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Sufletul este cel care inregistteazd, care fine socoteala

treburilor neterminate, prin care realizdrile fiecirui subiect

sunt completate in mintea lui Dumnezeu, aceasti minte
fluidd pe care cei din vechime obignuiau s6 o numeasc6

Biblioteca Akashicd, dar ea nu inseamni nimic altceva, decAt

spaliu. Astdzi, o cunoagtem sub un termen mult mai sofis-

ticat, numit cAmpul cuantic, iar numele siu spiritual este

mintea lui Dumnezeu.

Biblioteca Akashicd, un termen din acela ocult, insemna
spafiu cu cunoagtere, un etetr, un fluid subtil care continea
toate gAndurile, toate actiunile, toate faptele, infiptuite gi

neinfiptuite de fiecare generafie, nu numai aici, dar gi de

toate generafiile de flor6, faund gi bacterii. Tot ce a primit
via!6 de la Dumnezeu are viafa surprinsi in acest spaliu -
qi nu e vorba doar de oamenii de aici, de pe PimAnt. $i
oamenii din P6mAnt, oamenii de deasupra PdmAntului,
oamenii din Calea Lactee? in spaliu - ceea ce se numegte

mintea lui Dumnezeu in timpul instantaneu - voi, care ali
triit mereu, suntep imprimafi pe aceastd structurd in toate
gdndurile, in toate cuvintele, faptele, intenfiile qi in tot restul"

E o bibliotecd vie. Spaliul acela nu numai cd vi implicd qi

pe voi, dar mai implicd inci unsprezece miliarde gi jumitate
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de alte planete din Calea Lactee care susfin viafa, la fei ca

aceasta, pe diverse trepte de involufie gi evolufie.

Fiecare gdnd analogic care a existat weodatd, in esenfd,

este mintea lui Dumnezeu. Fiecare floare care infloregte 5i

se ofileqte primdvara gi vara gi-a primit viala printr-un astfel

de apogeu. Apoi, Dumnezeu s-a indepirtat de floare, pentru

ca, acum, floarea, cu respirafia ei de via!6, sd poatd si fie
o fiinla independent6 qi si se suslind qi sd se populeze. pe

sine la nivel intrinsec. Daci Dumnezeu este intotdeauna

prezent la nivel analogic, floarea nu se formeazi niciodat6.

A trebuit si existe o devenire gi o indepirtare, astfel, prin

gralia lui Dumnezeu, pentru a permite ca ceea ce a creat

Dumnezeu sd fie lucru vtu, care respirS. Dac6 Dumnezen

ar fi avut nevoie doar de unul din acele gAnduri analogice,

in care si modeleze noi paradigme, atunci Dumnezeu ar fi

fost o entitate foarte mobili, ale cirei vise despre ,,dacb ar

fi" ar fi mai puternice decdt ,,ceea ce este".

Privili in jurul vostru. Toate astea au fost aduse din

nimic gi fdcute ceva, de citre o zeitale analogici 9i care nu

a zbbovit aici, nu a zibovit in pSdure, ci a ficut crinii din

cAmp, care nu a zdbovit in crinii de pe cdmp, ci a fScut

insectele aurii gi drigilage Ei a mers mai departe. A rdmAne

analogic in ceva inseamnd a nu termina niciodatd acel lucru

gi a nu ii da viafd niciodatd. Atunci cAnd Dumnezeul puterii

a plecat, el devine un lucru viu, care respird. Cine poate si
spunb ci forla vitald a plantelor gi a stAncilor, a bacteriilor

gi a animalelor nu este divind? Toati este divind, pentru c6,

in fiecare lucru viu, a existat odati un Dumnezeu care l-a

visat, care a devenit acel lucru, care a iegit din acel lucru qi

a l6sat cu el acel principiu divin al eternitdfii.

Weli paralele: F/uctualii in C1mpul Cuantic

Ce ieqili din comun sunteli atunci cAnd vi agilali de

oameni, locuri, lucruri, momente qi intdmpldri, pentru cA ele

vi slujesc in mod culminant. CAt de iegit din comun e sd vd

agifafi de oameni doar in ideea a ceea ce pot sd faci ei

pentru voi. NiciodatS n-a!i fost relalia insdgi gi apoi sd iegifi

din ea, ca sd permitefi relaliei si fie propriul sdu lucru viu,

ca grddinarul. Niciodati n-a!i cultivat ceva cu atdta rbbdare,

griji gi atenlie stiruitoare - in esenli, concentrare - incAi

mirelia celebr6rii sale uluitoare sd aducS cu sine un apogeu,

realizare gi o supraabunden!5 de bucurie. Cine poate sd

spun6 ci ceea ce ia nagtere din inim6 qi din suflet nu este

mai puternic decAt ceea ce ia nagtere din coaste?

V5 lineli agilafi de lucrurile pe care le-afi experimentat,

indrumali de suflet, dar pdnd azi incd nu le-afi dat viala

solitard qi nu ali mers mai departe. Fdrd asta, nu ali mai auzit

in capul vostru vocea lui Dumnezeu. Ali auzit numai ce

trebuie sd facefi, ce aveti de f6cut - gi suntefi neinfelepfi,

pentru cd niciodatd nu ali terminat ceea ce spunefi mereu

c6 avefi de ficut.
Astfel putefi s5 spuneli ci Dumnezeu, congtiinfa pri-

mar6, gi-a vizut de misiunea sa mireald de a face cunoscut

necunoscutul, interacfionAnd cu tot ce era, cu tot ce iubea,

dar apoi s-a indepdrtat gi a mers mai departe qi a continuat

sd creeze, in valea aceea. Dumnezeii scot creafie de aici -
asta e misiunea lor - dar ceea ce au ldsat in urmi nu e

niciodatS in urm6. Numim fiecare creafie viafi, pur qi simplu,

viafa care este expresia analogici pe care Dumnezeu i-a dat-

o acelei forme, ca gi congtiinld qi congtienfi.

.)t
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in viafd qi in congtienla sa, fiind semAnfa propriei ei

regenerdri, facerea viefii create aduce inapoi creatorului

marele dar. in termeni simpligti, marele dar este ci toate

aceste forme de viaf6, aceste idei din mintea lui Dumnezeu,

de fapt nu au venit din mintea lui Dumnezeu. Au venit din

Dumnezeu ca gi conqtiinf6 qi energie, iar DumnezetJ le-a dat

via!6. Continuarea vielii lor qi propagarea capacitdlii lor de

a idealiza concepte - chiar de a crea masd la masi gi de

a experimenta - a generat o formb de g6nd. $tim clar c6

nu creierul creeaz6, mintea, nici congtiinfa gi energia, degi

aceasta este substanfa din care inmugureqte mintea. Mintea

este un fenomen care este rezultatul conEtiinfei gi energiei

asupra creierului, capacitatea sa de a se deplasa in rAul s6u

de congtiin!6, pe panorama sa, pentru a perpetua gi a crea

in cadrul capacitSlii sale, astfelincAt mintea acelei forme vii

va curge inapoi, in Dumnezeul care scoate viald noui in vale.

Asta se numeqte darul care se intoarce la Dumnezeu.

Esenfialmente, se numegte mintea lui Dumnezeu. Dumnezeu

nu are minte. Mintea este figa de raportare a aventurilor

viefii, gi atunci, mintea lui Dumnezeu este determinati de

ceea ce a fost creat gi de liberul siu arbitru de a trii.

Ordinea implicatd a lui Dauid Bohm gi

impreuizibilitatea c u an ticd

David Bohm, o entitate care a trdit in secolul trecut, a

infeles c5 existd particule care nu reacfoneazi la stabilizarea

atomului gi cd atomuleste o forfi stabild, o forfi a particulelor

Weli paralele: Fluctualii in C6mpu/ Cuantic

sau o forfd atomicd din care este fdcutd lumina. El a inleles

ci pachetele de lumind sunt o coliziune de pozitroni gi

electroni, care creeazd o explozie - cAte unul din fiecare
formAnd un foton - gi cd, pe acest tdrAm, singura acliune

care poate fi infeleasS, efectiv, este descompunerea anumitor

atomi din anumite elemente.

insd el a v6zut qi qtia cd pe acest tdrAm, la acest nivel

de congtiinfS, existi particule care nu rimAn pe acest tdrdm.

El ar spune ci aceste particule clipesc, aprinzAndu-se gi

stingAndu-se: una apare, se stinge qi apare in altd parte. El

numea acest tirdm ordinea implicati. David Bohm nu gtia

despre cele qapte niveluri de conqtiinfd gi energie. Toatd

lumea, in gtiinfi, conchide cd existd un loc zero, dar nimeni
nu infelege natura acelui spaliu zero, in raport cu spaliul
gi cu particulele pe carele studiazi ei. Imaginati-vd, pentru

o clipd, ci pianul al treilea, tirAmul luminii, este singurul
nivel pe care il studiazd Bohm. Particulele se aprind gi se

siing, astfel cE el a spus cd aceste particule vin dintr-o ordine

implicati gi cA se desfdqoari in ordinea explicatd.

Ce anume nu gtia David Bohm despre aceste particule

a ciror sclipire apdrea qi dispbrea? Ele doar scAnteiau gi se

stingeau. Oare si fie aceeagi particulS? Dacd aceastd

particulS reprezintb o bucati de lemn gi dacS sunt mai multe

bucifi de lemn, se poate face din ele o cas6, un altar pentru

Dumnezeu? Se poate face o cutie? Se poate face un pod?

Se poate face un drum? Se poate face un elefant? Pofi sd

faci o pas6re? Ce nu poli sd faci din aceastd bucat6? in
ordinea sa implicatd, David Bohm vedea aceeagi pariici,rl6

cum scAnteiazd, dispare qi apare din nou, in aliS parte,
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conchizAnd ci este vorba de aceeagi particuli' Poate ci era

o bucatd de lemn, apoi era o cas6 sau un altar pentru

Dumnezeu.

De ce nu era consecvent cdmpul acesta static, acest

fundal? De ce scAnteiau in elparticule virtuale, care spuneau,

,,Salut, eu sunt aici, in starea explicati; acum am dispdrut"?

De ce fdceau asta? De ce nu erau gi ele statice, aga cum

fuseseri in toate celelalte atmosfere? CAli dintre voi infelegefi,

conform ordinii implicate a lui Bohm, de ce stalionarea

acestor particule in starea explicatb nu era consecventi?

Pentru ci acele particule apa{ineau ordinii implicate.

Practic, ordinea implicati este compusi din inc6 patru

niveluri distincte de congtiinli gi energie gi de realitate a

particulelor. Ceea ce le di contextul in care devin o ordine

implicati este faptul cd ele nu pot sd fie susfinute in tirAmul

luminii, care necesit6 ca subzistenfa gi sprijinul sE fie

particule care se rotesc. Aceste particule nu au nimic din

toate astea, pentru cd nu sunt polarizate. Ar trebui sa fi|i atat

de fericili ci infelegeli un mister atAt de mdref, definilia

ordinii implicate.

Deci, ce sunt aceste particule separate, care nu fac

decAt si clipeascb o dat6, apoi si clipeasci din nou, in alti
parte, pe care fizicienii le studiazd 9i despre care ei cred ci
sunt una gi aceeagi particulS? Ei mdsoar6, in fundalulcuantic

brui, dacS particula respectivi are o rotafie. Daci infeleg ci
ea are o rotafie, atunci pot s6 ii calculeze masa, in funcfie

de velocitatea locului in care va apdrea din nou. Ceea ce

complici problema qi mai mult este ci ei se concentreazi

pe o particuli, apoi o vid pe aceasta, iar in clipa in care

Weli paralele: Fluctualii in Cdmpu/ Cuantic

o vid pe aceasta, au pierdut-o pe cealaltS, dar gi-o amintesc

matematic. Asifel ci pot si traseze greutatea gi velocitatea

particulei respective intr-un cAmp cuantic.

Fizicienii adepli ai fizicii liniare studiazd natura des-

compunerii oricirei structuri atomice in termeni de timp,

distanfi gi spaliu. Fizicienii din fizica nuclear6 studiazi
acfiunea nucleului structurilor atomice. Fizicienii din fizica

subatomicS, din fizica cuantic6, studiazd particule din afara

structurii atomice. Astrofizicienii ar studia corpuri mari in
spafiu gi miqcdrile potenfiale ale acestora. Cu alte cuvinte,

astrofizicienii ar studia Calea Lactee gi mSnunchiurile de stele

din aceasta, impulsul gi cAmpul lor de gravitafie, precum gi

modul in care ele afeeleazi celelalte stele din jur. Ceea ce

au in comun askofizicienii gi fizicienii din fizica cuantici este

faptulc6 ambele categorii studiazd particule. Numai ci unele

particule sunt mai mari decdt altele.

Bohm a infeles ceva, impreund cu gurul sdu. Gurul sdu

a spus c6 aceasta este Biblioteca Akashicd. Voi to$, intr-o

oarecare mdsur6, ali fost influenfafi de guru ignoranli gi de

cunoagtere ignorantd, iar cunoagterea inseamni a fi in stare

si citegti Biblioteca AkashicS. in limba hindu veche, cuvAntul

Akashic, care vine de la descrierea din sanscritd, nu

inseamni decAt spafiu. CAnd David Bohm a analizat ordinea

implicafl/explicatS, el a vizut spafiu. Gurul s6u a spus, ,,Da,

dar ceea ce vezi este eterul, pe care il numim Biblioteca

Akashici.". David Bohm s-a despirfit de gurul sdu, in acest

context. David Bohm spunea: ,,Dacd asta e Biblioteca

Akashici, atunci trebuie si irni petrec restulvielii explicAnd

karma acelor particule virtuale care scAnteiazi gi se sting qi
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a caror distanfi, rnasA, proprietdfi, velocitate nu le pot
mdsura." $i ce credefi cE a spus gurul? ,,Ai incredere in
mine."

David Bohm i-a supravieluit gurului siu, dar f6rd a reugi

si igi pdstreze repulafia intact6. Singurul lucru care a

supravieluit din mintea sa cu adevdrat strdlucitoare gi din

superstiliile colorate este ci else strdduia sd inleleagd acest

tdrdm in termeni de karma, in termeni ai Bibliotecii
Akashice, pe carel cu mintea sa teoreticd, matematici, putea

si ii infeleagi numai in termeni de particule care se aflau

aici pentru a afecta aceastb realitate. Ba chiar, a ajuns la

concluzia cd existi particule care nu se manifestS niciodati
in aceasti formi; ulterior, avea si numeascd aceste particule,

particule virtuale, pentru cd ele apar pentru o clipd, apoi

dispar qi nu sunt niciodatl constante.

Dorinfa sa cea mai mare a fost si inleleagd pe ce

particuld se concentreazd Observatorul, pentru a aduce acea

particulS virtual6 fugard intr-o constantd, in cadrul luminii
qi al materiei - gi unde era Observatorul, in instaurarea

viabilitdlii ei constitufionale. David Bohm, la sfArqitul zllelor

sale, a trebuit si se despartd de gurul sdu, pentru c5, la
nivelul de cunoaqtere pe care il avea gurul, el nu inlelegea

ce inseamnS sd devii ceea ce este foarte mic. Gurul vedea

totul numai ca pe Biblioteca AkashicS de informafii. ,,Da",
spunea el, ,,poate cd e adevirat, dar care este natura oricirei
particule care constitufionalizeazi cAmpul nedesfdsurat?

Spune-mi, atunci, ca in codul Morse, citegte-mi punctele gi

liniile acestor particule, daca e si hag concluzia ci ele sunt

Biblioteca Akashicd a tot ce este viafi."

JO .t/
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-
in cele din urmi, David Bohm gia pierdut prestigioasa

reputa$e ca fizician, pentru ci a fost indus in eroare de un

guru autoritar, atAt de evident de needucat, incAt nu infelegea

particulele ca fiind viafi infiniti. Firi s6 inlelegem ci
particulele sunt viaf6, David Bohm ne lasb cu ordinea

implicati gi cu ordinea explicati pe puntea pe care o numim

lumina3, care, in acei termeni, va constitui corpul, corpul

foarte mare gi masiv pe care il avem asthzi.

Materia bruti este constituitd din structuri atomice, din

atomi, nu neapirat legali cu acelagi tip de atomi. Cu alte

cuvinte, atomii care formeazd o bucatd de lemn sunt o

biblioteci intreagb de atomi, care conlin diferite grade de

structuri chimice. De exemplu, nimeni nu se poate uita la

o bucatd de lemn gi si spuni, ah, este o bucati de fibra,

pentru c5, dacd analizim fibra pdni la nivelul siructurii ei

rnoleculare debaz6, vom descoperi cd nu existd lemn atomic,

ci lemnul atomic este ficut din mai mulfi atomi, care ne dau

iluzia de lemn. Skuctura chimici ce formeazi lemnul- seva,

coagularea, nivelurile de carbon, nivelul de HrO - dacd am

indepbrta toate acestea dintr-o bucatd de lemn, ea nu ar mai

fi o bucati de lemn. Deci, lemnulnu este un atom, in formi
atomicS, iar seva care pulseazbprin el nu este nici ea lemn,

ci este o substanld chimicd.

Credeli ci impirbfia cerurilor arati ca piramidaa, dar

piramida este doar un exemplu standard, ca si infelegeli

3 Al treilea plan sau nivelul luminii vizibile, in modelul de realitate al lui
Ramtha.
a Triada. in modelul de realitate al lui Ramtha. A se vedea qi Fig. B din glosar.
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diferitele niveluri de congtiinld gi energie qi timp - gi, intr-o

minte mai sofisticati, si vd fac sd inlelegefi care este natura
particulelor cuantice. Fiecare din acele particule este vie. Ele

nu sunt doar praf intr-o furtund de praf; sunt vii. Sunt fiinfe

congtiente. Este greu de imaginat.

,..'.::::.' lnfinitul necunoscut

',. Raze gama

' . RazeX

6, , ,,,,.., , Albastru ultraviolet

Lumina vizibil6

Infrarogu

He'rtzian

Fig. 1. Modelul de realitate al lui Ramtha gi particulele cuantice

incercAnd sd reducem lumea voastri mare gi grea pdni
la nivelul a ceea ce este mic, paradoxul este, atunci, cum
poate s6 mai existe viafd acolo, in forma sa original6, in ceea

ce afi putea si estimafi ca fiind timp. Atunci cAnd credefi

c6 impirilia e numai atAtica, atunci cum ar fi posibild o
extindere, in impdrdfie? in aceasta constd ignoranla voastrd.

in aceasti creare a viefii, n-afi creat niciodati sfArqitul,

pentru c5, in mintea lui Dumnezeu, nu existi sfdrgit, iar
marele efort al lui Dumnezeu la nivelul minfii analogice a

insuflat respiralia vielii in tot ce a fost creat. in aceste

impirifii, nimic nu a murit; mai degrabi, totul a evoluat, ca

38 39
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-
formd de viaf6. Totul evolueazd. Asta inseamnd cd se

schimbi qi ci face asta intr-un mod precis gi perfect. Astfel

c6 acolo nu existd moarte. O sd spunefi, ,,Bine, qi se

mindnc6 unii pe alfii?" Nu, nu e nevoie de asta, peniru c6

ideea de mAncare nu este o idee. Poate cd va fi, la un

moment dat, in viitorul lor, dar consumul nu are nimic de

a face cu menfinerea in viaf6 a corpului lor. Mai degrabi,

era vorba de consumul unui cAmp electric, care se intdmpla

sd fie atmosfera lor.

Ce nu este Dumnezeu? Dac6 Dumnezeu, marele

creator, marele gridinar, pdrisegte cdmpuri de flori qi de

fructe qi de nuci, cdmpuri de animale, ce anume vine inapoi

la Dumnezeu? Mintea lui Dumnezeu. Aceasti crealie este

darul viefii gi al activitdfii ei, darul numit minte - esle ceea

ce vine inapoi la Dumnezeu. Ce nu este Dumnezeu? Cine

nu este Dumnezeu? Ce formd de viaf6 ingerabilS nu s-ar

intoarce la mintea lui Dumnezeu? Cum putem sd presu-

punem niqte fiinfe umane atAt de teribile, care trdiesc ca gi

cum n-ar mai exista viitor sau care ameninfd sd puni cap6t

viefii, ca un chin gi o pedeapsd pentru cei din jurul lor -
durerea supremd administratS? Cum putefi voi, care triifi
intr-o asemenea lupti pentru viafi, sd inlelegefi in mod

absolut ci mintea voastri se intoarce la Dumnezeu gi cb nu

vefi merge inapoi, in Vid? Acest lucru este imposibil. Ceea

ce Dumnezeu a creat, ceea ce Dumnezeu a insuflat cu viaf6

in mod analogic, aceea aparfine lui Dumnezeu. $i cum

dansim in mintea lui Dumnezeu? La fel de individualist gi

de drdgilag gi de frumos ca sclipirea din ochiul lui

Dumnezeu, cici atunci cAnd Dumnezeu lasd acea respiralie


