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ajutafi gi de forge cosmice uriage, care se pun in
serviciul
cu iubire gi in mod necondigionat.
Sentimentul pe care il avem cAnd citim aceste
ci4i
bucsrie coplegitoare ci suntem at6t de ajutafi
9i de iubigi.
Aminunte pot fi gisite pe site-ul www
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Diviziunea Crcatiei
t\ /t ATEI: Pentru a ingelege scopul vie,tilor noastre, trebuie
IY IsA ingelegem relaliape care o avem cu Creatorul nostru. Este o relagie simpl5, ca aceea dintre un tati gi copiii sii,
dar originea sufletelor noastre in cadrul Creatorului nu poate
fi stabiliti la fel de simplu.
Creatorul/Creagia este denumirea cea mai potriviti a
Totalitigii. Ea este, de asemenea, cea mai descriptiv5 9i cuprinzdtoare denumire, atAt a intregii stiri de a fi, cAt gi a
acfiunii creative. Pentru simplificare, noi sPunem, de obicei, numai Creator.
lnainte de Creator nu a fost nimic gi nimic altceva, decAt
puterea latentl a Creatorului, pAni cAnd S-a exprimat pe

unii l-au numit ,,Big
Bang", a aplrut Prima Exprimare, fragmentarea originari a
Sine lnsugi.

ln acest moment, pe

care

dragostei, ingelepciunii gi puterii Creatorului in entitS$ suflet.
in acest context, termenul ,rfragmentare" nLr inseamni o
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rupere sau o impr6gtiere a unui intreg, ci este o implr,tire
sau o transmitere asupra pSrgilor a aceloragi proprietlgi ca
ale intregului.
Degi poate pdrea o analogie ireverengioasd, voi asemina
ierarhia creatorului cu o plrcintd, deoarece este un exemplu
vizual foarte sugestiv. Pl5cinta intreagi este sufretul Creatorului - omniprezenta Totalitate a cosmosului. ln centru st5
mintea creatorului: regedinla omnisciengei. lnceparrd din

punctul central, imaginafi-vi o serie de inele concentrice,
suprapuse pe intreaga pl5cint5. Inelele indicx sferele de ierarhie, care sunt diviziunile flexibile ale Creatorului.
ln acest moment, aceasti vizualizarenecesit5 o perspectivl neobignuit5, pentru o reptezentare cAt mai precisl a
evenimentelor. Imaginafi-vi plrcinta triatr in nenumdrate
felii, al ciror capit mai lat atinge mintea fdrd rimite a creatorului, qi care devin din ce in ce mai inguste pe mlsuri ce
feliile intrr in inele succesiv mai indepirtate de acel inceput.
Feliile tot mai m5runfite reprezint| fragmente ale creatorului, care au fost create de-a lungul tuturor timpurilor, ca
entit5gi care experimenteazr independent. Fiecare mici porliune congine Vroporyional exact aceleagi ingrediente ca plicinta intreagS. Este la fel ca in intreaga crealie. NIMIC nu
este separat de Creator.

CAnd sufletul Creatorului s-a divizat prima datl pe Sine
insugi, fiecare dintre fragmentele sale din prima sferd au avut
puteri identice cu ale creatorului. Acele fragmente sunt cei
mai inalgi ingeri. ln aceastr primd sferx nu existd nicio formr,
ci numai luminr perfecti gi puritate. Aici se genereaz|,energia

Christici gi aici este locul unde se afli putere a de ongine,
numitl Arhanghelul Mihail, gi ceilal;i arhangheli.

Qevela{ii pentru o noua era
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ln timpul eonilor de o asemenea congtien\6 purl, Creatorul a dat tuturor porfiunilor angelice din Sine lnsugi darul
suprem al liberului arbitru, care arein el insugi puterea capacitSgii de a co-crea. Deci, in urmltoarea formd de exprimare,

Creatorul tmyreund cu arhanghelii au creat urmltorul nivel
de ingeri - nu la fel de apropiagi de mintea Creatoruluipre'
cum arhanghell| dar fiind inci entit5gi colective de lumin5,
pline de puritate, firi formX sau substanfd.
Impreunl cu Creatorul, tlrAmurile angelice au creat a

- forme de via$ potengiale care, dupl
se puteau manifesta in forml f;z:ic6' sau

treia sfera de existengS

eoni de refl,ectare,

de6ntrupat5. Aceste forme yotenyiale de via95 au devenit corpurile celeste ale universurilor - gi dumnezeii care, mai tArziu, au fost dispers atj, pentru a domni peste ele. Unul dintre

dumnezei a devenit fiinga supremi a Universului nostru ;i,
impreund cu Creatorul, a creattoatl viaqa de aici. Deoarece

Dumnezeul nostru este numit Dsmnezeu de unele religii de
pe PImAnt - gi aga ne gAndim gi noi la El -, tot aqa o s5-L
numesc gi eu, mamd.

Pentru a trdi experienfe inci gi mai grandioase, fiinfele
originare ale lui Dumnezeu - care sunt numite ,,sufl.ete-t5'
dicin5" - s-au exprimat pe ele insele ca divizilJni numite
,,fragmente de sufl.et", ,,scAntei de svfl.et", ,,fragmente de
Dumnezeu" sau,,scAntei de Dumnezeu". Similar gi succesiv,
aceste entitSgi sufletegti s-au divizat gi ele in scAnteiutet care
s-au divizat, la rAndul lor, in sub-scAnteiuqe. Entit5lile create
de fragmentirile ulterioare au fost gi ele numite sub-scAnteiufe. Aceasta nu defineqte evolupiasufletului, ci numai ordinea
descendengei. Miliardele de vieli individuale, independente
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inviolabile ale fiec5rui sufleg la toate niverurile de fragmentare, sunt numite ,,petsonaie",
Aceste denumiri sau altele pot fi date pentru a arlta ordinea descendenfei sufletelor din diferitere sfere ce radiazd
in afari din mintea Creatorului, dar ,,sufl et',, prJr gi simplu,
este destul. Nu existi diferenge cand e vorba de legitura fiec5ruia cu Creatorul - sau, proporfional vorbind, de mlsura
in care este construit dupi inflgigarea Sa.
Forfa viefii chiar gi a celui mai infinitezimal suflet independent este fu{-foTDEAUNA propriul siu sine inviolabil,
conectat inseparabil la creator - aga cum fiecare celuli a
trupului tiu este atat o celulr viabili, funcgionand independent, cAt gi o parte inseparabili a ta.
SUZANA: Unde se incadreazl populatja noastrd actuali
gi

in aceste sfere subdivizate?
MATEI: Mai int6i, la nivelul de sub-sc6nteiugi. Reamin_
tegte-fi, mam5, cI aceasta NU este euoluyia sufletului, ci numai ordinea aparigiei sufletelor personaje. Cred cd expresia
voastrl ,,suflet b5tran,, se referi la gradul de evolugie, gi nu
Ia ordinea descendengei. Acestea pot si nu aibi absolut nimic
de-a face una cu cealalti, deoarece dezvoltarea spiritualr
sau absenfa acesteia - este determinati de opfiuni fdcute
prin liber arbitru de hecare suflet in parte, gi nu de cate vie,ti
i-au trebuit acestuia pentru a face alegerire care l-au ridicat
la un nivel mai inalt de evolugie.
SUZANA: Da, ingeleg. Creatorul este fiinga supremi a
cosmosului gi Dumnezeu este asistentul siu?
MATEI: Nu. ,,Cosmos,, gi,,IJnivers,l sunt cuvinte folosite
adesea ca termeni sinonimi ce pot fi folosigi unul in locul
altuia, dar hecare univers este numai o parte a cosmosului.
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Universul nostru este doar unul dintre multe altele gi fiecare
univers igi are propriul Dumnezeu, ca fiin;5 supremS. Deoarece oamenii de pe Pim6nt nu sunt congtiengi nici de exis-

tenfa altor universuri, nici de ierarhia creafiei, Dumnezeu
este numele dat Creatorului de cltre unele religii. Aceasta
este utilizarea unui termen generic pentru un nume formal,
aga cum unei fetige mici i se spune FetigS. $i nu este nici neobignuit gi nici incorect ca Dumnezeu si fie numit ,,creatorul
nostru" deoarece El asta SI este, dar aceasta nu face decAt si
mai adauge un element de confuzie privind cele doui fiinge,
Creatorul gi Dumnezeu, cAt gi numele folosit.
Nu gtiu cum a inceput eroarea de nume. Probabil au fost
unele abateri de referire cAndva, in vremurile de demtilt,
cAnd se gtia cI Sursa este Creatorul/Crealia, Tot Ceea ce
Este, EU SUNT, Atotputernicul, Unicul, Totalitatea sau alte
nume pentru a-L denumi pe Creator, in cea mai inalti posturl a Sa din intregul cosmos. Numele nu conteazX. CAnd
sufletele ii dau dragoste gi venerat'e lui Dumnezeu (ca nume)
qi se gAndesc la Creator, comuniunea acestor suflete cu Cre'
atorul este deplin5.
Trinitatea Bisericii cregtine poate fi interpretat5 astfel:
- Tatil - Creator: cea mai mare putere din cosmos, numit
Dumnezeu sau altfel in religiile de pe PImAnt
- Fiul - Dumnezeu care este creafia (,,fiul") Creatorului gi
fiinga supremi a Universului nostru qi care, in general, pe
PdmAnt nu este considerati ca fiind diferiti de Creator
- SfAntul Duh - cel mai ?nalt nivel angelic, numit gi TIrAmul Christic, unde cele mai evoluate fiinle sunt iubire total5
exprimati ca lumin5; de acolo vin sufletele dinintregul univers
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care s-au incarnat ca mari personalitigi religioase, inclusiv
Iisus gi Buddha
Cu excepfia difercngelor de nume gi interpretiri, interconexiunea acestei existenfe triunice este aceeati. ln succesiunea divini a Fiinfei ornnipotent Atotputemice Atotgtiutoare
9i
gi a puterilor Sale urmltoare nu existl nicio diferengl, in

afari de numele pe carel-au primit, pe mlsuri ce au evoluat.

Durnnczeu
SUZANA: Dumnezeu gi Crearorul difefi gi prin altceva
in afari de dimensiunea ,,jurisdictjei" lor?
MATEI: Existi doui diferenfe esenfiale. Dumnezes este,
de fapt, Creatorul acestui univers. El este mintea Creatorului
in cunoagtere, inima Creatorului in dragoste , putereaCreatorului in autoritatea gi responsabilitatea sa pentru acest univers.
Deci Dumnezeu este suma intregii inteligenge, in;elepciuni,
cunogtinle gi puteri universale gi nu existl nicio diferengi
intre el gi creator in privinga calitr,tilor sau a extinderii sale.
Deoarece orice parte a Totalitigii congine toate aspectere Totalit5gii, Dumnezeul nostru este o exprimare pertect|,nediluat5 a Creatorului, dar cu urmltoarele diferenle esenfiale.

in primul rAnd, o funcgie vitall a esenlei Creatorului constr in nemigcare. Este ca axul unei rofi care asiguri stabilitatea celorl alte pdrgi aflate in migcare * gi aceastx stabilitate
permite miscarea constantS a tuturor celorlalte aspecte ale

creatorului. Daci aceasti funcfionare ce oferd stabilitate ar
inceta, toati ordinea ar displrea gi ar fi din nou Haos.
Aceast5 esenfi este centrul ordinii gi vie,tii in cosmos si, fIrI

Qevelalii pentru o noud era
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ritmul echilibrat al energiei sau frecvenlelor, nu s-ar mai
materializa nicio formi de viaq5.
Pentru Dumnezeu, lucrurile stau altfel. Ca esenf5 resPonsabilS in tot acest univers, El este in toate aspectele mai mult
decAt funcgional - fiind nemigcat. Dumnezeu este forla ac-

tivd amplihcati a Creatorului pentru acest univers, in care
El, impreuni cu Creatorul, au ini,tiat toate formele de viagi
gi toati organizarea. Nimic nu existl in acest univers care sI
nu fie o creafie a lui Dumn ezeu, impreunl cu Creatorul.
Ca iubire totalS gi luminS in esengi, Dumnezeu este sursa
iubirii gi luminii universului nostru - gi toate creagiile Lui se
dezvoltS, datoritl acestui lucru. Cea mai inaltl energie a luminii este iubirea, o migcare fluctuantl in expansiune s,i contracfie cu o putere in continui cregtere, pentru a ingloba mai
multl capacitate de iubire gi simfire. Iubirea este infinit5 gi
lumina nu poate fi captati, ci numai direct'onati. Aceasta este
esenfa sufletelor individuale ce interac$oneazi cu Dumnezeu.
Deoarece viaga, sub toate formele sale, este de la Dumnezeu qiinseparabilS de El, se poate spune cI oamenii sunt ficufi
dupi chipul gi asemlnarea Sa, atribuindu-I-se Lui creaqiile Sale
umane. Ideea aspectului uman gi substanga din care sunt f5cute corpurile fizice a venit din mintea lui Dumnezeu.
OdatI cu crearea vielii in universul nostru, El a pus in
migcare un set continuu de legi care guvemeaz\ totul, dela
orbita galaxiilor pAnI la o sdmAngS care gtie cAnd si iasi de
sub pimAnt gi cAnd sI inceapi sI creascd. Din vremurile
imemoriale de cAnd au inceput toate acestea, cursul inigial
al scopului gi migclrii energiei divine a fost schimbat numai
datoriti modificlrilor subtile ale directiei energiei obfinute
prin tehnologie.
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Nu pot exista alte schimblri privind energia insl;i, pentru
cd, energia ESTE crealie. Cheia crea;iei std in modul
in care
energia este interceptati gi utilizatd*
La inceput, toatl creafia din acest univers era perfect|,
purd, sfAnti gi iubitoare. Totul era intr-o armonie gi uniune
pedectd,

frrr

separare, necinste sau suferingi. viaga a fost ine-

rent conceputi sd fie trditd in felul acesta. creatorul a intengionat ca liberul arbitru sd fie un dar, nu un blestem, dar e
posibil ca de acest Dar suprem - Iibertatea totalr de alegere
oferiti sufletelor - sr se fi abuzat atat de mult gi sr fi fost
atAt de rdu folosit, incAt acum sd nu mai poati fi privit ca
darul minunat ce a fost odati. Ni se spune ci, in unele universuri, liberul arbitru nu este cunoscut. Chiar gi pirgi ale
acestui univers au absorbit darul intr-o aga misurd, incat

o decizie individuald. pe pimant, liberul
arbitru face parte din acea ordine a viefii in care m6na lui
Dumnezeu este tot timpul prezentl- obseruAn d, darnicio_
aceasta nu mai este

datd restricgionAnd.

A doua diferenfl esengiald intre Creator gi Dumnezeu
este aceasta: in timp ce Creatorul este congtient de fiecare
viagl individuald din intregul cosmos, nu existl un barem
pentru amestecul Siu in viegile sufletelor. Dumnezeu nu este
numai congtient de poziyafiecirui suflet in acest univers, ci
EI cunoagte toate durenle inimilor lor, visurile secrete, chinurile, bucuriile, fricile. Torul este cunoscut de Dumnezeu.
cand creatorul gi-a pirisit starea Sa de nemigcare sublimi,
scopul a fost acela de a experimenta prin creafie. Ca exprimare perfectd a Creatorului, Dumnezeu are acelagi scop, iar
aspectul sensibil al fiingei sale este prezentin fiecare dintre creafiile Sale - in orice formi de viagl, intrupatl sau
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era

25

dezintrupatS. El poate simgi emogiile gi senzagiile hzice resimqite de toate sufletele in orice formi gi nu este rupt nici

mlcar o clipd de trlirea totali a fiecirui suflet din universul
nostru. Acest lucru este valabil indiferent de pozitja sufletelor aflate in plinl dezvoltarc spiritualS gi de opqiunile lor conform liberului arbitru - lucru valabil pentru fiecare formi de
viagI, inclusiv in regnul animal gi vegetal.
La un nivel mult mai inalt, El trliegte suferinga PimAntului in degringolada 9i puternica sa negativitate actualS, precum gi trlirile fiecSrui corp celestin parte. Nu pot si nu afirm
iar5gi inseparabilitatea lui Dumnezeu de fiecare formi de
viagi din universul Siu gi cI aceeagi interconexiune este adevlrati in cazul fiec5rui suflet cu orice alt suflet, in toate formele de

viafi.

SUZANA: intrucAt Creatorul nu este implicat in viegile
noastre, aceasta inseamnl ci EL (,,e1" la genul neutru?) nu
simte nicio durere fizicd gi nicio suteringl emoqionalS a sufletelor noastre, ata cum o simte Dumnezeu?
MATEI: MamI, ,,E1" folosit ca pronume la genul neutrul
pentru Creator nu este ceva injositor. Nu se compari cu acel
,,el" la genul neutru ce indici mai degrab5 un lucru decAt o
fiing5. Aplicat Creatorului, este la fel cum ai spune ,,culoarea" alb6: albul nu este lipsa culorilor, el este TOATE culorile - gi de la alb toate culorile Universului sunt refractate in
propriile lor esenfe. $i, degi Dumnezeu este numit in mod
obignuit prin pronumele ,,E1" la genul masculin - de aceea il
ln limba englez| se face diferenga intre pronumele personal it, care
numegte tot ceea ce apargine genului neutru, qihe, care este pronumele la
genul masculin, ambele fiind traduse prin ,,e1". (n. tt.)
1
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folosim gi noi in discugiile cu voi -,Dumne2eu nu e nici b5rbat, nici femeie; sau El este amAndoui in mod perfect, ca
expresie a unui suprem echilibru energetic androgin.

Creatorul trliegte intr-adevlr experienfa sentimentelor
omenegti - gi asta la un nivel de cunoagtere mult mai mare
decAt pot si o faci uupunlevoastre de atreiadensitate
-, dar
El nu se implici gi nu dI rispunsuri personale atunci cAnd
un suflet se afl5 intr-o situagie anume. pe de alti pafte,Dumnezeu are in permanenti posibilitatea de a le acorda un ajutor potenfial sufletelor sale in indeplinirea alegerilor frcute
in cadrul ingelegerilor dinainte de nagtere.

Universuri
SUZANA: Din locul in care te afli, cum ai descrie universul nostru gi pe celelalte?

MATEI: intr-o anumiti privinfl, noi vedem universul
nostru aga cum il descrie gtiinfa voastr5. Vedem integralitatea tuturor galaxiilor cu sorii lor, cu planetele, asteroizii,
Iunile, cometele gi inelele de materie gazoas| gi degeuri
toate aflate in parametrii acestui univers. Nu pentru Dumnezeu gi pentru Creator, ci pentru noi num5rul corpurilor
ceregti este cu adevirat nenumirat. Vedem, de asemenea,
toate migcdrile gi toate corpurile in limite flexibire ca masd
universald gi toatd inteligen{a ca minte universald.

Existi o ordine in continui migcare citre toate universunle, cagi cAnd aceasta le-ar pistra curate prin migcare, ca apa
care curge gi

purifici. Migcarea constanti este expansiunea
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pi contracfia; nu distanfele sunt cele afectate, ci intensitatea

fo4elor energiei.
Trlirea experienfei viegii in universul nostru este in concordangl cu lnceputul, atunci cAnd Dumnezeua creat familia umanl * familia Omului Universal Superiorl -, dar putem
numai sI presupunem ci gi alte universuri parcurg aceleagi
cxperienfe. Misterul divin al cosmosului nu este accesibil
cunoagterii noastre la acest nivel de in;elegere.
Degi num5rul de universuri nu poate fi estimat aici, din
cauzd ci granilele pot displre a din cauza fluidit5gii migclrii
din interior - intrucAt o minte universal5 se contope9te cu
o alta -, numirul general acceptat este gapte. Ni se spune cI
aceasti fuziune se poate intAmpla numai in mod armonios rriciodati prin cucerire. Lumina care emanl de la uniunea
ir doui minfi universale este interpretatl. in mod gregit pe
l'5mAnt ca provenind de la explozia unei stele.
Noi avem o alti definigie a universului: orice zonl de invilare progresivi a ceea ce inseamnl Totalitate in care intrl un
suflet, fiecare f.azl, a evoluqiei sale corespunzind unui nou
univers ce trebuie explorat.
Asta nu inseamnl cd fiecare viafi, intrupatl sau dedntrupati, are loc in universuri diferite. Mai degrabi existi etape
rlc evolufle care necesiti trecerea intr-un alt amplasament irtAt de diferit de cel familiar, incAt sd reprezinteun nivel absolut nou pentru experien!5 gi continuare a evolugiei sufletului.
ln acest sens, numlrul universurilor este nemlrginit.
rJoc de cuvinte intre human (,,uman",
,,omenesc"), man (,,om") qtHigher
llniversal Man (,,omul universal superior", HU-Man). (n. tr.)

