
Titlul original in limba englez6,

A master's key for manupulating time

Copyright @ JZ Knight 2002. Editie in limba romdnd autorizatd 9i
publicatd de M.M.S. Publishing House, 2013.

Aceastd traducere se bazeazd, pe edi{ia in limba englezd., care
reprezintdinvdtdturile originale predate de Ramtha; in mod inevitabil,
este posibil ca o parte din mesaj sd se piardd prin traducere. Toate
drepturile rezewale. Nicio parte din aceastd publicatie nu poate fi
reprodusd sau transmisd in nicio formd si prin niciun fel de mijloace,
electronice sau mecanice, inclusiv fotocopiere, inregistrare sau
prin orice alt sistem de stocare gi recuperare a informaliei, fdrd
permisiunea in scris oblinutd dela JZK Publishing, diviziune a JZK,
Inc. Conlinutul acestei cdrli se bazeazd, pe Dialogurile lui Ramtha, o
serie de inregistrdri magnetice inregistrate la Biroul de Copyright al
Statelor Unite, cu permisiunea lui JZ Knight 9i a JZK, Inc. Aceastd
lucrare sebazeazd, pe transcrierea parfiald a Dialogurilor lui Ramtha,
Caseta 327.02, Discovery of the Soul and the Book of Life. 18
februarie, 7996. Copyright 1996 JZ Knight.

Ramtha@, Ramtha Dialogues@ (Dialogurile cu Ramtha), C&E@,
Consciousness & Energy@ (Conqtiintd 9i Energie), Fieldwork@
(Lucrul pe cdmp), The Tank@ (Labirintul), Blue Body@ (Corpul
Albastru), Twilight@, Torsion Process@ (Procesul de Torsiune),
Neighborhood Walk@ (Plimbarea), The Grid@ (Grila), Create Your
Day@ (Creazd-fi ziua), Become a Remarkable Life@ (Sd Devii o Via{d
Remarcabild), Mind As MatterSM (Mintea Ca Materie), Analogical
ArcherySM (Trasul cu arcul, legat la ochi), Time TilesSM (Blocuri de
timp) 9i GladysSM sunt mdrci inregistrate ce aparlin lui JZ Knight 9i
pot fi folosite numai cu permisiunea ei.

Pentru informalii suplimentare despre ?nvdtdh.rrile lui Ramtha, contactati:

$coala de lluminare a lui Ramtha,
PO Box l210,Yelm, WA 98597, SUA

www.ramtha.com

La gura gemineuluifu9^
Cheia maestrului

pentru manipularea
timpului

Editura M.M.S.
2079



CUPRTNS

MesR.l urlpoRmNT cu pRMRE LA TRADUcERI........,.........,......,..... 1 1

CuvANr ixRrNre tA NouA EDTTIE .:......., ................, 13

O prRspecrvA DrN pARTEA cEAIALTA ........,.......,...15

ir.r lurr,trNR ixrRrcn rteRNnATI, cE vALoREAZA AcEST MoMENT? ,.....25

Drzor-vAREA - ARTA METAMoRFozEL..... 35

ReooolAu rREcurul DE FIEcARE onrA cAt to MANIFEsrAM. .. . .. .. .. . . . 45

CAr-nronlt iN nup: ScHIMBAREA TREcuTuLUI $t A vnroRULUr....,....55

Cnelq ueEstRULUr: supRApuNEREA IMAGINII MENxALE ...,.,............. 63
Dureazd doudzeci $i una de zile sd schimbi

re{eaua neuronald ...............7t
Sd invd{5m sd trecem in creierul mijIociu..........,............. 73
'Creuzetul alchimistului ..............77

,,Rearanjim trecutul de liecare datd cdnd manifestdm" .,..81

Epn-oc oe JZ KNlcnr: cuM AU tNcEpur roArE AcEsrEA...............83

GlosRRuL r-ur RRpnrn ...............,....95



MESFU IMPORTANT
CU PRMRE tA TRADUCERI

Aceastd carte sebazeazl pe Dialogurile lui Ramtha, o
serie de inregistrdri pe bandd magneticd gi pe compact disc

a prelegerilor $i invdtdturilor oferite de Ramtha. Ramtha a

ales-o pe americanca JZ Knight ca fiind singurul canal care

sd li transmitd mesajul. Singura limbd pe care o folosegte

pentru a-gi comunica invdtdturile este limba englezd. Stilul

discursului sdu este unic ai extrem de rieobignuit, fiind
adesea infeles gregit ca arhaic sau ciudat. Ramtha a explicat

cd alegerea cuvintelor, modificarea cuvintelor, constructia

frazei gi aranjarea verbelor gi a substantivelor, intreruperile

9i pauzele in mijlocul frazei sunt toate intenfionate, pentru

a ajunge la niveluri multiple de acceptare 9i interpretare,
prezente la un public compus din oameni provenili dintr-o
varietate de domenii culturale 9i pdturi sociale.

in scopul pdstrdrii autenticitdtii mesajului transmis de

Ramtha, am tradus cartea cAt mai aproape cu putinfd de

cuvintele originale, pentru a-i permite cititorului sd aibd

experienla invdfdturii, ca gi cqm ar fi fost prezent, Dacd

gdsifi fraze care par incorecte sau ciudate pentru forma
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ffi lingvisticd actuald a limbii dumneavoastrd, vd incurajdm

sd mai citifi o datd paragraful respectiv, strdduindu-vd sd

surprindeli inlelesul de dincolo de cuvinte, mai degrabd

decdt sd aveli, pur 9i simplu, o atitudine criticd cu privire

la construclia literard. De asemenea, vd incurajdm sd facefi

comparafie 9i sd consultali sursa, publicalia originald in

englez6, de la JZK Publishing, o diviziune a JZK,lnc', ca

sprijin in scopul claritdfii. Vd dorim toate cele bune gi o

lecturd pldcut6.

Editorul

1.2 13

cwANTiNarmrE rA NouA EDTTTE

Seria ,,in fafa gemineului" este o bibliotecd deschisd ce
con{ine cele mai importante teme de interes despre care
predd Ramtha.

Aceste serii de invdfdturi sunt menite pentru tofi
studentii Marii Lucrdri cdrora le plac invdtdturile lui Ram.
De asemenea, colectia inten{ioneazd sd fie un instrument
continuu de invdfare pentru studenfii gcolii de lluminare
a lui Ramtha gi pentru tofi cei care sunt interesafi gi care
cunosc invdfdturile lui Ramtha. in ultimele trei decenii,
Ramtha si-a aprofundat gi 9i-a ldrgit continuu si metodic
expunerea despre natura realitdtii gi aplicarea practicd a
acestei expuneri, prin diferite discipline. Editorul presupune
cd cititorul a participat la un Sejur pentru incepdtori sau la
un seminar oferit de $coala de Iluminare a lui Ramtha, sau
cd, cel pu{in, cunoagte materialul pe care il predd Ramtha
claselor sale de studenfi incepdtori. Aceste informatii
introductive se gdsesc in Ramtha: Ghidul incepdtorului
pentru crearea realitd;ii, editia a... [...]

Am inclus in seria ,,in fala gemineului" un glosar cu
cdteva din conceptele elementare pe care le folo5egte
Ramtha, astfel incdt cititorul sd se poatd familiariza cu



aceste invdtdturi. De asemenea' am introdus 9i o scurtd

prezentare a lui Ramtha f6cutd de JZ Knight, ln care

este descris cum au inceput toate aCestea, pentru cei

care nu cunosc povestea. Delectati-vd cu invd!6tura 9i cu

contemplarea.
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Salutdri, frumogii mei mae$tri! Vd salut din Domnul
Dumnezeul fiinfei mele cdtre Domnul Dumnezeul fiinlei
voastre - gi bine afi revenit! Hai sd bem! Frumos, frumos,

frumos!

Preaiubitul meu Dumnezeu

Sunt in campanie.
invdt

mai hotdrdt
despre originile mele,

despre puterea mea
gi despre scopul meu.

Preaiubitul meu Dumnezeu,

am venit aici, laolaltd

cu Spirite inrudite,
ca sd dezvolt gi mai mult

. campania asta a mea.

Jie ili spun,
pe orice

md concentrez,

aceea accept.

$i, Dumnezeulmeu,
inchiriazd vdlul

care md separd
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de ceeace egti tu
acum

9i pururi
gi in vecii vecilor.

Aga sd fie.

Pentru viatd.
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intr-o zi am fdcut un apel al nafiunilor - 9i erau oameni

de peste tot, dar nu de aici. $i in ciuda a ceea ce se

numegte barierd de limbai gi barierd culturald, ei s-au simlit

acasd aici, au inteles 9i au fdcut lucrarea in mod superb. $i
niciodatd n-a trebuit sd-i scot din veceuri sau de prin tufiguri

sau din magind, pentru cd au venit prea departe 9i au

trecut prin prea multe. Au fost adevdrali pelerini 9i,

intotdeauna, adevdratul pelerin este cel care i9i va ldsa

deoparte starea de om de dragul invd{dturii sale.

Acum, anul acesta, in timpul vostru, mai mulli dintre

studenfii vogtri au trecut din acest plan - 9i au trecut.din

acest plan cu demnitate gi curaj. Dar cei care au plecat

erau deja pe drum, cdci boala lor devenise ceva integral

in gdndirea 1or. $i, oricdd ar. fi incercdt -: du fdcut mari

eforturi, dar, vedefi voi, efortul, cum ar veni, devine

inlelepciunea din partea cealaltd. $i vreau sd gtili cd nici

unul din oamenii mei nu iese din corpul acela pentru

totdeauna gi pe care sd nu-l intdlnesc, iar ei m-au

cunoscut cu to{ii - gi eu pe ei. $i spre marea 9i minunata

lor uluire, eu chiar exist. $i n-a existat nicio fricd; a fost

doar iubire, indescriptibild. Iar ei au ldsat deoparte corpurile

acelea decdzute gi bolnave. $i niciunul din ei nu avea nicio

vdndtaie spirituald - iar noi pentru asta cdutdm sd lucrdm.
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$i in recapitularea lor am fost cu ei la recapitularea

lor. Si am rds, iar ei au pldns 9i eu am rds, pentru cd

atunci cdnd s-a terminat, cdnd toatd energia lor a trecut

9i ei au vdzul ce ar fi putut sd facd mai bine 9i au vdzut

ce au stricat in altii, in viala lor, 9i cdnd, spre minunata

lor uluire, au ajuns la o mare pace' cdfiva, doi mai

exact, incd mai erau agdlafi de suferinta corpurilor lor

gi de invinuirea altora, dar au ajuns sd vadd asta 9i au

ajuns sd inleleagd cd suferinfa nu e ceva ce iti fac altii'

E ceva ce e acceptat de cel care suferd' Iarei au ajuns

sd inteleagd asta - qi cdnd au infeles, asta a fost tot ce

era de eliberat.
Asa cd, pe mdsurd ce s-a desfdgurat drama lor - 9i weau

sa qtiti asta - liecare carle pe care au ghicit-o, au avut

ocaziasd vadd cartea aia 9i au avut ocazia sd se priveascd in

cdmp gi sd se uite la visele lor in cdmp, 9i au avut ocazia sd

vadd - ca bonus - ce a creat gdndi rea aceea, ca potenfiale,

pentru ei, lucru pe care nimeni altcineva nu-l vede' $i asta

a fost superb, pentru cd ei au o oportunitate' sd accepte

acele potenfiale, dacd vor sd revind ca inlelepciune 9i sd le

trdiascd in urmdtoarea lor viafd.

$i ceea ce au awt tofi ocazla sd vadd - lucru pe care

nimeni altcineva nu l-a vdzut vreodatd - este cd marea lor

dorintd nu a fost sd il vadd pe Dumnezeul lor, pentru cd

Dumnezeul lor era prezent, ci sd vadd un vast nimic' $i
aga cd am gters ecranul gi am adus fereastra, iar ei au avut

ocazia sd treacd in Vid. Asta e sublim. Nu poli sd in{elegi

ceea ce se numegte infinitate, practic, cu mintea unui om,

deoarece capacitatea lui de a o imagina este restrdnsd de

propria lui definilie a limitdrilor. Dar ce este Vidul? 9i cu

totii au avut ocazia sd il experimenteze. Cu tolii au avut
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-:-ocazia sd se intoarcd la PunctulZero - lucru pe care, intr-o

zi, abia agtept sd il fac Ai cu voi.

Vreau sd Etiti cd ei continud sd invefe. Se afl6 intr-un

mare Sejur. $i ce studiazd? Studiazd cdrlile propriei lor
limitdri, legile pe care le-au conceput aici 9i lucrurile peste

care nu au putut sd treacS. Nu e un studiu greu, nu cu

pregdtirea 1or. $i au fost invitati sd arunce o privire 9i la

voi sdptdmhna asta - 9i sunt sigur cd probabil o sd ii
vedeti pe unii dintre ei, pentru cd asta e marea 9coal5 pe

care au iubit-o gi a cdrei insemndtate o infeleg.

$i acum, cd v-am spus asta, un lucru ar trebui sd

inlelegefi, c6 noi - voi gi cu mine - suntem o adunare

dintre cele mai rare. Suntem rari, in sensul cd e foarte

greu pentru om sd fie Dumnezeu, e foarte greu, pentru

cd simfurile omenegti preiau controlul, pentru cd

niciodatd nu au fost folosite cum trebuie sau invdtate cum

trebuie despre cum sd fie experimentate in a face cunoscut

necunoscutul, E foarte greu. Faptul cd atdt de multi ati

cdldtorit pdnd aici, oricare ar fi scuzele voastre * asta

spune multe despre voi gi ar trebui si Etiti lucrul dsta, cd

gcoala asta nu e o gcoalS grea. Ceea ce predau eu nu e
greu pentru cd, vedefi voi, deja aveti lucrurile astea in
voi. Ceea ce e greu e lupta dintre starea voastri de om 9i

divinitatea voastrd. Asta face ca toate astea sd fie grele'

Faptulcd voi revenifi 9i lucrali aici, in Spiritulunui singur

grup, e ceva minunat, e frumos. Este frumos pentru cd, de

Iiecaredatd cbnd lucrdm in cdmpurile lui Dumnezeu,Iacem
ceva care conteazd in viata voastrd. Pentru voi, acest ceva

dureazd cinci minute gi poate cd, din tot Sejurul 6sta, in
voi o sd fie schimbate numai cinci minute. Bun, mie mi-ar

pldcea mult mai mult decAt atdt, dar dacd tot ce puteti si


