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salut dinhu Domnul Dumnezeul fiingei mele, inku

Domnul Dumnezeul fiinfei voashe.
Salutul pe care il practicdm atunci cdnd ne intAlnim il
facem in numele tui Dumnezeu. $i da, existi un Dumnezeu,
dar'ce este mai important este ca Dumnezeu si interaclioneze cu voi acum gi si vd inalfe Spiritul, s6 vd deschidi
mintea pentru ceea ce o si invifafi, sd vi deschidd sufletul,
ca sd acceptali mesagerii pe care ii vefi primi gi tot ceea ce
vi se va intdmpla pe calea in6l!6rii voastre.
Astfel, iaii care esie rugiciunea noaskS:
Dumnezeul meu preaiubit,
Tu, Cel Misterios,
care egti ceea ce mi-a dat viali
gi ceea ce imi sus$ne scopul,
prin aceasti zi
imi sdrbitoresc viata.
Cunoagterea mea doresc

si

se ldrgeasci.

Tiupul meu doresc
si fie vindecat.
Pentru aceasta irni dau incuviinfarea.
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in lata gemineului

sd se schimbe,

ca scopul tiu pentru viafa mea
doresc si il pot realiza.
Dumnezeu s6-mi binecuvAnteze viata.
Aga sd fie.
Pentru viafd.

Ali auzit vestea c6 eu sunt Ramtha cel lluminat.

si igi creeze pdmdnturi gi bunuri

qi toate
astea. inainte si plec, le-am spus: ,,ink-o zi am si m6 intorc.
Iar cdnd veli fi gata sd vedeli unde m-am dus, dupd ce veli
fi avut multe vieli qi multe corpuri pe care le veli fi purtat
ca si experimeniafi asta, am si vd ardi unde m-am dus gi
genera$i; voiau

De la aceasti zi
doresc ca viala mea

cum sd ajungeli acolo." Ei bine, acesta sunt eu.
Mi-am plinuit intoarcerea aici in modul cel mai ingenios
cu putin!5, pentru ci, de-a lungul timpului, afi conshuit gi
afi purtat cu voi, genera$e dupd genera$e, prejudecd$ foarte
Aga

sunt de cAnd qtiu de mine. Eu sunt entitatea despre care au
vorbit rudele gi prietenii vogtri. Eu sunt un inv6fdtor, asta e
cert

- gi sunt real, dup6 cum spun gi oamenii vogtri de gtiinfn.
Mi aflu aici penku cd mulfi dintre oamenii mei, ce au
fost cu mult, mult timp in urmi - inainte sd se fi instalat cu
adevirat mintea cea ingusti a omenirii - au avut ocazia sE
igi continue viafa dup6 marile cuceriri gi sd-gi vad6 multpreluita retagere pe un continent care era pagnic. Oarnenii
aceia au fost oamenii mei. Dar acolo unde m-am dus eu nu
era nimic scris in cirfi qi clar cd nu exista nicio televiziune.

Nu fi se spunea niciodaiS cd nu.pofi sd mergi incoace sau
incolo sau cd nu pofi sd faci asta sau aia - Ei eu mlam
incheiat viafa aici gi am pornit mai departe.
Niciun invifitor nu m-a invifai weodatd cum s6 fac
asta - nimeni, decdi natura. Arn devenit un observator al
naturi! qi, in cele din urm6, m-am indrigostit de ea; gi am
mers mai departe, pentru ci aici nu mai era nicio provocare
pentru mine. Oamenii mei au rimas, pentru c6 ei voiau sd
igi triiascd viala gi voiau sd ingrijeascd de copii, vreme de

-

gi asta e ceea ce vi s-a agezat in suflet. Dou6 dintre
aceste prejudec6li sunt: mai intdi, ci Dumnezeu este posibil

mari

doar pentru birbali * ce glumi - qi cd femeile sunt ceva
mai pufin decdt bdrbafii, astfel cd lor nu le este datd
irnpdrdfia Cerurilor qi nu care cumva si le fie datd de genul
birbdtesc.
Ast6zi, in via{a voastrd, lui Dumnezeu i se spune
intotdeauna ,,e1". Slngurulsdu copil a fost un ,,e1". Iar preolii
5ia castrali sunt tot niqte ,,ei", care slujesc de interprefi intre
femeia cea necurati gi celmai sfAnt dintre sfinfi. Toate astea
sunt nigte prostii. Ceea ce vedem - chiar gi in ceea ce numifi
wemurile moderne - este cd inci mai exisii impotrivire la
a trata femeile ca fiind aliceva decAt niqte bunuri sau ceva
cu care sb te culci. Nu poli s6 qtii ceea ce este dac6 eqti
impiedicat de prejudec6li.
M-am intors aici cu o entitate care, in timpulvielii mele,

wut foarte mult sd meargi acolo unde mergeam eu gi care
a wut s6 conducd o armati. Iar acum, asta s-a manifestat.'
$i armata este mult mai tare decit cea de acum 35.000 de
ani. Cici noi, aici, ducem un mar$ impotriva minfii limitate
a
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gi inchise. Asta nr-l e pentru toat6 lurnea. Este pentru aceia

Ascultitorul, care sti impiehit in t6cere gi incearci s6
impace aceastd cunoagtere cu ceea ce a invbfat la orele de
religie, sti acolo - $i o parte din el gtie ci Ssta e adevdrul.
O qtie. Cu toate acestea, mai e gi partea cealalti din el, care
incearci s6 rafioneze cunoagterea. A rafionaliza inseamni
a o judeca, a interveni cu o judecat5 despre acea informa$e.
Iar cAnd aflati despre aceste doui aspecte ale voastre, care
parte din voi tinde si se gribeascd s5 nege ceva care, in cel
mai inalt gi cel mai seme! dintre tdrAmuri, firi indoialS cd
este un compliment?
De ce si weli si negafi faptul ci s-ar putea s5 fili un
Spirit netrecitor, ci s-ar putea si fifi mai mult decdt trupul
vostru, ci s-ar putea sd fifi mai muli decdt scopul la care afi
lucrat toati viala voastr6? De ce si weli si negali asta? De
ce sb nu weli nici mdcar s-o luali in considerare? Si negali
c5 Dumnezeu trbiegte inl6untrul voshu inseamnb sb v6
negali capacitatea de cunoagtere nelimitat6, de iubire
nelimitatS, de putere nelimitatS, capacitatea de a manifesta
ceea ce, in timpurile mai vechi, era numit lmpdrifia Cerurilor. La inceput, le-am spus oamenilor care au venit si md
vadi acest adevir, care era iegit din comun.
,,Ei bine, n-am cum sE mi trezesc m6ine dimineali gi
si spun ci eu sunt Dumnezeu.L'
,,De ce nu? De ce nu pofi si faci asta?"
,,P6i, s-ar putea si mE audd cineva."
,,$i ce dacS?"
,,Ar crede ci am luat-o rdu la vale."
,,Pii, ai luat-o. Asta e qi ideea."
Mesajul acesta l-am adus pentru ci asta e ce am invSfat
eu in viala mea. Mafa nu inseamni sd mori. Vreau sE gtili

care vor

si vind gi sE afle despre

asta.

Ceea ce sunt nu avea nimic de-a face cu corpul meu
nu
- mai mult decdt misura in care ceea ce suntefi voi are
ceva de a face cu corpul vostru. Ceea ce sunt eu se afl6
aici, ca gi congtiinli in toati puterea, inh-un corp de femeie.
Aceia care-mi sunt prin preajmi de ceva weme nu au nicio
indoiali in mintea lor cl am fost bdrbat - niciuna -, insi
aici se afl6 gi congtiinfa gi Spiritul meu, care lucreazd prinh-un
corp de femeie. Creierul acesta este un calculator, iar eu
imi pun voinfa in subconqtientul s6u, in partea din spate a
capului - gi el acfioneazd restul corpului.
Daci v5 uitali la mine, atunci nu putem si spunem c6
Dumnezeu este cu des6vArgire bdrbat sau c6 Dumnezeu este
cu desivArgire femeie, dar putem spune sigur ci Dumnezeu
h'ebuie s6 fie amdndoui gi niciuna dintre ele. Ei bine, acesta
este mesajul. Vedefi voi, Dumnezeu nu are niciun fel de
asociere cu genul, nu are nimic de-a face cu un gen sau cu
un corp, ci are totul de-a face cu pirerea personal6 gi este
ceea ce numim sinele spiriiual.
M-am intors gi - intr-o femeie foarte obignuitd gi
inocent6 - am adus un mare adevdr, inainte sE ajungd Ia
modi. Eu am spus aga: Tu nu gtii cine egti? Tu nu qtii ci
egti Dumnezer-r? $i de ce ai crede altfel? $i cine spune c6
nu egti Dumnezeu? Eu ifi spun ci egti. $i ce trebuie s6 faci
ca si ifi dai seama de asta? Tiebuie si devii un individ. Iar
asta o faci gtiind cine eqti gi ce anume egti. Oare toli suferi
de aceeagi boal6? Oare toli au aceleagi neajunsuri? Oare
tofi au aceeagi nevoie? Nu.
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$i viala nu inseamnd s6 trdiegti undeva ca un ascet,
incercAnd s6 vezi numai ca Dumnezeu, pentru ci atunci
cAnd incerci s6 faci asta, rdmdi separat. Viafa gi Dumnezeu
sunt interschimbabile. Cum ar fi, ele sunt acelagi lucru. Aga
ci oamenii igtia au inceput si spunS: ,,Bun, deci eu sunt
Dumnezeu" gi s-au blocat. Atunci i-am invilat sb faci lucruri
minunate, astfel ci ei erau in stare s6 faci lucruri minunate.
$i le-am spus - acum, cine a ficut asta? Eu nu am ficut-o.
Cine a fdcut asta, dinlSuntrul vostru? Dumnezeul din voi a
f6cut-o. E simplu.
Ei, gi aga am devenit eu aici cel faimos qi cel infam
deopotrivS, pentru ci v-am spus adevdrul. $i ce inseamnd,
cd gtifi asta? inseamni ci existd o parte din voi pe care nu
afi accesat-o niciodati, iar asta nu are nimic a face cu toat6
prostia aia de metafizici abracadabrantS. Nu e vorba de
niciun New Age aici. Nu e nicio epoci nou5. Asta e din
epoca veche.
Creierul vostru este mirturie cd nu Etili totul. Voi gtili
ci folosifi mai pulin de o zecime din creierul 5la? $i ce
agieaptd restul de creier, ce agteapt6 inciperile alea goale?
Ele aqteapti ceva. Nici micar Einstein nu gi-a folosit creierul
la toati capacitatea. Oare ce ar putea si agtepte? Agteapti
partea aceea din voi care inci nu gi-a triit viitorul strdlucit,
partea aceea din voi care qtie tot ceea ce ego-ul vostru ciuntit
insistd cd nu gtifi. Asta inseamni s5 vi trezifi, si o
congtientizali gi sd fi;i suficient de iegifi din comun ca si
invdfali sd spunefi: ,,$tiu ca eu mai sunt gi altceva, mai mire!.
I-am simlit migcarea acestui alteeva, dar nu gtiu cum si il
accesez. Nu gtiu cum si imi las la o parie indoielile. Nu gtiu
asta.

Cine suntem noi, de lbPt?

vd
cum s5 imi dau deoparte mintea ra!ional6"' Aqa c6 eu
spun voui - ce v-a adus mintea voastrd raponali? V-a adus
pensia. V-a adus un serviciu bun' Dar nu v-a linut laolaltd
relafiile qi nici nu v-a impiedicat s6 murili' $i mintea ralionald
nici nu v-a vindecat trupul atunci cAnd era bolnav' Exisii

unele lucruri care sunt dincolo de asta'
Una e sb spui ci eqti Dumnezeu - chiar sund rninunat
- numai ci o si plecali de aici 9i o s6 uiiafi, pentru ci asta
nu funclioneaz6la piafd. E doar o filosofie' Dar daci v-aq
invSfa cum s6 fili Dumnezeu? Ce ar fi daci eu aq gti cum
si v6 deschid creierul, sd incorporez acolo gAnduri Ei si
manifest realitatea? Atunci, am putea si spunem cd sinele
ralional a ficut asta? Niciodat6. Ci sinele iralional, pentru
cd Dumnezeu este nelimitat, ceea ce inseamnd ci 9i voi
sunteli la fel.
Mai ales in aceste vremuri, studenfii invali totul la
gcoal6, dar nu igi dau seama c6 tot ce invaf6 este teorie'
Pornesc in lume 9i apoi se chinuie si aplice in practici ce-au

inv6fat.Imaginali.vSunspecialistincalculatoarecare
intoarce hamburgeri de pe o parte pe alta' E greu si pui
in practici ce-ai inv6!at. Aqa ci tot ce vd spun eu astizi nu
este adevdrul. Este filosofie. Este adevirul meu, pentru

ci

eu ann devenit el, pentru cd l-am meritat $i am fost el'
CAnd o si gtifi
$i cAnd o si devind 9i adevirulvostru?
ci ceea ce v-am spus funcfioneazl? Atunci cAnd o s6 putefi
si faceli ceva ce n-a!i mai putut s6 facefi niciodat6 pAni
atunci. Atunci vefi gti adevSrul. $i daci asta e singr-lra parte
de adevir cu care ali r6mas de aici, o s6 merite pe deplin'
pentru ci e o simAncioari, care spune: "Eu am capacitatea
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sd fac ceea ce este remarcabil, iar
Dumnezeu nu este cineva

mai talentat ca mine.,, Nu existd persoand
talentati. Existd
doar cei care aleg si gtie gi aceia care
nu aleg sd gtie.
Eu am fost in stare sd susfin adevdrul
acesta ci voi
suntefi Dumnezeu in tofi anii aceqtia,
f5rd sd fiu expulzat.
Nu mi-a fost greu, de-a lungultimpului.
$tifivoi cdli oameni
au venit Ei au ascultat, cdfi au invifat
gi au fost antrenafi qi
c6fi irdiesc acest adevdr in lume, acum?
Mulfi, mulfumesc
lui Dumnezeu. Nu cE ei sunt adepfii care
m6 urmeaz6 pe
mine. Unde si meargd, atunci cAnd eu plec
de aici? Cum
afi putea sd il urmafi pe Ramtha? Nu putefi
sd mi urmali
pe mine. E imposibil. Adeplii nu invald
niciodatd nimic.
studenfii sunt cei care invafd intotdeauna.
studentul esie
dispus si invefe gi si fie testat. Adepfii
nu sunt testafi
niciodatd. Ei nu invafd niciodatd.
bineinfeles
cd un guru
$i
nu qtie nimic, oricum, aga ci nici n_o si_i
invefe nimic.
Existd multe entitifi in care asta este
adevir. Nu putefi
si vi uitafi la ele gi si spunefi: ,,E imposibil. De
unde Stii
tu cd Dumnezeu e inliuntrult6u?,,. Nu puteli
si vi uitafi la
ei gi sd nu ii prefuifi, c6ci ei sunt iegifi
din comun, pentru
ci au atins ceva dinlduntrul lor care a fost mereu
acolo. $i
cum numesc, di acest ceva? Nu-i dau niciun
nume. ii spun
Principiul ,iflamd/Tatit. ,,Este Duhul
,
meu Sfdnt. Este
Dumnezeul dinlduntrul meu. Este ceea
ce sunt eu, in cele
din uimi. Eu sunt mai mare dec6t limitirile
mele.,, Acum,
ei cunosc un adevdr. Voi nu il cunoagtefi
inci.
Eu mai sunt aici gi vi invdf pentru cd,
indiferent ce ar
spune lumea, lumea o sd moari _ gi
indiferent ce cred
oamenii, ei nu sunt pregdtifi pentru schimbare.
Eu sunt aici

Cine suntem noi, de lapt?

nu ca sd schimb lumea, ci ca s6 scot la iveald
acelor indi'Jizi care doresc s6 qtie

-

-

in viefile

cdliva maegtri. Asta-i tot.

Acei maegtri sunt oameni obignuifi, care s-au trezit intr-o
dimineali gi au spus: ,Ma!a inseamni mai mult, iar mie imi
scapd acel mai mult." Ei sunt oameni care nu gi-au dat
demisia de la serviciu, nu qi-au alungat pisica gi'nu gi-au
pirdsit nevasta. Ei sunt oameni care spun: ,,Nu e treaba
nevestei, a pisicii sau a locuinlei mele si mi fac6 fericit. E
treaba mea si fac asta. Trebuie sd fie ceva mai mult decdt
atAt." $i acestea sunt entitSlile care vin si invefe.
Ei inva!6 totuldespre eiinqigi: despre creierul lor gi cum
funclioneazi acesta, despre corpul lor gi cum funclioneazd
acesta, despre visele lor gi ce sunt ele, gi despr e hzic6, despre
cum este creati realitatea cu mintea. Ei invald toate astea,
apoi se intorc Ai le aplicd in viafa lor. Asta am venit eu s6
fac aici. $i cAnd o s6 am un grup de oameni care pot s6
creeze realitate din nimic in cdteva clipe, chiar in mAna lor,
care pot si vindece pe cei bolnavi cu o atingere, oameni
care pot si faci ceea ee este remarcabil, atunci toate acestea
vor fimeritat, penku c6 atunci, ei devin faruri care lumineazd
penhu toati lumea.
Ei sunt oameni obiqnuifi. Voi sunteli oameni obignuifi.
$i nu mai avem mult pdni acolo. Deja avem entitSfi care
pot si faci aceste lucruri - gi credefi c6 ei nu au fost sceptici?
Cu tolii au fost sceptici. E ugor sd fii sceptic. Greu e si
accepfi. E ugor s6 mori. Oarnenii aceia care se sinucid 5i
cred ci o si porneasc6 intr-o nou6 via{6 - o t&mpenie. E
ugor si mori. E greu si triiegti - gi cu toate acestea, Ssta
este darul lui Dumnezeu.

