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Introducere

Salut, te întâmpin cu dragoste şi plin de admiraţie. A trecut 
ceva vreme de când ai terminat de citit ultima mea carte şi sunt 
bucuros că ai rămas lângă mine. Îţi mulţumesc. Te-ai convins deja 
de faptul că chiar şi dacă ai dori să pleci nu ai putea, că odată ce 
descoperi adevărul nu te mai poţi hrăni cu jumătăţi de adevăr sau 
cu ambalaje.

Pentru început, te întreb, când ai citit ultima lectură motiva-
ţională care ţi-a tăiat răsuflarea și ce înseamnă pentru tine o carte 
care te ţine cu sufletul la gură? Una care îţi oferă curajul pentru a 
vorbi deschis în public şi care te ajută să scapi de inhibiţii în faţa 
partenerului de viaţă? Una care te învaţă să te hrăneşti sănătos, să 
trăieşti un mod de viaţă de invidiat sau care te ajută să slăbeşti 
douăzeci de kilograme în mai puţin de două luni? O carte care te 
îndeamnă să aspiri către mai bine, confirmându-ţi dar faptul că în 
prezent este mai puţin bine? Una care te învaţă să tânjeşti să ţi se 
întâmple ceva, în loc să fii tu cauza pentru care evenimentele se 
întâmplă în viaţa ta?

Ai citit o întreagă bibliotecă de cărţi care te învaţă cum să te 
dezvolţi pe tine, ignorându-i pe alţii, dar ai sfârşit prin a îţi pierde 
impactul în această lume în care spui că te-ai născut degeaba?

Ai citit un teanc de cărţi de dezvoltare personală şi spirituală  
şi totuşi nu ai reuşit să atingi o linie constantă şi mulţumitoare a 
stărilor, a reacţiilor şi realizărilor?

Dacă el e singurul motiv pentru care ai ales să citeşti acum 
acest mesaj, eşti liber să renunţi în totalitate. Aici nu învăţăm să 
alergăm după câştiguri, vicii ori vreo faimă timpurie în faţa celor 
cu care suntem pe aceeaşi linie. Fiindcă niciun om nu e mai isteţ 
şi mai frumos decât celălalt, toţi suntem egali. Singura diferenţă 
este că eu sunt preocupat de oameni în general şi de starea lor de 
bine. Aceasta mă împlineşte negreşit.

Conţinutul pe care am ales să ţi-l transmit e absolut fascinant. 
Cartea pe care urmează să o citeşti are o valoare de nemăsurat şi 
o strălucire de neimaginat. Odată citită, percepţia ta asupra vieţii 
va suferi o întorsătură pozitivă bruscă. Nimic din ceea ce ştii că 
este nu este aşa cum ştii că este. Dar dacă nu este aşa atunci cum 
este? Vei afla pe parcursul călătoriei pe care ai început-o, la care 
ai primit bilet în primele rânduri, în zona rezervată vip.

Este absolut minunat faptul că ai deschis această carte şi că a 
ajuns în mâna ta. Cartea pe care ţi-am pus-o la dispoziţie e oglinda  



în care te priveşti. Şi nimic din ceea ce vei citi aici nu este ceva 
nou pentru tine, pentru adevăratul tu, atunci când te cunoști. Este 
doar o unealtă care te ajută să îţi aminteşti de tine.

Crezi că folosesc cuvinte siropoase şi că încerc să te conving  
să o citeşti? Pentru ce aş face-o din moment ce ai comandat-o 
deja de pe internet, efectuând ulterior şi plata? Sigur că motivul 
pentru care te întâmpin, revărsând de bucurie şi entuziasm, este 
că ea e starea mea de acum. Nu există niciun alt motiv între noi 
care să mă împingă să te condiţionez şi să îţi influenţez judecata. 
Tot ce vreau este să te fac atent la ceea ce urmează să descoperi, 
şi anume miracolul vieţii şi calea spre nemărginire. Îţi prezint un 
material care nu a fost limitat în niciun fel. Din acest motiv o să 
rămâi uimit de ceea ce vei citi, iar, unii dintre voi veţi reuşi, fără 
îndoială, să faceţi lucruri şi mai demne de laudă decât am reuşit 
eu să fac, lucrări despre care veţi afla citind.

Cartea pe care o ţii în mână nu este despre mine, este despre 
tine, tu, cel care citeşti acum aceste rânduri. Pentru început simt 
nevoia să îţi spun cine sunt şi cum mă simt.

Salut, sunt Alberto! Cred că ai citit afirmaţia mea de sute de 
ori în sutele de postări pe platformele de socializare sau în zecile 
de articole de pe blog. Cu toate acestea, simt nevoia să mă mai 
„răstesc“ odată către tine, în cazul în care nu ai simţit energia pe 
care am dorit să ţi-o transmit. Sunt Alberto, te-am salutat! E mi-
nunat. Eu sunt minunat. Tu eşti minunat. Iar dacă nu mă crezi, 
aşteaptă să îmi citeşti cartea.

Viaţa este un miracol, eu sunt un miracol, tu eşti un miracol, 
Dumnezeu este dragoste iar dragostea ni se prezintă în miliarde 
de forme. Forma pe care ai venit alături de mine ca să o cunoşti  
o să te cutremure din cap până în tălpi. Forma dragostei aşa cum 
mi s-a revelat scriind aceste rânduri, m-a înălţat, la propriu, dea-
supra tuturor lucrurilor materiale care există şi care au fost create 
sau pot fi create de om. Iar aici sunt nevoit să recunosc, chiar şi 
oamenii creează miracole în fiecare zi. Absolut toţi oamenii pe 
care i-ai întâlnit în viaţă sunt o minune. Cei pe care nu i-ai cu-
noscut de asemenea, săvârşesc minuni în fiecare zi. Viaţa este o 
magie plină de culori necolorate iar tu eşti pictorul, desenatorul, 
tema şi personajul. Eşti florile şi curcubeul, fluturii şi stelele, şi 
păpădiile, şi frunzele, şi rândunelele, şi cântecele lor, şi liniştea, 
şi vântul. Apele se înclină înaintea ta iar munţii te protejează de 
furtuni. Nici toate lacrimile şi suspinele acestei aşezări de oameni 
şi nici sacrificiile nevinovaţilor, şi sfinţilor, şi copiilor, şi anima-
lelor care au trăit şi care au murit vreodată pe acest Pământ, nu 



sunt îndeajuns de cumplite încât să îţi sufoce bucuria faptului că 
te-ai născut, că trăieşti acum aici şi că faci ce ai ales să faci.

„Uau, nu am mai citit aşa ceva vreodată“ ai gândit acum. Ce 
tip de viaţă aş putea să duc ca să îmi alimentez curajul de a face 
asemenea afirmaţii în public, în faţa ta, mult iubite cititor?

Şi totuşi, nu te grăbi încă să te sperii, te vei speria destul mai 
târziu. Atunci poate vei lăsa cartea pe un raft uitată sau poate vei 
conştientiza că tot ce am scris în ea este despre tine. Dar aceasta 
rămâne de văzut.

Viaţa mea nu a fost deloc aşa cum îţi imaginezi tu că este ori 
cum a devenit în prezent. De fapt, introducerea pe care tocmai ai 
citit-o mi-a fost transmisă ca să ţi-o prezint. „Cine a scris-o“, te 
întrebi? Aici am să îţi răspund că „eu“. Însă acest „eu“ deţine o 
poveste mult mai complexă.

Eu sunt autorul seriei „Vorbind cu Dumnezeu“. În cazul în care 
ai citit-o deja ţi-ai dat seama despre ce va fi vorba aici. Dacă nu, 
ştii vorba aceea, toate la timpul lor.

Am susţinut ideea că viaţa mea nu a fost deloc aşa cum este 
acum. Fericirea ce s-a revărsat asupra mea a uitat să mă excludă 
de la suferinţă şi tristeţe. De fapt, „eu“ mi-am spus cu ceva timp 
în urmă că suferinţa creează bucuria. Şi am crezut. Zis şi făcut! 
Repet, suferinţa creează bucuria. Mult mai târziu am aflat şi că 
tristeţea nu este suferinţă. Mă urmăreşti? Tristeţea nu este sufe-
rinţă, am zis. Deci, suferinţa creează bucuria iar tristeţea nu este 
suferinţă. Am scris cele două afirmaţii creatoare de mai multe ori 
cu scopul ca tu să înţelegi starea pe care o simt acum.

Sunt fericit! Sunt trist! Sunt mai fericit ca Însuşi Dumnezeu 
şi mai trist decât „diavolul“ aş putea să spun cu uşurinţă glumind. 
Recunosc că sunt un trist fericit tot timpul, iar, tot timpul te voi 
bombarda cu umor. În regulă, mă simt nevoit să recunosc încă 
odată, nu te voi bombarda cu umor şi cu veselie tot timpul fiindcă 
nu mereu mă vei găsi copleşit de starea pe care o eman acum.

Am creat şi trăit sute de stări pentru a construi aceste adevă-
ruri inovatoare sau tulburătoare, pentru unii şi pentru alţii, după 
caz. Tot ce am scris în această carte este un adevăr direct, tăios 
sau mângâietor, pentru unii sau pentru alţii, după caz. De aceea, 
mulţi veţi renunţa să credeţi ce veţi citi, alţii veţi începe să credeţi 
pe parcurs ce veţi citi. Pentru unii mesajul meu va fi un prilej de 
ascensiune, iar pentru alţii doar un conţinut deranjant, aberant şi 
răutăcios, venit din partea unui ticălos, anonim, nebun, unul care 
doreşte cu orice preţ să ajungă celebru. Te invit totuşi să cunoşti 
călătoria mea, adevărul real care există, care eşti tu şi tot ceea 



ce există şi a fost creat.
Valoarea mesajului se ridică peste capacitatea de înţelegere a 

oricărei minţi care a trăit vreodată aici. Cea mai înaltă formă de 
analiză a energiilor universale şi a forţei cu care lucrează Spiritul 
creator, au fost introduse pentru prima dată în istorie în mintea 
umană, au fost prelucrate şi modelate cu ajutorul discernământu-
lui, a logicii şi raţiunii, fiind recepţionate prin intuiţie, care este 
cea mai puternică unealtă de conştientizare a omului, prin care 
Spiritul creator îşi manifestă Voia. Ea a fost explicată în funcţie 
de înţelegerile omeneşti, încetând dar să mai fie prezentă decât în 
Spirit. Acum Spiritul a devenit una cu materia, iar astfel materia 
a fost eliberată.

Cartea pe care o ţii în mână este o carte periculoasă, îndrăz-
neaţă, deosebit de puternică, infailibilă şi incredibilă. De aceea, 
atunci când am scris-o prima dată şi eu m-am îndoit de ea. A fost 
prea puternică sau prea exagerată pentru mine, omul de atunci. 
Tocmai de aceea ea nu a fost scrisă de nimeni până acum, pentru 
că nimeni nu a avut curajul sau puterea necesară în acest scop. 
Tocmai de aceea am venit aici, ca să o scriu. Pentru asta trăiesc, 
este sarcina şi răspunderea mea. Şi nu, cartea Mikel nu îţi descrie   
o profeţie, ea nu vorbeşte de lucruri care urmează să se întâmple,  
ţi le prezintă pe acelea care s-au întâmplat deja.

Singurul obstacol din calea umanităţii, spre eliberare, este ca 
ea să îşi dea seama de eliberarea care a avut loc şi să se unească 
în intenţie cu Spiritul care mişcă Universul, prin Fiul, completând 
Uniunea spirituală şi trăind în ea, în trup şi în spirit, şi oriunde. 
Noi toţi suntem Unul.

Alberto Bacoi,
Bucureşti,

Aprilie 2015.



Capitolul 1

Recunoaştere şi Lumină
Întâlnirea cu cei doi martori

Bun venit mult iubite suflete şi suflete însoţitoare. Înainte de 
a porni în a dezvolta un subiect sau altul, potrivit ar fi să facem 
cunoştinţă. Dorim să ne prezentăm, apoi să fim recunoscuţi pe 
Pământ ca autori ai seriei „Vorbind cu Dumnezeu“, respectiv Eu, 
Elohim, energii de o frecvență superioară, transcedentală, 100% 
nonmaterială, Creator al lumii aşa cum o cunoaşteţi în prezent şi 
cum aţi cunoscut-o în trecut. Eu sunt Ceea Ce voi numiţi Dum-
nezeu şi Mă fac acum cunoscut vouă ca fiind Vocea Tatălui sau 
Duhul adevărului, ori după cum M-aţi caracterizat mai nou, Eu 
sunt tot Ceea Ce este şi nu este nimic în afara Mea. Mă bucur să 
fiu contactat în modul acesta de unul dintre voi și totuși, aşa cum 
cunoaşteţi deja, el nu este singurul filtru emiţător.

Pentru a scurta totuşi introducerea şi a Îmi dezvălui identita-
tea, în cazul în care unii vor dori să afle, care nu au citit cărţile 
anterioare, vă asigur de faptul că voi toţi Mă cunoaşteţi şi M-aţi 
cunoscut îndeaproape.

Eu sunt. Sunt Dumnezeul Vechiului şi al Noului Testament. 
Sunt cunoscut ca Domn al spiritelor şi al oştririlor, al mieilor şi al 
îngerilor din toate lumile care există şi care nu au fost create încă. 
Eu sunt Dumnezeul lui Enoh, al lui Noe, Avraam, Iacob, Moise, 
David, Ilie şi sunt Dumnezeul care a coborât în lume, Acela care 
L-a înălţat pe Isus, care apoi i-a înălţat pe fiii oamenilor în nepri-
hănire odată cu El.

Eu sunt Emanuel. Sunt Dumnezeul lui Israel. Sunt Cel care 
taie şi care uneşte şi care pictează cerul cu sângele tău. Sunt Cel 
care te veghează în asfinţit şi Cel pentru care ai ales să mori în 
numele slavei şi măreţiei Sale. Eu sunt Cel care este veşnic viu, 
sunt tot Ceea Ce cunoaşteţi voi că este şi sunt Tatăl acestui Uni-
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vers, Părinte al tuturor sufletelor şi fiinţelor creatoare care trăiesc 
în el şi pe lângă el. Eu sunt Ceea Ce puteţi vedea sau înţelege şi 
sunt Ceea Ce e peste credinţa celor mai fideli îngeri trimişi acolo. 
Eu sunt Strălucitorul şi Maiestuosul, Luminatul şi Preaînaltul, şi 
Formidabilul, şi Atotputernicul, sunt Cel dintâi care există, care a 
existat şi care nu a fost conceput de niciun pântece în veci, care 
este dragoste, adevăr şi înţelepciune.

Eu sunt Dumnezeul tuturor popoarelor şi al raselor. Eu sunt 
binecunoscuţii Vishnu Sahasranama sau Allah şi sunt Dumnezeul 
lui Yeshua Messiah, al lui Muhammad ibn Abdallah, al lui Krishna 
şi al luminatului Lao Zi.

Eu sunt Soarele fiinţelor cereşti, Împărat şi Domnitor peste 
îngeri şi arhangheli şi mesageri de oriunde. Sunt Mama suprasu-
fletelor Laria, care vor veni, a lui Mihail, Gabriel, Uriel, Rafael, 
Raguel, Sarakiel, Suryal şi Ikisat şi a tuturor familiilor de suflete 
înălţate. Eu sunt Cel care te iartă şi Acela de la care nu vei gusta 
iertarea câtă vreme tu nu îi vei ierta pe ceilalţi. Sunt Tatăl Celor 
Şapte Stele care au fost legate în abis, sunt Lumina şi Întunericul, 
Binele şi Răul, Cerul şi Pământul, Apa şi Focul, Arşiţa sau Gerul, 
Interiorul şi Exteriorul tuturor formelor şi nonformelor de viaţă.

Eu sunt vântul care îţi smulge acoperişul de deasupra capului şi 
sunt valul care te pierde în larg. Sunt pietrele ascuţite ce îţi cres-
tează tălpile şi sunt arşiţa care îţi usucă recolta. Sunt sabia care te 
taie şi frânghia ce te sugrumă. Sunt păsările viu colorate şi dea-
lurile înflorite. Sunt Ceea Ce iubeşti şi Ceea Ce urăşti. Eu sunt 
dragostea pe care o porţi femeii mult iubite şi sunt spaima care te 
cuprinde atunci când aceasta va pleca de la tine. Eu sunt aroma 
munţilor şi cântecul valurilor şi sunt Cel mai diversificat şi mai 
complet multisistem de viaţă, sunt Perfecţiunea Însăşi şi sunt tu, 
cea mai înaltă variantă a ta ce ai tânjit să o cunoşti, să o asculţi şi 
să o atingi, în toată existenţa, încă de când M-ai implorat să apari 
alături de Mine, apoi să trăieşti acolo separat de Mine prin uitare 
şi oriunde.

În continuare mă voi prezenta eu, cel pe care îl cunoaşteţi pe 
Pământ sub numele Arhanghelul Mihail, mesagerul Celui prea-
înalt. Este extrem de important să reţinem faptul că atunci când 
ne referim la un suflet primar sau înger precum Mihail, să nu ne 
imaginăm o persoană, o fiinţă cu superputeri sau un erou. Eu mă 
prezint a fi o întreagă comunitate de suflete, deja ascensionată, o 
civilizaţie precum cea umană, care gândeşte şi creează împreună.

Nu în ultimul rând mă voi prezenta eu, Alberto, autor, scriitor 
şi filtru al acestor mesaje, stâlp de Lumină şi încarnare primară a 
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îngerului prezentat anterior. Această tripartiţie, modul în care am 
ales să despart conţinutul acestei cărţi, devenită acum o conver-
saţie între trei persoane, poate fi asemuită cu Trinitatea divină, 
care a ales să se cunoască pe ea prin şi cu ajutorul ei. 

În continuare voi defini cele trei categorii de încarnare prin 
care îngerii aleg să execute, adică să modifice, derularea lumilor 
materiale.

1). Aşadar, încarnarea de gradul trei se referă la o persoană a 
cărei viaţă, scop/misiune, se derulează în mod inconştient pe în-
treaga durată. Aceasta nu ştie cine este şi nici ce trebuie să facă 
acolo. Pentru ea totul se petrece la întâmplare şi primeşte tot ceea 
ce se îndreaptă către ea. Iar indiferent de plasament şi de puterea 
de executare, care se dovedeşte a fi inferioară, încarnarea respec-
tivă îşi îndeplineşte cu certitudine scopul cel mai înalt pe care a 
ales să îl împlinească înainte de a se naşte în formă. Misiunea ei 
este cea de a trimite pachete informaţionale către sursă (Sufletul 
părinte) despre lumea în care s-a născut, prin trăiri şi experienţe. 
Acest tip de încarnare poate fi numit senzor sau chiar un emiţător 
informaţional.

2). Încarnarea de gradul doi a unui înger de densitatea a 7-a, 
care se coboară în lumile materiale cu frecvență joasă, se deru-
lează în mod conştient. Aceasta primeşte informaţii privind iden-
titatea ei şi nenumărate îndrumări cu privire la ceea ce ar fi bine 
să facă în vederea împlinirii scopului ei cel mai înalt pentru care 
se află în prezent acolo. La rândul ei trimite informaţii către sursă 
în mod conştient, prin trăiri şi experienţe, iar nu în ultimul rând 
împarte mângâiere oamenilor din jur urmând indicaţiile Sufletu-
lui părinte. În majoritatea cazurilor, acestea devin maeştri şi în-
văţători spirituali. Putem asocia dar acest grad de încarnare cu o 
centrală telefonică.

3). Încarnarea de gradul întâi, cea primară, trăieşte pe deplin 
conştientă pe întreaga durată a misiunii. Aceasta primeşte infor-
maţii exacte cu privire la identitatea ei și a scopului pentru care 
se află acolo. Ea devine un stâlp de foc1, o poartă prin care fas-
ciculele de Lumină coboară în planurile cu frecvență inferioară. 
Acest proces ridică treptat frecvenţa trupului în cauză, până la 
nivelul la care îngerul în persoană poate coborî în acel trup. Apoi 
îngerul însuşi, Sufletul părinte, poate umbla printre oameni ca un 
om, în trup de carne pe Pământ.

1 Compară cu Apocalipsa lui Ioan 10:1 Noul Testament.
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În continuare voi nota înaintea fiecărui fragment numele en-
tităţii care ni se va adresa.

Elohim: Să înţeleg că începând de acum vei renunţa să Mă 
mai numeşti Dumnezeu?

Alberto: Nu, nicidecum.
Elohim: Ba da, exact asta ai simţit să faci şi îţi voi explica de 

unde s-a născut instinctul vostru.
Orice v-aţi imaginat voi în trecut despre Mine că sunt, a fost 

ceva sublimitat. Prin urmare, toţi oamenii care au trăit şi trăiesc 
pe Pământ au folosit această denumire de „Dumnezeu“, Creato-
rul. Însă, conceptul de Dumnezeu a rămas doar un mister. Nici-
unul nu a reuşit, cu toate că foarte mulţi au încercat, să cunoască 
adevărata Mea înfăţişare. Aşadar, „Dumnezeu“ a rămas înfiripat 
în minţile şi în inimile voastre ca Cel nevăzut şi necunoscut. Din 
acest motiv imediat cum primiţi o informaţie nouă cu privire la 
identitatea Mea o refuzaţi în mod automat. De ce? Deoarece voi 
chiar dacă ştiţi că nu ştiţi despre Dumnezeu, atunci când auziţi 
ceva nou despre Mine şi refuzati dar în mod automat informaţia, 
decizia voastră nu este a voastră, nici nu depinde de voi. Voi nu 
o faceţi fiindcă nu sunteţi obişnuiţi cu ea ori că aceasta diferă în 
comparaţie cu ce v-aţi închipuit despre Mine în trecut că sunt, ci 
pentru că imaginea despre Dumnezeu v-a fost instigată şi dictată 
din exterior ca fiind definitivă, a fost deja construită şi e singura 
pe care omul o cunoaşte, o poate vedea şi atinge.

Eu îţi spun că o întreagă planetă M-a înţeles greşit, niciunul 
dintre voi nu a înţeles scopul cărţilor care v-au fost lăsate. Aces- 
ta a fost dar scopul, vreme în care liderii Pământului s-au folosit 
de puterea Cuvântului pentru manipulare. Însă acum Eu vorbesc 
fiilor oamenilor altceva şi Mă prezint într-un mod cu totul diferit. 
Din acest motiv majoritatea dintre ei, plus cei care i-au urmat, au 
rămas pe din afară.

Şi bineînţeles că este ceva „rău“ faptul că v-aţi construit legi, 
concepte şi/sau biserici. Eu v-am spus încă din trecut să vă îm-
potriviţi dumnezeilor făcuţi de mână omenească. Datorită neas-
cultării cei care i-au construit, care au condus omenirea un timp 
cu ajutorul înşelăciunii, repet, au rămas acum pe din afară.

Mikel: Dumnezeu este imuabil. Ceea ce ştiu şi înţeleg oame-
nii despre Dumnezeu, în schimb, diferă de la o generaţie la alta 
sau de la o regiune la alta.

Elohim: Voi credeţi că Dumnezeu e doar un concept arhaic, 
care aparţine pildelor şi legendelor din vechime. Însă, o Energie 
superioară oricărei energii ori făpturi cunoscute şi necunoscute 
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de voi, care vă îndrumă şi supraveghează în toate modurile, tot 
timpul, vă determină să vă abateţi de la conceptul de Dumnezeu 
al Vechiului Testament, de pildă? Care ar fi diferenţele? Un Duh 
care a creat tot Ceea Ce cunoaşteţi că există şi care a ales acum 
să vă vorbească din nou, pare să nu fie chiar Tatăl în Persoană, 
ci unul trimis de El ori mai rău, un şarlatan, aşa cum afirmă unii 
dintre voi?

Mikel: Vezi tu, oamenii pe Pământ şi-au creat imagini des-
pre Dumnezeu ca fiind ceea ce au înţeles ei că este şi atât. Chiar 
dacă scrierile vechi susţin în repetate rânduri faptul că omul nu Îl 
cunoaşte pe Dumnezeu, atunci când primiţi o informaţie diferită 
privind identitatea divină vă împotriviţi acesteia, spunând că nu 
este adevărată, afirmaţi că Dumnezeu este altfel, când de fapt voi 
nu aţi ştiut niciodată cum este, doar v-aţi imaginat cum ar putea 
să fie. Din acest motiv ceea ce aţi numit organizare creează hao-
sul pe planetă.

Elohim: Trăiţi într-o ţară iconizată, unde majoritatea aşeză-
rilor rurale deţin mai multe biserici decât locuinţe. Unde pereţii 
caselor sunt împânziţi de tot felul de reprezentaţii, idoli, modele, 
dictatori, istorici, eroi, „sfinţi“, icoane, călugări, virgine, prunci 
și femei dezbrăcate. Da, aţi ars peste o mie de lumânări pentru 
cei morţi în capelele mortuare şi mai puţin de o sută, pentru cei 
vii, pe cap de locuitor. Prin urmare, cu cât ardeţi mai multe pen-
tru o persoană cu atât aceasta este mai iubită şi mai importantă 
pentru voi. Dar voi ardeţi lumânări pentru cei ce au înviat, în loc 
să le aprindeţi pentru voi, cei care încă sunteţi morţi. Tu nu vei 
putea urî pe nimeni niciodată.

Atunci când o persoană publică „moare“ vă afişaţi pe cana-
lele cu emisiuni televizate de maximă audienţă sfâşiindu-vă hai-
nele de durere în văzul lumii, însă când vă contactează telefonic 
mama, care încă este în viaţă „s-o ia dracu’“, strigaţi mâniaţi în 
drumurile voastre. Ceea ce e important este faptul că veţi arde 
lumânări după ce va muri şi o faceţi pentru că o iubiţi. Apoi, de 
fiecare dată când veţi trece pe lângă o mânăstire, de orice fel, 
faceţi de trei ori semnul crucii sau, de treizeci de ori, că poate a 
voastră mamă vă pândeşte din cer sau poate vă va pedepsi din 
nou aşa cum o făcea în vremea când eraţi copii. Copiilor!

Bătrânii care îşi târăsc trupurile muribunde prin instituţiile 
de organizare şi prelungire a bolilor, strigă la porţile bisericilor, 
spunând că soarta lor e un chin şi vor să li se şteargă suferinţa. 
Însă fiecare dintre aceştia şi-a cheltuit agonisirea de-o viaţă în 
vederea prelungirii acestui chin, măcar un an sau doi, o lună sau 
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o săptămană sau cât o mai vrea Dumnezeu. În felul acesta ei se 
asigură că vor mai putea arde câteva sute de lumânări pentru cei 
morţi, ca să îşi demonstreze unul altuia iubirea.

Apoi „sfinţiţi“ apa pe care o beţi, vă sfinţiţi casele, icoanele, 
hainele, brăţările, chiar pâinea sau vinul, spunând că le-a sfinţit 
Însuşi Dumnezeu.

Mikel: Aici fac o scurtă precizare, cuvântul „sfânt“ se referă 
la o fiinţă absolvită de păcat, una care este fără păcat înaintea lui 
Dumnezeu şi în faţa oamenilor. Cunoscând dar acestea cum poţi 
crede că un om (preot) a sfinţit (a absolvit de păcat) o cană, apoi 
despre un lemn, o cruce ori o casă, zicând că aceea nu a păcătuit 
niciodată? Un lucru, un obiect neînsufleţit, nu poate fi sfânt nici 
păcătos. El nu deţine puterea să aleagă, nici nu a fost înzestrat cu 
discernământ şi prin urmare, acela este lipsit de viaţă în forma pe 
care o cunoaşteţi.

Ai văzut că atunci când un trup moare totul este înnegrit în 
jur, hainele sunt negre, baticurile şi eşarfele sunt negre, deasupra 
uşii de la intrare atârnă o batistă neagră, autovehiculul cu care e 
transportat trupul neînsufleţit a fost vopsit cu negru şi tot aşa, în 
loc să fie totul luminos iar evenimentul o sărbătoare? Ei bine, ju-
decând conform lumii pe care aţi construit-o, ar fi bine ca pruncii 
să poarte veşminte negre, fiindcă ei, prin naştere tocmai au fost 
condamnaţi la lipsa libertăţii, deci a vieţii, iar cel ce moare a fost 
eliberat, dar pe Pământ e invers. Conform lumii aşa cum aţi con-
struit-o ar trebui să sărbătoriţi plecarea celor dragi şi să vă bucu-
raţi pentru ei, dar să vă întristaţi atunci când vi se nasc fii. Negrul 
simbolizează necunoscutul, neîncrederea, necredinţa sau orbirea.
Unul care a plecat a murit, s-a dus, să îi fie ţărâna uşoară spuneţi 
voi, crezând că a încetat să mai fie. Şi dacă a trecut în altă parte, 
nu ştim sigur unde s-a dus ori dacă cu adevărat s-a dus.

Adevăr vă spun, acela a fost mort dar a înviat. El nu va mai 
muri niciodată. Aşadar, unde este bucuria voastră pentru cel ce a 
fost iubit? Ori poate sunteţi egoişti şi invidioşi pe el pentru că a 
înviat, vreme în care voi sunteţi încă morţi în trupurile voastre.

Voi aprindeţi lumânări ca cel care a înviat să aibă lumină, dar 
el a devenit Lumină şi străluceşte pentru voi, aceia care încă nu 
aţi primit vederea.

Nu pot să vă vorbesc mai clar decât vă vorbesc acum. Pur şi 
simplu nimeni nu poate. Este în regulă, au vreun sens pentru voi 
cuvintele mele?

Alberto: Cu siguranţă că au. Doar un nebun ar putea să con-
teste aceste adevăruri.
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Mikel: Acum doresc să vă întreb, L-a văzut cineva vreodată 
pe Dumnezeu botezând, cununând, stropindu-i pe creştini cu apă 
sau arzând tămâie?

Alberto: Nu, aceasta în niciun caz.
Elohim: Ele reprezintă afacerile voastre nicidecum lucrările 

Mele. Însă, în continuare, celor care se vor împotrivi acestor in-
venţii biserica pământească le-a pregătit o prăpastie care cu un 
curaj supranatural ar putea să fie traversată şi anume infiltrarea 
diavolului în minţile celor care vor dori să pună la îndoială doc-
trina, apoi dobândirea pedepsei veşnice. Este atât de simplu.

Vehiculul numit minte, maşina cu ajutorul căreia călătoriţi în 
lumile materiale, poate fi modelat dar şi influenţat cu uşurinţă.  
Procesul funcţionării de asemenea, este foarte simplu de înţeles, 
iar totul se bazează pe credinţă. A vedea este a crede.

„Eu cred că există copaci în jurul meu deoarece îi pot privi, 
iar ei mă înconjoară“. Nu te poate convinge cineva că copacii nu 
există sau că sunt nimic mai mult decât un concept, pe motiv că 
tu tocmai ai coborât dintr-unul. Chiar dacă te-ai fi născut într-o 
lume în care copacii erau de culoare roz, de înălţimea unui mun-
te iar în loc de frunze, pe crengile lui creşteau bancnote de 100 
de dolari, lucrurile ţi s-ar fi părut la fel de naturale. A vedea este  
a crede. La fel este şi cu religia. Bisericile există şi sunt adevă-
rate deoarece le vezi şi poţi intra înăuntrul lor. Nu te poate con-
vinge nimeni că biserica nu este reală ori că ea este o minciună, 
fiindcă imediat l-ai contrazice spunând, „cum nu există, uite una 
chiar în capătul străzii.“ Aşadar, biserica există.

Dumnezeu este gelos şi judecă deoarece aşa scrie în Vechiul 
Testament. „Am văzut noi“, au strigat creştinii în cor. Tu nu poţi 
reuşi să îi convingi că Eu nu judec creaţia, pentru că ei au văzut 
(au citit) într-o carte scrisă de oameni. Prin urmare, ei cred în 
acea carte deoarece au văzut-o. Pe Mine, în schimb, nu Mă cred 
atunci când le spun că nu îi voi judeca deoarece nu M-au văzut. 
Este atât de simplu, a vedea este a crede.

Ideea de a urma o viziune sau un concept al unei minţi ori a 
mai multora, care au trăit înaintea ta, apoi a declara că eşti un 
om luminat în gândire sau că deţii adevărul, reprezintă cea mai 
mare minciună pe care ai putut să ţi-o spui vreodată ţie însuţi. În 
realitate tu nu doar că nu deţii adevărul, ci nici măcar nu inten-
ţionezi a-l căuta. Iar ceea ce au crezut cei din trecut că este ade-
vărul reprezintă cantitatea pe care ei au putut să o perceapă din 
adevărul real. Mai mult, adevărul descoperit de minţile care au 
trăit înaintea ta acolo nu îţi aparţine. Prin urmare, tu nu deţii o 
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identitate înaintea Mea şi alegi cu bun discernământ să nu exişti, 
îmbrăţişând iluzia nefondată a superiorităţii.

Mikel: Aţi construit grădiniţe, şcoli profesionale şi de practi-
că, facultăţi, teatre sau unităţi de pregătire militară de ordine na-
ţională şi internaţională, închisori, şcoli de corecţie de reeducare, 
adaptare ori integrare, închisori politice, partide politice, ospicii, 
sanatorii, organizaţii de tot felul, adunări şi biserici, cu scopul de 
a modela omul după placul şi dorinţa voastră. Dar omul este aşa 
cum a fost creat, nu cum şi-au imaginat minţile voastre cele mai 
întunecate că ar putea să fie.

Nu poţi posta reclame de televiziune prin care să promovezi 
cinstea, educaţia, prosperitatea şi dreptatea, susţinând organizaţii 
fondate şi conduse de persoane publice reţinute pentru furt şi în-
şelăciune. Educaţia sau formarea „corectă“ a tinerei generaţii nu 
poate sta în mâinile celor care au fost formaţi şi instruiţi să înşele 
ca să câştige. Nu puteţi permite ca ai voştri copii să fie educaţi de 
grupuri de persoane care nu au fost educate, prin educaţie făcând 
referire la instruirea înspre a dobândi o gândire logică şi cinstită, 
respectul, iubirea, dăruirea şi admiraţia faţă de co-participanţii la 
viaţă sau îndrumarea spre a dori binele comun.

Nu te poate învăţa să dăruieşti necondiţionat un grup de per-
soane care colectează taxe în schimbul lecţiilor de spiritualitate, 
cu tema cunoaşterii dragostei necondiţionate.

Apoi, tinerii care îşi petrec vieţile în închisori nu au ajuns în 
această situaţie pentru faptul că au ucis, că au furat, că au fumat 
ori că au vândut substanţe „ilegale“, sau că nu s-au putut adapta 
societăţii moderne pe care aţi construit-o. Tinerii zac în închisori 
deoarece le-aţi prezentat o societate bolnavă, din care ei au ales 
să nu facă parte indiferent de consecinţele pe care această alege- 
re le-a adus asupra lor. Iar modul obsesiv de a vă condamna co-
piii, de a le programa comportamentul şi întreaga activitate, i-a 
condus către disperare, până la a îşi pierde cumpătul, săvârşind 
fapte pe care nu şi-au închipuit că le-ar putea săvârşi o persoană 
vreodată.

Elohim: Dragilor, vedeţi voi, cu toate că v-am promis pacea 
pe Pământ pentru o mie de ani, ca acest lucru să devină posibil  
o parte dintre voi va fi nevoită să învie2. În ea constă miracolul, 
schimbarea este sacrificiu.

2 Trezire spirituală, care se poate produce chiar şi prin moartea/reciclarea trupu-
lui fizic actual, atunci când este necesar.


