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TRANSFORMAREA . OGTINDIREA
EI iN INIMA LUI DUMNEZEU

Fiecare fiinfi de Lumind in toate cerurile, fiecare fiinfi de Iubire
in toate lumile, fiecare sclipire de lumini stelari care este intrupatd,
fiecare planetd insdrcinati cu viafi - toate iEi fin respirafia. Toate igi

fin respirafia in timp ce Eu (Dumnezeu) vd chem sd ieqili cu totul din
realitatea voastrd gi si avefiincredere cd Noua Lume va fi acolo pentru
ca voi si puteli pdEiin ea. Cu fiecare inspirafie a mea vd simt pe voi ca
qi pe cea mai mireafd Iubire care izvorigte din mine. In toate lumilg
in toate Universurile in expansiune, toate trilioanele de fiinfe care-gi
desfac aripile adevirului, nu este nimeni ca voi.

Acum a sosit momentul pentru cel mai mare salt in credinfd,
credinfa care spune
cd ceea ce este in
inima voastrd este
adevdrul adevirat,
in timp ce toati
structura in care v-afi
triit toate vielile este
o iluzie. Cu siguranfi
cd infelegefi acest
lucru, dar il inlelegeli
suficient de bine ca sd

vd mizafi viata pe el?
Il infelegefi suficient
de bine ca sd pdgifi
mai departe gi sd aveli
incredere cd Iubirea
Mea va fi acolo? $i
sunteli pregitifi sd
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facefi acest lucru atdt in mare cAt gi in mig fdrd nici o comparafie intre
lumea pe care o pirisifi gi lumea in care ajungefi?

Sunteli dispugi sd renunfafi la "casa voastrd umand" - ideile pe
care le-afi avut despre ceea ce inseamni sd fii o fiin1i umand? Putefi
incepe cu o tabula rasa pe care Eu si scriu adevirul viefii voastre pe
care voi apoi sdJ triifi, moment de momenf clipi de clipd, viziune cu
viziune, vis cu vis?

Dragii mei, sunt trei lucruri foarte importante care s-au derulat gi
care deja v-au schimbat lumea pentru totdeauna. Este nevoie ca voi
sd infelegefi profund aceste lucruri in timp ce Mi luafi de mAnd Ei
pigifi departe de marginile lumii voastre cunoscute. Lr Ump ce pigifi
in cunoaqterea locului vostru tn inima Mea qi in adevdrul "Lumii care
vaveni",Iubirea este radiantd in voi astfel incAt voi devenili o celuli
care funcfioneazi in inima Mea, inima lui Dumnezeu, trezindu-vd.

Cu mai multi ani in urmi, in timpul Convergenfei Armonice a
energiilor, in templul inimii voastre voi ali luat o decizie. PAni in acel
moment, ar fi urmat sd existe o despdrfire a cdilor. Cei care ar fi ficut
alegerea Iubirii s-ar fi mutat gi mai sus in lumind pentru a duce mai
departe manifestarea evolufiei omenirii. Cei care nu ar fi spus " da" , at
h" decdzut" blAnd intr-o evolufie mai inceati, continuAnd si evolueze,
trdind alituri de cei cu o vibratie asemindtoare.

ln acel moment am simfit t strAngere tn inima Mea, dragii mei
copii - un dor pentru cei care urmau sd fie ldsali in urmd. Am simlit in
mod acut golul interior atunci cAnd mi-am dat seama cd unele celule
ale inimii Mele vor lipsi, ca sd spunem aga, rdmAnAnd incd inviluite
in iluzie gi intuneric. Trebuie sd infelegefi cd voi trdifi in Mine, ci voi
suntefi intr-adevdr celule viiin inima Mea.

Pe mdsurd ce acest dor intens s-a accenfuat, el a devenit aproape
chinuitor. $i da Eu pot simfi agonia gi adeseori am gi fdcut-o atunci
cAnd ampierdut comuniunea cupropria Meainimd gi fiinfd (cu fiecare
scAnteie din mine) pe care iluzi a a cauzat-o. CAnd am privit in interior,
am descoperit ceva cu adevdrat uimitor! Dorul pe care il simteam erafi
voi, Lucrdtorii Mei in Lumind, tAnjind dupi fra{ii gi surorile voastre!
Nu vroiafi si-i lisafi in urmi! Voi erafi inima Mea vorbindu-mi Mie!

CAnd am vdzut acest lucm, oh copiii Mei frumogi, m-am indrigostit
din nou de voi! Mi-am i:rgeles ptopria Mea inimi in moduri nol A*
gtiut pentru prima dati cd voi intr-adevdr Md aritali pe Mine insumi
Mie! Voi v-afi deschis cu adevdrat Iubirii in manifestare. Am qtiut atunci
6
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cd tot ceea ce Eu am visat pentru voi va fi adevirat! Vefi fi blAnzii co-
creatori, iubind a fi intr-o noud viafd - atAt in voi cAt qi in jurul vostru!
Am gtiut cd intoarcerea voastri Acasd va fi mai mult decAt tot ce am
visat! Am gtiut cH in ciuda adAncimii iluziei in care voi afi cdzut, vep.
apirea ca ceva cu mult mai frumos decAt oricare dintre noi ar fi visat
vreodatd!

Aga cd, atunci, in acel moment, in acea conjuncturi cAnd atAt de
multe erau puse in balanfd, voi afi decis impreun5, la unison, in inimile
voastre, in cel mai profund plan spiritual pe care l-afi putut acces4 ci
vi vefi oferi pe voi inqiv6, serviciul, iubirea qi lumina voastri in aga fel
incAt nimeni sd nu fie lisat in urmd! Acesta a fost momentul celei mai
mari bucurii a Mea" pentru cd voi suntefi" catteamea de rezerve" din
mine. Voi sunteti acea parte din Mine care nu este cunoscutd. M-afi
surprins intr-un mod minunat.

in acel moment toate Fiinfele de Lumind care vd ajutau din planurile
subtile au fost gi ele de acord. A fost gi este posibil pentru copiii lui
Dumnezeu ca folosind atAt Iubirea voastri, cAt pi liberul vostru arbitru,
si ridice si si curete totul in lume, astfel incAt nimic sd nu fie lisat in
urm6. ln Lcest ,"op, fi".ur" dintre voi a fost de acord ca personal sd

transformati i:rtunericul, limitarea qi iluzia pentru cei care nu sunt
pregitifi sau nu pot face acest lucru. Bucuroqi, Mi-afi spus, ci vd
oferifi Iubirea gi serviciul pentru ridicarea intregii lumi, a umanitdlii
qi a Planetei in Lumind.
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Acum suntem aici. Suntem cu adevdrat in punctul foarte realei
treziri. Lucrdtorii in Lumind igi amintesc de mii de ori zilnic cd existd
schimbdri reale gi incitante. Dar mulli dintre voi nu-gi aduc aminte inci
de acordul vostru in ceea ce privegte serviciul in scopul transformdrii
umanitdlii.

Al doilea lucru care se petrece, acum cd schimbdrile sunt pe deplin
pe cale sd se manifeste, este cd multe fiinfe de lumind se regdsesc a fi
in situafii neagteptate, dificile, de diferite grade de intensitate - lucruri
pentru care nu existd explicafii clare. Fiinfe de o Lumini evidenti gi
foarte mare Iubire se regisesc in situafia de a avea de-a face cu boli
hzice carc ameninfd chiar si le ia de pe planetd. Alte fiinfe se regdsesc
intr-o crizi financiarS, degi gtiu cX Eu ofer mereu. $i lista poate continua.

Sunt oferite multe explicafii. Aceste situafii creazi fricd gi disconfort
in cei care nu sunt provocafi (gi in ei poate apirea intrebarea: dacd o
persoani ca aceasta, care triiegte atAt de pur, poate fi afectatS, ce mi
s-ar putea intAmpla mie?). Ego-ul se gribegte s6-gi facd aparifia gi
sd giseasci o fisurd excelentd in vibrafiile Iubirii gi apare judecata.
Oamenilor li se spune in mod regulat cd ei au fdcut ceva ca si se
intAmple aceasta sau cd nu qi-au fdcut munca spirituald. $i, dacd toate
celelalte dau gres, li se spune cd trebuie si fie vreun tipar subcongtient
care ruleazd!

Dragii mei, este foarte important ca voi sd Md auzifi gi si
auzitilcitili acest mesaj despre transformare. Suntem acum intr-un
moment critic. Un picior este pe malul Noii Lumi qi celdlalt pe malul
celei vechi. Numai angajamentul luat de Lucrdtorii in Lumind, de
inima lor puri gi iubitoare, de a-gi folosi viefile, corpurile, inimile
gi voinfa in serviciul transformdrii umanititii va crea podul pe
care va putea trece toatd lumea! Of, dragii mei, aceasti promisiune
este aga cum ii gtiu pe copiii Mei. Tot ceea ce Eu Sunt gi mai mult.
Aceastd promisiune este modul in care qtiu ci Iubirea va ontinua
sd-gi arate o noui gi mai frumoasi fafd, qi cd inima Mea va fi un
reflector de o lumini mai puri in expresia cea mai glorioasd a
co-creafiei noastre.

Trebuie si ajungefi sd inlelegeli acest proces al transformdrii gi acest
angajament! S-a ajuns acum in punctul critic! Dacd nu o facefi, s-ar
putea distruge unitatea necesari pentru a obfine cregterea in congtiinfd
gi inimi care vi va aduce inapoi la Unul. Dacd nu-l infelegefi, atunci
vi se va pdrea asemeni unui haos. Va pirea ca gi cum legile Iubirii nu
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funcfioneazd! Pentru cd
va pdrea cd, calea Iubirii
funclioneazd pentru o
persoani, deschizAndu-
se cu uqurinld binecu-
vAntirilor evidente
gi binelui mai inalt,
qi cd pentru allii nu
funclioneazd pentru cd
se afld incd in suferinfd.

Dar suferinfa nu
este a lor proprie, vd
spun, preaiubifii Mei.
Odatd cu eliberarea
Timpului (gi a ceea ce

voi numili Karmd), cu
extraordinara ridicare in Lumind care are loc gi cu toate Fiinfele de

Lumind adunate aici in jurul vostru, orice Lucrdtor in Lumind care

alege Iubirea se va ridica cu uqurinlh 9i totul, orice negativitate va
cbdea. Dacd acest lucru nu se va intAmpla atunci vd garantez cd Unul
igi va asuma munca de transformare pentru tot restul umanitifii. Acest
lucru trebuie sd fie infeles. El trebuie onorat. El trebuie sd fie suslinut
qi asistat!

Vd cer acest lucru voud tufuror. Intr-un fel mai mare sau mai mic,
acest imens serviciu de a face mai mult decAt este partea voastrd este

ceea ce-i va aduce acum Pe toli copiii Mei acasd la Mine. $i d4 in cele

din urmi tofi se vor intoarce, dar acest efort suplimentar este cel ce vd
va revela adevirul vostru, profunzimea Iubirii qi grijii voastre. In final,
totul se va reflecta inapoi spre voi in milioane de feluri. Qi aceasta este,

de asernenea, o lege a Universului aga cum bine qtiti.
Deci, in aceastd lume a iluziei va fi mai important ca niciodatd

sd vd uitafi la adevdrul a ceea ce se petrece. Fiecare situalie trebuie
inleleasd cu inima. Celor care sunt transformatoare vii vd va apdrea

in mod evident ir momentul ir care vefi infelege faptul cd aceasta este

cea mai glorioasd ofertd. Acum, dafimi voie sd vd reamintesc cX acest

angajament a fost o infelegere a voastrd, a tuturor celor ce afi avut
suficientd lumind ca sdinfelegeli. Dacd citifi aceasta, atunciinseamnd cd

acest mesaj este gi pentru voi. Aqa cd vd cer sd vd intoarcefi chiar acum
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spre Mine gi sd-mi cereli si vd arit care este calea serviciului vostru in
aceasti transformare. Veli fi uimiti. Ve vefi da seama cd lucrurile au
un sens gi cd doar pentru voi nu au avut sens. Vefi inlelege "piesa",
cum spuneti voi, cu privire la care este cea mai putemici cale pentru
propria voastrd trezire. Desigur, Iubirea pe care voi o oferifi cbngine
cea mai puternicd binecuvAntarepentru voi, datd de intreaga energie
pe care o vefi primi.

Dragii mei, Eu vi voi ghida. Aici este cel de-al treilea qi cel mai
important lucru. Faptul cd Lucrdtorii in Lumini s-au oferit pentru
transformare va salva PdmAntul gi ii va permite gi lui sd se ridice in
propriul siu proces de ascensiune. Cu tofii gtifi cd aceasta este qi
"initierea" Geei, deqi nu afi gtiut cum si o ajutafi. Dupd cum v-am
spus/ cu energia trebuie lucrat. "Coqul de gunoi" trebuie curifat!

10 11
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Acest proces de transformare/ cAnd este combinat cu intenfia
voastri conqtienti, este cea mai puternici energie disponibili in
acest Univers.

Acum, acesta pare a fi un lucru miref pAnd cAnd vd aminti$i cine sunt
Eu gi, astfef cine suntefi voi, co-creatorii care sunt celulele adevirate
ale inimii mele. Aga cd toate Fiinfele de lumini de peste tot sunt de

gardi la intenfia voastri! Ag vrea ca voi sd absorbifi acest lucru. $tiind
icest lucru trebuie sd luali acumin considerare faptul cd nimic din ceea

ce se intAmpli aici nu este personal. Daci suntefi o Fiinld de lumind,
congtienti de Mine gi dedicati Iubirii, forlele gi puterile care lucreazi
in viafa voastri sunt universale - spectaculoase rAuri de lumini,
schimbiri in congtientizare, Fiinfe de o asemenea magnitudine incAt
nu putefi infelege inci.

Aga ci nu trebuie sA vd "bdgafi capul in nisip"! Nu trebuie si
credefi cd asta are legifuri numai cu voi, cu cregterea voastrd, ttezfuea
voastri, ascensiunea voastri. PENTRU CAACEASTA VIZI"INE ESTE

MULT PREA MICA PENTRU VOMacd subscrieli la o asemenea

viziune, v-a!i putea menfine viafa progresAnd pe o traiectorie constant
ascendent5, dar vefi lipsi de la cea mai uimitoare, spectaculoasi 9i
frumoasi poveste a Creafiei triiti vreodatd: povestea Crealiei voastre!
Aceasta este povestea in care voi, copiii Mei, vi activali voinfa,
ilumina{i celulele din inima Mea cu aga o putere gi gralie incAt vefi
rectifica o intreagd evolulie prin rdscumpirarea a ceea ce a fost forfat
in separare gi iluzie - prin puterea alegerii voastre, Iubirea voastrd
gi voinfa voastrd..

Dragii mei, voi ali auzit de multe ori cd in acest moment venirea
lui Christos va fi in voi. Acest proces de a lua asuPra voastri
transformarea lumii este exact modul in care vefi face acest lucru!
Christos a ficut acelaqi lucru pe cruce. El a vdzut ci omenirea a

cizut pradi iluziei gi a transfoimat-o triind acel intuneric in timp
ce era intrupat.

Este imperativ necesar ca aceastd informafie sd fie distribuitd 9i
infeleasd. Daci nu, veli pierde Lucrdtori in Lumind in mod inutil! Dacd

nu gtifi ce se petrece atunci cAnd vd asumafi partea de transformare
cu care a1i foit de acord, in timp ce o rulali prin corpul vostru fXri
infelegerea gi intenfia luminii transformatoare, acest lucru poate fi
prea mult pentru vehiculul vostru fizic. Procesul in sine poate de

multe ori produce o cale pentru persoana care trdiegte intr-o "stare
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de tranzifie", o dispensd speciald care vd este datd exact pentru aceste
momente. Aceasta este o recompensd pentru marele serviciu pe care
il facefi - oportunitatea de a trece prin experienfa morlii in timp
ce sunteti incd pe PdmAnt. Aceasta este o foarte mare onoare gi un
impuls evolutiv pe care Eu vi l-am dat, l-am revdrsat asupra voastrd
in bucuria si recunoqtinfa Mea pentru decizia voastrd de a-i aduce
pe tofi copiii Mei acasd.

Voi nu vreli ca experimentarea pdrtii voastre de transformare sd
fie diunitoare in vreun fel. Dar ea poate fi din cauzd cd energiile
se schimb6, se ridicX atAt de repede incAt trebuie sd infelegefi
transformarea. Trebuie si o infelegefi pentru ci afi fost de acord
sd o facefi. La un anumit nivel, intr-un fel, piesa voastrd va veni
spre voi. Cel mai rdu lucru care se poate intAmpla este ca voi sau
cei din jurul vostru sd plasafi o negativitate asupra ei, vdzAnd-o ca
pe ceva rdu pentru voi, pentru claritatea voastri, pentru curd{area
voastrd, pentru rezolvarea problemelor voastre, pentru cregterea
voastrd in Mine. Fiecare din aceste gAnduri creaz6, o situafie
negativd acolo unde niciodatd nu a fost. Cu alte cuvinte, degi ceva
negativ pare sd se intAmple, de fapt acesta este foarte pozitiv, pentru
intentia voastri, iar intenfia din spatele intregii situafii este a celui
mai profund bine! Cu toate acestea, o judecatd despre voi ingivd
sau alfii gi puritatea oferirii acestui serviciu este afectati, pentru
cd voi suntefi co-creatori qi acel gAnd creazi o energie negativd
foarte reald.

Aga c5, vd rog dragii mei, si fi1i foarte atenfi. Fifi vigilenfi in ceea
ce privegte judecarea gi interpretarea negativi! Fifi vigilenli mai ales
in ceea ce privegte presupunerile qi rdspunsurile date cu ugurinld care
vd permit sd vi simfifi mai bine decAt sau separafi de oricine. Acestea
sunt semnele ce cea mai mare ofertd pentru omenire de pAnd acum,
asigurarea divinitdfii lor prin acest dar de a reflecta deplindtatea Mea
in fiecare dintre voi, a fost rechizilionati de ego sau de intentia de
seParare.

CAnd agezafi piciorul pe malul Noii Lumi ceea ce veli descoperi
instantaneu este o lume in totald comuniune gi comunicare, gi prin
cunoagterea interioard gi prin mijoacele exterioare. Vefi gisi o lume
cu o unitate a scopului pe deplin angajatd in procesul transformirii
pentru toli - nu pentru individ. Aceasta, dragii mei, este diferenfa
dintre vechea Ei Noua Lume.
L2
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$I IMPLINITI
DESTINUL VOSTRU IUANTT

(Mesaiul Hathorilor) '

Ascensiunea corpului gi a vehiculului ales s-a dovedit a fiintr-adevdr
o provocare pentru mulfi dintre voi. $i totugi din propriul vostru acord

Ei propria voastrd putere gi glorie afi descins in abisul planetei pe care
afi gdsit-o intr-o stare dezolantd, atunci cAnd afi intrat cu ani in urmd.

Din propria voastri voinfi afi decis si luafi parte la misiunea de fa!6
gi din propria voastrd voinfd ali hotirAt sd explorafi, experimentali gi
sd-i aduceli acasd pe tofi cei care de-a lungul eonilor s-au pierdut. Pe
tofi cei care qi-au pierdut legdtura cu cine sunt ei gi calea cdtre Creator.

Voi toli afi coborAt cu curajin abisul planetei PdmAnt pentru a lua
parte la experienla ascensiunii gi afi influenfat imens potenSalul tuturor
celor ce sildqluiesc pe Gaia.

Voi tofi afi adus cu voi infelepciunea vremurilor trecute. $i ali
inceput si implementafi aceastd infelepciune cu acordul comisiei
interplanetare. $i astfel, ceea ce urmdrim sd vi reamintim voud tuturor
este ii voi toli suntefi mici dumnezei! intr-adevir, voi suntefi mdre{e

Ei putemice Fiinfe de lumind. $tiind asta trebuie si avefi incredere in
cunoagterea voastrd interioard, trebuie sd credefiir:r divinitatea voastrd,
pentru ciintr-adevdr sunteti divini. Intr-adevdr voi delineli cheile sacre
ale labirintului planetei PdmAnt.

^lIntr-adevir voi tofi ali fostbine preghtili pentru venirea timpurilor.
Cei care sildqluiesc pe Geea, cei care nu sunt congtienfi de prezenla
voastrd, cei care qi-au pierdut intr-adevdr calea, vi sunt recunosc5tori
la nivel subcongtient pentru prezenfa voastrd. Pentru cd intr-adevdr,
ei au agteptat intoarcerea voastri, iar voi v-a!i intors! Si voi veli trece
cu adevdrat de toate obstacolele cu mdrelie si glorie, cu demnitatea
Ei compasiunea nesfArgitd a Sinelor voastre divine. Veli ir:rtoarce intr'
adevir cheia gi veli deschide porfile pentru intreaga umanitate.

in,telegerea glorioaselor obstacole pe care le veS infrunt4 i:rfelegerea
schimbirilor iminente ale psihicului la care vefi asista se desfdgoard cu
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rapiditate in fala voastri. Ati fost bine pregitili de-a lungul eonilor care
au trecut, pentru a ajunge in acest moment de confluenfd a energiilor,
pentru a stabili o noui cale pentru gmanitate, pentru a stabili o noui
cale pentru toli cei care qildgluiesc pe Geea.

Pentru ci prin cunoagterea voastrd gi prininfelepciunea voastrd tofi
copiii lui Dumnezeu, tofi copiii Creatorului igi vor aminti propria lor
divinitate, igi vor aduce aminte de puterea lor gi vor trece prin poarta
firi de intoarcere, reunindu-se cu propriile gi adevdratele lor Sine,
reunindu-se cu tot ceea ce este, reunindu-se cu bundvoinfa a ceea ce
ei intr-adevdr sunt.

intr-adevdr, voi tofi cei care suntefi bine impimAntali pe planeta
PimAnt, suntefi aici pentru a ilumin4 pentru a deschide cale4 pentru
a demonstra cd intr-adevir vehiculele umane sunt echipate pentru a
ilustra magia proporfiilor cosmice. Energiile cosmice sunt deschise
fufuror celor care doresc si se impirtigeasci din acea cunoagtere.

Voi cei care suntefi pe PimAnf cei care sunteli creatorii binevoitori
ai propriilor voastre sine, scriefi istoria, scriefi un nou capitol gi nu
numai in realitatea voastrhprezentd,, ci gi in realitifile trecute, prezente
gi viitoare. Pentru ci voi tofi suntefi creatori puternici, aoi to{i creali o
noud cale, o noud cale de lumind, un nou mod de aiald, iubire gi tn{elegere,
tn[elegere necondilionatd gi iubire necondifionatd pentru toatd Crealia,
inlelegere necondilionatd qi lumina bundaoinlei pe planeta Pdmhnt. Si gtifi
ci asta aqa este. Pentru cd aga este!

l4

FIRESCUL
DIMENSIUNILOR SUPERIOARE

Ceea ce omenirea vede drept "minuni" este ceva normal in
dimensiunea a cincea gi dincolo. Ascensiunea este procesul amintirii
congtiinlei voastre mai inalt dimensionale gi a abilitililor voastre,

i.
alegAnd apoi si rimAne{i in ceea ce pare a fi "corpul vostru hzic" in
scopul de a fi in serviciul altora.

Ascensiunea nu are nimic de-a face cu moartea. De fapt, moartea este
un concept tri- dimensional. Nu existd nici o "moarte" in dimensiunea a

cincea gi dincolo. Ascensiunea nu firseamnd sd mori in 3D Eisdplec, Acasd.

Ascensiunea inseamnd sd rdmAi qi si fii in serviciul altora atunci
cAnd $TII ci ai putea sd u;rgi Acasd in dimensiunea a cincea qi dincolo.

Am putea spune cd ne migcdm printre ddrAmhturile nenumdratelor
noastre viefi pe PdmAnt, pentru a ascensiona componentele acelor viefi
care au rdmas prinse in capcana iluziei 3D. Putefi s[ le DAJI DRUMUL
acelor griji pimAntegti gi si vi amintili cum sd triifi tn totali ircredere gi
in pace completd? Probabil c5, intr-un moment de echilibru putefi.. Dar
puteli sd le DAII DRUMUL atunci chnd frica de pierdere se strecoard tn
mintea aoastrd? Apoi, ad puteli percepe realitatea aoastrd tri-dimensionald
ca pe o iluzie qi totugi sd trdili fecare zi ca qi cum ar fi reald?

Subliniem aceste propozifii pentru cd ele reprezintd cea mai mare
provocare a voastrd. Dorili pacea qi iluminarea absolutei preddri la
procesul vostru, dar putefi gdsi auto-disciplina de a vd trdi viata ca un
Maestru? Miiestria atunci incepe, cAnd devenifi maestrul gAndurilor
voastre.. Numai dupi ce sunteli maestrul gAndurilor voastre, puteli
deveni,maestrul emofiilor voastre. Procesul incepe cu stdpAnirea
gAndurilor, deoarece gAndurile inrliazd gi emofiile rispund la ceea ce
a fost inifiat.

Ali putea crede ci gAndurile voastre sunt un rdspuns la emofiile
voastre, dar lumea voastri nu are acele emofii fdrd si aibd gAndurile
corespunzltoare. Prin urmare, dragi maestri, tr scopul de a vd stipAni
emofiile, voi trebuie sd FIJI maestrul/stdpAnul, creatorul congtient al
fiecirui gAnd al vostru, chiar gi tr viafa voastri patru dimensional5
din timpul visului.


