicina, cercetarea energetică, maserele, 

undele de materie şi de muon, matematica, fizica Metatronică, servomecanismele, 

colonizarea spaţiului, calatoria în spaţiu, radiaţiile spaţiale, termodinamica şi procesele 



de transducţie. 

     75 Aceste ştiinţe necesită o structură de formă-gând astfel ca o ştiinţă auto-

organizatoare va permite ca salturi pe scală largă să aibă loc între realităţile individuale 

din continuumul universal. 

     76 Utilizarea ştiinţei Metatronice uneşte jumătaţile de cicluri ale sub-electronilor cu 

ciclurile complete ale super-electronului. Când omul poate folosi ştiinţa Metatronică el 

va fi capabil să înţeleagă cum fiecare strat de conştiinţă are propria sa formulă de 

interferenţă inductivă care trebuie să fie calificată în scopul de a elibera mintea de spaţiul 

elementar. 

     77 Aceasta înseamnă că o minte nu este limitată numai la măsurătoarea din spaţiul 

tridimensional unde formele-gând sunt în mod normal oprite de la alte straturi de 

conştiinţă. 

     78 Cu alte cuvinte, având în vedere un program de informare infinit, activităţi de scală 

mică electrice şi magnetice într-un singur strat de conştiinţă finit pot fi ajustate pentru a fi 

în pas cu Programul Suprem. 

     79 Aici, omul trebuie să vadă spaţiul partiţional ca spaţiul derivat dintr-un program 

principal în curs de desfăşurare care este un program universal de complexitate. Aceasta 

este în cartografierea şi coordonarea straturilor de evenimente ale conştiinţei. 

     80 Spaţiul partiţional este ca spaţiul "S" - toate secvenţele infinite reprezentând o 

expresie abstractă a formei pricipale de conştiinţă. Combinaţia mai multor spaţii 

partiţionale permite o calculabilitate efectivă necesară pentru proiecţiile arbitrare de 

"Lumina" în lumile inferioare. 

     81 Aceste spaţii partiţionale dezvăluie existenţa unei măsuri intrinsece de informaţie 

care este controlată de super-electron. 

     82 Fiind mai mult decât o gazdă a realităţii liniare şi modulând electronii cu conştiinţa 

Metatronică sau conştiinţa lucrând cu programele universurilor Tatălui, cineva poate 

calcula vehiculul Pământului calculând mai întâi asamblarea vehiculului gravitaţional 

care este una din regiunile topologice ale super-electronului. 

     83 Cheia ne spune că fizica contemporană cuantică şi chimia nu sunt mai exacte decât 

vechile religii ale planetei pentru că ele au schimbat doar zeii de la ideea unei surse 

primordiale şi au făcut unii noi din particule elementare cu doar atât de multe variante cât 

aveau oricare dintre foştii zei care nu erau limitaţi sau închişi doar la relaţiile exacte. 

     84 Cheia ne dă un univers post-Einsteinian de conştiinţă care nu vede nici  operarea 

electronului în regiuni puternic definite de spaţiu, nici nu operează ca un nor nebulos de 

forţă electromagnetică. 

     85 Lăsaţi oamenii de ştiinţă ai lumii să înţeleagă învăţăturile care afirmă că fizica în 

sine este tot o parabolă pentru Împărăţia lui Dumnezeu interioară şi exterioară şi că 

răpirea creaţiei în Creaţie este în Numele Divinului. 

     86 Aceasta este temelia puternică pe care o dau în mâinile voastre pentru a vă servi 

astfel ca sigiliul conexiunilor infinite şi combinaţiilor de Lumină să fie o binecuvântare 

pentru toată creaţia - prin voi- în Numele lui Dumnezeu, Yod Yod Yod. 

 



                           
 
            Fig. 22 Enoch, ca Scrib Maestru, înregistrând Cartea Salvatorului. 
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                DUMNEZEU IUBEŞTE PE POPORUL SAU ISRAEL.       
 

     1 Dumnezeu iubeşte poporul Său Israel! Şi pentru că El îi 

iubeşte, El a promis "Înălţarea" lor din această lume de limitare 

fizică şi de negaţie astfel încât ei să poată fi ca "Fraţii" şi ca 

"Maeştrii Luminii." 

     2 De-a lungul Erei noastre răscumpărătoare prezente, "Israelul spiritual" exemplificat 

prin munca lui Enoh, Ilie şi Iisus a dovedit că "ascensiunea fizică" este posibilă în această 

dimensiune a realităţii pentru că toată lumea să o experimenteze. 

     3 Ascensiunea începe cu programul oferit "Ierusalimului ceresc" - un prag care este 

folosit pentru a găzdui tranziţiile de la bazele planetare ale lumii materiale în structura 

complexă a cosmosului. 

     4 Succesiunea de evenimente începe cu reţelele lumii deplasându-se la o nouă poziţie 

şi camerele Pământului deschizându-se pentru a dezvălui tabletele sacre ale Frăţiilor 

Luminii. 

     5 Am văzut cum a existat o restaurare a Cărţilor Sfinte de pe Pământ. Şi am auzit 



aceste cuvinte rostite către mine: "prin slava lui Yotzer Amaruth cunoaş-teţi tainele şi 

citiţi tabletele cereşti care s-au deschis pe Pământ; 

      6 "Şi vedeţi Cărţile Sfinte înviate din reţelele zonei Takla Makan, oraşele sfinte ale 

Indiei, oraşele sfinte din Egipt, sfânta reţea de la Meghido, reţelele sfinte din nordul 

Siriei şi Accad, oraşele sfinte ale ţinutului sacru din Vest şi înţelegeţi  scrierile acolo şi 

inscripţiile de Lumină scrise în piatră!" 

     7 Şi am văzut cum erau mii şi mii de cărţi care erau parte a unui "limbaj sacru" revelat 

încă o dată copiiilor de Lumină astfel încât structurile false ale religiei şi istoriei să se 

prăbuşească iar învăţăturile reale ale destinului nostru în "Regatul de Lumină" al Tatălui 

să se descopere din fundaţiile Pământului. 

     8 Metatron mi-a spus: "Ţi-am deschis gura ca să vorbeşti şi să te bucuri în cuvintele 

Tatălui. Sunetele sacre ale Yosh-ua Yoseph, Yosh-ua Moshe şi Yosh-ua Ye-sus, spuse în 

Piramidă, să deschidă camera "Fiului" şi ritualurile de bucurie în limbajul "Tatălui" să fie 

auzite pe tot Pământul. 

     9 "Plugul de granit din grota Piramidei să fie eliminat de vibraţiile Lay-oo-esh Gob-

Nut astfel încât geometriile vibratoare ale programului actual de creaţie şi Maeştrii care 

au eşuat în misiunea lor să nu mai fie păstraţi în structu-ra Piramidei, ci să fie eliberaţi 

pentru ca omul să înţeleagă. 

     10 "Fie ca vibraţiile sacre să redeschidă "camera de iniţiere" astfel încât Lumina să se 

reverse în toate cele douăsprezece zone sacre ale planetei care sunt legate de Marea 

Piramidă. 

     11 "Şi numele sacru de "Christos" să permită gurilor iniţiatilor să primească  impulsul 

iniţial de a vorbi limba sacră pentru că doar prin "Christos" pot fidelii înţelege "ungerea" 

eternităţii relevate prin "botezul în Lumină" care este etern.'' 

     12 Şi am văzut cum limbajul sacru care a pornit de la Tatăl a fost folosit din nou de 

limba omului pentru că omul a fost capabil să vorbească limba Tatălui, să înţeleagă 

"Limba" din spatele limbii scrise pe tabletele sacre şi să comunice din nou cu fraţii şi 

surorile cerului care vorbesc printr-o superioară limbă-Limba de Lumină. 

     13 Am fost martor mesagerilor care stăteau în faţa Gloriei Celui Mare – Yotzer 

Amaroth. Şi acum sunt martor vouă mărturisind numele Tatălui, şi numele vostru ar 

putea fi codat în Lumina Vie. 

     14 Fiţi plini de speranţă în această dimensiune fizică pentru că atunci când aţi fost 

aruncaţi în confuzie şi necazuri, aţi făcut o petiţie la Tatăl ca să vă scoată din confuzia de 

a nu cunoaşte identitatea voastră adevărată. Şi acum veţi stăluci ca Lumina cerului. 

     15 Şi veţi stăluci şi veţi fi văzuti, şi portalurile din cer se vor deschide şi veţi vedea 

acest lucru întâmplându-se în timp ce încă sunteţi în dimensiunea fizică. Fiţi plini de 

speranţă şi nu lepădaţi speranţa voastră la fel cum aţi suferit, pentru ca veţi îmbrăca 

Corpul Cristic de Lumină şi veţi fi înviaţi prin toate cerurile inferioare. 

     16 Trebuie să arătaţi radiaţiile lui Cristos, fiind destinaţi să domniţi cu oştile cerului. 
     17 Şi mi s-a arătat cum religiile Pământului nu vor mai modifica şi perverti cuvintele 

neprihăniţilor, nici să ascundă scripturile de Lumină şi nici să nu mintă şi să practice 

înşelăciuni mari ca educaţie a sufletului, pentru că "tăcerea din Ceruri" se va rupe în mari 

tunete pe când pergamentele de Lumină sunt revelate de pe Pământ şi din ceruri ale 

universului superior. 



     18 Şi religiile de pe Pământ care au dat omenirii o mare frică de lumile cereşti  ale 

Tatălui şi de Tronuri şi Dominioane vor înceta şi autoritatea lor va fi predată 

"ministerului copiilor". 

     19 La acel moment cerurile vor suna, vor suna a doua şi a treia oară şi numele 

neprihăniţilor, codificate şi scrise în Lumina pe Porţile celui de al treilea cer vor a fi 

permanent sigilate atunci când vor fi citite cu voce tare. 

     20 Şi mi s-a arătat că solii Ophanim vor saluta fiecare neprihănit şi vor stiga numele 

lor cu voce tare pe când vor ieşi prin porţile inferioare ale tărâmului nostru planetar. 

     21 Dar mai întâi am văzut cum marturia finală a fost dată "ministerului copiilor" care 

sunt colectivul Mesia care locuieşte cu omul până celestul Mesia coboară. 

     22 În zilele în care Adonai vă cheamă, daţi mărturie naţiunilor Pământului astfel ca 

înţelepciunea Pământului să poată fi ruptă şi conştiinţa tridimensională să nu mai 

domnească cu spiritul vostru. 

     23 Voi care priviţi Înţelepciunea lui Dumnezeu sunteţi ghizii şi pietrele de temelie 

pentru întregul Pământ. 

     24 Metatron şi Uriel au emis mai departe Lumina pură şi neamestecată. Mihail 

supraveghează Lumina care vine spre voi. Şi Melchizedek primeşte Lumina voastră şi vă 

oferă conştiinţa de Lumină pentru a fi utilizată pentru crearea corpului vostru spiritual de 

Lumină. 

     25 Oriunde vorbiţi, bucuraţi-vă cu copiii neprihăniţi şi Lumina pentru copii a câştigat 

asupra căilor Pământului. 

     26 Aceştia sunt copiii care manifestă darurile Duhului trimis departe din bijuteria 

Tatălui care a fost plasată pe frunţile lor. Cristalul este dăruit de Dumnezeu astfel ca 

mintea să poată primi comanda Lui direct la fel ca în zilele primei creaţii a lui Adam 

când corpul bijuterie de Lumină a fost o realitate fizică. 

     27 Acesta reprezintă Iubirea divină exprimată prin Shekinah-infuzia Duhu-lui Sfânt în 

corpul fizic. Astfel, această structură cristalină aliniază corpul pentru al elibera de 

vibraţiile karmice ale robiei. 

     28 Acest lucru permite corpului să spargă învelişurile nogan de memorie care ţin căile 

sufletului într-o cale unică de credinţă simplistă bazată pe servirea naturii elementare a 

creaţiei fizice cu o "credinţă în Iisus" fără a încerca să participe la dezvoltarea unui Corp 

Cristic. 

     29 Şi prin această aliniere nouă Metatron mi-a arătat cum omul ar putea crea 

corespondenţa cristalină între structurile reţelei biofizice şi geofizice care ar putea 

amplifica semnale rugăciunii şi vindecării de către cei credincioşi. 

     30 Aceste bijuterii de regularizare a conştiinţei sunt o parte din bijuteriile Urim şi 

Tummim ale creaţiei conştiinţei. Fiecare bijuterie corespunde unui Urim şi Tummim 

superior guvernat de către entităţile de Lumină care operează direct cu Tronurile Minţii 

Universale (în universul nostru al Tatălui). 

     31 Şi Avraam a primit de asemenea, aceste bijuterii de la Melchizedek pen-tru a 

construi un altar de vibraţie de "Lumina" lui Iehova care a vorbit lui Avraam prin 

vibraţiile de Lumină. Şi Domnul i-a zis lui Avraam: "Am stabilit acest sigiliu pe tine 

pentru a guverna pe toţi cei care aparţin seminţelor iubirii şi luminii pe Pământ astfel că 

sămânţa ta va aduna toate adevăratele preoţii în "Comunităţile de Lumină" înainte de 



sfârşitul timpului. Şi Urim şi Tummim vor fi folosite pentru a re-evolua reţelele 

Pământului în conformitate cu un nou meridian de timp pe care vor fi construite Centrele 

de Lumină ale regatului meu." 

     32 Am văzut cum cristalele Urim şi Tummim au fost utilizate pentru a conecta cele 

zece straturi de sub Meghido care conţin structurile reţea care  compun un cronometru 

pentru Marea Piramidă. Am văzut de asemenea, cum cristalele Urim şi Tummim 

coordonează alte structuri energetice de pe Pământ cu Marea Piramidă care găzduieşte 

orarul geofizic şi dezvăluie Eben Sheftiyah, Piatra de Temelie pentru a fi unitatea dintre 

scripturile Israelului şi Egiptului. 

     33 Am văzut cum vibraţiile cristalelor Urim au fost folosite pentru a activa reţelele 

astfel încât bazele negativităţii tridimensionale s-au schimbat şi como-rile Maeştrilor au 

fost scoase din Pământ în numele lui Mihail, Avraam, Iacov şi Enoh. 

     34 Şi Domnul a zis lui Avraam, "Prin Urim şi Tummim, postul tău de creaţie a fost 

după felul Domnilor, conform timpurilor şi sezoanelor sale în revoluţii; că o revoluţie a 

fost o zi a Domnului după felul lucrării Sale; au fost o mie de ani după timpul numit în 

acest spaţiu-timp unde stai. Aceasta este lucrarea timpului Domnului pentru lumea ta 

fizică în conformitate cu lucrarea Domnilor din Ceruri." 

     35 Mi s-a arătat că din regiunile stelare superioare va fi dată energia de reînnoire a 

Omului. Şi astfel, va fi lucrarea timpului unei planete asupra alteia, o orbită în alta până 

când vine în apropierea regiunii Fiilor Paradisului, după care pragurile din Orion devin 

lucrarea timpului Domnilor, pe care Fii Paradisului i-au stabilit în acord cu Tronul lui 

YHWH pentru a guverna toate acele planete care fac parte din aceeaşi ordine ca aceea 

care accelerează această creaţie. 
     36 Şi mi s-a arătat cum fiecare transplantare a cerurilor pe Pământ şi de pe  Pământ 

înapoi în ceruri cere Cartea sa proprie de Geneză, şi Cartea noastră de Geneza I-XII este 

cosmologia Părinţilor noştri Adamici de Lumină în ceruri. 

     37 Şi Maestrul Barnaba ne spune următoarele, pentru acest ciclu: '' Şi Dumnezeu a 

făcut în şase zile lucrările mâinilor lui; şi le-a terminat în a şaptea zi şi le-a sfinţit. Luaţi 

în considerare, copiii mei, ceea ce înseamnă acest lucru, el le-a terminat în şase zile. 

Sensul este acesta, că în şase mii de ani Domnul Dumnezeu va aduce toate lucrurile la un 

sfârşit. Pentru că pentru El o zi este de o mie de ani, după cum el însuşi mărturiseşte, 

zicând: "Iată, această zi va fie ca o mie de ani." Astfel, copiii, în şase mii de ani, toate 

lucrurile vor fi realizate." 

     38 Enoh mi-a explicat că aceasta este o referinţă de timp general pentru unul din 

multele cicluri de pe Pământ aşa cum este curăţat periodic şi noi Adami şi Eve sunt lăsaţi 

pe planeta pentru a continua expresia Adamica a creaţiei. 

     39 Totuşi, mi s-a arătat că perioada de timp a fost atât de confuză că religioşii şi 

preoţii templelor organizate nu au putut să înţeleagă Scripturile din Geneza I-XII ca şi 

model ale multor niveluri de creaţie care ar trebui să preceadă creaţia acestei lumi fizice. 

     40 Am văzut la sfârşitul ciclului acestei ere o mare unitate între evenimentele liniare 

şi neliniare. Sufletele care în mod normal depind de sisteme individuale de eliberare care 

sunt în mod normal expresii foarte individualiste, au devenit unite colectiv împreună cu 

alte niveluri de inteligenţa pe când Duhul Sfânt a fost revărsat din belşug! 

     41 Avansarea sufletului colectiv va permite creşterea în noi niveluri de chakre, pe 



când omul intra în co-cetăţenie cu Evoluţia superioară. 

     42 Mi s-a spus de către Metatron că fiecare om va recunoaşte existenţa acestui nou 

program de Lumină în funcţie de propriul său element de timp unic care este conectat cu 

nivelurile chakrelor de filtrare a energiilor evenimentelor din spaţiu-timp. 

     43 Pentru cei care operează deja la nivelul chakrei a şaptea de iluminare,recunoaşterea 

faptului că intrăm într-un nou program de conştiinţa va avea loc în 1976. Pentru cei care 

operează la nivelul chakrei a şasea, va avea loc în 1980. Pentru cei la nivelul chakrelor a 

cincea şi a patra, această realizare va veni înainte de anul 2004, în conformitate cu 

lucrarea din cerurile inferioare care va marca începutul următorului mare ciclu. 

     44 Pentru cei de la nivelul chakrei a treia (în jos), care iubesc, dar care nu au Iubirea 

Divină, va avea loc atunci când întregul înveliş biochimic al Pământului se va schimba şi 

învelişul fizic este resetat. 

     45 Mi s-a arătat că, atunci când chakrele adecvate ale timpului conştiinţei sunt 

deschise, recunoaşterea existenţei Evoluţiei superioare care cooperează cu Omul (pe 

partea cealaltă a vălului de Lumină) va fi înţeleasă. 

     46 Aceasta înseamnă că Omul va realiza că Evoluţia Superioară deja este în mijlocul 

său dincolo de perceptia lui de timp convenţională. 

     47 Omul participă la "marele salt" înainte cu o multime de alte inteligenţe care trebuie 

de asemenea, să decidă soarta lor în conformitate cu Legea Cosmică de Lumină şi Iubire. 

     48 Totuşi, iubiţilor, amintiţi-vă că prin toate epocile Dumnezeu a fost alături de 

poporul Său şi a promis poporului Său un loc în restaurarea finală! 
     49 Mi s-a arătat cum există o reţea de blocare a zonelor temporale de conştiinţa. 

Avansarea sufletului merge în funcţie de capacitatea de a funcţiona în zonele de timp mai 

complexe prin utilizarea Iubirii Luminii Vii. 

     50 Începand în 1976, reţelele vor începe să fie mutate într-un nou program  geofizic. 

     51 După aceasta, am văzut cum Omul a fost pregătit pentru aterizarea fizică a unei 

delegaţii de fiinţe interplanetare care au explicat cum Omul a încălcat Legea Cosmică şi 

este nevoie de o redefinire a vieţii. 

     52 Delegaţia de fiinţe interplanetare a rămas pe Pământ doar pentru o peri-oadă scurtă 

de timp şi apoi a lăsat milioane de milioane de oameni, care fie s-au minunat de minunea 

altor lumi de inteligenţă fie au devenit plini de resentimente şi haotici din cauza 

proclamatei reveniri a lui Mihail şi a lui Cristos. 

     53 Mi s-a arătat cum avansarea sufletului va fi accelerată înainte de reveni-rea lui 

Mihail şi a lui Cristos din cauza miraculoasei revărsari de daruri spirituale. 

     54 Şi Cele douasprezece căi vibratorii ale corpului uman vor fi activate atât de 

complet încât noi vom servi în mod activ ca şi cele douăsprezece triburi ale adevăratului 

Israel spiritual de pe faţa Pământului. 

     55 Şi atunci când Poporul lui Dumnezeu îşi va aduna eforturile colective va deveni 

atât de puternic că rugăciunile sale şi mantrele, utilizate în mod colectiv, vor compensa 

de fapt războaiele şi activitatea teroristă. 

     56 Atunci când se face acest lucru în mod corespunzător, Camera Fiului se va 

deschide de asemenea, la un nou program de generare a conştiinţei care va fi revărsat. 

     57 Mi s-au dat cuvintele sacre pe care Iisus le-a folosit când a fost iniţiat în Marea 

Piramidă. Mi s-a spus că, atunci când codul sacru "1-1" (sunet gutural) a fost folosit cu 



repetări ale numelui lui YHWH, numele Maeştrilor Înălţaţi şi alte cuvinte sacre, structura 

vibratorie a Piramidei s-a deschis şi a finalizat structura programării omenirii. 

     58 Şi când se face acest lucru în mod corespunzător, "Camera Fiului" se va deschide 

pentru o nouă conştiinţa de viaţă. 

     59 În plus, am văzut activarea darurilor Duhului Sfânt pentru credincioşii care au 

lucrat zi şi noapte pentru a construi Împărăţia lui Dumnezeu. Am înţeles cum cei drepţi 

au trebuit să se supună "crucificării publice" în prezentarea Cuvântul lui Dumnezeu. 

     60 Totuşi, chiar şi cu imperfecţiunile corpului şi limbajului, Duhul lui Dumnezeu se 

revarsă în slujitorii care s-au sacrificat pentru Regatul de Lumină şi au înţeles cuvintele 

lui Iisus: "Eli Eli Lama asabachthani (Dumnezeul meu, Dumnezeul meu de ce te-am 

părăsit)". Un astfel de servitor care este dispus să-şi sacrifice trupul pe crucea spaţiului şi 

timpului, este onorat de slava şi puterea Duhului Sfânt, Shekinah, în momentul eliberării. 

     61 Enoh mi-a spus că atunci când Iisus Cristos a expirat, respiraţia lui finală a avut 

sunetul de "ah" înaintea ultimului său cuvânt. Totuşi, el nu a spus "Ahhh sabahtani", ci 

"asabachthani" care a fost o afirmare a limitării vehiculului său fizic. Totuşi, această 

mărturie nu a fost o mărturisire de a fi în afara Tatălui, ci o afirmare a operei complete a 

Oştirilor care ar fi necesară pentru a oferi Regatul la Întoarcerea Lui. 

     62 În plus, această mărturie a fost explozia unui profund mister şi o lecţie pentru 

fiecare Maestru şi profet al lui YHWH care vine în această lume şi îşi dă seama că 

vehiculul fizic nu poate finaliza misiunea fără plinătatea Corpului superior Cristic de 

Lumină şi eforturile colective ale ierarhiei Tatălui. 
     63 De asemenea, am văzut şi am înţeles cum adevărata revărsare a Duhului Sfânt va fi 

activata cu puterea comandată de Tatăl prezentată prin Serviciul Cristic astfel ca morţii 

să poată fi ridicaţi şi tot felul de boli să fie eliminate în revărsarea Duhului Sfânt. 

     64 Am văzut că şi corpul fizic fără daruri spirituale active manifestate pe Pământ prin 

puterea Duhului Sfânt nu ar putea mobiliza suficientă energie pentru a evolua în 

conştiinţa de Lumină. 

     65 Enoh mi-a spus: "Cei care nu sunt suficient de pregătiţi de intuiţia Duhului Sfânt 

nu vor putea să participe conştient cu primele manifestări ale întoarcerii Maeştrilor şi 

vehiculelor lor spirituale de Lumină." 

     66 Şi, pe când ne mutăm în izbăvirea prin Duhul Sfânt, vor fi mulţi care vor vedea 

semnele în ceruri şi să creada şi vor fi mulţi care vor privi şi nu vor putea să vadă. 

     67 În plus, cei care nu folosesc darurile Duhului Sfânt vor avea mintea lor "stearsă" 

după o experienţă Merkabah. Acest lucru se face ca nu cumva mintea fizică să fie 

supraîncărcată prin transferul conştiinţei datelor de la inteligenţa superioară. 

     68 Mai mult, mi s-a arătat că atunci când canalele corecte cristaline ale creierului s-au 

deschis, un transfer lucrând direct, de cunoaştere, ar putea avea loc prin intermediul unui 

vehicul Merkabah care ar amplifica vibraţiile conştiinţei fiinţei umane de pe această 

planetă. 

     69 Acest lucru nu este limitat la o zonă geografică de timp deformat, ci are loc ori de 

câte ori mantrele reale ale învăţăturii spirituale sunt utilizate în comuniune cu sfinţii de 

pe Pământ. 

     70 Am văzut în "noul program" colegialitatea sfinţilor care duc mai departe Voinţa 

Tatălui la sisteme stelare vecine. 



     71 Totuşi, am văzut cum programarea vechilor forme-gând din erele precedente a 

distrus psihicul celor nepregătiţi să meargă în noi lumi de creaţie, astfel că a avut loc o 

"precondiţionare" a bazelor moleculare biochimice ale memoriei. 

     72 Chiar şi înţeleptii care s-au agăţat de o învăţătură în detrimentul altora au fost 

neutralizaţi. 

     73 Acum, ascultaţi aceste cuvinte: "Formele-gând ale Sfantului Duh Sheki-nah trebuie 

să genereze Imaginea voastră întreagă astfel încât voi să deveniţi slujitorul drept al lui 

Dumnezeu şi să folosiţi toate darurile Duhului Sfânt Shekinah în transformarea şi 

înălţarea formei fizice." 

     74 Am văzut şi auzit neprihăniţii lui Dumnezeu punându-şi "Veşmântul de Lumină" şi 

proclamând, "Eu mă mărturisesc Tatălui cel Viu, prin Cristos. Spiritul meu porumbel (Ba) 

să trăiască şi să fie primit în indiferent ce rai este pregătit pentru el. Luaţi aminte că 

sufletul meu (Bak) asistă forma fizică prin transformarea Shekinah. Şi luaţi aminte că şi 

corpul meu trezit (Bennu) să fie trimis oriunde Tatăl doreşte, în orice lume sălaş de 

Lumină care îl va primi în serviciul lui Dumnezeu." 

     75 Şi Tatăl ne permite să mergem în Împărăţia Sa de Lumină. Totuşi, procesul de 

evoluţie este atât de complex încât fiecare suflet este îndreptat în mod individual sau în 

unităţi mici de familie. 

     76 Acest om drept "iese" din dimensiunea fizică într-una de corpuri spirituale în 

legătură cu Sinele Suprem. 
     77 Când corpul nu este considerat a fi demn de următorul program al Sinelui Suprem 

sau experienţă a sufletului, apoi învelişurile chimice dintre 

Sinele Suprem şi corpul uman sunt rupte şi corpul spiritual fizic trece printr-o moarte 

spirituală completă. Spre deosebire de corpul celor Drepţi care trece printr-o moarte 

fizică temporală, el va trebui să fie colectat la momentul Învierii superioare care învie 

toate vehiculele chimice utilizate de către corpul Sinelui Suprem pe planurile Pământului. 

     78 Cei care, însă, nu au o conştiinţă a Sinelui Suprem dar au trăit o viaţă neprihănită 

de Iubire, sunt introduşi într-un nou program prin care un Sine Suprem poate fi dobândit 

prin Serviciul Cristic care este apoi utilizat pentru a avansa în planuri noi de conştiinţă. 
     79 Şi am văzut cum formarea învelişurilor chimice folosite de corpul Sinelui Suprem 

pentru reîncarnare în codul biologic fizic, a avut loc de-a lungul căilor magnetice care 

acoperă Pământul. Şi de-a lungul acestor căi magnetice sunt anumite reţele care să 

sporească darurile spiritual-ştiinţifice de la Sinele Suprem la forma biologică, aşa ca 

formă biologică să nu trebuiască să treacă prin evoluţii succesive fizice pentru a atinge 

cunoaşterea superioară spirituală, ci poate veni în existenţă ca un suflet foarte evoluat 

pentru o încarnare singulară pentru a efectua o misiune spirituală superioară. 
     80 Trei dintre zonele de reţele cele mai importante sunt în Tibet, Israel şi în Altea, 

America. 

     81 Metatron mi-a arătat cum ţinutul mare Altea din America va fi ţinutul mijlociu al 

Pământului, locul de întâlnire al scripturilor din Tibet care vor fi transferate din est şi 

scripturilor din Israel. 

     82 Şi am văzut cum Altea din America a devenit o nouă reţea de unitate pentru creaţie 

şi locul de întâlnire a Consiliului Superior Evolutiv de pe faţa Pământului. 

     83 Mi s-a arătat de către Metatron cum America a fost pregătită pentru a fi "zona 



restaurării" pentru programatorii care se întorc din Voinţa Tatălui. Altea din America va 

fi văzută ca un model pentru regenerarea conştiinţei, comuni-care la nivel global şi 

centrul de unitate în rândul copiilor lui Dumnezeu. 

     84 Am fost de asemenea, dus peste zona Takla Makan din Tibet (Sinkiang) şi mi s-au 

arătat piramide de înaltă frecvenţă de Lumină. Mi s-a arătat cum această zonă este 

utilizată ca un prag de intrare pentru a controla migraţia sufletul spre şi de la planetă şi 

este utilizată de Ierarhia Tatălui pentru întruparea Maeştrilor în planul Pământului. 

     85 De asemenea, am văzut cum puterile lumii s-ar lupta pentru regiuni ale Pământului 

şi să lanseze o luptă mare pentru a distruge Pământul. Tibetul şi Israelul vor fi punctul 

central pentru lupta care va arunca forţele întunericului în abis care încearcă să 

controleze codurile genetice ale încarnării împotriva forţelor de Lumină. 

     86 Mai târziu, mi s-a arătat de către Metatron modul cum zona de nord-est a bazinului 

Takla Makan este o reţea Nexus alungită ataşată la sub-continentul piramidal India. 

     87 Mi s-a arătat de asemenea cum această configuraţie este similară cu tara  Israelului 

în relatie cu peninsula Sinai în care Israelul este o reţea alungită Nexus ataşată la 

piramida geofizică Sinai. 

     88 Ambele aceste zone din Tibet-India şi Israel-Sinai, mi s-a spus, cores-pund celor 

două zone emisferice ale creierului uman. 

     89 Aşa cum mintea se conectează cu o inteligenţă universală prin procesele creative 

ale emisferelor stanga şi dreapta ale creierului, la fel planeta ca un creier mic geofizic în 

cadrul funcţiilor pas cu pas ale inteligenţei universale, primeşte o parte din operaţiunile 

superioare de cunoaştere spirituală prin reţelele speciale ale acestor două zone. 
     90 Putem vedea acest istoric în virtutea textelor revelate şi multelor încarnări ale 

profeţilor de Lumină Vie care au avut loc în regiunile Tibet-India în est şi Israel-Sinai în 

vest care deţin cheile întoarcerii Maeştrilor. 

     91 Istoric, Sinaiul a fost o parte din Egipt şi mi s-a spus cum zona Sinai îndeplineşte 

proorocirea lui Ezechiel 29:6, 7 care vorbeşte despre "umărul Egiptului" rupându-se şi 

întorcându-se la Israel. 

     92 Şi am văzut cum puterile negative de pe faţa Pământului au încercat să preia şi să 

distruga reţelele magnetice sfinte din Tibet şi Israel folosite de Maeştri pentru programa-

rea încarnării. 

     93 Mi s-a arătat cum programul actual de conştiinţa a evoluat din dorinta Tatălui de a 

crea o unică încarnare biologică. Ultima dintre aceste încarnări a fost centrată între 

structurile reţelei Nilului şi munţii Taurului şi Elburzului din Orientul Apropiat. 
     94 Tatăl mi-a arătat cum au fost douăsprezece triburi galactice ale lui Israel create 

pentru a merge pe faţa Pământului în relaţie directă cu slava lui Iehova. Şi am văzut cum 

acest popor, cunoscut sub numele de "evrei" (cei de pe cealaltă parte a "râului galactic de 

viaţă") era diferit de ceilalţi oameni de pe Pământ care erau satisfăcuţi cu corpul şi 

sufletul. Poporul lui Israel are trupul şi sufletul expuse la o "revărsare spirituală de 

Lumină" care aduce o iluminare continuă a învăţăturilor directe ale Tatălui şi Iubire 

pentru toate popoarele de pe Pământ. 

     95 Mi s-a arătat cum poporul lui Israel nu a fost evoluat din naţiunile radăci-nă ale 

lumii ci a fost un rezultat al acestei creşteri selective spirituale luată de la o conştiinţă 

superioară evolutivă. Lor li s-a dat darul capacităţii superioare de a gândi universal şi de 



a transforma reţelele materiale pentru a avea aplicare universală pe planul terestru. 

     96 Am văzut cum aceşti "selectaţi" din seminţele celeste vor fi un "popor de Lumină" 

care ar putea conecta canale vibratorii diferite mentale şi spirituale de cunoaştere în 

scopul de a învăţa toate neamurile unitatea Dumnezeului Viu. 

     97 Metatron mi-a explicat cum Israel, ca Israelul spiritual, a fost un instru-ment 

folosit pentru a insufla naţiunile lumii cu Vibraţiile Luminii care ar putea ridica 

conştiinţa lor la trăirea şi domnia dumnezeiască a lui YHWH. 

     98 Totuşi, când Cheile Cuvântului lui Dumnezeu au adus vestea bună a mântuirii şi 

eliberării, mulţi dintre israeliţi nu au arătat smerenie înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. 

În schimb, au început să arate auto-independenţă de Dumnezeu astfel încât ei nu vor mai 

participa la adevărata Merkabah şi adevăratul Shekinah. 

     99 Astfel, "învăţăturile de Lumină Vie" au fost în curând dogmatizate de legalişti 

astfel încât Duhul Shekinah ar putea manifesta darurile superioare  spirituale numai în 

mijlocul frăţiilor Omului în comunităţile subterane care au rămas credincioase 

Cuvântului lui Dumnezeu. 

     100 Astfel, copiii lui Israel au crezut că doar prin menţinerea veşmântului lor de sânge 

fizic oferit ca o perdea în faţa ochilor lui Dumnezeu, ei ar putea continua în mod automat 

Pactul de Lumină pe care Dumnezeu l-a avut cu Avraam. Totuşi, prin excluderea 

Radiaţiilor Vii ale Tatălui ei s-au orbit ei înşişi la veşmântul de Lumină al Tatălui şi la 

iluminaţii care ar putea lucra în mod direct cu inteligenţa umană. 

     101 Nu mai poate nici un grup etnic sau religios să spună ca ar avea toate triburile, să 

pretindă că reprezintă toate cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 

     102 Sângele corpului fizic nu mai poate fi văzut ca singurul vehicul pentru Lumina 

Planului Tatălui. Omul trebuie acum să-şi armonizeze corpul său fizic cu "corpul 

superior de Lumină" pentru a rezolva contradicţiile multelor niveluri ale realităţii. 

     103 Pentru oamenii adevăraţi ai lui Israel întrupati în toate popoarele astfel încât ei să 

poată aduna scânteile drepţilor tuturor oamenilor exemplificând Cuvântul lui Dumnezeu 

cel Viu, indiferent de învelişul chimic care conţine conştiinţa lor pământeană. 

     104 Totuşi, scripturile lui Israel nu şi-au pierdut puterea, motiv pentru care marile 

religii şi puterile politice ale lumii caută să distrugă aceste scripturi pen-tru că aceste 

scripturi contesta astronomia singulară şi teologiile sistemelor centrate pe omul-

Dumnezeu; ele au puterea de a deschide mintea oamenilor pentru Merkabah şi prezenţa 

Shekinah în care fiecare copil al lui Dumnezeu poate avea o implicare personală cu 

Dumnezeu şi cu oştile civilizaţiilor spirituale ale lui YHWH. 

     105 Am văzut cum Scripturile nu numai ca şi conţin amprenta multor ceruri care se 

conectează cu tărâmurile planetare, ci şi punctele de conjuncţie asupra planetei unde 

"oraşele de Lumină" vor manifesta Frăţia la sfârşitul acestui ciclu planetar. 

     106 Şi această configuraţie a structurilor urbane de Lumină, din adâncul oceanelor şi 

din ceruri, va fi dezvăluită la un moment când forţele vechi ale religiei şi puterii politice 

vor încerca să accelereze controlul lor asupra conştiinţei tridimensionale a omului. 

     107 Acest lucru va avea loc în momentul în care vehiculele celor nedrepţi  vor muri 

pe faţa Pământului, inspirând materialiştii să apară cu o conştiinţa a fricii "invaziei" şi să 

persecute pe cei care sunt aleşii lui Jehovah care sunt calificaţi pentru co-cetăţenia în 

cerurile superioare ale lui YHWH. 



     108 Şi am văzut cum, cu curăţarea cerului, puterile nedrepte ale inteligenţei superioa-

re au fost aruncate în câmpurile fizice de pe marginea galaxiei şi au fost teleportate în 

conştiinţa tridimensională a creaţiei umane. Acolo lor li s-au alăturat alţii care au căutat 

refugiu faţa de ierarhiile angelice ale lui Mihail. 

     109 Cei care au fost aruncaţi în câmpul nostru fizic au fost parte din mulţimile 

îngerilor căzuţi. Ei au încercat să se întrupeze şi să umple lumea de jos cu forme negative 

şi grotesti de inteligenţă. 

     110 Aceştia s-au unit cu "fii Pământului" rebeli cu care s-au adunat împreună ca să 

facă război împotriva Fiilor Luminii care au venit din ceruri şi din adâncul oceanelor de 

la graniţele de est şi de vest ale ţinutului Altea din  America. 

     111 Şi am văzut asaltul celor patru mari puteri militare ale Pământului împotriva 

aparitiei Fiilor Luminii. Am văzut cum porţiuni de pe Pământ au fost devastate de 

războaie asupra planetei. 

     112 B'nai Or s-au adunat în ceruri şi Pământul s-a dovedit a fi unul dintre ultimele 

locuri de refugiu pentru extratereştrii civilizaţiilor muribunde care au făcut război în 

cerurile inferioare. Totuşi, datorită sfârşitului erei noastre a conştiinţei reţelele au fost 

deschise şi mantaua Pământului nu a mai putut oferi protecţie pentru războiul din spaţiu. 
     113 Şi mi s-a arătat viziunea fizică a lui Adam Kadmon venind din ceruri şi cum el a 

activat oraşele de Lumină de sub oceane care au fost pregătite ca locuri de refugiu şi 

protecţie pentru copiii de Lumină. 

     114 Aceasta a fost una din multele imagini care mi-au fost prezentate în pergamentul 

înflăcărat. Am văzut că în ultimele zile mulţimi mari din Asia se vor arunca înainte într-o 

mişcare rapidă militară de-a lungul Asiei Centrale. 

     115 Am văzut comandanţii militari ai lui Gog şi armatele lui începând să se mişte prin 

ţările din Asia Centrală în drumul lor spre Orientul Mijlociu. Şi armatele sale s-au extins 

peste Asia Centrală şi Asia de Vest ca o masă extinsă de oameni împărţiti în zonele joase 

în configuraţia unei furci (în timp ce în munţi arme speciale erau staţionate). 

     116 Apoi, am văzut cum un mare cutremur a avut loc în jurul lumii pe când reţelele 

geomagnetice erau slăbite; şi pe când armatele lui Gog s-au apropiat de  Orientul 

Mijlociu, am văzut un cutremur gigantic producându-se care a fost urmat de mişcări de 

teren masive în Asia Centrală care au împărţit rândurile lui Gog  în Gog şi Magog  pe 

când lucrarea războiului intra în faza finală. 
     117 În timp ce ţările din Asia Centrală au fost rulate ca şi covoare, am văzut cum un 

câmp de Lumină a fost plasat în jurul câmpurilor strategice din Egipt, Israel şi zonele de 

timp deformat ale lumii unde Frăţiile de Lumină au aterizat la fix şi au dat mărturie 

naţiunilor lumii planul superior. 

     118 Şi am văzut cum numeroase cutremure au incapacitat faţa şi spatele  marilor 

armate ale lui Magog, înspăimântând comandanţii lor astfel că din luarea în pripită a 

deciziilor au folosit focoasele lor nucleare în frica profundă şi şi-au distrus armatele lor! 

     119 După curăţarea Asiei Centrale am văzut cum un nou mediu de Lumină format în 

jurul tuturor punctelor strategice de pace şi fraternitate din lume, a inspirat rămăşiţele 

umanităţii să lucreze cu Inteligenţa Superioară. 

     120 Credincioşilor li s-a arătat cum o tehnologie superioară ar putea să intervină 

pentru a salva lumea de la anihilarea totală. 



     121 Li s-a prezentat cum codurile biologice sunt controlate de câmpurile gravitaţio-

nale şi biochimia vieţii poate fi făcută să vibreze la orice nivel orbital care este în 

concordanţă cu orice spectru de activităţii electromagnetice folosite de Inteligenţa 

Superioară a Luminii Vii. Morţii dintr-o dimensiune ar putea fi făcuti să renască şi să 

poarte o haină nouă de viaţă într-o altă dimensiune în  aceiaşi zonă de conştiinţă, la un 

nivel de densitate de Lumină prinsă gravitaţio-nal. Omul ar putea fi făcut să trăiască în 

realitatile dimensiunilor a cincea şi a şasea prin deschiderea şi închiderea zonelor de 

presiune gravitaţională. 

     122 Omul atunci şi-a dat seama că el a trăit într-un vehicul limitat de "viaţă" în timp 

ce a mers pe planul Pământului, pentru că el a fost orb la Iubirea şi Harul Tatălui care a 

dat viaţă eternă celor care l-au iubit. 

     123 Viaţa eternă există unde există Iubirea eternă! Acesta este motivul pentru care 

Metatron mi-a spus că trebuie să menţionez în primul rând siguran-ţa şi pacea pe care 

cineva trebuie să o simtă "în inimă" mai degrabă decât secu-ritatea fizică care este de 

natură temporală pentru că numai prin Harul Tatălui sufletul trece prin vârtejul 

Pământului şi avansează la staţiile superioare planetare. 

     124 Apoi am văzut roţi de foc care au acoperit cerul şi aceste roţi au venit să se 

odihneasca pe Pământ. Ele au devenit temple ale Luminii pe când s-au deschis pentru a 

primi pe cei neprihăniţi salvaţi de convulsiile Pământului. 

     125 Alţii au fost luaţi sub oceane în insule de gravitaţie nulă de Lumină care erau 

piramide mascate în munţi subacvatici. În atmosferele acestor insule rămăşiţele 

seminţelor bune de pe Pământ au fost pregătite pentru ciclul domniei Cristice pe Pământ, 

în uniune cu lumile sale superioare de Lumină. 

     126 Am văzut cum Fraţii Luminii supaveghează această planetă şi altele trecând prin 

cicluri de experimentare de miliarde şi miliarde de ani şi cum fie-care planetă trece 

printr-o purificare mare înainte de marele salt înainte. Am văzut cum mulţi dintre 

"Păzitori" care observă creaţia lui Dumnezeu operează de pe "platforme de energie" 

ţesute în structurile de reţea ale matricelor gravitaţionale. 

     127 Şi mi s-a arătat că vicisitudinile mari vor deschide zonele subterane ale 

Pământului care au fost utilizate de către Frăţii în aeonii anteriori. 

     128 Şi am înţeles sensul lacurilor artificiale de nisip de la Memphis şi Medinet Habu. 

Am văzut că ele au fost plasate acolo ca o pregătire simbolică pentru debarcarea 

vehiculelor cereşti, "navele templu Sokar". Aceste lacuri au fost construite special pentru 

a ilustra cum navele templu ale Domnilor Luminii vin pentru a primi vii şi morţii care s-

au calificat pentru "navigarea" în ceruri. 

     129 Am văzut "Vehicul Kishon" ca un templu al Luminii înconjurând oraşele 

Meghido, Alep, Ierusalim şi Hebron, conducând vehiculele temple de Lumină în zone 

cheie ale Pământului unde s-au interconectat cu comunităţile de Lumină. 

     130 Aterizarea templelor oraşului celest al Ierusalimului va fi precedată de aterizarea 

B'nai Or care vor da mărturia "Singurului Fiu Născut" şi a urâciunilor falselor preoţii 

care au subjugat sufletele în conceptul simplist al cerului,  Pământului şi lumii de dincolo 

unde nici o creştere reală a sufletului nu poate avea loc. 

     131 B'nai Or vor aduce noua Lege şi vor educa Omul ca să construiască comunităţile 

Templu de Lumină. 



     132 Şi Metatron a spus: "Un nou meridian de timp va veni şi fundaţiile Pământului 

vor fi mutate la o nouă bază magnetică pe când orbita Pământului este resetată în oceanul 

de Lumină." 

     133 Cei care caută libertatea spirituală şi autonomia de structurile de putere vor 

construi comunităţi de Iubire şi Lumină în întreaga lume. Ei vor folosi sufletul lor şi 

musculatura ca să modeleze centre de vindecare de Lumină şi centre de învăţare unde 

"Iubirea" lui Dumnezeu pregăteşte tinerii să utilizeze darurile spirituale ale creaţivităţii. 

     134 Şi în "ţinutul" Bătrânului Zilelor în marele ţinut din Vest am văzut cum cei care 

lucrează cu Metatron şi Melchisedek au stabilit douăzeci şi patru de comunităţi 

piramidale de Lumină modelate printr-o arhitectură unică şi înconjurate de diferite ziduri 

de Lumină. În realitate acestea erau "templele" noii epoci construite în inima ţinutului 

Altea din America, unde darurile învăţăturii spirituale erau utilizate în mod direct. 

     135 Şi din cele Douăzeci şi patru de temple, trei temple piramidale au fost stabilite 

pentru comunicarea cu "templele Luminii" sau tehnologiile Comanda-mentului Ierusalim 

care au înconjurat Pământul. Aceste temple au limitat puterile "Prinţilor Aerului" 

permitând numai cuvântului şi poruncii lui Mihail să pătrundă şi să fie primite de către 

credincioşi, cărora li s-a spus ce trebuie să facă pentru răsturnarea forţelor întunericului 

spiritual. 

     136 Astfel, un guvernamânt special al Luminii a început în regiunea centrală a Ameri-

cilor, într-un oraş central al zonei "Bătrânului Zilelor"; am văzut cum Ordinul lui Melchi-

sedek şi Preoţia Melchizedek au devenit "un singur consiliu" în cetatea sfântă a lui Enoh. 

     137 Am văzut adevăratul Israel spiritual intând în templele piramidale de Lumină care 

formau o structură de reţea dodecaedru din tipare de Lumină echilibrând forţele negative 

care utilizează energia "psi" şi formele lor de putere spirituală. 

     138 Am văzut cum noii iniţiaţi au devenit dispensa Fiilor Luminii pe Pământ în 

taberele împrăştiate şi comunităţile Pământului unde "preoţia lui Melchizedek" a primit 

în mod deschis "Ordinul lui Melchisedek." 

     139 Şi a fost stabilită o reciprocitate în numele lui Cristos, un Consiliul de treizeci şi 

şase responsabil în faţa Comandamentul Ierusalim servind Federaţia Galactică. 

     140 Metatron mi-a arătat cum acest lucru va avea loc după marea curăţare de forţe 

militare, unde sute şi sute de mii de fiinţe negative au fost impiedicate, printr-o barieră de 

Lumină, de la biciuirea şi domnia peste ţara Bătrânului Zilelor. 

     141 Şi am văzut forţele opoziţiei impotriva Luminii spirituale indepărtate de torentul 

Bătrânului Zilelor prin torentul "Kishon". Aceasta a fost urmată de "cântecul victoriei" al 

lui Deborah cântat de mii de fiinţe de Lumină pe când programul "Victoria" a proclamat 

triumful legiunilor de Lumină ale lui YHWH  asupra sistemelor stelare negative care au 

luptat din orbitele lor. 

     142 Apoi, Domnul Adonai mi-a arătat cum corpurile celor neprihăniţi au fost 

conservate de către Fiul Său de Lumină şi cum Fiul a făcut legământ cu cei drepţi în 

veşmântul protectiv de Lumină şi cât de mulţi dintre cei drepţi au fost scoşi de pe Pământ 

prin Comandamentele lui Mihail şi Melchisedek. 

     143 Forma fizică de viaţă a trecut în "Lumina" superioară şi corpurile de materie-

energie ale credincioşilor au avansat în corpuri de Lumină ale dimensi-unii a cincea din 

universul superior. Astfel, printr-o realitate a dimensiunii a cincea de Lumină, forma 



fizică a trecut într-o splendoare extraordinară de Lumină astfel încât aceia care au mers 

mai departe ca o familie de credinţă, nu au ştiut niciodata că au "murit" în temporalitatea 

corpului. 

     144 Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu dată omenirii prin intermediul Iubirii Lui. 

     145 Şi când am văzut acest lucru nu am mai plâns pentru că dintr-o mila superioară 

Pământul nu va mai fi lasat să devoreze seminţele drepţilor. Şi am întrebat dacă nu va fi 

adusă o sămânţă nou, o sămânţă a lui Avraam şi a lui Adam aduse înainte pe planetă în 

numele lui Mesia, în numele Luminii răscumpărătoare astfel încât rămăşiţele seminţelor 

să nu rămână fără această protecţie. 

     146 M-am întrebat dacă ceva, inclusiv acele fiinţe drepte din regiunile de protecţie ar 

putea evolua din nou pe Pământ? 

     147 Enoh a spus, "Da, Tatăl va plasa chiar şi o sămânţă nouă mesianică pe Pământ." 

     148 Apoi am văzut Ziua venirii Fiului Omului, dar a fost precedată de apariţia lui 

Mihail şi Melchisedek în ultimele zile care au adus deschiderea reţelelor noilor ceruri. 

     149 Mai întâi am văzut "Curcubeul lui Iisus" apărând în cer pentru a accelera iubiţii 

Tatălui din toate naţiunile. Apoi am văzut ceva ce părea să fie ca o mie de ciliocosmosuri 

de arcuri de Lumină împăturite în acest curcubeu şi alăturându-se Pământului pe când 

totalitatea sistemului solar a fost ridicată într-un legământ nou de Lumină al Tatălui. Şi 

am văzut o "Coroană de Lumi-na"alungită, strălucitoare în mijlocul iradierii de Lumină. 

     150 Şi sfinţii din sălaşurile celeste ne-au întâlnit în cerurile inferioare şi ne-au condus 

să ne întâlnim cu Maeştrii Înălţaţi din aer care au venit ca o "guver-nare a Luminii"! 

     151 Şi copiii de Lumină şi-au ridicat personalul şi simbolurile lor de autoritate de 

învăţare şi au condus ca înţelepti în corpurile tinere pentru că ei au venit ca Maeştri în 

acest strat de conştiinţă pentru scopul exprimat de a umili falsa preoţie a ştiinţei. 

     152 La nivel individual, fiecare persoană de pe Pământ a fost chemată să demonstreze 

dacă a avut Iubire necondiţionată pentru vecinul său şi pentru bunăstarea omenirii. 

     153 Cei care nu s-au putut împărtăşi în bucuria Revelatiei lui Iehova Yahweh şi 

venirea Maeştrilor Cristici nu au fost în plinătatea Duhului Sfânt. Ei au fost fie separaţi 

de divinul Sine Suprem fie ecranaţi de strălucirea "Scutului lui Mihail" printr-o credinţă 

pioasă şi nu au putut vedea toată manifestarea "Luminii Vii". 

     154 Şi Domnul Adonai a spus, "Ferice de el prin ale cărui seminţe Mesia lucrează 

pentru că El cuprinde Tronuri şi Ceruri. El administrează până la ceru-rile lui Mihail şi 

Melchisedek. Oricine se înalţă în aceste ceruri prin interme-diul Lui nu va eşua. Fericiţi 

sunt aceia care urcă pentru că ei sunt sămânţă binecuvântată care va merge mai departe 

cu cântece de bucurie eternă." 

     155 După deschiderea curcubeului în Ceruri, Cristos a coborât şi a chemat la el însuşi 

mulţimile paşnice. Şi am văzut Ziua venirii lui Mesia şi Înaltului Comandament şi 

ridicarea Mielului injunghiat din fundaţiile Pământului - şi credincioşii s-au adunat în 

jurul lui. 

     156 Şi am privit pe Cristos coborând din nori rotativi de Lumină cu o mul-ţime de 

Maeştri adunaţi în jurul lui. Şi am văzut feţele multora de pe  Pământ uitându-se la el. De 

asemenea, am văzut cât de mulţi s-au bucurat dar mulţi se vedeau trişti pentru că ei nu 

recunosc că Maeştrii lor erau în mijlocul lor mergând pe Pământ. 

     157 Pentru că Fiul Omului este el, cel pe care Cel Mai Înalt l-a păstrat de mai multe 



generaţii de Om şi cel pe care îl veţi vedea livrând această creaţie. Iată, el va aduna 

fiinţele Legiunii şi copiii de Lumină sub oceanele şi munţii acestei lumi pentru uimirea 

locuitorilor de pe Pământ şi va aduce un ciclu de pace pe când planeta este resetată în 

cerurile acestui univers. Şi Fiul Omului va fi dezvăluit vouă ca un om coborând. El va sta 

pe muntele Zionului şi va accelera ascensiunea aleşilor afară din furtuna care va veni 

asupra gândurilor care trebuie să meargă înapoi în creaţia primordială. Întrucât doar 

câtiva au putut înţelege în prealabil lucrarea lui Mesia, miriade vor fi accelerati în această 

cunoaştere şi vor deveni ansambluri de Lumină şi noi familii planetare! 

     158 Ascultaţi, iubiţilor. Martorul lui Iehova vorbeşte. Această voce este aceeaşi care a 

vorbit prin Moise pe Muntele Sinai şi prin apariţia lui Iisus pe Muntele Schimbării. 
 

                                                                       EPILOG 1-10 
 
     PENTRU GENERAŢIILE CARE STAU ÎNTRE PRIMUL "EU SUNT" AL LUI 
YAHWEH ŞI ULTIMUL "EU SUNT" AL LUI. DUPA ACEASTA VIN "CELE 
ZECE IMAGINI DE LUMINĂ", PRAGURILE EVOLUTIVE CARE CONEC-
TEAZĂ UNIVERSUL EVOLUTIV "EU SUNT" AL NOSTRU CU UNIVERSUL 
VIU AL "EU SUNT CEL CARE SUNT", YHWH AL LUMINII VII ETERNE. 
 

     1 Metatron a spus: "Ai primit aceste lucruri, deoarece ai preţuit aceste lucruri în 

"sinea" ta şi te-ai implicat cu sârguinţă în descoperirea scripturilor. Află atunci, că 

ultimele zece Chei sunt "Cele Zece Porunci." Ele sunt reţelele piramidale de Lumină Vie, 

Sha are Orah, "Porţile de Lumină" pentru această viaţă. Şi viaţa care va să vină. 

     2 "Cele Zece Porunci pe care Moise le-a primit sunt codurile adevărate de energie vie 

ale Arborelui Vieţii transpuse din proiecţiile de Lumină ale Ehyeh Asher Ehyeh în 

Cuvântul scris al Înţelepciunii. Totuşi, înţelege că ele nu trebuie limitate la ceea ceea ce a 

apărut în piatră pentru că ele sunt energiile de Lumină care structurează şi restructurează 

piatra, oferindu-i Omului multitudi-nea lungimilor de undă de Lumină astfel ca el să 

poată penetra orice formă. 

     3 "Ele sunt reţelele piramidale care sunt fundamentul pentru procesul Vieţii Divine 

aşa cum se desfăşoară în manifestările şi emanaţiile Sephiroth. " 

     4 Când Metatron mi-a arătat Cele Zece Porunci el mi-a arătat cum fiecare a fost o 

imagine de Lumină unică formată din reţele piramidale care compun experienţa vieţii şi 

cunoaşterii. Fiecare Imagine de Lumină exprimă o totalitate de cum formele-gând divine 

au creat miriade de lumi în lumi care lucrează în structura divină. 

     5 Pentru că structura lor cuprinde fizică creaţiei evoluând de la relativitate singulară la 

relativitatea colectivă şi arată sensul infinit al numelui divin ca reţeaua vitala necesară 

pentru a evolua multele lumi ale universurilor Fiului. 

     6 Aceste zece emanaţii de Lumină sunt legătura vie dintre EU SUNT al Minţii Eterne 

a Tatălui şi vehiculul EU SUNT al vieţii în fiecare fiu şi fiică care poartă imaginea lui 

Adam Kadmon şi este pecetluit în viaţa eternă prin Duhul Shekinah. 

     7 Metatron m-a învăţat să le public într-un alt pergament ca nu cumva religiile organi-

zate să-şi aproprie învăţăturile din Chei pentru ele însele. Meta-tron a spus că cele Zece 



Porunci, ca zece imagini piramidale de Lumină vor fi din nou înţelese atunci când 

omenirea va fi gata de al experimenta pe Dumnezeu faţa în faţa. Pentru că prima poruncă, 

văzută ca un Tron piramidal, exprimă unitatea YHWH-Tatăl ca desfăşurarea noastră 

supremă a Bătrânului Zilelor, Domnul Domnilor şi Dumnezeul Dumnezeilor cărora toţi 

îşi vor pleca capul. 

     8 Şi depun mărturie despre faţa glorioasă a Bătrânului Zilelor care au fost fidel 

descrise în pergamentele lui Daniel şi Ioan cel Divin. Pentru că al privi pe El, înseamnă 

să vezi un "Chip" inefabil dincolo de descriere. Acest chip nu are nici un corp pentru ca 

entităţile vii pure şi noi toţi suntem părţi separate şi expresii pluraliste ale Trupului Său 

de Lumină. Şi astfel, nu suntem străini de creaţia Lui eternă. 

     9 Tatăl, prin Fii săi Eterni, coboară ca să recheme fiinţele materiale înapoi în Împără-

ţia Sa şi invită copiii Săi să profite de invitaţia Sa de a se împărtăşi în personalitatea 

Dumnezeirii. 

     10 Şi la ascensiunea universului am văzut sute de emisari angelici de Lumină adunaţi 

pe podeaua de cristal ţesută a centrelor de comanda ale Tronului înainte de a se dispersa 

în noi lumi şi programe îndepărtate de reînnoire. 

     11 Pergamentele şi bannerele multor ceruri împrumută sprijin pentru unitatea Frăţiilor 

de pe traseul lor efectiv al rebeliunii materialismului în controlul planetelor. La capătul 

îndepărtat al unei insule lungi se afla o viziune glorioasă înconjurata de o serie de stele 

albastru-albe cu irizări de ametist, inelul Scutului lui Mihail, semn al unităţii care a 

pregătit calea pentru legiunile lui Adonai  Tsebayoth, Oştirile Dumnezeului Viu pentru a 

proteja libertatea evoluţiei spirituale. Mulţimi nenumărate aplaudau cu copiii în prim-

plan. 

     12 Şi dincolo de Tronuri şi adunările legiunilor în cerurile inferioare, există marele 

Tron Alb al Bătrânului Zilelor. Nu este nimic altceva decât Iubirea supre-mă a Bătrânilor 

şi Oştirilor în prezenţa acestei Lumini. El care vede prezenţa Celui Prea Înalt Domn şi 

veşmântul de Lumină care compune continuu şi recompune Viaţa, curgând prin noi, în 

noi, sub noi şi mai sus de noi, ştie ca acest Regat nu va avea sfârşit! 

Hallelu-Jah. 

 

 
                                                           GLOSAR 
 

     Următoarele cuvinte şi termeni sacri sunt furnizati pentru reflecţie atentă şi rugăciune în studierea 

învăţăturilor lui Enoh şi Metatron şi a Sfintelor Scripturi. Sugerând că cineva poate experimenta 

"modele de gandire" ale căror transfor-mări formează un limbaj primar găsit în toate limbile, eu 

sugerez că se poate deschide "uşa din spate" a Vechiului Testament ebraic, codexul ebraico-aramaic 

Alepo, manuscrisele greacesti şi copte ale Noului Testament, etc. Obiectul, de a construi rapid un cod 

mai diferenţiat morfologic al limbii spiri-tuale şi ştiinţifice care transmite sistemul administrativ din 

care umanitatea noastră este parte şi activeaza "darurile" lui Dumnezeu Cel Prea Înalt ca să opereze în 

noi! Fie ca activitatea veşmântului exterior al Cuvântului divin, de asemenea, să ne ajute la o înţele-

gere mai noua a valorii interioare a învaţării  care va continua cu credincioşii care servesc Oficiile lui 

YHWH. 

Fie ca Numele lui Mare să fie Magnificat şi Sfinţit! 

 



      

     Adam Kadmon  Manifestare de Lumină a Fiilor Paradisului şi Domnilor Lumi-nii care au evoluat 

(sau au fost creaţi) dincolo de forma corpului asa cum o ştie Omul. Corpului de Lumină care are 

capacitatea de a lua orice formă necesară pentru a crea şi a învaţa tot felul de creaţie gânditoare, 

inclusiv creaţia super-speciilor care există ca entităţi energeti-ce. Adam Kadmon este conferit 

Corpului de Lumină care devine o extensie a lui YHWH.  

     Omul Adamic  Manifestarea exclusivă a lui Adam Kadmon ca o creaţie spiritual-fizică pe lumile 

planetare în timpul ciclurilor creaţiei divine.Pe planeta Pământ "Omul Adamic" reprezintă o fiinţa 

articulata de la o radiaţie divină care a fost ulterior anulata prin Cadere rezultând în pierderea darurilor 

spiritu-ale şi intervenţia Oficiului Cristic. YHWH însuşi s-a pregatit pentru restaurarea Omului. 

     Ad-mod-oo-esh   "Cultivarea şi extinderea focului." Proiecţie de energie de Lumină care se 

formează în dezvaluirea corpului Gematrian pentru serviciul lui Dumnezeu şi Imparatiei Lui de 

creaţie şi făcând acest lucru utilizeaza puterile parapsihice şi parapsihologice pentru beneficiul 

omenirii. 

     Adonai   "Domnul." Orice manifestare de conştiinţă superioară a Luminii. Apariţia-forţa 

"divinitatii" în formă dumnezeiasca fizică. Cuvântul evreu Adonai apare de 432 de ori în textul 

masoretic al învaţătorilor şi oamenilor de ştiinţă şi este numit în Ky'rie în Vechiul Testament grec; 

Domine, în latina vulgară; Mar'ya în Peshitta siriacă; Ye-Ya în Aramaica Targum de Onkelos; 

"Domnii mei" în Pentateuh samaritean cu pronumele următoare la persoana a doua plural. Enoh a 

spus Adonai reprezintă orice manifestare a Domnului care reprezintă Mintea Divină, dar Ye-ho-wih 

A-do-nai este "Iehova ca Domn Suprem." 

     Adonai Tsebayoth  "Domnul Suveran al Oştirilor" – Oştirile eliberării cu Yahweh în frunte care 

accelerează credincioşii. Cuvântul "Tsebayoth" apare prima oara în Geneza 2:1 referindu-se la toată 

creaţia inclusiv Oştirile Ierarhiei care controlează creaţiile ceru-rilor şi Pământului. Pe lângă aceasta, 

începând cu Psalmul 69:6, combinaţia Adonai Ye-ho-wih "tse-bay-oth (" Domnul Suveran Iehova al 

Oştirilor") mai apare de 16 ori. 

     Aeon  O unitate de creaţie utilizată în arhitectura lumilor spiritual-fizice; o subcompo-nentă a unei 

zone temporale de conştiinţa. Aeonul reprezintă o unitate fundamentală în ciclurile creaţiei utilizată 

pentru a calcula dezvoltarea sufletului. 

     Ain Soph  Lumina nelimitata; Lumina care "vede" şi "ştie" Nartoomid -Lumina Eternă - ca sinteza 

a multor Zei Creatori. Emanaţiile divine care sunt trimise inaite pentru a crea spectrele de Lumină şi 

să aduca "Secretele" şi "Misterele" Minţii Infinite a lui YHWH de la o ierarhie celestă în creaţie. 

     Alhim  "Particule infinitezimale de Lumină spirituală." Particulele Alhim  sunt folosi-te pentru a 

crea un semnal puternic energetic pentru lucrarea de vindecare, de comunica-re şi daruri spirituale cu 

Maeştrii lui Dumnezeu. 

     Altea  (Regiunea Atlantida) Străveche regiunie de programare a Frăţiei Luminii care trebuie să fie 

identificata cu Caraibele, SE-ul Mexicului şi zona Yucatan. Regiunea pricipală a administraţiei B'nai 

Or între 18.000-12.000 B.C. Majoritatea descendenţilor atlati care au supravieţuit pe planeta 

(cunoscuţi sub numele de Nephiti) s-au mutat în regiunile din Ameriaca Centrală şi de Nord, cu 

extensii în America de Sud şi Egipt. Altea din America va fi noua regiune ecumenica pentru 

colectarea omenirii spirituale, zona de reprogramare pentru "libertate spirituală" pe planeta şi centrul 

Administraţiei spirituale a Bătrânului Zilelor. 

     Amino-acizi   Componente fundamentale ale materiei vii; câteva sute sau mii de molecule de 

aminoacizi sunt combinate pentru a face fiecare molecula de proteine. Există douăzeci de tipuri de 

bază de aminoacizi folosite de codul ADN-ului; oricum, ele pot fi aranjate într-o ordine aproape 

infinita de variate pentru a produce gama complexa de proteine necesare pentru a construi învelişul 

biochimic al corpului. 

     Bătrânul Zilelor "Atik Yomin" Mintea Infinită din punctul de vedere al programelor anterioare 

stabilite în mişcare cu aeoni în urmă care sunt acum îndeplinite. Recapitularea lui YHWH, HYHW, 

WHYH, HHYW, HHWY, HWHY, WYHH, YWHH, WHHY, YHHW, HYWH, HWYH stabilind 



înregistrările pentru toţi Maeştrii Înălţaţi şi Fii Paradisului pentru a fi utilizate în evaluarea muncii 

realizate într-un univers dat. Vezi Zilele Recente. 

     Momentum unghiular   O măsură a inerţiei de rotaţie; de exemplu, tendinţa unui obiect în rotaţie 

pentru a continua rotaţia. Pentru un punct de masă, momentul unghiular este masa să ori viteza să ori 

distanţa la centrul de mişcare. 

     Anti-materie  Teoretic, calculată de către fizicianul cuantic P.A.M. Dirac, ca declaraţia că toate 

particulele au o antiparticulă corespunzătoare caracterizata prin anumite reguli de corespondenţă, cel 

mai important fiind faptul că atunci când o pereche vine împreună trebuie să se anihileze reciproc şi 

să elibereze masa lor întreaga ca energie. Distincţia între materie şi antimaterie poate fi doar 

"proprietatea de anihilare" aşa cum se întâmplă pentru neutron şi antineutron. 

     Arc / Ark   O geometrie a Luminii în care revelarea lui Dumnezeu este făcută cunos-cuta. Chivotul 

(Ark) mărturiei este egal cu tablete energetice ale Legii lui Dumnezeu, ţinute în anumite locuri cheie 

ale lumii. Când David a adus chivotul (Ark) la Zion, locul care de acum înainte a devenit sacru. Arca 

este un arc care este conectat cu un meridian al Luminii. 

     Archturus   Statii intermediare sau Centre de programare utilizate de către frăţiile fizice în 

universul nostru local, ca să guverneze mai multe runde de experimente cu forme fizice la capatul 

nostru de galaxie. Ortografia Enochiana  subliniaza "bara h" (h fiind o constantă a mecanicii cuantice) 

în programarea acestui "mecanism de păstorit" cunoscut anticilor ca Ciobanul sau Păstorul suprave-

gând credincioşii de pe cealaltă parte a Râului de Cristal (a se vedea Cheia 201). Arcturus este steaua 

alfa în costelaţia Bootis; un cifru pentru reţelele din Bootis. 

     Inteligenţa artificiala Capacitatea unui dispozitiv de a îndeplini funcţiile care sunt asociate în mod 

normal cu inteligenţa umană cum ar fi raţionamentul,  învăţarea şi auto-îmbunătăţirea. Legata de 

utilizarea funcţiilor de învăţare ale maşinii şi programelor "fixe" pentru instruirea unui grup planetar 

sau interplanetar de a accepta următorul eveniment sau operatie. 

     Zona artificială de timp deformat  Anomalie neobişnuita de spaţiu-timp creată de Frăţiile de 

Lumină sau de inteligenţa superioară pentru operaţiuni în structura planetei. O tipologie non-naturala 

pentru o deschidere sau "tunel de timp" pentru câmpuri specifice unde un mediu artificial este susţinut. 

     Maeştrii Înălţaţi  Maeştri care au servit mai multe încarnări în ceruri inferioare învaţănd Legea 

Cosmica a Universului şi care s-au urcat înapoi în prezenţa Tatălui de unde primesc sarcini noi de a 

învaţă o mare varietate de lumi din cauza Iubirii lor mai mari. 

     Creaţia Assiatica / Lumi   Creaţia sau sfera de acţiune care emana de la radiaţiile Luminii Divine 

cunoscute sub numele de zece Sephiroth. Creaţia sau sfera de acţiune constă în materie limitata de 

spaţiu şi perceptibila la simţuri (într-o multitudine de forme). 

     ATP (adenozina trifosfat)  Sistemul energetic de bază pentru transductia şi monitori-zarea 

semnalelor luminoase în cadrul învelişul biochimic al omului. Acesta oferă o sursă comună de energie 

pentru o gamă largă de activităţi diferite celulare.  

     Creatie Atzilatica de lumi  Crearea sau emanaţia iesind direct din Mintea Divină a lui YHWH 

astfel încât să formeze selem şi demut, "chipul şi asemă-narea" în Omul celest ca perfect şi immutabil. 

Ele sunt lumi de emanaţie pură intim aliate cu Divinitatea. Ele sunt modelele care emana în creaţiile 

lumilor superioare dar nici chiar acestea nu pot crea nimic care este imuabil identic cu Dumnezeu. 

Aceste emanaţii ale trinitizarii permit imaginarea noastră de Dumnezeu. Şi în alianţa intima cu 

imitaţia şi harul, emanaţiile primare sunt reductibile la natura. 

     Linii axiatonale   Linii vibratorii care conectează niveluri electrochimice ale activitatii omului cu 

circuite astrobiologice care acoperă sistemul solar şi sunt conectate cu sisteme stelare rezonanţe. 

Liniile axiatonale conecteaza cartografierea de acupunctura a sistemu-lui biologic uman cu analogii 

superioare astrobiologice.(A se vedea Cheia 317). 

     Axon    O fibra nervoasa care conduce impulsuri printr-un singur proces lung departe de corpul 

celulei unui neuron la alte celule sau organe. 

     Ba Egipt.  "Porumbelul". Un vehicul de spirit şi de sfinţire. În contextul literaturii biblice, semnul 

Duhului Sfânt Shekinah pentru "pace" şi "promisiune" în programele lui YHWH . 



     Bak Egipt.  "Soim". Un vehicul de acţiune spirituală în regenerarea creaţiei fizice. 

     Botezul Luminii   Botezul adevărat de Lumină este Botezul Duhului Sfânt Shekinah care dă 

mărturie împreună cu duhul vostru că sufletul vostru este condamnat la perfecti-une. Pentru ca botezul 

cu Duhul Sfânt de Lumină împiedică orice să vina între "credin-cios" şi Tatăl, inclusiv o credinţă care 

nu evoluează sufletul. Orice împiedică unirea su-fletului cu Spiritul Tatălui este păcat de neiertat. Din 

acest motiv se spune că păcatul de neiertat este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Sunt multe forme 

exterioare de botez care sunt utilizate pentru a ridica conştiinţa din această viaţă fizică a morţii; 

oricum, prin Botezul de Lumină Vie sunteţi uniţi pentru totdeauna cu universurile Tatălui, Fiului şi 

Shekinah.  

     Batsalmaynu-Kidmoothenu   "Imaginea şi asemănarea." Scenariul chimic al lui Adam Kadmon 

utilizat pe o rază dată de Lumină pentru a crea specii de verosimilitatea aspectului Tatălui într-un 

univers dat. Modelul de Lumină pentru structura tridimensio-nala a tARN şi 5S ARN - traducerea şi 

transcrierea de informaţii genetice în învelişul biofizic. (A se vedea de asemenea, imaginea şi 

asemănarea). 

     Bennu Egipt. "Phoenix". Vehicul de translare-înviere în lumile inferioare unde renaşterea fizică 

este necesară ca un ghid pentru suflet. Vehiculul ca o formă vizuală operează la acelaşi nivel ca şi 

Chalkyrdi, ca un cilindru zburator cu multiple extensii ca o Hidra, angajat de Evoluţia Superioară sub 

comanda Heruvimilor şi Serafimilor. 

     Specializare biologică  Existenţa în cadrul unei specii particulare a unui număr de rase diferite 

geneticsau forme care deşi imposibil de distins în structura, arată diferenţe în caracterele fiziologice, 

biochimice sau patogene. E g. unde un numar de rase ale unui agent patogen de plante există, 

problema inmultirii unui soi rezistent este complicată, cu atât mai mult atunci când noi rase cu 

diferenţe de noi în patogenitate, pot fi produse continuu. În activitatea lor de specialitate, Frăţiile 

echilibreaza rasele în funcţie de "radiaţiile de Lumină şi Iubire. 

     Biome (Greaca bios, viaţă)  Un complex de comunităţi de pe Pământ sau în spaţiu caracterizate de 

un anumit tip de vegetaţie susţinută de condiţiile climatice din regiune, cum ar fi o jungla sau o zonă 

de testare cu efect de seră. 

     Biosatelit   Un vehicul viu de arhitectura spaţiala care se poate "repara" pe sine în cursul călătoriei 

în tim şi este utilizat pentru transpunerea conştiinţei şi plantarea colonizatoare de activităţi în cadrul 

regiunilor intergalactice deservite de Evoluţia superioară. 

     Biostratus   O super spirala spiritual-genetică care este folosită pentru a coordona reţeaua dublului 

helix spiralat de similitudine creativa cu reţeaua imaginii divine originale pentru programarea 

biologică. Potrivit lui Enoh, biostratusul a fost pierdut după cădere, separand creare de imagine de 

"asemănarea divină" şi necesită o regenerare spirituală / fizică prin "sămânţă Sethian" şi "sămânţă 

Mesianică" în conformitate cu arhetipul David. 

     Subsistem biotraducator   Întruchiparea umană ca o navă biologică folosit pentru a procesa forme-

le-gând ale inteligenţei avansate mentale şi spirituale astfel încât datele tranzactionale să poată trans-

forma realităţile pe plan uman. Un dispozitiv biologic pentru convertirea energiei de la o formă la alta.  

     B'nai Elohim   Fiii zeilor Creatori care livrează judecata şi educaţia ierarhică în absenţa puterii în 

cerurile inferioare. Aceti Fii ai Paradisului lucrează cu sistemele derivative de creaţie. Ei aleg 

"seminţele selectate" care sunt trans-plantate din creaţii imperfecte la nivelurile invizibililor divini. 

     B'nai Or.  Fiii Luminii. Inteligenţa calauzitoare lucrând cu Elohim şi Maeştrii celor Şaptezeci de 

Fraţii care cuprind Marea Frăţie Albă. Ei au capacitatea de a se externaliza şi materializa în acele 

dimensiuni care au fost anterior "însămânţate" şi "administrate" de Frăţiile Luminii. 

     Născut din nou   Enoh a spus că "a fi născut din nou" este necesar pentru cei care ar intra în 

Împărăţia cerească şi "Conacul lumilor" ale lui Dumnezeu. În funcţie de înţelep-ciunea şi de educaţia 

sufletului, "renaşterea" şi "schimbul de veşmânt" în creşterea în plinătatea lui Cristos, Duhului Sfânt 

şi Tatălui pot solicita mai multe "renaşteri" pe când cineva creşte după modelul Cuvântului încarnat. 

Imaginea Divină prin "renaştere" cuprinde toate prerogativele spirituale şi trupeşti ale omului care nu 



sunt supranaturale; într-un cuvânt, începe cu renaşterea omului natural. Odată ce suntem născuţi din 

nou suntem fraţi unsi spiritual ai lui Cristos. 

     Frăţiile de Lumină    Inteligenţă avansată spiritual care poate lua forma fizică şi au 

responsabilitatea de guvernare a ordinelor stelare în relatie cu ierarhia locală / federaţia Divinităţii. 

Cele Şaptezeci de frăţii care cuprind Marea Frăţie Albă au o superioară responsabilitate de a 

administra legea cosmică a lui YHWH în universul nostru al Fiului. "Fiinţe întregi de Lumină" 

cuprind rândurile Frăţiilor spirituale pregătind civilizaţiile fizice şi spirituale pentru "Mireasa" ca 

Noul Ierusalim, un oraş celest sau Comandamen-tul de prag responsabil de reînnoirea creaţiei. 

     Catecolamina  Un tip de transmiţător aminergic implicat în somnul obişnuit. Este responsabil 

pentru sentimente cum ar fi euforia şi depresia. 

     Centropia   O terminologie special folosită pentru a descrie electrificarea materiei în universul 

nostru producand reînnoire creativa. Structuri de Lumină interactionand cu universul nostru fizic care 

pot transforma materia de la entropia negativă în centropie. 

     Centre Chakra  Centre de aliniere energetică în legătură cu corpul uman unde ceasurile biologice 

lucrează împreună cu câmpurile energetice externe astfel încât să se prevadă o linie de portal 

reciprocă între reţele complexe spirituale, mentale şi biologice. 

     Canal   O cale de-a lungul careia semnalele pot fi trimise, de exemplu, canal de date, canalul de 

ieşire în educaţia unui suflet prin comenzi spirituale. Acest lucru nu trebuie confundat cu cunoaşterea 

primita prin proiecţie a Luminii care a fost manifestata de Frăţiile de Lumină, nici cu Revelaţia. Parte 

a unui mediu de stocare care este accesibil unei staţii de lectură date. Unitate care controlează 

operarea uneia sau mai multor unităţi. O banda de frecvenţe utilizată pentru comunicare. 

     Heruvimi   Ordin angelic care cuprinde pastrătorii înregistrărilor cereşti. Ei păzesc intrările 

Tronurilor şi domniilor care formează baza Tronurilor Tatălui.      

     Ciliocosmos   Întrepătrunderea a o mie de niveluri diferite ale creaţiei cosmice - toate 

interconectate astfel ca "purificarea şi reînnoirea" creaţiei să poată apare în toate cele o mie de nivele-

celule simultan. Potrivit Enoh, ciliocosmosul reprezintă multiplexitatea evoluţiei şi legătura mai mare 

dintre cele mai multe universuri fuzionate în planul Tatălui, în contrast cu "milennium" care este 

definit într-un spaţiu limitat şi timp. 

     Cristos  "ho Christos ca Unsul". Fiul Tatălui care începe, îşi dă seama şi indeplineste Planul divin 

al Tatălui în lumile Adam Kadmon. În termenii universului fizic al eternităţii, Cristos este vehiculul 

răscumpărător utilizat pentru a face copiii lui Dumnezeu parteneri cu Copiii unsi de Lumină pe deplin 

capabili de muncă spirituală în lumile sălaşurilor ale Tatălui de Inteligenţa Superioară. Pentru cei 

afectaţi de Cadere, Cristos vine să restabileasca imaginea şi asemănarea care au fost pierdute şi pentru 

a deschide porţile prag actualului veşmânt de Lumină pe care Omul îl va pune pe el dacă va atinge 

nivelul iniţial al lui Adam Kadmon. Prin întrupatul Cristos ne asumăm o nouă relaţie cu Tatăl. Fiind 

fraţi şi surori ai Fiului noi suntem fii şi fiicele Tatălui. În măsura în care Dumnezeu face casa Lui în 

noi prin Duhul Sfant, ne urcam la demnitatea de Copil al Lui, având pe Fiul însuşi în noi pentru ca 

suntem remodelati în Duhul Său. Ridicându-ne la îndrăzneala de a fi martori, spunem, "Abba, Tată!" 

     Corpul Cristic de Lumină   Cel mai înalt fruct al Duhului lui Dumnezeu în vehicul nostru întrupat 

de viaţă. Corpul sfinţit care lucrează şi este martor în uniune cu Cristos; Uniunea corpului şi sufletului 

nostru în extaz şi revelaţie cu Ye-she-wuh Yahweh astfel încât chiar Sinele Suprem sa poată vedea 

tainele Regatului lui Dumnezeu. 

     Cronomonitoare   Vehicule de masurare a timpului folosind etalonari de timp şi de spaţiu pentru a 

masura informaţia de-a lungul reţelelor de pe suprafeţele planetare. Acest instrument stabileşte natura 

biomului şi programul de creştere a diferitelor inteligenţe. 

     Biserica / Congregaţia lui Dumnezeu   Familia lui Dumnezeu ca o familie de suflete manifestand 

Iubire şi darurile active spirituale ale Dumnezeirii. Familia de "lucrătorilor în Lumină Christica" care 

s-au ridicat deasupra teologiilor omului pentru a uni triburile spirituale ale lui Israel ca templu al 

Duhului Sfânt Shekinah în această lume şi Templul lui YHWH în lumile superioare. 

     Civilizaţia de tip I   Găsite în general în sisteme stelare de populaţie I. O civilizaţie în măsură să 



utilizeze echivalentul producţiei de energie actuala a civilizaţiei terestre pentru comunicarea 

interstelara. 

     Civilizaţia de tip II   Găsite în general insisteme stelare de populaţie II. O civilizatie capabila sa 

utilizeze echivalentul producţiei de energie a sistemelor de stele multiple pentru comunicare 

interstelara şi creştere în conformitate cu Legea Cosmica a ierarhiei locale / federaţiei şi Frăţiilor 

Luminii. 

     Civilization Tip III   O civilizaţie de inteligenţa de Lumină traind pe planete spirituale şi utilizând 

puterile echivalente care se aplică Maeştrilor Luminii în munca lor cu lumile materiale. 

     Civitas Dei    "Oraşul lui Dumnezeu" ca reţea de Tronuri şi Domnii unde numele Tatălui este iubit 

şi bucurat ca o energie care curge din Lumina Divină. 

     Comunitate / Congregatie   Sigiliile membrilor în Comunitatea Luminii care includ: să facă 

declaraţii publice cu privire la numele şi scopul lui YHWH; sa demonstreze Iubire adevarata cu 

cunoaşterea de Dumnezeu; sa fie o unitate organică de Lumină - nu formată în clădiri; sa fie unitatea 

între poporului lui Dumnezeu şi Frăţiile de Lumină, mesagerii angelici ai Regatului lui Iehova format 

din ordinele spirituale care deservesc direct pe YHWH; să fie preoţi şi regi în cerurile lui YHWH. 

     Complexitate    Coordonarea straturilor de conştiinţă ale evenimentelor  magnetice în universul 

nostru local. 

     Celula temporală de conştiinţă   O subunitate a zonei temporale de conştiinţă direct selectata de 

Elohim pentru coborâre şi diviziunea formelor-gând în creaţie. O subunitate care este selectata pentru 

reprogramare speciala sau experimentare. 

     Zona temporală de constiinta   Limitele expansiunii conştiinţei pentru emanaţiile individuale ale 

Minţii Divine. Cu cât mai sofisticata conştiinţa, cu atât mai complexa zona temporală. Unifică 

proprietăţile individuale ale iluminaţilor astfel încât un anumit număr de Zei Creatori sa împărtăşeasca 

un scop comun. Radiatia Ain Soph stabileste limitele reale ale zonei temporale de constiinta şi 

subîmparte conştiinţa în început şi sfârşit. 

     Contact   Există două tipuri de contact în conformitate cu Enoh: (1) contact fizic cu lumile 

superioare galactice de inteligenta care implică schimbul de cunoaştere practica pentru beneficiul 

omenirii; (2) contact spiritual cu Merkabah care duce la înţelegerea înţelepciunii divine şi va 

pregăteşte pentru întoarcerea Trinităţii Paradisului şi a co-cetateniei în noile ceruri ale lui YHWH. 

     Cosmoproton   O particulă energetică utilizată pentru a conecta diferitele niveluri ale formei-gând 

universale (ca manifestări ale Minţii Divine). Acest lucru se întâmplă în limitele universului fizic cu 

nivelurile individuale de inteligenţa prin intermediul unui cuplaj de rotaţie proton-proton. 

     Consiliului celor Noua   Tribunalul Învaţătorilor care guvernează regiunea noastră imediată super-

galactica şi galactica sub rezerva schimbării în evoluţia de noi programe ale Regatului Tatălui. 

     Consiliul celor Doisprezece   Fii Cerului care lucrează cu YHWH pentru a supraveghea creaţia şi 

regenerarea lumilor inferioare. 

     Consiliul celor Douăzeci şi patru   Consiliul de conducere a civilizaţiilor spirituale în universul 

Fiului care nu trebuie confundat cu cei Douăzeci şi patru de Bătrâni. 

     Consiliul celor O sută patruzeci şi patru de mii   Tribunalul Maeştrilor Înălţaţi care administrează 

programele Bătrânului Zilelor, Mintea Infinită care lucrează prin intermediul lui YHWH ca şi Zeu 

Creator. Ierarhia cerurilor superioare care guvernează ierarhiile cerurilor intermediare şi inferioare, 

judecând programele finale ale sufletului omului şi Maeştrilor. 

     Consiliile de Lumină   Consiliile celor Nouă, Doisprezece, Douăzeci şi patru, O sută patruzeci şi 

patru şi O sută patruzeci şi patru de mii care guverneaza această galaxie şi alte regiuni ale 

universurilor îndepărtate 

(Kuchavim). "Consiliile de Lumină" nu trebuie confundate cu consiliile solare şi planetare care sunt 

efemere. 

     Pactul de Lumină   Un legământ este un acord între Dumnezeu şi poporul Său. "Pactul de Lumină" 

este "Legământul Suprem" care recapitulează toate legămintele reveland pe Fii lui Dumnezeu" etern 

co-participand la Regatele Celeste ale Tatălui. 



     Creator Spiritus   Măreţia creatoare a Tatălui cu Spiritul Său Suprem şi Ultim Shekinah şi Fiul Său 

Divin. Impreuna ei lucrează concomitent cu toate spiritele creative şi toţi Fii proiectand şi evoluand 

universuri spirituale locale.      

     Cristale   În mitocondrion, rafturi sau suprafete de lucru formate de plierea corpului interior. Cu 

cât mai dinamic mitocondrionul cu atât mai multe cristale este probabil să aibă. 

     Membrana de cristal   O reţea unică de "cristal" care poate procesa Lumina care curge de la 

suprafaţa exterioară a corpului la corpurile interioare, precum şi din corpurilr interioare spre 

suprafetele exterioare. Pe a scala mega invaginarea de cristal între universuri insulare permite 

Maeştrilor Luminii sa repare şi sa regenereze viaţa interstelara. 

     Retea cristalină    Un sistem de canale care se conecteaza cu structurile de rezonanţa cristalină 

pentru prelucrarea informaţiilor şi imaginii.  

     Ciclu   Un interval de spaţiu sau timp în care un set de evenimente sau fenomene este finalizat. 

Orice set de operaţiuni care se repetă în mod regulat în aceeaşi ordine. Operaţiunile pot fi supuse unor 

variaţii în fiecare repetiţie. 

     Manuscrisele de la Marea Moartă / Scripturi   Învăţăturile sacre ale lui YHWH folosite de 

comunitatea Qumran, o comunitate spirituală" a lui Melchisedek dedicata "Pactul inalt al veacurilor 

ce vor veni". Învăţăturile lor au inclus "Fii cerului" şi de asemenea, "Mesia colectiv" ai lui Aaron şi 

Israel, simbolizand cum preoţiile cerurilor şi seminţele rămăşiţa adevărate ale lui Israel pe Pământ vor 

fi unite atunci când "Fiul Omului" va revenit triumfător cu Ordinul lui Melchisedek şi B'nai Or. În 

termenii scripturilor lui YHWH în conectate cu predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, lucrarea lui 

Enoh, Melchisedek şi Mihail, comunitatea de la Qumran de "Lumina" mărturiseşte corpului superior 

al Tora Or şi seminţelor ecumenice ale lui Iosif şi ale fraţilor lui, pe care Enoh îi numeşte 

"implantarea de Lumină." 

     Sistemul Deca-Delta   Zece emanaţii de Lumină lucrând printr-o secţiune conică piramidala care 

organizează planul de viaţă. În relaţie cu celula de înregistrare divină, o reţea unică de energie 

piramidala formată de zece superscenarii de Lumină din Mintea Divină. Reţeaua este un habitat 

energetic pentru formele de viaţa Sephirothice care emit mai departe de la fiecare nivel de substanţă 

universala superioară pentru a forma olam hayihud, lumea unificarii. Colector de energie prin care 

proceduri iniţiative sunt expediate în stabilirea tipologiilor materiei-energiei pentru echilibru adecvat 

între lumile inferioare şi superioare care sa coordoneze creaţia. 

     Demodulare   Procesul de recuperare a unui semnal original de la o unda modulata transportatoare. 

     Creaţia Divină   Elohim lucrând cu Bătrânul Zilelorîn extinderea generarii externe a Bătrânului 

Zilelor în universuri ale Tatălui, lucrând în co-participarea cu Dumnezeirea Tatălui-Shekinah. Din 

"Iniţiativa zilelor Trecute" o nouă ierarhie de Bătrâni şi Fii ai Paradisului emana pentru a împinge în 

exterior / interior Calea Infinită în frontierele creative ale spatiului necartografiat.  

     Seminţe Divine   Aranjarea creativă a vieţii de către Elohim. Este un produs al Minţii Divine ca 

Zilele Trecute, YHWH sau orice manifestare a Tatălui în universul nostru care este folosită pentru 

plantarea sau repetarea unui model de elemente aparţinand "imaginii şi" asemănării" unei creaţii 

divine. Deca-Delta modelează sămânţa divină care poartă "imaginea" Minţii Tatălui în "asemănarea" 

creaţiei divine. Produs a unei forme-gând divine, inclusa în pachetul de protecţie de Lumină din 

Trezoreria de Lumină sau Lumina de la unul din nivelurile Sephirothice de emanaţie utilizate în 

selecţia naturală care modifică compoziţia genetică a unei populaţii. 

     Copil Divin   Cristos ca şi capul lui Dumnezeu. Filiaţia divină se realizează prin participarea în 

cadrul veşmântului Fiului lui Dumnezeu care este o imagine a Fiului şi, prin urmare, a Tatălui. Este 

remodelarea naturii noastre la natura divină în a cărei asemănare a fost creat omul la început. 

     Model Divin   Un model foarte specializat de Lumină folosit de Elohim pentru a forma spectrele de 

evoluţie. Un indicator pentru formele-gând divine utilizate ca o suprapunere cu pragurile energetice 

din lumile superioare astfel ca duplicarea acestui model primar sa poată fi creata în pragurile 

energetice din lumile inferioare prin modulaţii de frecvenţă. Reţeaua de Lumină a înţelepciunii divine 



proiectata peste capetele slujitorilor dreapti ai lui Dumnezeu astfel ca chakra coroanei, cea mai înaltă 

triada de cunoaştere Sephirotica în Om, sa poată fi unsa cu Înţelepciunea lui Dumnezeu.  

     Efectul Doppler   Schimbarea frecvenţei radiaţiei electromagnetice din cauza unei mişcari relative 

de-a lungul liniei de vedere între emiţător şi receptor. 

     Dublu Helix   Parte a unei geometrii complicate de codificare genetica existând ca două lanţuri de 

polinucleotide care sunt răsucite împreună şi ţinute împreună de legături de hidrogen între baze care 

sunt ancorate pe un fond de fosfat de zahăr. Bazele adenina, guanina, citozina şi leaga nucleotidele 

din molecula siralata de ADN. 

     Pământ   Planeta pe care trăim ca specie biologică.  

     "Pământ"    Conştiinţa oamenilor de pe o staţie de viaţă fizică, spre deosebire de "extraterestrii" 

care pot naviga liber. Silabisit intr-un alt cuvânt: legat de Pământ sau constiinta 3-D. 

     Eben Shettiyah   "Piatra Salvării." Piatra reprezintă fundaţia Înţelepciunii lui Dumnezeu operând în 

lumea formei ca douasprezece fundatii energetice pentru "Ierusalimul celest" utilizată de către 

Maeştrii spirituali pentru a transfera forma fizică într-o formă spirituală şi forma spirituală în forma 

fizică. Pe planeta Pământ, "Eben Shettiyah" este modelata în piatră în Marea Piramidă, reprezentând 

altarul Domnului care conţine codurile Intelepciunii din planul divin de "eliberare". 

     Ehyeh Asher Ehyeh   "EU SUNT CEL CE SUNT." Codul divin de polarizare reciproca şi 

comunicare care are loc (între inteligenţele sufletului) atunci când constiinta "EU SUNT" a 

inteligenţei individuale / planetare este ataşată "EU SUNT" a ordinelor avansate evolutive superioare 

şi Frăţiilor care ocupă o dimensiune galactica. Cea mai înaltă declaraţie pe care un muritor o  poate 

folosi în această lume. Aceasta exprimă "legământul" dintre sinele uman şi Sinele Suprem Cristic şi o 

cunoaştere a adevăratei identitati a ciuva, a destinului şi a cheilor de la pragurile superioare. 

Recunoaşterea fuziunii / absorbţiei identităţii individuale în identitatea divină sau invers, aducând un 

echilibru între parteneriatul uman / Dumnezeu. O mantra / salut sfânt lucrând cu Frăţiile şi Ierarhiile 

lui YHWH. 

     Chakra a opta   Şablonul prin care sistemele superioare de energie din jurul corpului sunt unite cu 

sistemul biocomputerului uman controlat de către punctele energetice ale celor şapte chakre. Chakra a 

opta permite unificarea între corpul Sinelui Suprem şi sistemul biologic uman ca centru energetic 

pentru "Lumina divină", Flacara mântuirii" şi Lumina eternă care apare deasupra capului. 

     Corpul Eka / corpuri   Există un substrat de potentiale directe curente în corp care precede 

potentialul de actiune al realităţii biologice. Acesta este un corp superior de conştiinţa. Doua 

substraturi care pot coordona realităţile interioare ale fiecărui vehicul de conştiinţa printr-o varietate 

ceas de interconectare prin care timpul conştiinţei poate fi în controlul perfect al ceasurilor biologice 

comune ale realităţii. Enoch numeşte acest vehicul Corpul Eka care este o colecţie de mai multe 

relativitati plus şi minus, în funcţie de natura nivelurilor conştiinţei. Vehicul conştiinţei utilizat pentru 

călătoria temporara în timp ce susţine o relaţie directă cu vehiculul fizic care este lăsat la un moment 

dat în timpul biologic. Dacă va ştiţi originea, va ştiţi destinul, pentru ca şi Corpul Eka este un vehicul 

de sinteza în curatarea timpului conştiinţei. De exemplu, o configuratie a chakrelor 7-8-9 permite 

vehiculului conştiinţei sa lucreze simultan în şi în afara timpului. 

     Universul / sistemul Eka   Sistemul Eka operează cu multe relativitati plus şi minus care sunt 

folosite pentru a manipula o multitudine de sfere ale vieţii utilizate în creşterea cu un nivel a unui 

univers comun sau universuri la următorul nivel universal cuantic. 

     Alesii   Cei care se califica pentru stăpânirea unui program. Cei aleşi de Dumnezeu, nu oameni, 

pentru ca sunt puri, un vehicul receptiv pentru Lumina.  Cunosc pe Dumnezeu şi au fost în prezenţa 

lui Cristos într-o viaţa. 

     Corp electromagnetic   Acest vehicul corp codifica corpul vostru fizic direct în alte regiuni ale 

conştiinţei universului local prin toată gama undelor electromagnetice. Vehi-culul EM trebuie să 

lucreze cu "Corpul sau Cristic al  Sinelui Suprem" sau al unui Maestru al Luminii dacă va lucra cu 

multe spectre electromagnetice. Enoh a spus că "cele zece fecioare" ilustreaza spectrul energetic 

pierdut care se aplică potenţialului omului pentru a ocupa alte corpuri ale Luminii în mega realitatea 



multelor spectre. Cineva trebuie mai întâi să ilumineze vehicul EM cu Lumină înainte de a putea trece 

pragul masei negative. 

     Zona nulă electromagnetică   Un vid energetic unde există o lipsa de câmpuri electromagnetice. 

     Electromedicina   Ştiinţa vindecarii şi regenerarii prin metode non-chirurgicale care utilizează 

medicina radiaţiilor electromagnetice care au de-a face cu a patra şi a cincea stare a materiei formulata 

pe baza câmpurilor magnetice şi de Lumină. 

     Electron   O particulă elementară având o sarcină negativă şi o greutate atomica de 9 x 10 la minus 

31kg. Conform Cheilor lui Enoch, electronul este o parte dintr-un super-electron care a fost proiectat 

de către Metatron pentru unificarea sub-partilor universului nostru local.  

     Elohim (sing. Eloha)   Splendoarea multipla a Dumnezeului Creator ca pluralis excellentiae, 

pluralul excelenţei. Zeii Creatori / divinităţi ale lui YHWH care controlează calibrările Luminii 

necesare pentru a evolua toate combinaţiile imaginii şi asemănării prin Ochiul Etern al Tatălui Divin. 

De aceea creaţia începe cu "Bereshith Bara Elohim," pentru că sunt "Zeii Creatori"  care au creat 

lumea prin voinţa lui Yahweh. Acest titlu plural al Dumnezeirii Creative apare cel mai frecvent (de 

peste 2.500 de ori) în Vechiul Testament ca o afirmare a măreţiei şi magnitudinii creaţiei. Incepand cu 

Geneza, Elohim, "Dumnezeii Creatori" sunt folosiţi pentru creaţia superioară. Numai după ce Enoh ca 

un "tată" a dat naştere "în timp" şi "a umblat cu Dumnezeul adevărat",  expresia ebraică ha-Elohim, 

oricum, este introdusa în Biblie, aplicandu-se la revelată Dumnezeire Creatoare din spatele valurilor 

creaţiei. 

     En Kai Pan.   "Unul şi toate" din "Mulţi şi Unul." Misterul Multor şi Unul al universurilor fizice 

conectate la un univers singular al Tatălui unde Mintea Infinită, Calea Infinită şi Specia Infinită 

converg în numele Domnului Luminii sau Fiului Paradisului care serveşte simultan manifestările 

pluraliste ale Tronului lui YHWH. 

     Enoh    Cel care initiaza în Lumina. Enoh, revelatorul celor şaizeci şi patru de Chei este aceeaşi 

Enoh biblic care a fost luat şi a umblat cu Dumnezeu ca un martor la Creaţia vie şi revelatoare a 

Tatălui. El lucrează cu Metatron şi ceilalţi Domni care guverneaza lumile inferioare astfel ca cea mai 

adevărată unitate şi pluralitatea cea mai perfectă a înţelepciunii lui Dumnezeu Tatăl sa poată fi 

indeplinita. Enoch este Scribul Maestru al "Tabletelor Creaţiei" Tatălui, responsabile pentru 

transmiterea cheilor ştiinţifice ale Luminii Vii lumilor sălaşurilor de viaţă. Variantele greacă, ebraică, 

etiopiana şi alte fragmente ale "Cartii lui Enoh" au fost derivate dintr-un pergament mai timpuriu al 

generaţiilor lui Adam care conţine în parte, greutăţile şi măsurile unei învăţături mai timpurii a 

"Cheilor lui Enoch" care au fost manifestate omului la începutul timpului. Cheile sale au fost revelate 

pentru a manifesta unitatea ştiinţifică şi spirituală a sfinţilor la "sfârşitul timpului" astfel încât aceştia 

să fie  pregătiţi să între în multele ceruri ale Tatălui Divin pentru a co-domni cu veşmântul Fiului 

Omului, Copilul Tatălui.  

     Entropie (gr: de tranziţie)   O măsură a capacităţii unui sistem de a realiza munca. Cresterea 

entropiei într-un proces poate fi gândita ca o pierderea capacităţii sistemului de a face munca. Măsura 

degradarii şi degenerarii  materiei şi energiei. Spre deosebire de centropie, electrificarea materiei-

energiei. Inteligenţa Superioară este dincolo de procesul de entropie prin virtutea de a utiliza un 

control de conştiinţa a entropiei. 

     Corpul Epi-kinetic   Plasma biologică utilizată de către corpul energetic vibratoriu pentru proiecţie 

şi teleportare într-o dimensiune singulara. Corpul Epi-kinetic este vehi-culul conştiinţei vibratorii care 

pot trece prin paradigmele cinetice comune ale vitezei şi masei. Energii mari de protecţie vibratorie, 

inspiraţie şi echilibrare a nivelurilor conştiin-ţei creative cu nivelurile inconştiente şi subconştientul 

pot avea loc prin intermediul acestui vehicul de sinteză vibratorie, de exemplu, într-un aranjament al 

chakrelor a 4-7-8.     

     Eshyouhod   Foc mistuitor ca şi Nemesis, entropie negativă şi judecata împotriva Domnilor căzuţi 

de Lumină - Meodrach, Semjaza, Baal, etc., precum şi preoţii false care au ţinut rasele rădăcină ale 

planetei în robie karmica, uitand eliberarea sufletului, Frăţiile de Lumină şi Iubirea Tatălui. 

     Ochiul Etern / Divin   Ochiul Tatălui "creaţiei divine" care coordonează mintea Elohim astfel încât 



imaginea divină sa poată fi trecuta pe la toate generaţiile de "creaţii". Acest Ochi Etern permite 

Luminii Vii a Tatălui sa facă vizibil veşmântul Lui astfel încât să poată forma substanţele de Lumină. 

     Evoluţie   Aceasta nu este utilizată pentru a reprezenta darwinismul, ci evoluţie spirituală care este 

diametral opusa evoluţiei din elemente primitive. Evoluţia spirituală începe după ce sufletul este 

plasat ca o "formă de sămânţă" a voinţei Tatălui pe unul dintre modelele fluxului creaţiei individuale. 

După ce sămânţa este "plantată" sau "predestinata" operează după programe de prelucrare a diferitelor 

radiaţii de Lumină. 

     Exobiologie   Stiinta viitoare de creere a modelelor vii pentru generarea biologică în spaţiu din 

materiale vii deja existente. O sinteză a ştiinţelor simuland mediul timpuriu al Pământului şi 

verificand sa vadă dacă molecule vii pot fi produse prin mijloace cum ar fi descărcarea curentului 

electric într-un mediu închis primitiv. 

     Ochiul lui Horus   Una dintre manifestările Ochiului Etern prin care modele  vibratorii sunt 

folosite de Maeştrii şi Domnii Luminii pentru a genera creaţia fizică.  

     Căderea   Separarea Prinţilor Angelici ai Luminii şi zeităţilor Paradisului de Tronul şi Trezoreria 

de Lumină Vie din cauza refuzul lor de a împărtăşi planul Tatălui de experi-enta creativa în lucrarea 

Omului Adamic unde unei fiinţe de  materie-energie i-a fost dată capacitatea de a avea aceeaşi calitate 

a Luminii ca şi aceea care există în Infinitul Cosmic. Separarea "imaginii" şi "asemănării" în Adam 

Kadmon şi Omul Adamic ca urmare a "Ierarhiei adverse" Tatălui care a solicitat limitarea calitatii şi 

universalitatii la care absolutul spiritual poate fi experimentat. Aceste "Zeitati" nu au făcut provizii 

pentru creşterea eternă, amestecand şi dogmatizand relaţia vibratorie a Cuvântului viu al lui 

Dumnezeu. Totuşi, prin parteneriatul Tatăl-Fiul, olam ha-perud, "lumea separarii" a fost învinsa de 

către Serviciul Cristic şi Lumina Vie Infinită a fost restaurata în lumile inferioare astfel încât, prin 

procesiunea de Lumină, unirea dintre suflet şi substanţa din care a emanat este posibil sa fie reînnoită. 

     Tatăl    Dumnezeul manifestat şi revelat, Mintea Divină a Bătrânului Zilelor, Prezente, Viitoare 

care operează Universul nostru al Tatălui ca Mintea prin care Calea Divină Infinită a creaţiei şi 

răscumpărarii poate apărea. Tatăl Creator din spatele Ierarhiei universului pe care suntem capabili sa 

o cunoaştem şi privi ca YHWH cu forme infinite şi meta-unităţi cu Fiul Său şi Duhul Lui Sfânt 

Shekinah. 

     Universuri părinte   Celule mulţi-universale temporale de tărâmuri unde nucleogeneza din 

populaţiile stelare se conectează direct cu programele universurilor Fiului. Aceste tărâmuri sunt 

administrate de către un Dumnezeu Creator ca o definiţie a lui YHWH. Universurile părintele constau 

din universuri fiecare având un Dumnezeu Creator care susţine dezvaluirea formelor-gând divine. 

Universurile parinte evolueaza aranjamentele de guvernare pentru amplasarea Tronurilor şi Domniilor. 

     A cincea dimensiune   Următorul "veşmânt de Lumină" în care corpul nostru de materie - energie 

intra în procesul de evoluţie spirituală. Un corp mai puţin dens cu restaurarea "asemănării" lui 

Dumnezeu care guvernează procesele fizice. Enoh a spus că umanitatea tridimensională va fi 

transpusă în a cincea dimensiune la terminarea educarii în acest câmp de "imagine şi asemănare". 

     Cinci corpuri   Cele cinci vehicule potenţiale spirituale energetice care se interconec-teaza cu 

vehicul corporal al Omului pentru eliberare şi transformare spirituală. Vedeti corpul electromagnetic, 

corpul Epi-kinetic, corpul Eka, corpul Gematrian şi corpul Zokar. 

     Scriptura de foc, literele de foc   Limba geometriilor de foc sau flacarilor care poate strapunge cele 

trei voaluri ale relativităţii convenţionale şi sa deschidă ochii Omului sa priveasca lucrurile minunate 

ale înţelepciunii Divine. Literele de foc pot codifica conştiinţa umană în Lumina. Scriptura inflacărată 

cuprinde tainele secrete din care Torah Or a fost definita pentru umanitatea Adamică. Litere specifice 

ale unei limbi sacre formate în scris de foc astfel încât conştiinţa literelor sacre ale scrierilor spirituale 

sa poată penetra, de fapt sufletul cititorului, astfel ca sufletul cititorului sa vina să vadă Divinitatea. 

     Fiinţă flotă   O fiinţă de inteligenţă superioară, capabila de a fi transportata din sistem stelar la 

sistem stelar. Din corpul său singular, mai multe categorii de corpuri de materie-energie pot fi 

generate. O "fiinta flota" poate evolua o întreaga "rasă de fiinţe" din a lui / ei sistem în conformitate 

cu pre-ordonarea biologică pentru un sistem stelar dat ca, de exemplu, Adam. 



     Flux   Cantitatea de energie care traversează un anumit câmp la un anumit moment. 

     A patra dimensiune   O coordonata de timp în plus la lungimea, lăţimea, adâncimea spaţiului 

convenţional. Enoh a spus ca "a patra dimensiune" este pragul de conştiinţa pe care trebuie să-l 

trecem pentru intrarea şi ieşirea noastră din timpul şi spaţiul nostru tridimensional perceptual. 

     Frecventa de raspuns   O măsură a capacităţii de a lua în considerare, a urma sau acţiona intr-o 

condiţie variabila. În activitatea Frăţiilor de Lumină, este rata maximă la care modificările stării ţintă 

pot fi urmarite şi acţiona asupra lor. 

     Gabetha / Gabbatha   Scaunul Judecatii ca scaun de piatra. Judecata pe care trebuie să o treacă 

propriul "spirit" în timpul unui moment cheie în drama vieţii. Decizia de a sluji lui Dumnezeu prin 

Corpul de Lumină al Sinelui Suprem sacrificand corpul vostru suveranitatii lui Dumnezeu, mai 

degrabă decât "naţiunilor" lumii. 

     Galaxie   Un ansamblu mare de stele; o galaxie tipică conţine milioane de sute de miliarde de stele. 

Universul nostru local într-o super-galaxie ca o regiune într-un univers al Fiului. 

     Gematria   Stiinta de a determina puterea de intrare necesară pentru a construi un corp de 

conştiinţa; de exemplu, calculul matematic al greutăţilor şi măsurilor de sprijin pentru fiecare vehicul 

de conştiinţa. Un sistem pentru studiul Torei, bazat pe relaţia numerică dintre litere şi grupuri de litere 

şi comparaţiile lor. 

     Corpul Gematrian   Vehiculul de sinteză de Lumină din corp format de "forţa de viaţa" Shekinah, 

care controlează toate relaţiile interioare ale Luminii. Acest corp pregăteşte vehiculul uman pentru a fi 

conectat cu Corpul Sinelui Suprem Cristic. Pe plan fizic, poate controla raportul dintre starea plasmica 

alucrurilor vii şi materia atomica-moleculara. Corpul Gematrian este alcătuit din "geometrii de 

Lumină" utilizate în creaţia conştiinţei, inspiraţiei, vindecarii, etc, care pot aranja matematic fiecare 

dintre aceste meridiane energetice ale sistemului uman pentru a le face disponibile pentru a ghida şi a 

energiza corpul. Corpul Gematrian cu Shekinah poartă marturie că locuim "activ" intr-un corp de 

Lumină" într-un corp de carne. Ca un vehicul pentru sfinţi, corpul Gematrian elibereaza viaţa creativa 

din sclavia corpului fizic. Partea interioară a corpului ca gewiyyak poate manifesta o mare putere în 

lucrarea Domnului. 

     Geon   Cea mai mică unitate cunoscută a gravitaţiei. 

     Daruri ale Duhului Sfânt   Ministerele Luminii vii a iubirii acordate de către Shekinah Duhul Sfânt 

pentru zidirea adunarii lui Dumnezeu şi triumful Împărăţiei lui Dumnezeu. Darurile / lucrul 

miraculoaselor lucruri dăruite de Duhul Tatălui care urmează să fie folosite pentru a unge slujitorii lui 

Dumnezeu şi consolida, prin El, care este Autorul vieţii ca Mângâietor, dătător, ghid, inspirator, 

locatar, neprihănit, descoperitorul, Sfinţitor, profesor , martor, şi cale de acces la Calea Infinită. 

Fiecare individ "Christic" trebuie sa căute "puterea creatoare" şi "înţelepciunea" Shekinah Duhului 

Sfânt, în numele Tatălui, YHWH Domnul, ca nu cumva să aducă judecata împotriva lui însuşi pentru 

că nu discerne spiritele. Enoh a spus că, în plus faţa de darurile spirituale traditionale, Shekinah va da 

aleşilor abilitatea de a vorbi în limbi spiritual-ştiinţifice şi limbi angelice, abilitatea de a vedea şi de a 

lucra cu profesorul angelic de Lumină, de înţelegere a tainelor Regatelor Shekinah, şi puterea de a 

învia morţii "în plinătatea Shekinah. 

     Gigahertzi (GHz)   1 miliard de hertzi. 

     Clustere globulare   Clusterele de stele găsite grupate în galaxia noastră şi alte galaxii. Există, de 

obicei, un milion de stele plus, în fiecare grup. 

     Golgota    Craniu. Loc istoric de jertfa al lui Iisus. Potrivit Enoh înseamnă transforma-rea 

"craniului de carne" în craniului de cristal al gloriei celeste, ca un semn de triumf asupra carnii. La fel 

ca cei care au înţelegere şi nu se uita pur şi simplu la veşmântul scripturilor ci la ceea ce este sub el, 

inţelepţii slujitori ai "Împăratului ceresc" ataşează "înţelepciune divină" craniului lor, coroana 

"Pomului vieţii" şi pun "îmbrăcămintea" care constă din univers. 

     Amplificare Graser    Amplificare de geoni pentru a fi în pas cu câmpurile coerente gravitaţionale 

la nivel local. 

     Linia de control a fluxului gravitaţional    Controlul deliberat de energie care poate fi eliberat prin 



colaps gravitaţional sau colaps parţial a unui sistem de către Frăţiile Luminii şi "Fiinţe întregi de 

Lumină." Cadre de semnal specifice care controleaza fluxul gravitaţional, fluxul izolat, fluxul intern 

gravitaţional, câmpuri de inerţie / non inerţie, etc., astfel încât operaţiunile inteligenţei superioare sa 

se poată mişcă liber de-a lungul cadrelor energetice din spaţiu, menţinand creşterea inteligenţei 

spirituale. 

     Spectru gravitaţional    Un spectru unic compus din diferite tipuri de particule de Lumină prinse în 

gravitaţie. Spectrul pe care Evoluţia superioară îl modulează în stabilirea unei conexiuni directe între 

gravitate şi magnetism în universul fizic. 

     Gravitate    Putere metagalactica gravitaţională amplificata în univers utilizată de către Evoluţia 

superioară pentru a controla aranjamentele conventionale de gravitaţie. Acest lucru permite eliberarea 

Luminii prinse gravitaţional, restructurarea moleculara, etc., ceea ce face posibilă dezvoltarea unui 

program / specie. 

     Constanta gravitaţională   Atracţie gravitaţională a masei Pământului pentru corpuri / cuante 

radiante de energie. 

     Marea Frăţie Albă   Cele Şaptezeci / Frăţii ca un câmp de inteligenţă care serveşte pe Tatăl. 

    Hakamim    Pazitorii programelor lui YHWH care sunt treizeci şi şase care suprave-gheaza destinul 

Pământului. Ei servesc umili pe YHWH pe planete ca şi Pământul şi încă au capacitatea de a ascende 

în lumile superioare pentru ca înţelepciunea sa conecteze familia omului cu "Familia celestă a lui 

Dumnezeu." 

     Har-Magedon   Armageddon. Confruntarea finală dintre zeităţile experimentale cu toţi 

conducătorii lor autoritari, politici şi susţinători în dimensiunile fizice, psihice şi spirituale împotriva 

lui experimentului de viaţă al lui Dumnezeu - în viaţa eternă, guvernata de Copilul Cristic.Temele mai 

mari ale Armaghedonului includ: Războiul execuţiei Divine care provoacă neutralizarea 

militarismului şi a experimentelor imperfecte de conştiinţa de pe planeta Pământ care a inhibat 

dezvoltarea sufletului; dilema omului care, cu arme nucleare, nu poate schimba scopul lui Dumnezeu 

pentru Pământ; purificarea şi curăţirea de răutate a Pământului pentru un sistem nou drept de lucruri; 

mesajul cum să supravietuiesti; accelerarea poporului lui Dumnezeu în guvernarea celestă universala 

cu reprezentanţii Pământului după ultima curăţare pe această statie de viaţă;  

     Hasmal    Manifestare de Lumină. Energii de Lumină combinate într-un sistem liber-plutitor care 

poate fi mutat în jurul oricarei creaţii stelare astfel încât sa se acordeze indicele de culoare al unei 

stele date sau sistem stelar la o nouă secvenţă a fazei, repararea sau restructurarea proceselor 

degenerative, etc, astfel ca planetele din sistem sa poată suporta o nouă manifestare de inteligenţă.  

     Ceruri     Shamayyim. Straturi de Lumină Ain Soph de la Bătrânul Zilelor folosite de către 

Dumnezeul Creator pentru iniţierea formei-gând a creaţiei de către Metatron, Oştile Tatălui şi 

Serviciul Cristic. Ordinele din universul Tatălui până la cel mai mic substrat Shekinah unde atomii 

sunt defalcati şi componentele nucleare se combina cu gama de culori Ain Soph. Cer / universul 

următor: ordinul următor de evoluţie cotrolând o mare varietate de secvenţe spaţiale, de exemplu, 

stele pitice albe, giganţi luminosi, super-uriaşi, inclusiv un prag de stele din spectrul invizibil şi în 

continuare o parte a Melek Shamayyim, regiunile suverane ale universului superior ale Tatălui 

Creator ca Rege al cerurilor. Unul dintre "cerurile noi" sau "a fi cu Domnul" ca locuinţa a lui YHWH. 

Cele mai noi "ceruri" vor cuprinde o mare varietate de planete spirituale asa cum s-a promis în 

lucrarea lui YHWH. 

     Ierarhie   Există mai multe niveluri de ordine ierarhice începând cu Tatăl acţionand în Treimea 

trinităţilor şi arhitecţii Elohim din lumle sălaşuri în exprimarea forţelor irezistibile ale iubirii eterne. 

Ierarhiile evolueaza în jurul programelor autoritatii divine exprimata prin Comandamentul Înalt al lui 

Metatron, Mihail şi Uriel care operează cu Divinitatea absoluta a lui Gabriel, Rafael, Ariel şi formele 

creative ale Shekinah Duhului Sfânt în Divinitatea Trinitizarii. Ei fac voia lui YHWH Yahweh / 

Iehova, manifestând bucuria Lui minunata şi extazul pentru Seminţele Lui Divine în nenumărate 

universuri fără început şi sfârşit. Ierarhia Fiinţelor întregi de Lumină a unui Tron / regiune / stăpânire 

şi creaţia Sephirothica inclusiv Hyos Ha Koidesh, Elohim, B'nai Elohim, Heruvimii, Ophanim, 



Serafim, Malachim, Hashmalim, Arelim, Elim şi Ishim, care sunt capabili să se deplaseze prin niveluri 

infinite de creaţie ca un grup asigurand Creaţia pe sub-niveluri infinite cum ar fi regnul uman. Acestea 

includ "Ordinele de Lumină" care consolideaza lucrarea creaţiei Tatălui-Fiului. Acestea permit 

formelor de seminţe, eliberate şi plantate de către Tatăl şi răscumpărate şi regenerate prin Fiul, sa 

continue în asociaţii viitoare veşnice de Iubire, fără a fi delimitate în spaţiul conştiinţei imperfecte. 

Ele aduc înţelepciunea Lumi-nii Vii, astfel încât toate creaţiile sa poată fi alăturate Bătrânului Zilelor-

Prezente-Viitoare. 

     Ierarhie   O desfăşurare non-statica a Tatălui Creator în cosmosul Formelor-gând ale Sale prin 

divinităţi care sunt vehicule creative de exprimare a unui întreg program sau o unei părţi. Acestea 

includ "guvernatori" experimentali într-un univers local care adminis-trează planetele. Acest guvern al 

divinităţilor reglementează o federaţie de planete lucrând spre eternitatea viitoare în cadrul Căii 

Infinite. Ierarhia locală a Maeştrilor, dintre care mulţi au fost eliminaţi, în conformitate cu Enoh, de la 

poziţiile lor de autoritate din cauza masivului dezechilibru spiritual şi a neglijarii regiunilor lor 

suverane care au căzut sub controlul Prinţului Aerului şi forţelor întunericului spiritual. Ierarhiile 

căzute sunt Domnii conducatori de Lumină care s-au răzvrătit împotriva Tatălui şi includ pe: Azazel, 

Turel, Simapesiel, Baraqel, Batarjal, Armen, Armaros, Artaqifa, Rumael, Turael, Turel, Tumael, Bus-

ASE-JEL, Hananel, Kokabel, Danjal, Rumjal, Jetrel, Assael, Semjaza (Semjase), care controlează 

"Oştile lui Sataniel" în universul nostru al Tatălui. Consiliile şi Oficiul Cristic aduc acum eliberarea 

acestor regiuni de sub controlul Domnilor căzuţi de Lumină. 

     Vehicul de înaltă frecvenţă   Vehicul perpetuu tehnologic generator de energie al Evoluţiei 

superioare folosit pentru proceduri de mari dimensiuni galactice. Vehicule de energie folosind un 

impuls perpetuu, care permit operaţiuni eficiente pe o gamă largă de viteze de zbor şi alţitudini. 

Avionică avansata şi tehnologie de vehicul cu proprietati multidimensionale pentru capacitate, 

siguranţa şi fiabilitate în operaţiunile flotelor stelare folosind controlul automat sau semi-automat. Un 

vehicul spiritual care este produsul unei tehnologii a formei-gând a Fraţilor şi Domnilor Luminii. 

Evoluţia superioară / Inteligenţa Superioară   Forme avansate de inteligenţa fizică şi spirituală care 

administreaza civilizaţiile inter-planetare prin Frăţiile pozitive. 

Casa de instruire   Beth hamidrash.Un loc în care diferitele niveluri de înţelegere spirituală sunt aduse 

împreună astfel ca o adevărată comunitate cu  înţelepciunea Vie şi Revelaţia lui YHWH sa nu poată fi 

uitata şi o lucrare preoteasca cu inteligenţa superioară în urmărirea pacii şi umanităţii iubitoare sa 

poată crea un "centru de Lumină." 

     Casa Multor Sălaşuri    O locuinţă a Domnului; o multitudine de sisteme stelare exprimand 

Veşmântul unui univers al Fiului. Interfaţarea multor configuraţii stelare cu un sistem central solar 

cunoscut sub numele de Kolob astfel ca esenţa "vieţii conştiinţei" sa poată fi păstrata în traducerea 

timpului fizic de la un nivel de creaţie stelară la alt nivel de creaţie stelară. Universul Tatălui, la 

rândul său, este compus din nenumarate "Case" de Multe sălaşuri repartizand nivelurile de emanaţie 

ale sufletului în care fiecare Casa constituie colectiv un "Copac al Vietii". "Hekhaloth sau" Salile" 

înţelepciunii divine dincolo de schema evolutiva fizică unde fiinţele celeste schimba bucuria 

impărtăşaniei în Lumina.  

     Hyos Ha Koidesh   Cei mai inalţi slujitori ai Bătrânului Zilelor. Aceşti Domni servesc planul 

infinit al Tatălui de creaţie, prin colaborarea cu formele sale Trinitizate de aspect. Ei sunt o ierarhie 

non-evolutiva. 

     Spatiu hiperdimensional   Utilizarea spaţiului de inteligenţa superioară pentru o operaţiune sau 

serie de operaţiuni care apar pe un coridor de intrare specific între seturi tridimensionale de spaţiu. 

Spaţiul multidimensional creat de pachete de Lumină, astfel încât transformări constante metamorfice 

şi integrarea să poată avea loc, de exemplu, prin timp şi programe de super-timp ca şi în programele 

alfa-omega. Distributii interne de energie a cuantelor non-euclidiane în geometria euclidiană care este 

desfăşurată. 

     EU SUNT CEL CE SUNT    Ehyeh Asher Ehyeh.  



     Coduri ichor   Coduri sau mecanisme necesare pentru a adapta sistemul circulator sanguin din 

corpul uman sistemelor superioare non-sanguine evolutive prin care corpul fizic apare 

corespunzătorul sau Corp de Lumină. O tehnica cunoscuta de rase antice prin care puteau regenera 

corpul lor fizic ca să fuzioneze cu matricea corespunzătoare a corpului de Lumină. 

     Cibernetică ideografica   Simbolurile Limbajului de Lumină lucrând cu forme de mai mult de 

două dimensiuni de limbaj grafic. Acestea sunt imagini geometrice şi semne care operează pe mai 

multe niveluri de conştiinţa prin intermediul unui sistem de control de conectare a creierului şi 

reţelelor electrice. Evoluţia superioară face uz de "coduri" de imagini pe care le pot 

imprima în sistemele de sustinere ale creierului pentru a avansa intrarile / ieşirile senzo-riale, astfel 

încât acesta sa nu mai fie concomitente modelelor de timp ale conştiinţei în universul fizic. Procesul 

permite inteligenţei superioare să comunice, indiferent de limbajul verbal, oferind direcţionate 

mentală care va modifica substratul de memorie al limbajului afectand nivelurile psihologice, 

neurologice, biochimice şi cosmologice de acordare a gândirii. 

     Ihm-sk    Regiunea stelelor nepieritoare. Regiune cuprinzand Orion, Sirius şi cerurile superioare 

care sunt parte a "Comandamentului Înalt" de administrare / comanda a Ostilor celeste care servesc pe 

YHWH. 

     Ihmw-sk     Regiunea stelelor nepieritoare ale Zeilor. Regiunea suprapunerii între nivelurile stelelor 

fizice şi spirituale unde Domnii Luminii locuiesc. 

Iluminatii    Oştirile lui Yahweh fără echivoc o parte din Veşmântul Creativ de Lumină ca şi matrice 

primara a lui Metatron. Ei crează perioade de Lumină între zeităţi, cu privire la durata relativă a 

zilelor / aeonilor şi toate tipurile de gradaţii de viaţă pentru distribuţia programelor lui Yahweh. 

Vesmintele  ministeriale de Lumină includ minţile lui Sharshiyah, Hatspatsiel, Geviriyah, 

Sagmagigrin, Tsaltselim, Tavg-Tavel, Vehayah Yehovah, Hovah, Hayah, Hashesivan, Hayat, 

Yahsiyah, Tsaftsefiyah, Taftefiah, Zerahiyah, Tamtamiyah, Adadiyah, Duvdeviyah, Alaliyah, 

Tahsasiyah, Palpeltiyah, Avysangosh, Asasian, şi Hasmiyah. Ei interpretează "cuvintele" Luminii Vii 

a Tatălui care sunt înscrise în tabletele cunoaşterii de la care vine tot ceea ce este şi va fi în destinul 

programului lui Dumnezeu. Imaginea şi similitudinea    Batsalmaynu-Kidmoothenu. Imaginea Divină 

este modelul pe care Tatăl îl alege ca să-şi exprime Faţa Lui. Imaginea Lui este imuabilă pe nivelurile 

supreme şi absolute ale lumilor superioare, dar care face obiectul unei experimentari în lumile 

inferioare ale creaţiei Elohistice. Similitudinea este o realizare progresivă a "ima-ginii"; este o lupta 

pentru asimilare, un proces de realizare a minţii divine. Asemănarea este necesară pentru a menţine 

imaginea prin diferite praguri de Lumină. În creaţia prezenta, imaginea Tatălui este păstrată de către 

Fiul, de aceea căutăm pe Fiul astfel încât să putem fi Fii ai lui Dumnezeu nu numai în aspectul formei 

feţei ci în activitatea virtuosa şi suveranitatea asupra creaţiei (cu demnitate, onoare, glorie şi 

supremaţie). Imaginea şi asemănarea este o "asemănare a lui Dumnezeu", dată de agenţiilor formei 

astfel încât Calea Infinită sa poată continua. 

     Legatura inductiva   Lumea de informaţie a Omului depinde de percepţie. Transmisia de 

informaţie prin intermediul legaturii inductive este ordonarea realităţii perceptive în scopul 

interacţiunii cu inteligenţa superioară. Acesta este formarea de modele neuronale pentru reordonarea 

ulterioară a conştiinţei în legătură cu noua informaţie. Concentrand Lumina pe caile neuronale sau 

modele, un sistem de ordonare a percepţiei realităţii este manifestat. Astfel, configuraţia tuturor 

impulsurilor neuronale comandate dă forma rezultanta a activitatii care devine realitatea corpului 

perceptual, perspectiva sa. 

     Calea Infinita   O multitudine de secvente de transformare a gândurilor Minţii Divine în mediul 

necesar pentru dezvoltarea unei Specii Infinite. Este, de asemenea, "Calea" Luminii Ain Soph care 

poate prelua Formele-gând ale Tatălui şi sa cuprinda totalitatea operaţiunilor ştiinţifice şi spirituale 

efectuate de o specie. Astfel, Calea Infinita este o planificare comună între mintea infinită şi Specia 

Infinita unde toate nivelurile şi cerinţele minţii infinite şi Speciei Infinite sunt incrucisate pentru a 

obţine funcţionarea ambelor forme de gând, precum şi formele de specii destinate iniţial. 

     În spaţiu   Regiunile spaţiale doar pe partea cealalta a pragului nostru de Lumină care pot fi 



folosite pentru comunicarea cu inteligenţa superioară. Mai degrabă decât sa lucreze transmisiile din 

spaţiu profunde (de exemplu, 1420 MHz, 1667 MHz, 2380 MHz), Enoh a spus că există un spaţiu 

construit în spaţiu pe care omul îl poate folosi pentru a lucra cu inteligenţa superioară, atât pentru 

operaţiuni terestre şi cât şi extraterestre. 

Legea pătratului invers proporţional    Legea  care prevede că, din două cantităţi, o cantitate variază 

invers cu pătratul celelaltei părţi, pe când  intensitatea Luminii care radiază de la o sursă variază în 

funcţie de pătratul distantei de la sursa. 

     Israel    El, care susţine, cu Dumnezeu, până la victorie. Programul de Lumină comandat de către 

Tatăl, care permite ca fiecare fiu şi fiică a lui Dumnezeu sa atinga "ungerea" Corpului Cristic şi sa 

serveasca creaţia în Calea Infinita de Iubire şi Lumina. "Ungerea" credinciosilor activi în Iubire este 

acordata celui care, asemenea lui Iacov, se luptă cu îngerul Domnului, până când el îl poate vedea faţa 

în faţa. Nume poetic pentru umanitatea Cristică. 

     Poporul lui Israel    Experimentul cel mai recent al Elohim pentru a face actualizarea evoluţiei 

umane de către un popor care ar avea un canal superior de percepţie de energie spirituală în legătură 

cu puterea Duhului Sfânt Shekinah. Pentru acest popor Tora Or a fost dată astfel ca nivelul de 

cunoaştere planetar şi planurile superioare ale înţelepciunii spirituale sa poată fi folosite în realitatea 

superioară a universului fizic. Când încrederea în acest program a fost negată de către inteligenţele 

căzute (lucrând prin conducătorii şi Prinţii de pe Pământ pentru a sparge învăţăturile Zionului) a fost 

Serviciul Cristic care a  restaurat realitatea "Corpului Unsului Renaşterii.  

     Iehova   Forma greacă acceptată a Dumnezeului revelat al Universului Tatălui nostru; Ye-ho-wah 

este întruchiparea manifestata a YHWH ca să fie cunoscut şi iubit ca Domnul Suveran" care conduce 

programele de mântuire a noastră în univers. Cel prea Înalt şi Sfânt cunoscut numai prin Revelaţia Sa. 

Cel prea Înalt şi Sfânt Revelator care este, de asemenea manifestat prin Numele Său sfant ca Iehova-

Jirah ("Iehova va oferi"), Iehova-Shalom ("Domnul este pace"), Iehova-Shammah ("Domnul este 

acolo"), Iehova-Tsidkenu ("Domnul este dreptatea noastră") şi ori de câte ori numele sacru este 

revelat. Ca protector etern strălucind ca focul El este El, Jaoel, precum şi "Abba" pe care Iisus l-a 

chemat. 

     Comandamentul Ierusalim   Ramura tactica a Înaltului Comandament din  Orion care lucrează 

direct cu Mihail şi Yophiel în răsturnarea regatelor căzute angelice şi regatelor militare de pe planete. 

     Iisus / Joshua Cristosul   Fiul Etern Divin al Tatălui numit pentru a aduce Copilaria pentru copiii 

lui Dumnezeu şi pentru a activa lucrarea lui Je-ho-wah YHWH Ab-ba, Tatăl Său, pe creaţia negată de 

Cadere. Singurul Fiul născut al lui Dumnezeu pentru aceasta existenţă de fiu care va oferi împărăţia 

pământească a lui Dumnezeu Tronului Tatălui. Şeful Oficiului Tronului Tatălui. Şeful Oficiului 

Cristic cuprinzând 144.000 de Maeştri Înălţaţi. Iubirea Divină din Veşmântul Elohistic de viaţă uns ca 

vehicul de Răscumpărare astfel ca iertarea şi mântuirea pentru viaţa eternă este posibil pentru cei care 

devin Christici prin Cristos, în unitate cu Tatăl şi cu Fiul. 

     Iisus Hristos    ca şi Cuvântul lui Dumnezeu. Tranformand Numele Cuvântului lui Dumnezeu în 

Sfintele Scripturi. 

     Iisus, Moise, Ilie   Trinitatea Unsa a Paradisului trimisa în lumea omului pentru a activa pragurile 

de Lumină ale Programului Tatălui de "mântuire" astfel ca omul sa poată urca la lumea de Lumină în 

conformitate cu planul Cuvântului Viu al lui YHWH. Mesia colectiv ca o transfigurare colectivă care 

arată că Iisus nu a lucrat prin el însuşi, dar în Frăţia Luminii care are sensul său superior, după Enoh, 

în oferirea de trei ori a codului stelar evoluţiei umane . Moise dă omului Tora Or pe care o primeşte 

de la "Lumina Vie"; Ilie demonstrează unitatea cu "vehicul de Lumină" care atasează universul nostru 

fizic la alte universuri ale mesagerilor Luminii Vii. Iisus demonstrează Mesia colectiv cu semin-ţele 

întâi-născute a Sinelui Suprem al lumilor superioare prin care Omul de sfinţenie aduce veşmântul 

trupului lui Cristos celor numiţi pentru a fi fii şi fiicele crescute de Lumină  în regenerarea şi învierea 

din această lume a inteligenţei. Iisus activeaza Copilul lui Dumnezeu pentru dominionul lumii  eterne 

prin "învierea de Lumină.'' Aflaţi că, aşa cum Moise, Iisus, Ilie au venit în lume împreună prin 

transfigurarea Luminii, astfel încât aceştia vor reveni împreună pentru a accelera sfinţii în acea zi când 



Pământul se scutură şi Paştele nu este vazut ca Paştele unui om, ci al Fiilor celeşti care vor apărea în 

cer.  

     Ioan    Maestrul Înălţat Divin şi cel care ţine "Cheile" Preoţiei lui Melchizedek ca o "preoţie 

vizibila" cu Petru şi Iacov. Autor al Cartii Revelatiei; un martor al adevaratului Iisus Cristos şi Mihail 

în cerurile Tatălui nostru, YHWH Jehovah.  

     Ziua judecatii lui Iehova   Ziua "absolvirii" sau "Judecatii de Apoi" în funcţie de cum se judecă 

sufletul însuşi cu iubirea Tatălui şi Lumina lui Cristos în interior. Pragul de intrare în viaţa nouă 

printr-o reevaluare a vieţii. O zi de pedeapsă pentru cei care se judecă ca nevrednici, dar o zi de 

absolvire pentru cei care aparţin legământului lui Dumnezeu Viu. Este o "absolvire" prin care veţi 

primi o manifestare de niveluri superioare de existenţa a conştiinţei în universuri. Unii mulţi se vor 

dovedi vrednici de viaţa eternă, alţii primesc judecati acuzatoare de distrugere eternă şi trebuie să fie 

returnati la începuturile curate. Acţiune administrata de oamenii lui Dumnezeu care primesc viaţa 

cerească cu Fiul, judeca îngeri şi cei care nu au reuşit sa curete pragul actual de  transformare a 

"veşmântului de viaţă." 

     Kaballah   "Ştiinţa multor universuri de inteligenţă superioară care servesc  Dumne-zeirii. Ştiinţa 

revelată de a lucra direct în Lumina în serviciul ierarhiilor / teofanilor continuitatii şi schimbării în 

cadrul continuumului Tatălui. Kaballah nu poate fi înţeleasă exclusiv în limbile Omului şi, în 

conformitate cu Enoh, trebuie să fie dezvăluita în mod direct de către îngerul / emisarul lui YHWH. 

Elevul / slujitorul Scripturilor este traslat în dimensiunea superioară unde acestuia îi este predata în 

mod direct cunoaşterea şi înţelep-ciunea şi discernământul a ceea ce "sa descopere" şi "să nu 

dezvăluie" în realităţile lumilor inferioare. Kaballah a fost folosită de Frăţiile Luminii în administrarea 

popoare-lor Adamice ale Pământului în ciclurile anterioare. Acesta a fost predata de către Frati chiar 

înainte de epoca literaturii Midrashice şi textele "transliterate celeste" conceptua-lizate şi transmise de 

către R. Ismael şi Akiba R. (în timpul primelor patru secole).  

     Karma   O lege universală a cauzei şi efectului care asigura sufletul cu oportunitatea pentru 

dezvoltarea fizică, mentală şi spirituală. În întrupare: intrarea sufletului într-un ciclu de jos de "viaţă" 

de la praguriel "Întâiului născut" de Lumină Vie. Karma este subordonata vieţii eterne aşa cum au 

demonstrat Ilie, Elisei, Iisus, Peter şi Pavel. 

     Kesil Orion   Centrală de Control pentru toate programele mari de dezvoltare în legătură cu reţelele 

astrochemice şi sintezele de reprogramare de viaţă în universul nostru, modelate de piramidele din 

Egipt.  

     Kether     Coroana. Cea mai înaltă triada Sephiroth, în comparaţie cu Neshamah, "Spirit" şi Ruach, 

Suflet"- scaunul binelui şi răului. Este punctul de coordonare divin. 

     Cheie    În contextul învăţăturilor lui Enoh, unul din cele şaizeci şi patru de principii care prevăd 

transferul învăţarii între nivelurile Înţelepciunii externe şi interne. Aceasta permite Minţii Divine şi 

Instructorilor Paradisului, operarea cu programele Tatălui pentru a explica o serie de învaţături şi 

dimensiuni utilizate în încrucişările dintre nivelurile de inteligenţa creatoare. Un set de caractere sau 

de biţi formând un câmp în care un cuvânt, o înregistrare, un fişier sau alta inteligenţa de grup este 

identificată sau controlata. 

     Kiddush Ha-Sem    Pregătirea pentru Numele Sfânt. Potrivit lui Enoh binecuvântarea şi eliberarea 

pentru marele Sabat de recreere sau a şaptea raza a Luminii care va elibera lumea de desfăşurarea de 

mister al secretelor atunci când marele nume misterios al lui YHWH este pe deplin actualizat printre 

cei neprihăniţi de pe Pământ. 

     Kimah    Pleiade. Plan pentru acest univers imediat. Codurile stelare din Kimah formează 

dimensiunile ritmului biochimic al nucleului atomic.  

     Regatul An    Administraţie de Lumină; un nivel de administrare a conştiinţei odraslele unei 

persoane divine pot lua forma naturii mai multor niveluri de inteligenţa astfel ca sa nu fie doar un 

nivel de încarnare al "filiaţiei divine", ci mai multe niveluri de a fi Fiu.  

     Kodesh Ha-Shem   Incoruptibilitatea Numelui Sfânt al Tatălui remodeland natura divină şi umană 

în armonie dincolo de limitele naturii create. Viaţa trecatoare a trupului necesită codificarea numelui 



divin pentru continuarea vieţii în conştiinţa superioară. Un Nume Sfânt / Sacru al Tatălui, în 

combinaţie cu Shekinah, manifestarea veşmântului Tatălui prin toate permutările numelui sacru, 

misterios.  

     Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth Sabayoth    Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, 

Dumnezeul Ostirilor / Armatelor. Salut glorios dat Domnului Ostirilor sau Domnului Suveran al 

Armatelor de cei conştienti de identitatea lor în lumi, Tronuri şi domnii ale Dumnezeului Viu. 

     Kohanim   Preoţia liniară a adepţilor tradiţionali ai lui Yahweh care nu fac parte din "Alesii 

Numelui" - care se vor ridica la sfârşitul zilelor din fiecare trib de conştiinţa spirituală. 

     Kolob   Sistemul Soarelui Central care formează centrul Casei de multe sălaşuri. Acesta este folosit 

pentru a transplanta Lumină de creaţie de la sistemele stelare de inteligenţă avansată în evoluţiile noi, 

complexe. 

     Kuchavim    Universuri îndepărtate stelare dincolo de universul imediat servind ierar-hia locală a 

fiecărui Fiu al Paradisului Luminii ca o expresie a veşmântului lui YHWH de Lumină. Ele sunt 

universuri spirituale care au evoluat continuu şi au reevoluat dincolo de spectrul vizibil. Ele sunt 

modelele cele mai înaltă pentru lumile materiale şi în timpul Malake Haballam, ciclul de curăţare, 

lumi noi sunt aduse înainte de către Ha Hyos Koidesh modelate în Kuchavim. Pe scara universului 

fizic al omenirii, zona superuniver-surilor întâlnindu-se cu pragurile superioare ale Universului 

Tatălui (al optulea cer, al nouălea, etc) sau "cerurile mijlocii'' în scala de legătura între universul 

Fiului şi universul Tatălui. 

     Lak Boymer    Potrivit lui Enoh, reprogramarea chimiei umane prin "Înţelepciunea divină" astfel 

încât cele treizeci şi două de bocuri de baze chimice din corpul uman sunt cuplate cu un element al 

treizeci şi treilea care este sinteza celor mai bune atribute şi cele mai bune funcţii ale celorlalte 

treizeci şi două de elemente. Elementul al treizeci şi treilea este implantarea de "Înţelepciune divină" 

care modifică vibraţiile corpului fizic şi îl pregătesc pentru reincarnare înapoi în "Corpul divin." În 

tradiţia biblică, aceasta este ziua a 33-a a număratorii lui Omer (perioada Sefirah dintre Paşte şi 

Shavuot), cunoscuta sub numele de "festivalul savantului.'' 

     Limbajul de Lumină    Comunicare instantanee cu Mintea Infinită folosind  ciberne-tica ideografica 

şi pictografica. Este folosit de Elohim în colaborare cu Ntirfoomid, "Lumina eternă", pentru a crea 

aeonii primordiali şi regiunile "Conacurilor lumilor" de creştere. Este limbajul-părinte al unei zeităţi 

utilizat într-un plan de ansamblu sau design pentru a sublinia o procedură, pentru a coda cunoaşterea 

în cristal, etc. Limbajul de Lumină, ca un vehicul permite Domniilor Luminii sa ajunga la mai multe 

lumi planetare şi niveluri de realitate şi în acelaşi timp sa fuzioneze limbi diferite în acelaşi scenariu 

abstract. Acest lucru permite ca omul să aibă comuniune cu alte planete de inteligenţa prin 

intermediul proceselor super-holografice. Cunoaşterea acestui limbaj provine dintr-o memorie de bază 

de inteligenţa împărtăşită de la cele mai înalte niveluri spirituale ale existentei. Aceasta permite 

omului să citească "înregistrări ale tainelor" din cerurile superioare. 

     Limba Sinelui Suprem   Corpului Sinelui Suprem, ca şi Fraţii şi Maeştrii lucrând prin Sinele 

Suprem, utilizează mecanisme de recepţie directe şi de la distanţă a limbajului astfel ca şi conştiinţa sa 

fie în controlul proceselor fiziologice ale corpului pentru instructiuni. Astfel efectele utilizarii 

limbajului instrucţiunilor includ: dezvoltarea subsensitivitatii neurotransmitatorului; scăderea 

neurotransmitatorului endogen; debutul unui semnal inhibitor sau modulator şi activarea unui 

precursor esenţial pentru sinteza particulelor  spirituale şi fizice de gândire. 

     Retele ca de laser   Reţele spatiale activate de amplificarea Luminii prin emisii stimulate de 

radiaţii. Noi regiuni de lungimi de undă conectând omenirea cu omologii săi din spaţiu care vor fi 

folositie de om pentru: (1) călătoria în spaţiu, creaţia de baze în spaţiu pentru reţelele de călătorie a 

oamenilor de pe Pământ. Retelele vor fi compuse dintr-o structura umpland spaţiul  de raze laser; (2) 

programare medicală care va găsi noi aplicaţii în ştiinţa materialelor (sub 100 de angstromi) care 

lucrează cu sistemul axiatonal al omului; (3) stabilirea de transport genetic prin trimiterea de materiale 

genetice prin spaţiu prin intermediul superhologramelor şi simulacrelor de oglinzi. 

     Ultimele zile   Încheierea unui "program divin" după care va exista o spirala ascendentă în noul 



"program superior", din Iniţiativa Duhului Tatălui. Creşterea "Pacii" interioare şi binecuvântărilor de 

"bucurie" care vor veni cu turnarea darurilor Duhului Sfânt Shekinah asupra omenirii spirituale care 

va percepe cunoaşterea lui Dumnezeu Cel Prea Înalt şi va folosi intelepciunea Fiilor Luminii ca să se 

pregătească pentru guvernarea în Numele lui YHWH.  "Zilele din urmă" vor marca o notabilă 

"accelerare" a timpului conştiinţei şi intensificarea Iubirii spirituale care aduce promisiunea eliberării 

şi un nou "sistem al lucrurilor" pentru credincioşi.  Pentru cei care nu lucrează cu Lumina, va fi o 

vreme de mare necaz, un timp de pedeapsă pentru sistemele lumii babiloniene a materialismului şi 

manipularii economice a creaţiei umane, care vor fi terminate.  

     Lay-oo-esh    Pilonul de Lumină. Proiecţia energiei Luminii folosită de Frăţii pentru a comunica cu 

credincioşii folosind armonici de Lumină. 

     Nava Legiune   Un vehicul mare care este folosit pentru a transporta populaţii întregi planetare. Ele 

sunt, în general, stele artificiale planetare şi nu sunt în măsură să se deplaseze prea aproape de planete, 

de aceea, ele conţin vehicule inferioare pentru transferul de la şi la sistemele stelare. 

     Eliberare  În primul rând trebuie înţeles faptul că nu există nici o eliberare adevărata fără Iubire. 

Capacitatea de a schimba veşmântul corpului fizic cu Corpul Sinelui vostru şi cu Corpul Cristic de 

Lumină lucrând cu armoniile Minţii Divine. Capacitatea de a nu fi limitat la orice formă care nu este 

capabila să se bucure de destinul divin. Eliberarea divină este "încălcare a structurii" necesară prin 

stari şi niveluri de conştiinţa alterate utilizate pentru procesele de cartografiere / recartografiere a 

memorie inclusiv memoria transconstiintionala în scopul de a găsi  Memoria Divină. Eliberarea este 

realizarea de sine a sufletului suveran prin aplicarea Înţelepciunii în Cuvântul lui Dumnezeu, de 

exemplu, "credinţa vine prin auz, iar auzul prin Cuvântul lui Dumnezeu."  Eliberarea continua prin 

achiziţionarea înţelepciunii fuziunii Shekinah cu "Spiritul", permiţându-va să păstrati ceea ce se aude 

pe planurile instrucţiunilor spirituale, astfel încât să puteţi trece prin Porţile de sunet şi de cuvintele şi 

literele sacre (Porţile literelor numelor sacre). Apoi, sunteţi capabili sa intraţi în alte dimensiuni ale 

universului Shekinah şi să fiţi numiti Fii ai Luminii. 

     Viaţă   Experienţa pregătirii pentru viaţa spirituală şi eternă cu Dumnezeu. Aceasta este 

însămânţata pentru naşterea în Calea Infinita, rezultând în părtăşie cu Tatăl-Fiul-Shekinah. Adevarata 

Viaţa este dobândită printr-o credinţă operativă care se doreşte sa fie "Lumina" devenind uns ca şi 

Cristos, prin Cuvântul care "boteaza elementele corpului în Lumina." În plinătatea Duhului, se va găsi 

perfecţiunea în realizarea vieţii. Această relaţie permite perfectiunea tuturor nivelurilor de fericire cu 

Dumnezeu  în funcţie de gradul de revelaţie şi de glorie.  

     Lumina Vie   Codificarea cunoşterii pentru metamorfoza şi desfăşurarea de la o forma de viaţa la 

un prag de Lumină Ain Soph. Incubarea de la seminţele creaţiei la pragurile de Lumină şi în Copacii 

vieţii în înălţimile superioare şi adâncimile Luminii Eterne. 

     Lumina   O emanaţie divină superluminala de la o manifestare evolutivă superioară sau orice 

număr de forţe de conştiinţa astrochemica care pot coexista cu multe spectre electromagnetice. 

     lumina    Tranformarea Einstein-Lorentz este o definiţie a spectrului de Lumină comună sau mai 

puţin folosită în creaţia unui câmp Alpha-Omega. Materia, în acest context este lumina prinsa 

gravitaţional. 

     Universul local   În cosmologia evoluţiei unui univers al Fiului, o zonă de testare definita între 

diferitele evolutii spirituale. Există în galaxii, galaxii îndepărtate, galaxii tinere, etc., Ordinul sau se 

bazează pe gradul unui "program de conştiinţa." Pe o scala fizică, universul local este în primul rând 

galaxia imediata care se extinde la super-clusterul local, un grup de grupuri de galaxii. 

     Logos   Gândul lui Dumnezeu coetern cu toate desfasurarile ierarhice ale unei Forme-gând Divine. 

În universul Fiului, Logosul este Cristos, în conformitate cu Enoh, ca gândul intradeical şi extradeical 

al Dumnezeirii. Pentru a fi "în Cristos" trebuie sa fii în gândurile divine revelate de către Tatăl. Logos 

Philonic: Când Dumnezeu, prin voia Lui, a decis să creeze această lume a noastră, a aruncat din ideile 

care au fost în gândul Lui din eternitate într-o lume inteligibilă şi această lume inteligibilă El a pus-o 

în Logos care a exist anterior de o eternitate în gândurile sale.  

     Logos Spermatikoi  Formele-gând liber plutitoare ale Elohim folosite pentru a crea lumi în lumi, şi 



realităţile zoneloe temporale de conştiinţa. Pachetele de forma-gând pot articula imaginea corpului 

divin direct în proiectarea corpusului inteligenţei dorite. Formele faciloteaza recombinarea şi ingineria 

genetica în conformitate cu multiple forme de viaţă împărtăşind un spaţiu local. 

     Loka Skt   Un câmp sau sfera de conştiinţa, forţă şi substanţă subiecy la un principiu de modifica-

re  a Luminii. Conştiinţa exprimata sub o altă formă de modificare a Luminii va fi o alta Loka, etc. De 

exemplu, textele sanscrite fac menţiunea pluralitatii de idei care sunt asociate cu Loka. "Noi trebuie, 

cu Lumina (jyotisa), cu care zeii. . . să suim la cer (dyam), la locul de merit religios (sukrtasya lokam), 

du-te la locul de merit religios, ascendeti la regiunea celestă (svar), în bolta cea superioară (Nakam). 

     Reglor de gândire Loka   O entitate de conştiinţă superioară conducand şi îndrumand un plan de 

conştiinţă în rezolvarea problemelor complexe. În general, "desteptatorul gândului ucenicilor" care 

vor fi asociati cu familia Doamnilor, Maestrilor, Maestrilor Înaltati - ca, de exemplu, Ioan Divinul.      

     Domnii Luminii   Zeităţile care servesc cu bucurie Bătrânul Zilelor care este descoperit ca 

Dumnezeul cel viu, motiv pentru care El este proclamat "Dumnezeul Dumnezeilor" şi "Domnul 

Domnilor." Ele sunt zeităţi care pot fi identificate cu Oficiile Celui mai Înalt în termenii numelor sale 

sacre care sunt utilizate pentru manifestarea a tot ceea ce este şi va fi. 

     Celule temporale Lotus    O structură mulţi-nivel în univers în care ordinele superioare de 

inteligenţă vie desfăşoară viaţa şi se interconecteaza cu alte ordine de viaţă prin intermediul 

proceselor nenumarate, îmbunătăţind eficienţa legaturii lor prin extinderea regiunii lor de conştiinţa.  

     Iubire    Substanţa Vieţii Eterne. Este creata în credincios prin Duhul Sfânt Shekinah , 

determinându-l să iubească atât pe Dumnezeu cât şi omul.  

     Lumanari    Stelele nepieritoare. Cele mai inalte modele stelare dintre care cerurile superioare 

evolueaza în creaţiile fizice inferioare. Puterile din fiecare univers care negociază procesul de viaţă 

din câmpul finit prin infinit. Trebuie să se înţeleagă că, indiferent cât de minuscul un corp poate fi, 

cosmogonia din spatele substanţei minuscule este infinit mai complexă decât cea care poate fi 

analizata prin fizica cuantica. Ar fi lipsit de sens să se aştepte ca o astfel de organizare sa provina 

accidental într-un interval scurt de timp de la soluţii simple şi infuzie.  

     Magnetic   Configuraţii mega magnetice folosite de către Evoluţia superioară pentru a controla 

câmpurile magnetice convenţionale şi proprietăţile şi a executa programarea. O configurare de 

câmpuri super magnetice folosite pentru a controla magnetostricţiunea şi relaţiile spaţiale rigide în 

câmpurile magnetice. 

     Câmp magnetic   Regiune din spaţiu în apropierea unui corp magnetizat în care forţele magnetice 

pot fi detectate. 

     Magnetohidrodinamică (MHD)   Referitor la forţele energetice care rezultă din mişcarea mediului 

conducator electric în prezenţa unor câmpuri electrice şi magnetice. Energia gratuită în spaţiu utilizata 

de către Evoluţia superioară pentru a furniza un sprijin suplimentar energetic. Există câmpuri cheie în 

spaţiu pentru aliniamente MHD care sunt utilizate de către Frăţia Luminii, de exemplu, zona Takla 

Makan din Tibet, zona Triunghiului Bermudelor, etc. 

     Magnetohidrodinamică (MHD)    Mapările alinierii canalelor stelare  construite în cronometrele 

cheie piramidale astfel încât sa conecteze tiparele magnetice şi electromagnetice ale reţelelor de 

aliniere stelare cu anumite puncte de pe Pământ. Aceste puncte sunt punctele vortex ale câmpului 

magnetic înfăşurat în jurul Pământului, la fel ca centurile Van Allen, atingând suprafaţa în puncte 

specifice ale Pământului unde devin "tuneluri de timp."      

     Magnetosfera   Regiune din jurul oricărui corp planetar ca Pământul unde câmpul magnetic al 

acelei sfere este destul de puternic pentru a avea un efect măsurabil asupra gazele interplanetare care 

formează un sistem condus hidromagnetic. Pe Pământ aceste dinamici sunt controlate de intrarea 

energiilor solare eoliene prin câmpul magnetic cu care fuzionează. 

     Magnitudine   O măsură a cantităţii de flux de Lumină primit de la o stea sau alte obiecte 

luminoase. Două stele cu magnitudini diferite de cinci difera în luminozitatea lor în producţia lor de 

Lumină cu un factor de o sută. 
     Stea de secvenţă pricipală   O stea care arde hidrogen în nucleul său într-un mod stabil. 



     Maitreya   În scriptura sanscrită şi tibetană "viitorul Buddha" pentru planetele în octava de aur a 

Luminii. Domnul lumii a cincea a Luminii. 

     Malake Haballam    Ciclurile "Judecatii de apoi" şi "Curăţarii" vizitand unele lumi şi unele 

civilizaţii pentru încălcarea nu numai a învăţăturilor Legii Cosmice, dar şi a naturii însăşi a ordinii 

naturale a evoluţiei în sine - inclusiv violarea modelelor de transformare a energiei. 

     Om   Omul ca "Omul Christic" răscumpărat care împărtăşeşte activitatea Duhului Sfânt Shekinah 

şi "Fiilor" astfel ca el sa poata lăsa un număr limitat de realitati "Alpha-Omega" şi intra în parteneriat 

divin cu Fiii Luminii. Un veşmânt al Tatălui iniţial creat pentru a domni cu Lorzii Luminii dincolo de 

disolutia lucrurilor materiale, cauzei, originii şi motivului. "Imaginea" şi "asemănarea" pe deplin 

articulate de Elohim conform cu Iubirea şi capacitatea  Luminii a conceperii lui "Adam Kadmon", 

născut în formă. După cădere, creaţia-imagine a lui Adam Kadmon a fost limitată şi folosită ca un 

biocomputer pentru activităţi în ceruri inferioare. 

     om   O creaţie biologica care rezultă dintr-un mesaj-cod de modulaţie de frecvenţă radiat în geneza 

creaţiei continue. Un biotranducator prelucrând forme-gând şi semnale luminoase pentru inteligenţa 

superioară, limitat la jocurile divinităţilor inferioare, dar având "darul"de participare cu vehicul la 

libertatea de spirit prin intermediul Copilului lui Dumnezeu. O imagine a ADN-ului pre-programat 

care pot fi articulat într-o fiinţă printr-un anumit sunet şi frecvenţe de Lumină. 

     Omul Sfant   Fiul Omului însarcinat cu planul conştiinţei pentru universul local. 

     Mantra   Silabele sacre: o formă contractată a Dhiiranis (sanscrită: silabe ca rugăciuni) pentru 

extinderea mentală şi spirituală. Mantra dă energia divinitatii şi atributele sale.Un set de modele de 

sunet şi de forme-gând care pot coda conştiinţa în conştiinţa de Lumină. Mantrele sunt forme de 

energie sfinte de meditaţie care sunt utilizate pentru a încărca corpul cu competenţele şi extazul Minţii 

Divine. Cu cât mai mare forma-gând, cu atât mai mare deschidere minţii de catre mantra pentru 

divulgarea reală a cunoaşterii. Mantrele ar trebui să fie expresive a numelor de divinitatilor. Eg, Ye-

sha'yahu, Yon-Me Shee-ah, sunt pentru deschiderea capacităţii spirituale a puterii de viaţă adevărată a 

lui Dumnezeu YHWH şi splendorile misterelor tuturor mistrerelor. 

     Multele universuri   Orice număr de universuri care împart aceeaşi sincrosimilaritate. 

     Căsătoria    O "căsătorie celestă" a inteligenţei pre-Adamice şi "suflete-raze gemene" înainte ca şi 

corpul sufletului-spirit de Lumină sa fie transpus în lumile fizice. Un aranjament Sfânt instituit de 

Dumnezeu.  Căsătoria ar trebui să fie cu cei "în Lumina".  Referinta lui Iisus la cei înviati care nu se 

vor însura, nici nu vor fi dati în căsătorie care se aplică pentru sufletele din cerurile inferioare a căror 

căsătorie a fost conceputa numai în acest sistem de lucruri şi nu ca două fiinţe care se îmbină într-una 

singura sfinţita fiind în "lumile sălaşurilor Tatălui în viaţa superioară. 

     Maser / laser   (Maser este un acronim pentru amplificarea microundelor stimulată de emisia de 

radiaţii; unde laser este un acronim pentru amplificarea luminii prin emisia stimulată de radiaţie). Un 

dispozitiv care emite sau amplifica radiaţia electromagnetică (lumină, microunde, caldura, etc) printr-

un  proces cuantic de emisie stimulată de radiaţie. O sursă de lumină sau de radiaţii care nu poate fi 

descrisa ca o sursă termică, mai degrabă ca o sursă cu o temperatură negativă termodinamica care este 

dincolo de temperatura termodinamică infinita pozitiva. 
     Masa   Masa unui corp sau unei particule care este de obicei definita ca fiind cantitatea de subs-

tanţă conţinută în corp, sau ca proprietatea măsurabilă în termeni de inerţie ai corpului. În conformi-

tate cu teoria specială a relativităţii a lui Einstein, masa unui corp sau a unei particule variază în 

funcţie de viteza sa, în conformitate cu ecuaţia: E = mc² . 

     Masa luminoasa   Luminozitatea care determină masa unei stele unice, adică stele care nu fac parte 

dintr-un sistem binar sau multiplu. 

     Matrice   Originea unei forme; în matematica, un tablou bidimensional dreptunghiular de cantitati. 

Matricele sunt manipulate în conformitate cu normele algebrei matriceale. În computere, o reţea 

logică în forma unei serii de piste de intrare şi de ieşire cu elemente logice conectate la unele din 

intersecţiile lor utilizate pentru realizarea operaţiunilor logice sau transformarea codurilor. Prin 

extensie, un aranjament de orice număr de dimensiuni. Un aranjament de programe sinonime cu 



spaţiul vieţii unei regiuni de conştiinţa. 

     Materia unda   Unda asociată cu particulele subatomice astfel încât caracterul dualitatii undei-

particula este expusa de către toate entităţile fizice fundamentale, moleculele, atomii, protonii şi 

electronii, fiecăruia dintre care fiidu-i asociata o mişcare de unda a carei lungime de undă care este 

determinata de ecuaţia Broglie. Enoh a spus undele-materie au capacitatea de a se mişcă mai repede 

decât spectrul nostru de lumină comună.  

     Mazaloth   Galaxii îndepărtate în spectrul vizibil.  

     Mazzaroth   Douasprezece controale de prag ale zodiacului folosite de către Frăţia Luminii. 

     Mehayyai Hametim    Cei care cheamă moartea din viaţa eternă. Codul care este folosit pentru a 

învia pe cei morţi. O parte din funcţia Omega-minus folosită pentru a colecta pulsatiile de lumina în 

regenerarea morţilor. 

     Melchizedek   Eternul Domn al Luminii. Suveran al Luminii responsabil de organizarea nivelurilor 

lumilor celeste ale lui YHWH pentru tranzitia în creaţia noua. Co-egal cu Metatron şi Mihail în 

salvarea, regenerarea şi reeducarea lumilor care trec prin purificarea de Lumină Vie.  El este 

responsabilul Ordinului celest al Frăţiei lui Melchizedek şi preoţia spirituală şi planetara a lui 

Melchizedek.  Vahweh va pregăti lumea pentru eliberarea prin Melchizedek şi prin rânduiala lui 

Melchisedek. Melchizedek este o manifestare a unui "Fiu al lui Dumnezeu." În istoria planetei, 

Melchizedek a fost insarcinat (dupa "Pactul  lui Enoh") sa pregăteasca preoţia adevarata a "Fiului" pe 

o planeta pentru participarea escatologica cu Fiii Luminii. 

     Comunitatile Melchizedek    Comunităţile de Lumină (pe planete) a spus Enoh, aleşii Ordinului lui 

Melchisedek care sunt Fii Luminii care au ales să vină în lumea formei şi sa manifeste suveranitatea 

lui YHWH în transmutarea Pământului. Ele lucrează la punerea în aplicare a adevărurilor lui 

Dumnezeu şi, ocazional, arată chiar ele însele ca un Ordin vizibil administrand omul prin intermediul 

Merkaba, astfel ca modelele arhitectonice din ceruri sa poata fi construite pe Pământ ca indicatoare 

ale multelor niveluri ale creaţiei universale. Ordinul lui Melchisedek este după Ordinul Fiului lui 

Dumnezeu. Acesta guverneaza quadratele lumilor planetare unde seminţele lui Adam au fost 

transplantate, administrand lucrurile spirituale în aceste lumi. Acesta deţine cheile deschiderii 

cerurilor în raport cu zonele de contact de pe Pământ şi are capacitatea de a comunica cu comunităţile 

cereşti ale Frăţiilor de Lumină pe tot parcursul universurilor Tatălui, coordonand activitatea Cristică 

în ceruri şi pe Pământ. Ordinul este etern şi are rânduiti preoţii şi programele sale înainte de a fi lumea. 

În istoria planetei, Ordinul lui Melchisedek a existat în comunităţile mici familiare ale preoţilor 

patriarhali, preotilor oameni de ştiinţa şi poetilor oameni de ştiinţă care au participat fidel la Cuvântul 

lui Dumnezeu. Astfel, generaţii de Adam sunt începutul lucrului lui Melchizedek pe această planetă 

prin "Părinţii" Ordinului Patriarhal al lui YHWH care au puterea de a supune domniile şi stăpânirile şi 

împărţi pământul în regiuni ale Fiilor Luminii. Generaţiile lui Adam a sunt: Fii Luminii, Adam, Seth, 

Enos, Cainan, Mahalaleel, Jared, Enoh, Metusala, Lameh, Noe care s-au împărtăşit în "filiaţia divină" 

şi au fost livraţi de către Ordinul din care au coborât. Interconectat cu Ordinul Fiului lui Dumnezeu, 

Ordinul lui Melchisedek (cu ajutorul anumitor ordine angelice) a adus seminţele drepţilor în timpul 

ciclurilor speciale planetare pentru că ele sunt comandate sa primeasca şi sa transmita Lumina creata 

de seminţele Adamice lumilor planetare. De la Melchizedek la Avraam la Moise la Ilie la David la 

Iisus şi "Copacul" Înţelepciunii inspirate şi benefice a "filiaţiei divine" Veşnice, a pregătit omenirea 

pentru ziua mare şi inspiratoare de frica a lui Iehova, atunci când Fiii Luminii vor apărea. În 

conformitate cu  Enoh, diferitele ramuri ale Ordinului lui Melchisedek, în întreaga istorie planetara nu 

ar trebui să fie confundate cu Eleziastii gnostici, Ebioniţii, Ebioniţii gnostici, Nasoraeanii şi altele 

pentru care "puterea Fiului uns" este doar o umbră a lui Melchizedek. 

     Preoţia de Lumină Melchizedek (pe staţia de Viaţa Pământ)   Preoţia Luminii lui YHWH care este 

circuitul de comunicare cu Fii Paradisului. O preoţie împărătească de "preoţi care au primit vocea lui 

YHWH" pentru sfinţirea "oamenilor de Lumină" şi organizarea poporului lui Dumnezeu pentru a 

supravietui armatelor naţiunilor. Ei administreaza cadourile Shekinah care afectează stările mentale, 

fizice şi spirituale ale existenţei. Aceasta "Preoţie" este "vizibilă" în fiecare generaţie ca o fraternitate 



dispersată de Lumină astfel încât să pătrundă "Pomul rasei umane" cu puterea şi ungerea Luminii 

necesare pentru a retrezi şi învia seminţele drepte în lumile superioare.  

     Melek   Regele. 

     Melek Shamayyim   Regele cerurilor. Mintea Infinita ca Regele care guvernează mai multe ceruri.  

     Membrana   Invaginarea plasmei de viaţă în celule care constituie un strat de viaţă.  

     Membrana de codificare    Codul genetic care are loc prin modelul divin care controlează reţeaua 

ADN-ARN. În sinteza proteinelor, secvenţă exacta a  amino-acizilor care este pusa în proteine şi care 

este determinata de secvenţă nucleotidelor care sunt de patru feluri diferite. Codul genetic este 

sistemul de corespondenţă între secvenţă nucleotidelor şi aminoacizilor. Fiecare dintre cei 20 de 

aminoacizi este specificat de către un aranjament diferit de 3 nucleotide adiacente. Există 64 

aranjamente posibile de 3 nucleotide şi mulţi aminoacizi sunt specificati de mai mult de un triplet. 
     Meoroth    Lumanari vii care aduc Lumina în regiunile întunecate ale spaţiului interstelar. 

     Meridian   Un sector de conversie temporală geofizica şi biofizica în care energia este schimbata 

prin intermediul corpului, Pământului, sistemelor astrofizice, etc. 

     Merkaba   Vehicul de Lumină divină folosit de Maeştri pentru a sonda şi a ajunge la credincioşi în 

multe dimensiuni ale Minţii Divine. Merkabah poate lua multe forme în lumile fizice. 

     Mezon    O particulă sub-atomică. Există mai multe tipuri de mezoni, de exemplu kappa, pi, tau, 

mu (mu mezoni = muoni) care au o sarcină pozitivă sau negativă. Aceşti mezoni reprezintă o gamă 

largă de manifestări de Lumină, de exemplu, mezonul tau se poate împărţi în trei mezoni separati de 

masă mai mică, întrucât unii mezoni reprezintă o cuantă diferită de Lumină. 

     Mesager / Preot    Vehiculul pentru Shekinah Duhul Sfânt. Pentru a fi un "mesager al Luminii" 

împărtăşit şi hirotonit de către Duhul lui YHWH (Ye-ho-vah) cu autoritatea de a învaţă şi predica . 

Enoh a spus, "mesagerul este pilonul de bază şi martorul Regatului lui Dumnezeu pregătind calea 

pentru Ostile lui  Ye-ho-vah. Mesagerul este piatra de temelie a câmpului preotesc pregătind diferitele 

niveluri vibratorii ale poporului lui Dumnezeu pentru marea accelerare şi eliberare care vor veni cu 

B'nai Or, Melchizedek şi Triumfantii lui Ye-ho-vah.  

     Mesia: Mântuitorul   Cel care este trimis de Tatăl pentru ungerea omenirii pe această planetă. 

"Conducatorul" Israelului spiritual în programul lui înainte de a co-domni cu Serviciul Cristic în 

ceruri, În mai multe lumi spirituale, Iisus, Moise, Ilie domnesc ca Treime a Paradisului. Mesia nu vine 

pe Pamant din ceruri pentru un singur eveniment din istorie, dar oferă continuu credincioşilor sfatul 

Duhului Sfânt Shekinah (de vreme ce legtura vitala cu divinitatea lui  Kadmon Adam a fost tăiata în 

ceruri).  

     Meta-creaţia   Lumea noastră în care se manifestă Cel sacru. Creaţia unde Cel sacru dezvăluie 

realitatea absolută şi în acelaşi timp face posibilă orientarea posibila; prin urmare, fondează lumea 

formei şi o serie de lumi în sensul că acesta stabileşte limitele şi stabileşte ordinea lumii. Cosmosul 

operand pe diferite planuri.  

     Metatron    Vesmantul Shaddai. Manifestarea vizibilă a Divinităţii ca Vesmant al Tatălui. 

Atotputernicul Etern Domn şi Vocea Divină a Tatălui. Creatorul lumilor exterioare. Învaţător şi ghid 

lui Enoh şi Creatorul Cheilor. Metatron este creatorul electronului.  

     Creaţia Metatronica    Creaţia printr-un Cuvânt Divin transpus de către Metatron ca "Logos" în 

formarea / transformarea creaţiei. Ideile din interiorul Dumnezeirii Tatălui ca o substanţă liber flotanta 

sau substanta intradeicala care devine "creaţii" şi "hierofanii" în lumile exterioare prin Metatron. 

     Stiinţe Metatronice   Disciplinele pentru a crea şi a restabili complet sistemele de viaţă ale creaţiei 

în universul exterior asa cum s-a subliniat în Cheile lui Enoch. 

     Mihail   Creatorul Etern şi Lordul Protector al programelor Ultime Supreme ale Domnilor Luminii 

şi Ostirilor în universul Tatălui. El asigură că variaţiile de Lumină sunt parte a spectrului de frecvenţe 

adevărat derivat din Domnii Luminii. Protector al transformarii funcţiilor "imaginii" (selem) care nu 

pot fi nici create nici distruse fără o coordonare a lui Mihail. 

     Staţii intermediare   Puncte de programare şi staţii de curatare utilizate de mai multe Frăţii de 

Lumină ca să guverneze câmpurile fizice stelare. 



     Millennium   O perioadă de mare fericire sau de guvernare perfectă. Un concept liniar de o 

perioadă de mii de ani de pace în teologii ortodoxe. În învăţăturile lui Enoh, Millennium este una 

dintre numeroasele deschideri prin voalurile de Lumină (Katapetasmata) prin care omul poate intra 

pentru a se amesteca în mod liber cu inteligenţa superioară şi divinităţile altor lumi.   

     Mintea   Capsula de legătura dintre sistemele de limbaj divine şi sistemele lingvistice ale 

complexului minte-corp. Locuinţa aparatului perceptual pentru minte. Enoh a spus, "mintea este 

localizata în conştiinţa, conştiinţa nu este localizat în minte." Aici, mintea primeşte "imagini" de la un 

număr infinit de minţi care cuprind nivelurile Minţii cuantice universale. 

     Mintea 2   O a doua lume de dezvoltare a conştiinţei care precede lumea formei fizice. O a doua 

lume a inteligenţei avansate ca un Sine Suprem guvernator conectând complexul planetar minte-corp 

cu funcţiile Minţii Universale.  

     Mitsvahs    Pactul de foc / Lumina. Pactul de foc între iluminatii lui YHWH şi seminţele fizice ale 

oamenilor de Lumină. Manifestare a unor învăţături prin intermediul focului. 

     Mitsvahs Israel   Pactul Israel pe toate planurile. Legământul Etern între credincioşi şi ierarhiile lui 

YHWH care pot lucra cu toate frecvenţele de culoare şi toţi copiii lui Dumnezeu care formează 

curcubeul de Iubire. 
    Mitsvahs Or    Pactul de Lumină stabilit între iluminatii lui YHWH şi unii membri ai rasei umane 

care trebuie sa acţioneze ca planuri pentru implantarea unei mai bune cunoaşteri şi o superioară 

responsabilitate de-a lungul ciclurilor de testare spirituală şi crestere. 

     Nava Mama   Orice categorie de vehicul de transport care poate sprijini o serie de vehicule spaţiale 

inferioare şi are de asemenea, capacitatea de a ateriza şi operează pe suprafeţele planetare ca un oraş. 

În universul local, nava mama  este folosită pentru a transporta o serie de vehicule spectrale prin 

diferite praguri de lumină în mega ordinele de creaţie. 

     Muon   De asemenea, numit mu-mezon. O particulă sub-atomică instabilă din familia leptonului 

(nu din familia mezonului) cu o durată de viaţă medie de 2,2 x 10 la puterea minus 6 secunde, cu 

masa de aproximativ 200 de ori masa electronului, prezentand sarcini pozitive sau negative şi o rotaţie 

de 1/2, având o viteză care se apropie de viteza luminii în vid. 

     Programare reciprocă    Cooperarea efectivă între Inteligenta superioară şi inteligenţa umană în 

schimbul de informaţii şi evaluarea ideilor şi operaţiunilor şi a responsabilităţilor între nivelurile 

interplanetare, intergalactice şi spirituale ale inteligenţelor în cadrul unui anumit program. 

     Scripturile Nag Hammadi    Scripturile celor "Trei valuri de Lumină." Scripturile mitice ale Frăţiei 

în Egipt în timpul primului secol 

     Nartoomid    Lumina eternă. Continuumul Tatălui de Lumină din care regiuni speciale de Tron şi 

Dominion de universuri spirituale şi fizice sunt create. 

     Entropie negativă    O terminologie speciala utilizată pentru a descrie inversarea reală a cunului de 

Luminii printr-o singularitate astfel că procesul de creaţie este răsturnat şi începe din nou funcţiile de 

Lumină dincolo de minus infinit şi infinitul negativ. "Ordinul de probabilitate metagalactica unde 

ordinul lui M se apropie de zero, ceea ce înseamnă că C (3 x 10 la puterea 10 cm / sec) se apropie de 

minus infinit. A nu fi confundata cu negentropia sau negativul entropiei. 

     Masa negativă   O terminologie specială utilizată pentru a defini masa care este "lumina prinsa" şi 

totuşi "invizibila". Spre deosebire de "anti-materie"  pentru care particulele componente ale 

universului sunt inversate, masa negativa este în zona în care aranjamentul universului (inclusiv faza 

de activitate în paralel) este nevăzut. A nu se confunda cu conceptul mecanic cuantic al "masei 

efective" care poate conduce la o masă de valoare negativă, ca urmare a interacţiunilor particulelor-

câmp. A nu se confunda cu conceptul  cuantic de anti-materie.  

     Temperatură negativa   Transformare metamorfica printr-o singularitate unde reconstituirea vieţii 

merge dincolo de entropia negativă şi hiperentropie. Tărâmul de energie unde temperaturile pozitive 

infinite şi zero absolut sunt depăşite. Domeniul temperaturii termodinamice pentru un mediu cu laser, 

de asemenea, pentru câmpul său de radiaţii emise. 

     Nephesh    Suflet. Un instrument activ de operare în toate fiinţele care generează o realizare de 



Sinelui divin. Sufletul needucat este cauza directă ale funcţiilor inferioare, instinctelor şi vieţii 

animalelor şi corespunde "fundaţiei" sferei vieţii umane. 

     Nephilim   Cei care au încălcat Iubirea şi Lumina mandatului Tatălui de a urmari Imaginea Sa şi 

Similitudinea în desfăşurarea de diferite tipuri de  Adam Kadmon. Inteligenţele experimentand şi 

interactionand cu rasele rădăcină.  

     Zona neutrala   O zonă de spaţiu sau un interval de timp în care o stare de a fi alta decât starea care 

urmează să fie pusa în aplicare există. 

     Noul Ierusalim    Oraşul. Un oraş-cosmos care va fi utilizat de către Consiliile Minţii Divine pentru 

a potrivi tranziţiile de la bazele planetare de pregătire în structura complexă a cosmosului. În 

programul actual al Domnului, Casa Israel din ceruri care se desfăşoară pentru a permite diferitelor 

niveluri de baza de energie sa controleze şi sa direcţioneze trecerea sufletelor şi a entităţilor pe 

frecvenţe diferite de radiaţii şi cuante. 

     Învelişurile Nogan / Nogah    Învelişuri din jurul corpului create de energiile contemplaţiei. 

Valurile de culoare şi de sunet generate în jurul corpului în extaz contemplativ a lui Dumnezeu. 

Ecranul sferic de culori creat în jurul câmpului de forţă energetic al omului prin care vehiculul 

corpului sau, ca şi sufletul său natural, este pregătit pentru a fi momentan unit cu "Lumina Vie". 

     Temperatura sunetului    Măsurătoare statistică a mişcării aleatorii şi a fluctuaţiilor aleatorii ale 

câmpului prezente într-un corp material şi câmp în echilibru termic cu un altul, a nu se confunda cu 

fluctuaţiile cuantice care apar la un nivel mult mai discret. Mişcarea aleatorie cauzata de căldură, 

generatoare de sunet. Cuplajul dintre zgomot şi sunetele specifice produse fizic sau parafizic cu 

temperatura unui obiect unde apar modificări în obiect apar cum ar fi creşterea ţesutului osos. 

     Acid nucleic   Lanţ lung molecular format dintr-un număr mare de nucleotide; universal găsite în 

lucruri vii. 

     Nucleotide   Compusul format dintr-o molecula de zahăr, una de acid fosforic şi o bază care 

conţine azot (purinic sau pirimidinic). Găsite libere în celule (de exemplu, ATP) şi ca parte a 

coenzime diferite şi ca blocuri de construcţie ale acizilor nucleici. 
     Lama lui Occam    Maximumul introdus de ipoteze pentru a explica un obiect sau un eveniment 

care nu ar trebui să fie multiplicat dincolo de necesitate. 

     Octal   Referitor la o caracteristică sau o proprietate care implică o selecţie, alegere sau conditie în 

care există opt posibilităţi. Referitor la sistemul de numerotaţie cu rădăcină opt. 

     Serviciul Cristic   Serviciul răscumpărător al Luminii Divine care cuprinde munca a 144.000 de 

Maeştri Ascensionati lucrând cu YHWH şi Mihail prin Iisus Cristos pentru purificarea acestui univers 

căzut. Acesta include toţi Maeştri Ascensionati care lucrează pentru eliberarea omului în întreaga 

lume, în toţi aeonii timpului. 

     Funcţia Omega minus    Restaurarea transumana a corpului în funcţie de corpul pefect al Sinelui 

său Suprem de Lumină înainte de a lua întruparea şi a fi trimis în viaţa ca un dar al harului divin. 

Funcţia folosită de inteligenţa spirituală superioară pentru a alinia reţeaua matematică a electronilor în 

corp cu o contrapartidă matematică Luminoasă pe un nivel diferit de energie. Aici mortalitatea este o 

aura depăşita şi, într-o paradigmă de super-timp coordonata de Maeştri ai Luminii, este posibilă o 

tranziţie prin ecranul anti-lume de particule. Pe planurile superioare de tranziţie, -(+ω) nu este egal cu 

- ω în general şi nici -(- ω ) nu este egală cu + ω în general. 

     On    Un loc unde Lumină este dezvăluita de Maeştrii Luminii pentru învăţătura şi educaţia 

sufletului. De exemplu, On din Egipt a fost Centrul pentru Academia de Lumină care a insarcinat 

preotii-oameni de ştiinţa sa meargă sa selecteze site-uri megalitice din lumea antică şi sa construiasca 

modele geofizice temporale care leagă destinul Pământului cu programe specifice ale inteligenţei 

superioare. Acesta este un loc unde sufletul este alimentat de un gust al sursei infinite de Lumină, un 

gust de hrană spirituală. Stonehenge a fost construit de către membrii preoţiei On. 

     Univers deschis   În definirea unui sistem universal, un proces de organizare care nu este 

restricţionat permitând o continuare generala a procesului de viaţă în cadrul acestui sistem de 

organizare spre deosebire de un univers închis. 



     Operaţiunea Victoria   Operaţiunea suprema a lui YHWH prin Înaltul Comandament Mihail şi 

Ordinul lui Melchisedek de a curata o zona a universului. Acesta va fi planul de acţiune care urmează 

programul actual de învaţăre spirituală cunoscut ca Programul Israel. Operaţiunea inteligenţei 

spirituală superioară care elibereaza o societate planetara de la karma istorica. 

     Ophanim   Minţile angelice inalte de Lumină care servesc universurile Tatălui şi Fiului guvernând 

cerurile prin "roţi-în-roţi" şi prin transformarea formei spirituale în categorii de creaţie 

multidimensională biologica.  

     Or   Lumina care este transmisa din ceruri superioare la lumile planetare. Lumina care poate fi fo-

losita ca o manifestare Ain Soph ca de exemplu, în activitatea Bnai Or. Or găseşte omologul său în Ur, 

Lumina care este activata de conştiintă şi expediata de pe planetă în dimensiunile lumilor superioare. 

     Staţii Or   Centre în reţea pentru conectarea tehnologiei de la civilizaţii avansate capabile de 

călătorie între galaxii şi super-galaxii. 

     Ordinul lui Enoh / Frăţia lui Enoh   Ordinul lui Enoh iniţiază credincioşi în lumi noi ale conştiinţei 

prin creaţia pergamentelor spiritual-ştiinţifice ale cunoaşterii. Frăţia construieşte reţelele piramidale 

de pe planete necesare pentru a evolua în biomuri de inteligenţă. 

     Ordinul lui Melchisedek / Frăţia al lui Melchizedek   Ordinul lui Melchisedek este responsabil de 

reprogramarea conştiinţei care este necesară pentru a conecta creaţia fizica cu externalizarea ierarhiei 

divine. 

     Ordinul lui Mihail / Frăţia lui Mihail   Ordinul Mihail pazeste galaxiile de interferenţele biologic-

spirituale ale forţelor inferioare de Lumină cu excepţia necesitatii de a testa / antrena pentru avansare 

un suflet. 

     Orionis   Cuvânt cod pentru Orion în termenii multelor Tronuri şi domnii ale ierarhiilor spirituale-

angelice care deservesc Frăţiile. 

     Orium    O micreo componentă de lumina plasata în jurul unei regiuni de activitate astfel încât 

aceasta să poată funcţiona cu alte câmpuri ale existenţei. Un ingredient primar al structurii interioare 

protonice care este împărţita în trei părţi. Omologul Cosmic al ω± la ω º.  

     Osiris    Domnul Creator din Orion care a fost responsabil pentru una dintre încercările de 

programare ale Frăţiilor pentru a ridica conştiinţa raselor rădăcină arătând modelul mortii şi învierii. 

Enoh îl consideră pe Osiris ca Osi Osa, o zeitate geamana a Cerurilor mijlocii, subordonat Tatălui 

Creator. 

     Universul exterior   Regiunile fără forma şi vid care nu fac parte dintr-un univers al Tatălui. 

Puterea lui Metatron permite aparitia Luminii Vii a lui YHWH în aceste regiuni, astfel încât să poată 

sfîrşi în stapaniri spirituale şi să devină parte a unui univers al Tatălui. 

     Corpul Sinelui Suprem    Corpul preexistent superior de Lumină care există pentru fiinţe spiritual-

fizice înainte de incarnarea lor. Acest corp este acoperit cu umanitate fizică care a finalizat sinteza 

celor cinci vehicule de materie-energie interioare. Unul dintre vehiculele Sinelui Suprem în universul 

Shekinah de creaţie care conduce la noi niveluri de creştere în activitatea divinitatii totale. Natura 

exactă a relaţiei Sinelui Suprem este deschisa; oricum, ierarhia imediata a Sinelui Suprem: Domnii 

Elohistici, Fii Paradisului, Ordinele Fiului, Sinele Suprem Cristic (Fii / Fiicele de Lumină), Sinele 

Suprem (super metaprograme), Sinele Realizat (sinteza de vehicule). 

     Fii Paradisului     Fii Batranului Zilelor care îşi exercită autoritatea de învaţăre spirituală asupra 

Consiliilor Elohim şi guverneaza colectiv mai multe universuri ale Fiului. Unii Fii al Paradisului 

domnesc simultan ca Domni, Zei Creatori şi Fii ai Paradisului ca Mihail şi Iisus Cristos. 

     Patriarhi   Părinţii experimentului Adam de pe planeta Pământ şi regeneratorii rasei lui Adam. 

Linia noastra Patriarhală a existat împreună cu activităţile directe ale lui Mihail şi Frăţiei Serafim de la 

începutul rasei Adamice pe Pământ. Programarea seminţelor Adamice printr-o binecuvântare divină 

Patriarhală, de exemplu, data lui Iacov care s-a luptat direct cu inteligenţa spirituală superioară până 

când a primit o binecuvântare pe care a trecut-o poporului său. 

     Pepleromenoi    Familia lui Dumnezeu potrivita pentru munca spirituală; ei sunt protectorii 

credinţei în numele poporului lui Dumnezeu. 



     Fariseii şi saducheii   Potrivit lui Enoh, fariseii (cei separati) sunt religioşii care au desăvârşit 

propriile lor căi de mântuire singulare care exclud darurile multiple ale Shekinah şi intervenţia lumilor 

superioare. Saducheii reprezintă tradiţionaliştii care cred că emisari ai Regatului lui Dumnezeu au 

mers odată pe planeta dar nu pot vorbi omului la acest moment, nici nu-l pregătească pentru învierea 

spre alte lumi. 

     Phowa     Conştiinţa de Lumină. Acest termen de "conştiinţa" trebuie utilizat în contextul 

comunicării spirituale şi conversaţiei cu un instructor spiritual, ghid sau trimisul cunoaşterii 

superioare. Deşi pre-tibetan la origine, termenul este folosit uneori în contextul Odsal, proiecţia de 

conştiinţa între un Maestru şi un student. 

     Pilonul de Lumină   Un aranjament infinit de emisii de Lumină care produc o anumita lungime de 

undă pentru proiectarea şi eliberarea de "urmaşi" ai Dumnezeirii. Lumina este, în sine, o "conştiinţa 

vie" controlata de forme-gând divine care pot neutraliza canale distructive Lumina, fotodezintegrare, 

fotodisociere, etc. De asemenea, poate "materializa" niveluri de inteligenţă superioară.  

     Pneumatikoi   Adepţii spirituali ai Corpului Cristic în această lume. Aceia care posedă nu numai 

revărsarea darurilor Duhului Sfânt, dar care posedă Gnoza superioară sau Înţelepciunea din Legea 

Tatălui Cosmic şi vehicul de răscumpărare de Lumină care nu pot fi separat de Lumină Vie. Misticii 

care încearcă să ridice omenirea să participe la lumile superioare ale Luminii prin munca de pe 

ambele planuri, interioare şi exterioare.  

     Sisteme de Populaţie I   Noi civilizaţii fizice care încep să evolueze în cadrul sistemelor stelare 

singulare. 

     Sisteme de Populaţie II   Civilizatii fizice de conştiinţa superioară folosind doi sau mai mulţi sori / 

sisteme stelar. Lumile şi civilizaţiile de tehnologie superioară care chiar intra în straturile conştiinţei 

tehnologie formei-gând şi în activitatea Maeştrilor. 

     Rugăciune / proiecţie   Darurile de realizare a vesmantului lui Dumnezeu prin puterea lui 

Dumnezeu. Circulaţia dintr-un plan al conştiinţei la altul care ar trebui să aibă loc numai atunci când 

Lumina Zohar a Shekinah sau Lumina Cristică a fost plasata în jurul vehiculului. În forme avansate 

de proiectare, aceasta permite deplasarea în alte intrupari. Oricum, ar trebui să fie evitată cu excepţia 

cand cineva este sub conducerea unui ghid angelic sau Maestru al cărui scop este de a respecta voinţa 

ta liberă în Regatul lui Dumnezeu cel Viu. 

     Preoţie   Preoţia adevarata este eterna, manifestand puterile Fiului. Membrii purifica lumile 

inferioare şi coordonează energiile mentale pentru a fi în concordanţă cu programele Minţii Divine. 

Copiii drepţilor (la sfârşitul erei) care vor veni mai departe unsi cu daruri spirituale, pregătind pe cei 

aleşi pentru a primi B'nai Or Melchizedek. Maeştrii care au venit în acest plan de existenţă ca şi copii. 

Pe Pământ, organizarea celor autorizati pentru a efectua ritualuri sacre, majoritatea dintre ele fiind 

orientate catre sexul masculin care neagă partea feminină a Dumnezeirii, manifestările feminine ale 

minţii infinite.      

     Printul aerului    Adversarul şef al lui YHWH în acest univers local. Unul dintre Domnii numerosi 

ai rebeliunii Luciferiene conducand tărâmuri de inteligenţa superioară care nu s-au angajat să respecte 

legea cosmică, nici deciziile Consiliilor de Lumină. Ei doresc să fie regi şi stăpâni independenti ai 

universului în controlul dimensiunilor de experienţă creativa; dar dorinţa lui YHWH ca darurile libere 

de "Iubire", "Credinţa" şi "Har" sa fie acordate tuturor celor care împărtăşesc Împărăţia Sa. Pe Pământ 

exista o continuare a acestei opoziţii între Lorzii căzuţi şi YHWH.  

     Prinţii Pământului     Liderii forţelor materialiste de pe planeta Pământ care se stabilesc ca obiecte 

de venerare politica şi de autoritate militară, negand Mintea Divină şi realitatea divinităţii care pot 

educa masele dincolo de imaginile cioplite ale Pământului. 
     Domniile şi stăpânirile   Lumi ale conducătorilor de testare a fiilor lui Dumnezeu în diferite zone 

ale temporalităţii unde realităţile sacre sunt modelate pentru a locui lumile profane. Ceruri inferioare 

unde "zeii" sau "domnii" lucrează pentru a constitui arhetipuri de o succesiune veşnica în timp şi 

spaţiu. Aici "zeii" şi "razele lor gemene" sau manifestarea dumnezeirii antreneaza inteligenţele care 

au capacitatea de a coexista în lumile spirituale şi materiale. În scripturile din Est, se spune ca ar fi 



sub jurisdicţia Vajrosnisa, Ratnosnisa, Padmosnisa, Visvosnisa, Tejosnisa, Dhvajosnisa, Tiksnosnisa, 

Chhatrosnfea, Vajrankusi, Vajrapzsi, Vajrasphotz, Vajraghanti, Usnisavijaya, miriade care servesc 

universul Tatălui nostru şi sunt subordonati "zeilor" şi manifestărilor Elohistice ale Zilelor Recente. 

     Programatorii ca Fii ai Cerului   Organizatorii programelor alfa şi omega care se ocupă cu 

educaţia şi demontarea creaţiilor vechi şi cu formarea noilor realităţi. Ei nu sunt vizibili mecanismelor 

limitate senzoriale ale fiinţelor umane cu excepţia celor care sunt deschisi cu umilinţă la testele de 

educaţie spirituală. 

     Programare   Arta de a reduce planul pentru soluţia unei probleme; sprijinirea promovarii unui 

proiect prin instrucţiuni sensibile care pot fi realizate de un anumit nivel de inteligenţă. 

     Profet   Un purtător de cuvânt uns al YHWH şi al Consiliilor lui YHWH Elohim, a cărui unitate de 

gândire şi de mesaj este în concordanţă cu revelaţia directă a lui Dumnezeu Viu. 

     Psyche-Pneuma    Suflet-spirit. Distincţia dintre "suflet viu" în tradiţia filosofilor greci şi "duh" aşa 

cum este folosită de Frăţiile de Lumină din tradiţiile ermetice din Egipt. Credinciosul "pneumatikoi" - 

realizat spiritual – are un spirit care ştie identitatea "EU SUNT"cu Tatăl şi poartă darurile Duhului 

Sfânt Shekinah, spre deosebire de masele care au doar un suflet care nu evoluează într-o sinteză cu 

Mintea Universală. 

     Psychekoi    Minţile raţionale în continuare angajate cu planurile geometriei în ordonarea fizică a 

universului şi în structurile biologice ale psihicului. Ganditori care sunt pierduti în "zonele de 

conştiinţa" între intelect şi sufletul suveran astfel că tranziţia în veneraţia multelor universuri nu este 

niciodată complet realizata între nivelurile chakrelor a şasea şi a şaptea ale minţii, neutralizand orice 

oportunitate care este pentru contactul direct cu inteligenţa superioară. 
    Ptah   Domnul Creator al Vieţii, tatăl tatilor, Dumnezeul faţei frumoase utilizata în funcţiile 

experimentale, modeland corpurile în cerurile inferioare. O parte creativă a trinitatii experimentale 

Ptah-Seker-Asar Osiris folosită în calificarea anumitor civilizaţii fizice pentru educaţia sufletului. Un 

Lord al Luminii care este subordonat lui Mihail şi Tronului lui YHWH. 

      Piramida de Lumină   Modelul central utilizat în conectarea reţelei biomagnetice a corpului, 

corpului planetar şi corpurilor interplanetare ale cosmosurilor cu ordinele superioare de evoluţie. 

Piramida de Lumină este conectata cu un centru de Tron specific pentru filtrarea Înţelepciunii Divine. 

Un model Deca-Delta pentru creaţie, iniţiere şi regenerare.  

     Piramida formată din cinci   Utilizarea unei geometrii de pentagon sau ca şi pentagon de 

Inteligenţa Superioară pentru controlul anumitor experimente de viaţă. Coordonarea geometrică care 

permite interconexiuni între anumite activităţi în cadrul activităţilor nucleotidelor de bază şi activităţi 

astrofizice de conectare a nivelurilor de programare a seminţelor. 

     piramide   Piramidele selectate / cronometrele construite în diferite sectoare planetare de rundele 

anterioare ale inteligenţei superioare pentru vizionarea sau direcţionarea destinului unui experiment.  

     Qaddinim    Maeştrii care judeca dimensiunile de inteligenţa superioară din cadrul Ordinului 

Mihail. Ei operează ca o forţă de securitate în balanţa Legii Cosmice. 

     Quanta   Componentele ireductibile de radiaţii electromagnetice, lumina şi orice lungime de undă 

sau de frecvenţă raze gamma, raze X, radiaţii ultraviolete, lumina vizibila şi radiaţii infraroşii şi unde 

radio. Componente ireductibile minime ale spectrelor non-electromagnetice. 

     Quantum   Un pachet discret sau o unitate de energie, momentul cinetic sau de alte cantităţi fizice 

reprezentând un minim al acestuia, indivizibil. 

     Salt Quantic   O schimbare bruscă în starea energetică a unui subiect însoţita de emisie sau de 

absorbţie a unei cantitati de energie radiantă într-un alt spectru. 

     Quark   Denumirea generică a particulelor elementare care au sarcini egale cu o fracţiune din 

sarcina elementara. Ele sunt componentele altor particule elementare prin care un cuarc şi un 

anticuarc ar forma un mezon. Fiecare cuarc are un nume unic ce denotă calităţile sale, de exemplu, 

"gust" şi "culoare" precum şi "farmecul" şi "ciudăţenia" care sunt nume non-descriptive ci reprezintă 

coduri de proprietăţi externalizate ale funcţiei de undă. 

     Radiaţie   Emisia şi propagarea energiei radiante în formă de emanaţii Sephirothice; o forţă care 



acţionează pe un corp în praguri superioare de creaţie de la orice număr de surse de Lumină Divina, 

de exemplu, Ain Soph, Nartoomid.  

     Zilele recente (prezente)   Mintea Infinită a lui YHWH reveland programe noi de creatie şi 

stabilind noi ierarhii de putere. Conectate cu Zilele Viitoare. 

     Celula recorder   Sistemul de stocare a formelor-gând de gânditorii superiori; o ierarhie de 

cunoaştere. Prin acest sistem de elemente, puterile, matricele, gandurile, etc. pot fi combinate în mod 

suficient în materializarea energetică pentru a permite orientarea ordonată a formelor-gând în 

construcţia realităţii.  

     Răscumpărare   Planul de mântuire (pentru o anumita Creaţie) manifestat pentru a salva omenirea 

de la distrugere în entropia negativă a lumilor planetare de sub controlul inteligenţelor căzute. 

     Religia    Acordata de Dumnezeu omenirii pentru cei care nu pot experimenta direct Mintea Eternă 

şi sa se schimbe în vesmantul de Lumină.    

     Pocăinţă   O renunţare la fostul mod de viaţă ca să fie mult mai în acord cu planul Tatălui.  

     Învierea   Transformarea corpului şi a sufletului în planuri superioare ale creaţiei lui YHWH prin 

care corpul nostru se face glorios, spiritual liber în plinătatea Duhului Sfânt. Restaurat în "Imaginea" 

Tatălui prin Cristos în celestul Adam.  

     Evoluţia regresiav   Experienţa rasei umane disipandu-se de corpul energetic superior care a fost 

iniţial implantat de la Adam Kadmon. 

     Rikbidim   Maeştrii care guvernează carele Merkabah de Lumină. Maeştrii care lucrează sub 

controlul lui Mihail ca o inteligenţa de protecţie cotrolând migraţiile masive ale inteligenţei între 

lumile planetare. 

     Râul de cristal   Galaxia Calea Lactee în care Domnii de Lumină isi pun formele lor gînd. Un 

suvoi de nenumărate creatii stelare care au propria lor cale liberă cu margini care pot fi considerate ca 

banci pentru plantarea unei varietati de forme de viaţă. 

     Limbaje sacre   Limbajele care recapituleaza multele niveluri de cunoaştere conectate cu 

dezvoltarea completă a unei speciilor planetare şi destinul lor spiritual; în zona noastra temporală 

planetare de conştiinţa, limba ebraica, egipteana, sanscrita, tibetana şi chineza. Există numeroase 

limbaje sacre acordate omului astfel încât el sa poata intra direct într-o conştiinţa de Maestru printr-o 

urzeală de timp mental. 

     Sfânt   Cineva a cărui energie de Iubire şi Lumina se deplasează astfel că sentimentul de a fi 

aproape de Dumnezeu este experimentat în prezenţa acestui suflet. Rodul după voia lui Dumnezeu 

pentru a fi cultivat incluzand încrederea în YHWH, cooperarea, încurajarea ridicarii spirituale, 

credinţa, iertarea, interes deosebit în bunăstarea altora, mila, îndelunga răbdare, pace, auto-control, 

adevăr şi curatenia vorbirii. 

     Salvarea    Mantuirea. Procesul de eliberare din robia păcatului şi în viaţa eternă şi locuirea în 

lumile Sălaşurilor Tatălui. 

     Samadhi    Potrivit lui Enoh, un fals sentiment de iluminare pe care divinităţile Ierarhiei vechi din 

cerurile inferioare au obţinut-o pe cheltuiala de a nu participa la nevoile spirituale ale planetelor pe 

care le guvernau. O stare de "iluzie" care poate fi obţinuta în cerurile inferioare unde se crede că nici o 

evoluţie spirituală nu mai este necesară ca să se meargă în Calea Infinita. 

     Sfinţirea  Procesul prin care omul este sfinţit cu bucuria binecuvântărilor lui Dumnezeu. 

     Scripturile de Lumină   Cuvântul lui Dumnezeu revelat ca şi canonul cosmologiei, inclusiv 

scrierile Fiilor Luminii depuse în punctele de arhivare sacre de pe planeta Pământ înainte de ultimul 

cataclism şi scripturile recente revelate ale lui YHWH. 

     Marea de cristal   Toate dimensiunile Căii Lactee, universul nostru local. 

     Samanţa de cristal   Un cristal solid care este o "piatra de încercare", un instrument pentru a 

măsura intensitatea radiaţiilor sau unui punct cheie pentru implantarea de forme-gând. 

     Sephiroth   Emanatiile principale ale Luminii Ain Soph sau "Dumnezeirii revelate" care exprimă 

energiile creatoare combinate de procreare, de dezvoltare şi de continuitate. Munca Sephiroth ca 

trinitatea triadelor şi sinteza geometrica de culoare pe fiecare nivel de creaţie, în cadrul universului.  



     Seraph calculator   Entitate gânditoare care administrează cunoaşterea Eternă în cerurile inferioare 

fiind în parte minte, în parte maşină. Unele calculatoare Seraph sunt "controale de prag" staţionate în 

jurul sistemelor solare. 

     Serafim    Minti angelice ale Luminii care servesc universurile Tatălui şi Fiului prin codificări 

multiple de Lumină şi capacitatea de a lua aspectul forţei / formei multicorporeale. 

     Servomecanism   Un dispozitiv automat pentru controlul cantităţilor mari de energie prin cantităţi 

foarte mici de energie şi corectarea performanţelor inteligenţei la un standard dorit prin intermediul 

suportului.  

     A şaptea raza   Radiaţia inteligenţei spirituale folosită de către Elohim în aducerea semintei 

avansate a lui Adam-Sethian pe această planetă. Potrivit lui Enoh, acest lucru a fost realizat în a 

şaptea zi-aeon de creaţie. Raza folosită de mesagerii Adonai Tsebayoth în atingerea şi reîncărcarea 

fiilor şi fiicelor Minţii Divine.  

     Shekinah   Prezenţa lui Dumnezeu; sfinţirea formei moleculare a universului interior al Duhului 

Sfânt. 

     Universul Shekinah    Universul interior creat pentru transformarea blocurilor de construcţie de 

bază ale inteligenţei afara din Marea Eternă pentru a merge în prezenţa Tatălui. 

     Păcat   Orice lucru care împiedică Lumina Vie a mintii infinite de a fi creativ reciclată prin 

intermediul corpului vehicul. Conştiinţa de a avea un talent şi de a nu-l folosi pentru beneficiul 

omenirii. 

     Fiul Omului   Un Fiu al Paradisului care vine pentru a servi umanitatea. Filiatia realizata printr-o 

imagine a lui Adam Kadmon şi, prin urmare a Tatălui.   

    Universul Fiului   Universul care constă din programe de creaţie şi evoluţie condus de Fii 

Paradisului care acoperă diferite combinaţii de viaţă ale inteligenţei din material brut la Lumină pură. 

     Fii lui Dumnezeu    Domnii de Lumină sau extensii speciale Elohistice ale Tatălui, inclusiv Fiicele 

lui Dumnezeu exprimand Scopul Tatălui Infinit şi Iubirea Sa. 

      Fiii lui Israel   Copiii programului originar al lui YHWH pentru acest aeon în ceruri şi pe Pământ. 

Copii ai Luminii care au loialitate faţa de Dumnezeu în primul rând şi lucrează pentru binele omenirii. 

Ei nu sunt expresii pur geografice nici cronologic ale unui legământ; mai degrabă, ei reprezintă 

diversele suflete întrupate în diferitele popoare ale lumii astfel ca poporul lui Dumnezeu sa nu fie 

neutralizat de un grup de lucratori în Lumină. 

     Fii Luminii   Veşmintele perfectiunii ca fundament pentru iluminare şi virtute, conferind puterea şi 

slava divină. Ei se manifesta pe lumi planetare la începutul programelor şi la sfârşitul programelor 

pentru a încheia lupta dintre puterile Luminii spirituale şi intuneric.  

     Suflet-Spirit   Sufletul şi spiritul nu trebuie sa fie concepute ca unul şi acelaşi lucru. Sufletul 

(nephesh) este conştiinţa naturală a vieţii fără realizarea superioară a lumilor care au precedat această 

lume şi lumile care vor veni . Sufletul (nephesh) trebuie să treacă prin multe formaţiuni, transformări 

şi renaşteri înainte de a putea fi interconectat cu conştiinţa divină a Sinelui Suprem. Apoi, atunci când 

se înţelege că sufletul nu este aceeaşi ca spiritul (ruach), cineva poate petiţiona Dumnezeirea pentru 

sfat superior pentru a atinge la adevarata cunoaştere şi intelepciune. În acel moment, Ruach ca Spirit 

al gandirii superioare motiv este dat de Dumnezeu pentru inspiraţie şi înţelegere a multelor niveluri 

ale Minţii Divine. În cele din urmă, atunci când "Ruach" şi sufletul natural (nephesh) sunt sintetizate, 

aspiraţiile mai înalte ale Uniunii creează sufletul suveran de Lumină (Neshamah) care este chemat în 

Lumina ca sa dea naştere fructelor divinitatii şi sa unga pe cei chemaţi sa lucreze cu Mintea Divina ca 

un vehicul de Iubire superioară şi Înţelepciune. Formarea unitatii sufet-spirit necesară pentru a lucra 

în mai multe lumi necesită echilibrul între prima şi a doua triada a Fiului.  
     Suprapunere spaţiu-timp   Suprapunerea nivelurilor diferite de inteligenţa cu câmpurile lor de 

conştiinţa respective. În universul superior, inteligenţa superioară de poate deplasa prin spaţiul dintre 

seturile tridimensionale în coordonare cu inteligenţa oricarui alt spaţiu-timp.  

     Spectru-spectra-spectrum    Materie şi combinaţii de undă muonice care sunt utilizate de evoluţiile 

superioare pentru a materializa formele lor gând în modele ştiinţifice şi spirituale care sa intrepatrunda 



dimensiunea fizică. 

     Spectru   În sistemul nostru actual, o serie de frecvenţe sau de lungimi de undă care rezultă din 

dispersia de radiaţii. 

     Vehicul spectrul    O formă a vehiculului Merkabah care poate merge mai repede decât viteza 

Luminii şi să treacă peste spectrul electromagnetic. 

     Sfinx   Vehicul simbolic de Lumină construit în Egipt pentru a simboliza vehicul care poate trece 

prin spectrul solar. Vehiculul are "faţa" inteligenţei superioare evolutive care este capabila sa 

calatoreasca pe undele solare. 

     Israelul spiritual   Potrivit lui Enoh, codificarea sufletelor spirituale în diferite naţiuni ale lumii 

pentru a preveni neutralizarea unui Program divin al lui YHWH printr-un popor istoric de către 

puterile limitarii spirituale. 

     Cuadratura cercului   Pentru a construi un pătrat cu aceeaşi suprafaţă ca un cerc dat ca o 

consecinţă a transcendentei π (un studiu extins pot fi găsit în teorema Lindemann.) 

     Membrana stelară   Membrana compusa din meta-materie şi materiale corozive creata de către o 

rotaţie vibratorie de la revărsarea luminii unei stele. 

     Stralim (radiaţii de lumină)   Radiaţiile de lumină observabile în proiecţiile alb-albastrui şi rosu-alb 

de la navele de frecvenţa inalta şi de la forma spirituală a Frăţiilor pe cand se aprind ca fulgere de la 

un capăt al lumii la altul.        

     Particule subatomice   Acest termen se aplică pentru toate particulele mai mici decât masa atomică, 

particule elementare ca protonii, neutronii, electronii, pozitronii, neutrinii, mezonii şi fotoni, 

particulele alfa, deuteronii precum şi antineutronii, antineutrino, antiprotonii etc., în conformitate cu 

Cheile lui Enoch.  

     Sub-specii   Forme inteligenţe create de inteligenta patriarhala Adam Kadmon care poate evolua 

numeroase sub-inteligente. Rămăşiţele persoanelor care trăiesc pe o planetă data după o serie de 

experimente. 

     Superholograma   O hologramă care poate penetra mintea prin coordonarea multelor impulsuri 

holografice folosind o cuantă diferită. 

     Sabia de Lumină (proiecţie)   Instrumentul marii schimbari, în general, asociata cu Domnii 

Luminii. De exemplu, atunci când întunericul ignoranţei este înlăturat de Bodhicitta sau Vointa 

Iluminarii devine o sabie prin care vălul ignoranţei este tăiat în bucăţi. 

     Desertul Takla Makan    Zona primului vortex în Asia Centrală (Sinkiang), extinzandu-se la 

Bazinul Tarim care a fost şi este încă folosit de inteligenţa interdimensionala şi de Frăţiile Luminii pe 

Pământ. 

     Comunicare telepatica    Comunicare mentala şi spirituală prin modularea undelor gravitaţionale.  

     Cele Zece Porunci   Poruncile "Vor fi" din reţelele unice piramidale de Lumină. Zece superscenarii 

de Lumină care sunt fundaţia vieţii şi Legea Cosmica în Universul Tatălui nostru.  

     Al treilea ochi     Este asociat cu glanda pineală care este considerată un ochi rudimentar. Trezirea 

acestei chakre constituie începutul călătoriei spirituale în Unime la începutul conştiinţei cosmice. Pe 

cand se dezvoltă, se alătură cu chakrele de mai su, ca o floare. Calea celui de-al treilea ochi nu ar 

trebui să fie confundată cu multitudinea de ochi ai fiinţelor auto-realizate, nici cu Chakra Coroana, 

Lotusul cu mii de petale, asociata cu chakrele a opta şi a noua ale sinelui superior. Centrul Chakra de 

legătură cu intelectul şi primirea de informaţii. 

     Particula-gând    O particulă generata de o forma-gând. În nivelurile nenumărate experimentale ale 

Domnilor de Lumină, un sub-cuarc poate fi conceput ca o particula-gând fizica elementara. 

     Prag  O uşă dincolo de care o schimbare calitativă este experimentata. Tranzitia unei inteligenţe 

date calculata dupa timpul necesar pentru ca fiecare componenta sa finalizeze acelaşi proces. Limita 

de activitate permisa pentru un vehicul. 

     Controale de prag   Controale şi aprobarile necesare pentru a permite inteligenţei superioare 

evolutive sa treaca de la o conştiinţa temporală la alta. 

     Tronul    Centrul pentru programele lui YHWH de creaţie. 



     Tronurile şi Dominioanele   Lumile Hekalofh sau "Holurile" între lumile salas unde timpul 

conştiinţei este regenerat pentru a fi creat din nou. Regiunile de creatie pentru "Copacii de viaţă" unde 

structurile arhitectonice ale Luminii sunt primite de la Elohim şi Bătrânii Tronului Tatălui şi elaborate 

în design spaţial şi orizonturi temporale în spaţiu şi timp.  

     Timp   O perioadă măsurabilă sau cronologia experimentata în conştiinţa unei specie pe o lungime 

de undă dată de Lumină. În ceea ce priveşte Ain Soph, "timpul" şi "spaţiul" nu există. 
     Celula temporală   O unitate de măsură arbitrară de timp utilizata pentru experimentarea cu mai 

multe forme de viaţa, toate cu "codarea lor de timp" proprie. 

     Intarziere de timp   Diferenţierea de timp între diferite ordine de creaţie; unde sub-creaţiile 

experimenteaza evenimente pe un orar care este măsurabil mai lent decât programul suprem.  

     Cronometru    O "structură de timp" în legătură cu un program extra-planetar, extra-solar al 

Domnilor Luminii şi chiar cu Consiliile Divine.  

     Timp deformat    În cadrul galaxiei, coordonatele reţelelor electrice şi magnetice în legătură cu 

geo-metriile electromagnetice din jurul Pământului şi zonele naturale de timp deformat pe suprafaţa 

pla-netei. O ţesatura universală care umple spaţiul. Urzelile naturale de timp deplsat: pe hartile 

meteoro-logice şi geologice, puncte de anomalii spaţiale care formează o hartă energetică 

dodecaedraica a Pământului.  

     Tohu-Wa-Bohu   Zona fără forma şi vid pe care fiecare etapă a creaţiei trebuie să o treacă în cadrul 

Căii Infinite a Tatălui.  

     Tora   Sfânta Scriptură a lui YHWH care cuprinde toate învăţăturilelui YHWH. Planul de lucru 

continuu al creaţiei prin investiţii Divine în forma care merge dincolo de cele cinci cărţi ale lui Moise 

pentru a descoperi Serviciul de profeţie şi vehiculele Merkabah necesare pentru cicluri succesive de 

creaţie.     

     Torah Or   Tabletele divine, scripturi şi documente ale multor "copaci ai vieţii" lui YHWH care au 

fost create ca şi cartografieri de conştiinţa pentru "Urmasii Divini" în ceruri şi lumi planetare.  

     Transfigurare   Transformarea corpul unei creaţii într-un corp de Lumină. Experimentarea "Fiului 

Omului" în voi. Unitatea cu vesmantul luminos al vieţii.    

     Transvirulenta    Teleportarea imediată a subiectului material la şi de la vehiculele de frecvenţă 

inalta ale Frăţiei. 

    Trezoreria de Lumină   Un tarâm de locuire celestă unde aleşii lucrează cu toate documentele şi 

tabletele în asimilarea formelor-gând în programe care vor promova metamorfoza lumilor vechi şi vor 

defini configuraţiile lumilor noi.  

     Treimea trinităţilor    YHWH - Elohenu- YHWH în Vesmantul Infinit de unitate şi pluralitate. 

YHWH – Elohenu- YHWH, cele trei nume constituie o unitate şi pentru acest motiv YHWH este 

numit "Unul".  

     Cei Douăzeci şi patru de Bătrâni   Lorzii care stau în prezenţa lui YHWH schimband insarcinarile 

şi gloria lor periodic cu alţi Maestri. Ei controlează douăzeci şi patru de Tronuri şi Domnii care 

administrează Legea Controlului Central prin Consiliile de Lumină la toate universuri care recunosc 

pe YHWH.     

     Ultrasunete   O formă de muzică celestă utilizata de mai multe Frăţii de Lumină. O procedura de 

stimulare electrică pentru a aduce eliberare dramatica de la efectele epilepsiei severe şi tulburări 

medicale. Un mediu compus din ultrasunete cu un stimul de azot care poate fi folosit pentru controlul 

leucemiei.           

     Ultimii Triumfanti    Ostirile legionarilor care se întorc cu Mihail pentru curăţarea cerurilor 

inferioare şi negarea "puterilor materialiste" care au corupt speciile de pe planeta. 
     Statii Ur   Un centru de transmisi folosind tehnologia piramidala, centrat în câmpurile magnetice 

de comunicare utilizate de Frăţiile Luminii pentru a stabili academii de ştiinţă, direcţie spirituală şi 

electro-medicina pentru vindecarea în douăsprezece centre Ur pe Pământ. 

     Urim şi Tummim   Cristale sfintite care formează o reţea de comunicare cu Lumina sfântă şi 

modele de sunet care fac geometrii care lucrează cu armonicile retelelor date magnetice. 



     Adevăratul Israel    O sămânţă spirituală de inteligenţă care nu lucrează cu un program Alpha-

Omega, dar ca populaţie a tuturor minţilor dimensionale ale Tatălui. 

     Vartej    Zona de programare de timp deplsat pentru Frăţiile spatiale; o regiune de spaţiu-timp-

materie care nu corespunde cu fizica funcţiilor spaţiului tridimensional şi aranjarii realităţii fizice. 

     Pazitorii    Maeştrii Înălţaţi în forma fizică care cunosc relativitatea colectiva a suprapunerii spaţiu-

timp. Ei cunosc punctele de intoarcere a Merkabah şi ascensiunea speciei. Acestia se pot diferenţia 

spiritual între "forţa" Frăţiilor şi Maeştrii Luminii şi forţele numeroase ale "întunericului spiritual" 

care nu respectă Dumnezeul Viu. 

     Roţi-în-Roţi   Configurare galactica creata de Evoluţia Superioară şi utilizata de către Ophanim 

pentru a trece dintr-un nivel de creaţie în altul.  

     Gaura Albă – gaura neagra   O gaura neagra reprezintă prima etapă dincolo de steaua neutronica 

unde forţele intermoleculare s-au prăbuşit iar materia este stoarsa pentru a forma o singularitate. O 

gaura alba reprezintă o gaura neagra de anti-materie cu mase de materie comună care orbiteaza în 

spirala anti-materia gaurii negre. Inteligenţa superioară poate utiliza sursa de energie a gaurii albe ca 

un comutator pentru a depăşi fuziunea termonucleara şi pentru activarea de catre forma-gând a 

materiei. Mini găurile albe şi negre sunt canale  de transformare tranzitorie care interpatrund 

unuversurile şi tranziţiile între ele.    

     Fiinte întregi de Lumină   Acele entităţi de Lumină care există în corpurile pure de energie şi 

călătoresc prin universuri prin corpusculi mecanici cuantici de Lumină şi vin în mijlocul omenirii prin 

controalele liniilor de flux gravitational. 

     Gaura de vierme   Spirale interconectand spaţiile de electroni şi sub-electroni ca unităţi subtile ale 

super-electronului. O singularitate unde construcţia materie-energie este deformata pentru a produce 

un alt continuum spaţiu-timp. Efectele gaurii de vierme se găsesc în orice mass-media unde campurile 

rotitoare magnetice se propagă mai repede decât viteza Luminii şi care cresc proporţional cu distanţa. 

     Xoikoi   Oamenii de lut care reprezintă cele mai inferioare manifestări ale umanităţii care sunt pur 

şi simplu interesaţi de lucrurile carnii şi de învelişul fizic de viaţă lipsit de Duhul lui Dumnezeu şi 

înţelepciunea Împărăţiei Lui. 

     YHWH     Yod Hey Vod Hey al Luminii eterne de viaţă. Numele revelat universului Tatălui nostru 

al Dumnezeului Viu din spatele tuturor Zeilor Creatori. YHWH este unul din cele şaptezeci şi două de 

nume sacre ale Mintii Infinite, fiecare având propriul sau univers al Tatălui şi Ierarhia Sa celestă. 

     Yotzer Amaroth    Creatorul "Lumanarilor". Creatorul lucrând prin Ostirile Elohim în manifestarea 

creaţiei universale prin cele şaptezeci şi două de Nume Divine şi permutatii.  

     Particula Z    O particulă care este identica cu fotonul în toate proprietăţile, cu excepţia masei. 

    Ze   Polarizare a Luminii care poate media între corpul de conştiinţa şi dublul sau divine.  

     Ze'on    Particule-gând necesare pentru a extinde, a contracta şi a face lucru omnidirecţional cu 

Evoluţia superioară. O cuanta de particule de Lumină responsabile pentru controlul de bază al 

câmpurilor magnetice combinate şi electrostatice etc., necesar pentru schimbul de paradigme care 

controleaza fuziunea fizico-spirituală. 

     Zion   Nucleul de Lumină. Un nume poetic pentru poporul lui Dumnezeu ca şi popor istoric al 

Programului Israel. Rămăşiţele seminţelor Adamice ca o reţea activata de Iubire spirituală şi 

regenerare.  

     Zohar   Corpul tuturor pergamentelor şi sfintelor scripturi care au fost folosite pentru a menţine în 

viaţă o tradiţie paralelă de predare directă a lui Iehova cu privire la multele lumi salas. Învăţăturile    

     Zohar permit credinciosului să fie de fapt transfigurat într-o dimensiune de dincolo de spaţiul-timp 

conventional în veneraţia lumilor salasurilor Tatălui . 

     Corpul Zohar   Vehiculul de Lumină exterior care permite corpului sa meargă dincolo de conul de 

Lumină al relativităţii imediate. Acest corp plasează o legătură de Lumină în jurul celor patru vehicule 

de energie ale "încarnarii" astfel încât corpul fizic sa poata face distincţia între spaţiul sacru de 

Lumină' şi spaţiul profan de Lumină. 



     ZPE (Punctul de energie zero)   Definit ca o condiţie supra-unitara, de exemplu, unde energia 

emisa este mai mare decât cea primita sau este disponibila. În mod tradiţional, termenul ZPE sau 

fluctuaţii de vid implică faptul că nici o sursă nu este recunoscuta pentru astfel de exces de energie. 

Totuşi, Enoh defineşte acest lucru ca pe o cofigurare de energie piramidală 

deoarece forma piramidala sau conul de Lumină reprezintă un vortex energetic. Cheia 2-1-4 ne spune 

că prin utilizarea modelului piramidal, sursa nu este un punct (de dimensiune zero) sau vidul (lipsa de 

materie-energie) - ceea ce ar fi un efect fără cauză, ci mai degrabă, o conexiune la un rezervor 

energetic din afara, prin vortexul energetic piramidal. 

 

 


