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Mer-Ka-Ba şi siddhi
În ultimile două capitole am definit fluxul de energie pranică şi câmpul corpului de lumină uman. Am
prezentat de asemenea instrucţiunile necesare activării câmpului Mer-Ka-Ba. Atunci când aceste informaţii
au fost oferite pentru prima dată la cursurile seminarului Floarea Vieţii (Flower of Life Workshop) am
presupus că studenţii vor găsi ei înşişi calea spre Sinele lor Superior, iar acesta le-ar fi oferit informaţiile
conţinute în acest capitol (şi chiar mai mult). Chiar aşa s-a întâmplat cu unii studenţi, dar numai cu un mic
procent dintre ei. Majoritatea nu au înţeles niciodată cu adevărat ce înseamnă Mer-Ka- Ba şi nici cum se

lucrează cu ea, adică cum să mediteze în interiorul ei. Din acest motiv am creat seminarul Pământ/Cer
(Earth/Sky Workshop) pentru a oferi studenţilor o mai bună înţelegere şi trăire a Mer-Ka-Ba. În acest capitol
vă prezentăm toate elementele de bază care vă vor facilita declanşarea procesului, dar încă este esenţial să
vă conectaţi conştient la Sinele vostru Superior pentru a vă descoperi cu adevărat scopul în viaţă. La
seminarul Floarea Vieţii am predat doar cum se activează câmpul Mer- Ka-Ba şi mai mulţi studenţi au
considerat că asta a fost tot. Mer-Ka-Ba este modelul după care toate lucrurile vizibile şi invizibile au fost
create. Nu există nicio excepţie. Dar Mer-Ka-Ba are posibilităţi infinite.
Utilizarea Mer-Ka-Ba În general se consideră că Mer-Ka-Ba este vehiculul ascensiunii, iar această afirmaţie
este reală, dar este mult mai mult de atât. Mer-Ka-Ba reprezintă totul, poate influenţa orice, depinde ce
decide conştiinţa care se află în ea. Singura limită este pusă de memorie, de imaginaţie şi de sistemele de
credinţe existente în conştiinţă. În forma sa cea mai pură, singura limită a acestui vehicul de formă
tetraedrică este aceasta: nu poate ajuta un spirit să treacă prin Marele Vid spre următoarea octavă a
dimensiunii. Acest act cere unei persoane să-şi abandoneze individualitatea şi să se alieze cu un spirit sau
altul pentru a forma un fel de Mer-Ka-Ba special. Acest aspect nu este necesar să-l discutăm în acest
moment. Dacă egoul unei fiinţe decide să se folosească de Mer-Ka-Ba pentru a face rău, pentru a-i controla
pe ceilalţi ca să profite de o situaţie oarecare sau pentru a manifesta lipsă de onestitate fără a folosi cea mai
pură imagine a iubirii, atunci acest ego trebuie să se pregătească pentru cele mai dure lecţii.
Mulţi au încercat, inclusiv Lucifer. Dumnezeu ştia că se va întâmpla acest lucru şi a aranjat Universul de aşa
manieră încât să nu poată permite aceasta, deoarece Mer-Ka-Ba are nevoie de iubire pentru a supravieţui.
De aceea, când se foloseşte cu rea credinţă, acest câmp de energie moare foarte repede; intervine Sinele
Superior iar persoana respectivă este „arestată” sau oprită şi va trebui să aştepte ca să-şi continue
ascensiunea conştiinţei abia după ce învaţă ce este iubirea. Nu subestimaţi ceea ce vă spun aici, pentru că
altfel pierdeţi timpul. În capitolul 17 vom vorbi despre ceea ce s-a întâmplat când Lucifer şi-a dat seama că
se poate folosi de Mer-Ka-Ba. Acest vehicul de lumină seamănă foarte mult cu un calculator. Dacă o
persoană îşi activează câmpul Mer-Ka-Ba fără să facă şi altceva, este ca şi cum şi-ar cumpăra un calculator
foarte puternic, fără a-i folosi programele. Calculatorul va sta pe birou dar nu va folosi la nimic. Aceasta se
va întâmpla până când persoana se va hotărî să-i folosească diferitele programe. Tipul de program pe care-l
veţi alege va determina rezultatele. Cu toate că nu este o analogie perfectă, vă ajută să înţelegeţi mai bine
ceea ce încerc să vă transmit. De asemenea, este adevărat că atunci când vă activaţi Mer-Ka-Ba, acest act
va da un semnal Sinelui vostru Superior şi astfel va începe procesul de trezire. În cele din urmă însă, voi
singuri trebuie să luaţi contact direct şi conştient cu Sinele Superior pentru ca sufletul vostru să poată primi
răspuns la toate întrebările şi pentru a descoperi misiunea voastră adevărată pe planeta Pământ, precum şi
maniera de a o îndeplini. Acest capitol şi-a propus să vă ajute în acest proces.
Meditaţia
De obicei se consideră că medităm atunci când închidem ochii şi intrăm în interiorul nostru şi într-un final
ajungem la realizarea de sine. Aceasta este o cale, dar se poate medita şi cu ochii deschişi. Atunci când
perspectiva noastră se lărgeşte, noi realizăm că întreaga viaţă este o meditaţie. Dacă sunteţi conectaţi
conştient cu Sinele vostru Superior, instrucţiunile sale vă vor conduce la un stadiu de meditaţie şi de
realizări, care pentru voi va însemna mult. Aceasta este soluţia finală. Dacă nu sunteţi conectaţi direct la
Sinele Superior, puteţi folosi tehnici tradiţionale de meditaţie, cum ar fi Kriya-Yoga, Vapasana sau alte

metode tibetane, taoiste etc. Puteţi utiliza aceste meditaţii şi practici în acelaşi timp cu meditaţia Mer-Ka-Ba;
nu există nicio problemă, atâta timp cât învăţătorul vostru nu vede niciun fel de inconvenient. Dacă cel cu
care lucraţi vă spune că nu puteţi folosi o altă metodă, cum ar fi meditaţia Mer-Ka-Ba, atunci trebuie să-i
urmaţi instrucţiunile sau să găsiţi un alt învăţător dacă vreţi să continuaţi. Oricare este metoda pe care o
alegeţi, veţi ajunge la un nivel de conştiinţă particular. Este inevitabil. Aceasta are legătură cu relaţia care
există între lumea interioară şi lumea exterioară. Când ajungeţi să realizaţi că totul este lumină începe faza
miraculoasă, iar siddhi pare să se manifeste. Aceasta este stadiul de dezvoltare pe care îl abordăm în acest
capitol, căci atunci când îl stăpânim şi îi înţelegem semnificaţia, scopul existenţei este foarte aproape. De
asemenea este stadiul în care începe să intre întreaga umanitate. Noi trebuie să înţelegem ce se întâmplă şi
asta vom face aici.
Siddhi sau puterile psihice
Ce este siddhi? Este un cuvânt hindus care înseamnă „putere” – sau mai exact putere psihică. Starea siddhi
este considerată de mulţi învăţători hinduşi ca fiind un aspect al conştiinţei pe care noi toţi trebuie să îl
parcurgem, dar de obicei este considerată o etapă periculoasă. De ce? Pentru că este uşor să te pierzi
spiritual în această zonă a conştiinţei, când egoul nu a făcut trecerea necesară. Egoul poate să fie atât de
pătruns de această stare siddhi încât uită să se întoarcă la Dumnezeu. Să ştiţi deci că, atunci când vorbesc
de siddhi, trebuie să vă amintiţi că vă vorbesc din perspectiva celui care reuşeşte să-şi stăpânească
satisfacţiile personale egoiste sau nu-şi exacerbează egoul. În 1971, când cei doi îngeri m-au învăţat cum
să-mi activez câmpul Mer- Ka-Ba, am început să trăiesc unele experienţe ciudate pe care nu mi le puteam
explica. Adesea, când mă aflam în prezenţa echipamentelor electrice, unele situaţii sfârşeau prin explozii
sau arderi (mai ales atunci când discul meu Mer- Ka-Ba se manifesta în timpul celei de a şaisprezecea
respiraţie). Aceste experienţe s-au produs timp de aproximativ doi ani, iar eu întotdeauna m-am gândit că
acţionau ca un efect secundar imposibil de eliminat. În timp, toate acestea au început să mă coste mulţi bani.
Am pierdut multe televizoare, aparate de radio şi alte echipamente electrice.
Într-o zi, cred că prin 1986, eram în meditaţie cu Thot. Se întâmpla să fiu în Hawai. Formam un cerc cu nişte
prieteni şi meditam, iar eu stăteam lângă un perete care avea un comutator electric chiar deasupra capului
meu. Exact în momentul în care discul se dezvolta prin practica celei de-a şaisprezecea respiraţii,
comutatorul a explodat literalmente în spatele meu, ceea ce a determinat o gaură în perete, iar firul electric a
început să ardă din interior. Sincer, eram stânjenit. Acest incident m-a urmărit mulţi ani. Odată ce focul a fost
stins, m-am dus într-o altă cameră şi l-am chemat pe Thot în meditaţie. Simţeam că probabil îmi poate
explica unde am greşit. L-am întrebat ce aş putea face. El a spus simplu: „Nu mai strica instalaţiile electrice
cu propriul tău Mer- Ka-Ba, iar începând de acum el nu va mai influenţa câmpul electric al acestora.” Primul
gând care mi-a venit în minte a fost: „Este chiar atât de simplu?” Din acel moment am ordonat imediat
câmpului meu Mer-Ka-Ba să nu mai influenţeze câmpurile electrice care se găseau în imediata mea
apropiere şi trebuie să recunosc că din acel moment niciodată nu am mai fost deranjat de acest gen de
întâmplări. Evenimentul mi-a permis să înţeleg mai bine natura siddhi asociată cu Mer-Ka-Ba. De fapt, este
doar o comandă de a face ceva, iar dacă cererile sunt făcute corect, ele se vor materializa. Dacă ordinele
voastre se adresează direct propriului vostru Mer-Ka-Ba, atunci acesta va continua la nesfârşit să se supună
lor, până când decideţi voi să le opriţi, formulând o altă intenţie. Am descoperit că este simplu de spus, dar
este mai dificil de a înţelege cu adevărat. Voi încerca să explic cât mai bine tot ceea ce vreau să vă spun.
Arta de a programa cristalele În inima fiecărui calculator există un cristal, iar calculatoare şi cristalele au

caracteristici foarte asemănătoare cu cele ale câmpului Mer-Ka-Ba. Arta de a programa cristalele este foarte
asemănătoare cu ceea ce se poate numi programarea câmpului Mer-Ka-Ba. S-au scris multe cărţi despre
posibilităţile şi tehnicile de a programa cristale. Cum am precizat deja, ceea ce este legat de energia psihică
se bazează pedouă calităţi: atenţia şi intenţia. De asemenea, am mai spus despre cristale că sunt fiinţe vii.
Ele pot primi diferite frecvenţe şi unde sinusoidale complicate de oriunde în cadrul câmpului electromagnetic
(CEM), înţelegând aici gândurile, emoţiile şi sentimentele umane. Vă amintiţi că primul radio era alcătuit
dintr-un set de cristale? În definitiv, era o sârmă care atingea un mic cristal de rocă într-un anumit loc.
Cristalul prelua semnalul şi sunetul era audibil prin difuzorul radioului. Marcel Vogel a fost un remarcabil om
de ştiinţă care a lucrat pentru laboratoarele Bell. A avut peste o sută de invenţii importante, a inventat
inclusiv dischetele. A fost o persoană cu o profundă cunoaştere ştiinţifică despre cristale şi calculatoare. Cu
puţin timp înainte de a muri, el a vorbit despre studiile sale referitoare la numărul maxim de programe pe
care le poate reţine un cristal de rocă la un moment dat. El susţinea că un cristal poate conţine atâtea
programe câte faţete există la extremităţi. În perioada aceea eu mă gândeam că această declaraţie era ceva
incredibil şi m-am străduit să întreprind o cercetare personală pentru a demonstra sau a combate declaraţiile
sale. Am contactat un om de ştiinţă pe care îl cunoşteam, Bob Dratch, şi am făcut un experiment simplu
pentru a verifica aceste lucruri. Am plasat cuarţul pe bancul laboratorului astfel încât senzorul scanerului de
emisie moleculară să fie îndreptat spre cristal pentru a capta emisiile de microunde şi a le trimite cu ajutorul
unui program personalizat în calculator pentru a fi analizate. Bob a urmărit pe ecran cum eu programam
cristalul de rocă prin gândurile mele.
De fapt, gândurile noastre sunt unde electromagnetice de mare amplitudine care pot fi transmise în spaţiu şi
pot fi captate cu ajutorul echipamentelor tehnice. Atunci de ce nu am putea folosi un cristal care să le
colecteze şi să le difuzeze în jurul lui, exact ca undele radio? Evident, Bob nu cunoştea gândurile mele, deci
trebuia să aibă încredere în ceea ce îi relatam eu. În momentul în care am programat cristalul cu un gând
(ideea de iubire) Bob a sesizat imediat o schimbare a semnalului pe ecranul aparatului său. Nu i-a trebuit
mult timp pentru a-mi spune când am programat cristalul şi când am şters un program. Puteţi şterge un
program sau puteţi să-l schimbaţi pur şi simplu, rugând cristalul să facă acest lucru. Eu nu puteam să-l
păcălesc. Dacă introduceam trei programe în cristal şi scoteam două, Bob vedea cu uşurinţă trei oscilaţii
care apăreau în semnătura sinusoidală, iar apoi două oscilaţii care dispăreau de pe ecran. El putea foarte
bine să mă urmărească. Am putut de asemenea să confirm afirmaţiile lui Vogel, care a declarat despre
cristale că pot să reţină doar atâtea programe câte faţete au. Când am încercat să integrez mai multe
programe decât numărul de faţete, ceea ce era în plus nu se mai înregistra în semnătura sinusoidală vizibilă
pe ecranul calculatorului. Pur şi simplu cristalul nu accepta aceasta. Am fost absolut consternat. Prin acest
experiment consider că se poate demonstra că cristalele reţin gândurile, emoţiile şi sentimentele; pot de
asemenea să le retransmită în afară. Ei bine, acelaşi lucru se întâmplă şi cu Mer-Ka-Ba. De fapt, structura
este de natură cristalină şi foloseşte aceeaşi geometrie pe care o folosesc şi cristalele în structurarea internă
a atomilor.
În consecinţă, când emiteţi gânduri, emoţii şi sentimente cu atenţia şi intenţia fixate pe Mer-Ka-Ba, acestea
vor fi recepţionate de acest câmp de lumină care va continua să le difuzeze până când le veţi opri. Nimeni,
nici chiar Lucifer nu poate opri sau altera programele câmpului vostru Mer-Ka- Ba, doar voi puteţi face
aceasta. Doar dacă, bineînţeles, generaţi un program care să le permită să facă aceasta.

O diferenţă constă în aceea că, spre deosebire de cristale, Mer-Ka-Ba nu are limite în a accepta programe.
Se pare că totul este adevărat. Am introdus o paletă variată de programe în propriul meu Mer-Ka-Ba şi
fiecare funcţionează perfect. Dacă există limitări, sunt absolut sigur că acestea nu se referă la numărul de
programe, şapte sau opt, cum întâlnim la cristale. Programele Mer-Ka-Ba Programarea Mer-Ka-Ba şi
energia psihică sunt foarte interesante. Ni se întâmplă tuturor, în fiecare zi. Puţini oameni îşi dau seama cum
acţionează cu adevărat. Vreau acum să vă povestesc câteva istorioare înainte de a aborda subiectul acesta.
Simt că ele mă vor ajuta să vă explic natura acestui subiect. Oricum, voi începe cu o definiţie.
Cum se transformă apa în vin
Să presupunem că doriţi să degustaţi un vin franţuzesc deosebit sau orice de acest gen. Este vinul vostru
preferat şi vă spuneţi: „Doresc foarte mult să am această sticlă specială cu vin!” Veţi vizualiza clar în mintea
voastră şi veţi simţi chiar apă în gură, iar dorinţa voastră este puternică. Este adevărat ceea ce vă doriţi dar
nu ştiţi ce să faceţi pentru a obţine ceea ce doriţi. Bineînţeles, veţi putea crea vinul în a 3-a dimensiune.
Plantaţi viţa de vie, aşteptaţi să se coacă rodul, culegeţi şi presaţi strugurii. Apoi aşteptaţi câţiva ani ca
vinul să se învechească, ca să obţineţi sticla voastră preferată cu vin. Ar putea să pară cam greu şi cam lent,
dar dacă aceasta este realitatea pe care o acceptaţi în viaţa noastră, puteţi acţiona în acest mod. Sau puteţi
merge la magazin şi să cumpăraţi o sticlă cu vinul preferat. Puteţi să staţi acasă, gândindu-vă la vinul din
sticlă, până când cineva va veni cu o sticlă cu vin şi vă va spune: „Am o sticlă cu vinul care îţi place. Vrei?”
Dacă acest lucru vi se întâmplă doar o singură dată, aţi putea spune: „Dumnezeule, ce coincidenţă!” Dar
dacă acest lucru vi se întâmplă de fiecare dată când vă gândiţi cu putere la ceva, după un timp veţi începe
să vă gândiţi: „Este ciudat! De câte ori mă gândesc la ceva, doresc ceva sau am nevoie de ceva, pur şi
simplu se întâmplă.”
Într-un final aceste coincidenţe vă vor face să descoperiţi că există cu siguranţă o conexiune între ce gândiţi
sau simţiţi şi aceste „coincidenţe”. Mulţi dintre voi antrenaţi deja pe această cale, ştiţi exact despre ce
vorbesc. De fapt, este începutul unui drum spiritual. Aceasta vă va conduce spre următorul pas din siddhi
sau când începeţi să exploraţi exact cum puteţi face ca aceste lucruri să se întâmple şi cum puteţi proceda
ca aceste lucruri să se manifeste conştient şi să nu pară o întâmplare. Toate acestea vă vor conduce spre a
acţiona ca şi Iisus atunci când a transformat apa în vin. În astfel de momente plecaţi de la un element şi îl
transformaţi în altul. Astfel vă demonstraţi vouă, precum şi celorlalţi, că ceea ce credeţi despre această
realitate este adevărat. Voi aţi stabilit aceasta şi aţi transformat-o în realitate: aduceţi irealul în real. Aceasta
este o zonă de obicei periculoasă pentru că de cele mai multe ori, egoul nu a făcut încă transcenderea. Apoi
puteţi să mai faceţi un pas: să faceţi vin din nimic; nu doar transmutând elemente, ci creând vinul direct din
Vid. La acest nivel Sinele vostru Superior şi voi sunteţi Unul. Dincolo de aceasta ar mai fi un pas, unde nu
veţi mai dori vin, deoarece nu mai există nicio nevoie şi nicio dorinţă; unde se ştie că toate lucrurile se află la
locul lor şi că totul este perfect aşa cum este. În acest stadiu noi am depăşit polaritatea. Calea care duce
spre casă este clară.
Bidonul cu benzină
Când locuiam în pădurile din Canada am început să înţeleg ideea de coincidenţă. Îngerii îi apăruseră deja
soţiei mele şi mie, iar noi eram constant ghidaţi de sfaturile lor. Încă de la început ne-au spus să nu ne
neliniştim în privinţa banilor, căci ei se vor ocupa să ne procure tot ceea ce avem nevoie. Ei ne-au spus că
Dumnezeu a creat o „lege naturală” în beneficiul omului. Umanitatea poate conta pe Dumnezeu pentru a se

hrăni sau se poate baza pe ea însăşi. Dacă individul alege prima opţiune, tot ceea ce are nevoie se va afla
întotdeauna „la uşă”, dar dacă el se bazează doar pe forţele sale, Dumnezeu nu-l va ajuta atunci când omul
îi va cere. Soţia mea era foarte supărată pe mine pentru că aveam nevoie de un bidon cu benzină pentru
maşină. Rezervorul era din ce în ce mai gol; folosisem maşina de mai multe ori, iar cea mai apropiată staţie
de benzină se afla la 32 km. Maşina avea pană încă din ziua precedentă, iar soţia mea avea un drumlung de
parcurs pentru a ajunge acasă. Era supărată pe mine pentru că nu cumpărasem un bidon cu benzină, iar
acest subiect revenea constant în conversaţiile noaste. Eu îi tot spuneam: „Ai încredere în Dumnezeu!”
Exasperată, ea a strigat: „Dumnezeule, am nevoie de un bidon cu benzină!” Eu încercam să-i explic încă o
dată: „Aminteşte-ţi ce ne-au spus îngerii, nu este nevoie să muncim, iar ei se vor ocupa de tot ce avem
nevoie. Da, este adevărat, stăm prost cu banii, dar, te rog, ai încredere!” Şi era foarte adevărat, aveam tot ce
ne trebuia – mai puţin un bidon cu benzină. Noi ne plimbam pe malul lacului iar ea continua să-mi vorbească
şi să facă remarci despre acest subiect: „Să ne întoarcem şi să locuim în oraş. Să ne oprim din a mai trăi
prin credinţă. Este foarte dificil. Avem nevoie de bani!” Ne-am aşezat pe o piatră şi contemplam acel lac
frumos înconjurat de acei munţi maiestuoşi pe care Dumnezeu ni-i dăruise, iar soţia mea a continuat să se
plângă de mine, de Dumnezeu şi de îngeri.
În momentul în care era foarte animată de ceea ce spunea, privirea mea s-a îndreptat instantaneu la câţiva
metri distanţă de noi spre un obiect aflat pe pământ între două pietre. Bineînţeles că era... Ce credeţi?.... Un
bidon cu benzină! Cineva îl adusese cu barca şi l-a lăsat acolo. Dar acesta nu era pur şi simplu un bidon
obişnuit, credeţi-mă! Nu mai văzusem aşa ceva! Nici nu ştiam că există aşa ceva. Era făcut din alamă
groasă, acoperită cu lac roşu frumos, cu mânere bine şlefuite şi care străluceau ca aurul. Dacă ar fi trebuit
să-l cumpăr, ar fi costat peste 100$. Aşa că mi-am întrerupt soţia spunîndu-i: „Aşteaptă un minut...” Şi m-am
ridicat să iau obiectul. Apoi m-am întors lângă ea, spunând: „Ce zici de asta?” Această întâmplare a liniştit-o
timp de două săptămâni. Teancul de bancnote Această căsuţă din pădure în care locuiam se afla într-unul
dintre cele maifrumoase locuri de pe Pământ. Ne-a fost împrumutată de Biserica Catolică, cu asigurarea că
putem să locuim acolo cât timp doream, fără a plăti! Noi nu aveam nimic... dar aveam totul, dacă înţelegeţi
ceea ce vreau să spun – chiar şi bidonul cu benzină! Dar, aşa cum am povestit, era o perioadă de sărăcie,
când ne lipseau banii. Îngerii ne ceruseră să nu muncim atâta timp cât stăm acolo, trebuia doar să medităm.
Cu cât rezervele noastre financiare se micşorau, cu atât soţia mea devenea mai nervoasă. La un moment
dat mai aveam doar 16$ şi nu se întrevedea niciun semn prin care să ni se arate că ar putea să ne crească
veniturile. Ea era la capătul răbdării şi a început să-i fie frică. Era prea mult; simţeam că era gata să mă
părăsească. A doua zi trebuia să dăm 125 de dolari pentru maşină, altfel am fi pierdut-o. Pur şi simplu nu
aveam această sumă şi cu siguranţă era o încercare. Soţia mea s-a plâns toată ziua şi a continuat cu
reproşuri până seara târziu. Când ne-am băgat în pat, ea s-a învelit în cuvertuă cât mai departe de mine, iar
în final a căzut într-un somn agitat. Aproape de miezul nopţii cineva a bătut la uşă. Vă reamintesc că noi
trăiam în mijlocul naturii, într-o zonă aproape total izolată. Casa noastră se afla la peste 6 km de cea mai
apropiată şosea, iar vecinii noştri se aflau la 3 km de noi. Aşa că am fost surprinşi de acest vizitator nocturn.
M-am dat jos din pat, mi-am luat halatul şi am deschis. În faţa mea stătea un vechi prieten de-al meu pe care
nu-l mai văzusem de peste doi ani. Stătea în faţa mea şi mă privea zâmbind. A intrat şi mi-a spus: „Hei,
bătrâne, te-am căutat peste tot. Tu într-adevăr te-ai izolat, încerci să te ascunzi de cineva sau de ceva?” Eu
i-am răspuns imediat: „Bineînţeles că nu, pur şi simplu îmi place natura! Intră! Ce cauţi aici în mijlocul
nopţii?” Trebuie să precizez că îi împrumutasem nişte bani cu mult timp în urmă. De fapt, i-am dat banii şi

am uitat de ei. El a spus: „Eu nu ştiu de ce, dar a trebuit să vin să te văd şi să-ţi înapoiez banii pe care tu mi
i-ai împrumutat. Asta devenise o idee fixă!” Apoi a scos un teanc gros de bancnote de 20$ pe care i-a pus pe
masă. Erau în jur de 3.500$. Pentru soţia mea şi pentru mine, care trăiam atât de simplu, această sumă
părea echivalentul unui milion de dolari.
Al doilea teanc de bancnote O dată în plus soţia mea a rămas cu gura căscată. De data asta nu am mai
auzit-o să se plângă timp de aproape şase luni. N-a spus un cuvânt. Pe măsură ce timpul trecea şi banii se
împuţinau, credinţa ei în Dumnezeu a fost supusă din nou unei grele încercări. Trebuie să recunosc că de
această dată nu ne mai rămăseseră în cutie decât 12$, iar încrederea ei a început să se clatine din nou: era
pregătită să mă părasească pe mine şi familia pentru a se întoarce în Statele Unite.
Orele treceau, soarele apunea, iar soţia mea continua să se plângă. Ziua fusese epuizantă deoarece
avuseserăm dispute asupra problemei banilor şi despre credinţa în Dumnezeu. Din nou, în miez de noapte,
s-a auzit o bătaie în uşă. De această dată era un alt coleg de-al meu, dar trecuse foarte mult timp de când
nu-l mai văzusem; de fapt, de când eram amândoi studenţi la Berkeley. Nu-mi venea să cred. Nu ştiu cum
m-a găsit. L-am invitat înăuntru şi s-aîntâmplat exact acelaşi lucru, dar de data aceasta era o sumă mai
mică, doar1.800$. El mi-a spus: „Aceştia sunt banii pe care mi i-ai împrumutat atunci când am avut nevoie.
Sper să te ajute.” Soţia mea a trecut din nou prin aceleaşi schimbări. Mai întâi a fost foarte fericită şi apoi nu
s-a mai plâns câteva luni, dar atunci când economiile s-au diminuat din nou, ea şi-a pierdut încrederea. Ea
pur şi simplu nu a mai putut să creadă că îngerii – care-i apăreau şi ei ca şi mie – puteau în continuare să
neprocure „tot ceea ce aveam nevoie”, aşa cum spuneau ei, deşi făceau aceasta de aproape doi ani. De
fapt, când nu au mai fost bani, soţia mea nu a mai putut face faţă, a lăsat totul şi s-a reîntors în Statele Unite,
unde şi-a luat o slujbă. A fost începutul sfârşitului vieţii ei spirituale. În curând nu a mai putut să-i vadă pe
îngeri. Şi-a luat o slujbă, iar pentru ea viaţa a revenit la normal, aşa cum fusese înainte de apariţia îngerilor.
Existenţa ei de zi cu zi a devenit o cale a vechilor obiceiuri, iar magia din viaţa ei s-a risipit.
Îngerii nu m-au părăsit niciodată. Chiar şi astăzi, subzistenţa mea depinde în totalitate de ei şi eu îmi dedic
toată energia slujirii lui Dumnezeu. Eu cred şi am încredere în ceea ce nu se vede. Cu cât credinţa mea
devenea mai puternică, cu fiecare teanc de bancnote, cu atât încrederea soţiei mele slăbea. Este ca şi
istoria cu paharul căruia unii îi văd jumătatea plină, iar alţii îi văd jumătatea goală! Amintiţi-vă de această
istorioară, pentru că vom fi cu toţii testaţi atunci când apare starea de siddhi şi legile naturale create de
Dumnezeu. În timpul acestei şederi în natură soţia mea şi cu mine am fost martorii a numeroase miracole.
Am văzut miracole aproape în fiecare săptămână, uneori în fiecare zi şi aceasta s-a întâmplat timp de
aproape doi ani. Majoritatea acestora au fost căi prin care cineva ne-a oferit bani. Se întâmpla prin metode
atât de imposibile încât oricine le-ar fi spus miracole. De altfel, pentru mine a fost o lecţie uluitoare în care
am văzut cum un miracol poate determina o persoană să devină mult mai încrezătoare în iubirea lui
Dumnezeu, iar o altă persoană să devină mai fricoasă. Există deci un mare pericol spiritual cu siddhi, în mai
multe cazuri, şi nu doar pentru că egoul poate creşte, ci şi pentru că egoul poate induce frica iar atunci se
opreşte meditaţia. Şi într-un mod şi în altul, evoluţia spirituală se opreşte până când apare un moment mai
bun. Nimeni nu este cu adevărat pierdut, este doar o amânare.
Patru maniere de a programa Mer-Ka-Ba Acum, că v-am introdus în siddhi şi piedicile posibile, să vedem
concret cum poate fi programat Mer-Ka-Ba. Mai întâi există patru metode prin care poate fi programat MerKa-Ba. Cele patru căi corespund celor patru polarităţi sexuale elementare, care sunt: masculin, feminin,

bisexual şi asexuat. Fiecare dintre căi are polaritatea ei, astfel pentru „masculin” avem variantele „masculin –
masculin” (bărbat homosexual) şi „masculin – feminin” (bărbat heterosexual), iar pentru „feminin” avem
variantele „feminin – feminin” (femeie lesbiană) şi „feminin – masculin” (femeie heterosexuală). Apoi pentru
„bisexual” avem „bisexual masculin” şi „bisexual feminin”, iar pentru „asexuat”, care posedă de asemenea o
polaritate, avem „asexuat masculin” şi „asexuat feminin”. Aceste opt polarităţi se divid la rândul lor şi în alte
categorii, dar pentru ceea ce ne-am propus acum nu este necesar să le studiem pe toate. Cele patru
maniere de a programa Mer-Ka-Ba urmează aceeaşi clasificare sexuală: masculin, feminin, bisexual şi
asexuat.
Programarea masculină
În religia lui Shiva există 113 moduri de a medita. Discipolii lui Shiva consideră că există exact 113 căi şi
niciuna în plus. Ei consideră că oricare ar fi maniera în care meditezi, chiar dacă inventezi lucruri cu totul noi,
acestea întotdeauna se vor regăsi în aceste 113 categorii. Primele 112 sunt masculine, iar ultima (sau prima)
este feminină! Modalităţile masculine de meditaţie pot fi consemnate scris şi verbal pentru a putea fi
transmise unei alte persoane. Sunt posibile descrieri exacte, iar logica este riguroasă. Vi se spune că dacă
faceţi aceasta şi aceasta, atunci puteţi atinge un rezultat anume. Din contră, maniera feminină de a medita
nu are reguli.
Nu se face niciodată de două ori acelaşi lucru (sau dacă se repetă, acest lucru nu va fi premeditat). Calea
feminină nu are nicio logică din perspectiva masculină asupra lucrurilor. Calea evoluează conform
sentimentelor şi intuiţiei. Este ca apa care urmează calea ce opune mai puţină rezistenţă. Astfel,
programarea masculină a Mer-Ka-Ba este foarte logică şi precisă.
Iată un exemplu care va ilustra acest punct.
Când am început să organizez seminarul Mer-Ka-Ba trifazat, între atelierul seminarul Floarea Vieţii şi
seminarul Pământ/Cer am experimentat o situaţie specială. Mer-Ka-Ba trifazat avea un câmp Mer-Ka-Ba
uriaş pentru că el avea un diametru de peste 1,6 milioane de mile lungime şi necesita minim două persoane
pentru a-l crea. Energia eliberată la apariţia discului era fabuloasă. Echipamentele electronice militare din
regiune au captat semnale şi au trimis imediat patru elicoptere negre pentru a investiga fenomenul. Ei nu au
vrut să plece şi au interferat cu programul meu de predare. Îngerii mi-au spus că voi organiza nouă astfel de
seminare, şi niciunul mai mult. Acest seminar despre Mer-Ka-Ba trifazat devenise sursa de informaţii cel mai
puţin înţeleasă şi cel mai puţin utilizată vreodată. Aproximativ treizeci de instructori internaţionali şi site-uri
Internet au început să se folosească de toate aceste informaţii specializate fără să-mi ceară permisiunea şi
fără să ştie care era adevăratul scop al acestora. Ei au crezut că era destinat evoluţiei individului, dar
adevărul era cu totul altul. Programul Mer-Ka-Ba trifazat viza trezirea spiritului Mamei Pământ şi reactivarea
propriului câmp Mer-Ka-Ba! Acum, acest lucru este împlinit, cu toată utilizarea greşită a acestor informaţii din
partea mai multor învăţători şi cu ghidarea greşită a majorităţii studenţilor lor. Întotdeauna veneau grupuri de
trei sau patru elicoptere negre care au continuat să ne viziteze pe parcursul primelor şase ateliere. Acestea
apăreau la 15 minute după ce grupul crea câmpul Mer-Ka-Ba trifazat; stăteau o oră sau două şi îşi foloseau
instrumentele de bord pentru a testa situaţia. La al şaselea atelier, FBI a trimis un om care şi-a declarat
identitatea, împreună cu alţi trei agenţi FBI care rămâneau în umbră, iar aceasta a cauzat un gen de
interferenţe în grup. Astfel am decis să utilizez un siddhi al câmpului Mer-Ka-Ba pentru a proteja grupul.
Îngerii mi-au dat acordul. Tot ceea ce am putut să fac a fost să realizez un „Mer-Ka-Ba secundar”. La

sfârşitul acestui capitol vă voi explica detaliat cum acţionează. Pe scurt acest Mer-Ka-Ba este un câmp
electromagnetic creat de cineva în afara propriul său Mer-Ka-Ba. Acest Mer-Ka-Ba poate rămâne într-un loc
fix, cum ar fi casa voastră sau ţara voastră. Poate fi programat de propriul vostru Mer-Ka-Ba, dar rămâne
activ datorită energiei voastre vitale. Eu am creat acest Mer-Ka-Ba secundar şi l-am plasat chiar în locul
unde se ţinea atelierul de Mer-Ka-Ba trifazat. Era suficient de mare pentru a putea îngloba tot locul, astfel
încât atunci când grupul a intrat în Mer-Ka-Ba trifazat, acest program „masculin” a protejat oamenii de
elicopterele negre. Programarea masculină pe care am folosit-o era foarte simplă: pur şi simplu ceream ca
acest Mer-Ka-Ba secundar să fie „invizibil şi nedetectabil” pentru oricine din exterior, şi aşa a fost. După ce
grupul a creat Mer-Ka-Ba trifazic, în timpul celui de al şaptelea curs, niciun elicopter nu şi-a mai făcut
apariţia. Ei nu mai puteau să ne vadă. A fost simplu, iar dacă voi aţi reţinut, poate vă amintiţi că am folosit
această metodă şi pentru a opri interferenţa asupra tuturor aparatelor electrice. Totuşi, noi am comis o
eroare umană, iar aceasta arată problemele cu care s-a confruntat această programare masculină. Acest
grup de participanţi la seminar a hotărât să meargă la Sedona, la o distanţă de aproximativ 80 km de locul
unde se ţinea seminarul, pentru activităţile ultimei zile. Ori, călătorind spre acest loc noi ieşeam în afara
zonei protejate de Mer-Ka-Ba secundar, care avea programul „invizibil şi nedetectabil”. Am uitat cu toţii de
acest aspect. Când am ajuns la Sedona ne-am afundat în pădurea învecinată fără a avea pe cineva în jur,
dar după aproximativ 15 minute de la crearea lui Mer-Ka-Ba trifazic, au apărut şase elicoptere negre, care nu
mai plecau. Au continuat să se rotească în jurul nostru ca muştele.
În cursul ultimelor două seminarii de Mer-Ka-Ba trifazic, am folosit din nou programul „invizibil şi
nedetectabil”, dar de această dată am rămas în interiorul limitelor sferei Mer-Ka-Ba secundar. Niciun
elicopter, de nicio culoare, nu a mai venit să ne deranjeze. Aceasta este natura programării masculine; ea
este specifică.
Eu nu sunt aici pentru a vă spune nici ce să faceţi şi nici cum să vă programaţi propriul Mer-Ka-Ba. Eu sunt
aici doar pentru a vă explica cum se ajunge aici. Restul depinde şi de Sinele vostru Superior. Dar atunci
când vorbim despre propria voastră vindecare, precum şi a celorlalţi sau despre vindecarea mediului
înconjurător, aceste informaţii vor începe să capete mai mult sens pentru voi. Programarea feminină Aşa
cum am mai precizat, programarea feminină nu are nicio logică. Orice bărbat care este implicat în relaţii cu
femei ştie exact la ce mă refer (eu glumesc...).
Programarea de tip feminin este lipsită de formă, iar a oferi un exemplu este destul de dificil, dar voi încerca.
Când se vorbeşte de protecţie psihică, de exemplu, numeroase programe de natură masculină vor apărea
cu tot felul de idei despre cum să faceţi aceasta. De exemplu, despre cum se poate reflecta energia psihică
înapoi la sursă sau în măruntaiele pământului sau despre cum să convertiţi elementul negativ în pozitiv.
Există multe, multe căi masculine de a face aceasta. Însă o metodă feminină ar putea consta în a programa
Mer- Ka-Ba pentru ca ea însăşi să aleagă ceea ce-i este mai apropiat, fără a se preciza nimic concret. Cu
alte cuvinte, optează pentru toate posibilităţile.
Această metodă nu precizează nicio manieră în care să reacţioneze Mer-Ka- Ba în faţa unui atac psihic, dar
o va face şi o va face întotdeauna cu succes. O altă metodă feminină constă în a vă pune întreaga credinţă
în mâinile lui Dumnezeu. Este foarte asemănător cu ceea ce a fost explicat mai sus, doar că acceptă
posibilitatea unui atac psihic care poate să apară pentru a lucra cu el. Dumnezeu are cea mai mare
înţelepciune faţă de acest gen de probleme. Amintiţi-vă că însăşi ideea unui atac psihic implică noţiunea de

polaritate. Atunci se gândeşte în termenii „eu” şi „ceilalţi”.
Programare mixtă
Aceasta este simplu de explicat. Acţionează un spirit încarnat în corp de bărbat sau de femeie, care
foloseşte în acelaşi timp cele două metode de programare explicate mai sus. Acesta va pune în aplicare un
program feminin în vederea obţinerii unor rezultate, stabilind programe masculine pentru a realiza alte lucruri
specifice.
Programarea în stilul asexuat sau niciun fel de programare Această idee de a nu programa nimic pare un
paradox. Spunem pur şi simplu că o persoană de tip asexuat (extrem de rar întrupată pe Pământ, dar care
reprezintă majoritatea în cosmos) nu programează nimic. Există fiinţe care trăiesc în afara polarităţii şi nu
răspund acestor separări. Până şi conceptul taoist conform căruia „nuditatea este cea mai bună apărare” nu
le-ar trece prin minte. Ei privesc viaţa şi realitatea dintr-o perspectivă complet diferită, care pentru noi ceilalţi
oameni este aproape de neimaginat. Şi pentru că nu există aproape nicio persoană de tip asexuat pe
Pământ, nu este mult de discutat despre acest tip de persoane. Mai mult, dacă sunteţi una dintre ele, nu
aveţi nevoie să faceţi toată această muncă pe care o explicăm în această carte. Voi deja trăiţi Calea.
Mer-Ka-Ba secundar
Aşa cum am spus, un Mer-Ka-Ba secundar este un câmp Mer-Ka-Ba viu, complet separat de Mer-Ka-Ba-ul
persoanei care-l crează. Acest câmp Mer- Ka-Ba secundar poate rămâne într-un loc fix, cum ar fi casa sau
terenul vostru. Programele sale pot fi total diferite de propriul vostru Mer-Ka-Ba, chiar dacă Mer-Ka-Ba-ul
secundar este menţinut doar datorită energiei voastre vitale. Se creează foarte simplu:
1. Alegeţi un loc anume unde să plasaţi „tubul pranic” sau „tubul respirator”.
2. Decideţi care vor fi limitele exterioare ale câmpului Mer-Ka-Ba, deci care va fi diametrul discului (de
exemplu lungimea proprietăţii voastre). Dimensiunea acestui Mer-Ka-Ba secundar poate fi foarte mare (în
momentul în care scriu aceste cuvinte există deja unul, în regiunea în care trăiesc şi care ajută mediul
înconjurător. El are peste 365 km diametru. Au fost necesari mai mulţi ani pentru a învăţa cum să folosesc
un câmp Mer-Ka- Ba de asemenea dimensiuni).
3. Nu vă neliniştiţi în legătură cu polaritatea sexuală a acestui tip de Mer-Ka- Ba secundar sau de maniera în
care sunt aşezate tetraedrele. Oricare va fi poziţia lor, ele vor funcţiona.
4. Dimensiunea tetraedrelor se va ajusta automat la dimensiunea pe care aţi ales-o pentru disc. În
consecinţă, nu este nevoie să vă gândiţi la aceasta.
5. Atunci când faceţi meditaţia în cadrul propriului vostru Mer-Ka-Ba „veţi vedea” că se petrece acelaşi lucru
şi cu Mer-Ka-Ba-ul vostru secundar. Adică, de fiecare dată când faceţi una din transformările din propriul
vostru
Mer-Ka-Ba, între respiraţiile 1 şi 17, voi „vedeţi” că se întâmplă acelaşi lucru şi cu Mer-Ka-Ba-ul vostru
secundar.
6. Va trebui să activaţi Mer-Ka-Ba-ul vostru secundar cel puţin o dată pe zi, la fel cum activaţi şi câmpul
vostru Mer-Ka-Ba personal. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când faceţi meditaţia pentru propriul MerKa-Ba, veţi vedea că se produce acelaşi lucru în Mer-Ka-Ba-ul vostru secundar, pas cu pas, respiraţie cu
respiraţie. Când discul vostru se activează, se activează şi cel pentru Mer-Ka-Ba secundar.

7. Puteţi să aveţi mai mult de un Mer-Ka-Ba secundar, dar acest fenomen devine din ce în ce mai complex,
căci trebuie să vă amintiţi de fiecare dată să daţi energie vitală fiecăruia dintre ele.
8. Programaţi-vă noul vostru Mer-Ka-Ba secundar cum doriţi şi imediat după ce a fost programat intră în
memorie şi rămâne acolo până ce voi îl veţi retrage.
O ultimă remarcă. Dacă propriul vostru Mer-Ka-Ba este permanent, atunci veţi descoperi că puteţi crea un
Mer-Ka-Ba secundar instantaneu folosind o singură respiraţie. De altfel, acesta necesită mai puţină atenţie
din partea voastră pentru a rămâne în viaţă.
Concluzie
Am vorbit despre siddhi şi despre unele capcane ale acestui aspect superior al meditaţiei Mer-Ka-Ba.
Oricum, nu am discutat despre adevăratul scop al meditaţiei în Mer-Ka-Ba. Vă repet: datorită contactului
vostru conştient cu Sinele vostru Superior, puteţi să realizaţi cine sunteţi cu adevărat, iar aceasta este
realizarea de sine. Acest contact este principala realizare la începutul meditaţiei, iar aceasta vă va conduce
spre atingerea scopului existenţei voastre. Vom discuta despre acest aspect în capitolul următor.
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