Capitolul 24: Creatia spirituala si materiala
Crearea fiintelor spirituale
1. Inaintea lumilor, inaintea oricarei creaturi, inainte ca orice materie sa existe, Doar
SPIRITUL MEU DIVIN EXISTA...
Cu toate ca eram TOTUL, am simtit in Mine un gol, o enorma senzatie de singuratate, asa
cum s-ar simti un rege fara regat si supusi, sau un maestru fara discipoli, un profesor, fara
studenti. De aceea, am conceput ideea crearii unor fiinte asemanatoare Mie, carora sa le
dedic toata viata Mea, pe care sa le iubesc atat de profund si de intens, incat, la nevoie, in
caz de absoluta necesitate, sa nu ezit a le oferi chiar sangele Meu, pe cruce, ca sa-i
salvez!
2. Nu te mira ca iti spun ca te-am iubit dinainte ca tu sa existi, pentru ca, intra-devar, din
dragostea Mea te-am nascut! Voi sunteti, cu adevarat, multpreaiubitii mei copii! (345,2021)
3. Spiritul Divin era plin de iubire, in ciuda faptului ca nimic nu exista in afara Lui, nimic nu
fusese creat, adus in existenta! Si totusi, El iubea, desi nimic nu exista in jurul Lui, si
simtea in El puterea de a fi si dorinta de a deveni TATA!
4. Pe cine iubea El ca un Tata creator si protector? In ce fel de fiinta se putea El oare
recunoaste mai mult pe Sine, dintre toate creaturile, al caror design exista deja in
conceptia lui si a caror putere de a trai dormita latent in El, asteptand ocazia manifestarii?
In acel Spirit exista toata STIINTA, toate elementele, din care este constituita materia,
natura intreaga si toate legile si principiile ei. El era atat eternitatea, cat si timpul. In El erau
prezentul, trecutul si viitorul, chiar dinainte de inceperea vietii, de aparitia lumilor si a
fiintelor.
5. Acea inspiratie divina a fost facuta realitate, de catre forta infinita a dragostei divine, prin
decizia sa altruista, si astfel, viata a inceput. (150,76-79)
6. Pentru ca Dzeu, care e Spirit, sa detina paternitatea acelor fiinte, el a adus spre
manifestare spirite, creaturi cu atribute divine, similare Lui si acela a fost inceputul vostru.
In felul acesta voi ati luat viata, iar existenta voastra a fost una spirituala, la inceput!
(345,22)
7. Dragostea a fost motivul, pentru care v-am creat: dorinta divina de a impartasi cuiva
puterea Mea, cea de a concepe diverse tipuri si forme de viata si de a darui viata, si
intelepciunea protejarii ei. Tot din pricina dragostei Mele, v-am daruit libertatea, caci Mi-am
dorit sa fiu iubit de copiii Mei, asa cum i-am iubit Eu: nu de frica pedepsei sau a legii unui
Tata atotputernic, ci printr-un sentiment spontan, sincer, izvorand din puritatea si
recunostinta spiritului lor, prin liberul lor arbitru, printr-o alegere de buna voie, in momentul
atingerii maturitatii, a intelepciunii! (31,53)
8. Fiecare spirit izvoraste dintr-un gand pur al divinitatii, de aceea, spiritele sunt lucrari
perfecte ale Creatorului.(236,16)
ROLUL MARILOR SPIRITE IN CREATIA DIVINA
9. ELISEI este marele spirit, care sta la dreapta lui Dzeu, si care, in modestia Lui, se
numeste(autointituleaza) servitor al Meu! Prin intermediul lui si a altor mari spirite, Eu misc
universul spiritual si concep proiecte mari si nobile, elevate! Da, discipoli, in Imparatia
Mea, Eu am o multitudine de mari spirite, care Mi se subordoneaza, din adoratie fata de
Mine si prin care Imi implinesc voia Mea, creatia!(345,9)
Gandurile providentiale ale lui Dzeu
10. Ascultati, discipoli, Eu exist dinainte de a va fi creat, iar spiritele voastre faceau parte
din Mine atunci...Pentru ca nu doream sa intrati in posesia Imparatiei Mele, a ceea ce
exista deja, fara sa meritati, fara sa fiti vrednici de ea, (pentru a va putea mentine pe

nivelul ei), fara sa contribuiti la ea, fara sa cunoasteti cine a creat-o, pentru ce si din ce
motiv, fara sa fiti constienti de propriul Creator si Tata, precum si de rolul vostru, pe care il
aveti de indeplinit, in aceasta Creatie magnifica, de scopul cu care ati fost adusi in
existenta, de aceea am ingaduit, ca voi sa o pierdeti temporar...Si pentru ca nu am dorit
nici ca voi sa rataciti in universul material, fara nici o directie, fara un ideal si fara o
destinatie, de aceea v-am pastrat Imparatia Mea, din care niciodata nu v-am exilat, ca
mostenire, pentru voi!
11. De aceea v-am inzestrat cu constiinta, pentru ca ea sa va ghideze in tot adevarul si
dreptatea. De aceea v-am inzestrat, de asemenea, cu liber arbitru, pentru ca faptele
voastre sa aiba valoare adevarata in fata Mea! V-am dat un spirit, pentru ca, prin el, sa
aspirati mereu catre inalt, catre fapte mai bune, catre stralucirea si puritatea perfectiunii, in
modul vostru material de viata, care ar trebui sa oglindeasca Raiul, ca rod al muncii
voastre, ca sa va calificati pentru splendoarea si eternitatea Lui.
V-am alcatuit un trup fizic, ca instrument adecvat mediului, necesar locuirii lumii materiale,
si supunerii constante la incercarile si testarile credintei, si de asemenea, pentru ca, prin
intermediul inimii, sa puteti fi sensibili si receptivi la compasiune si noblete (de caracter), la
tot ce este bun si frumos! (35,48-49)
Crearea lumilor materiale pentru fiintele spirituale
12. Cand, pentru prima data, spatiul a fost iluminat de prezenta spiritelor, aceste spirite,
gangurind si incercand sa faca primii pasi in mediul lor, precum bebelusii din lumea
terestra, au simtit nevoia unui suport oarecare, unui sprijin, de care sa se rezeme si care
sa le faca sa se simta sustinute, ele neavand taria si rafinamentul necesar, pentru a se
mentine in mijlocul locuintelor spirituale, de pe acel inalt nivel(vibratoriu) existential. Astfel,
le-a fost data o lume materiala si o forma materiala adecvata ei, si in acest nou stadiu al
lor, au inceput sa acumuleze cunoastere si experienta. (35,50)
13. Universul era plin de fiinte si prin toate, puterea, dragostea si intelepciunea divina erau
manifestate! Din clipa in care Dzeu a permis ca atomii sa se uneasca si sa se combine
pentru a forma materia si pentru a integra corpuri fizice, din sanul Lui, a izvorat, ca dintr-o
fantana fara sfarsit, diversitatea formelor de viata.
14. Lumea spiritelor a existat intai. Inaintea naturii, si ca o fundatie-cauza a ei, a existat
lumea invizibila a spiritelor.
15. Intrucat fusese decis ca multe creaturi spirituale sa capete forma materiala, prin
intruparea in corpuri specifice, pentru a locui diferitele lumi fizice, totul a fost pregatit in
avans, astfel incat copiii lui Dzeu sa gaseasca totul gata sa-i primeasca!
16. Astfel, El a semanat drumul, pe care copiii Lui urmau sa exploreze lumea, cu
binecuvantari, a inundat Universul cu viata, a pavat drumul omului cu frumusete si l-a
plasat pe acesta in mijlocul unei raze de lumina: propria constiinta, pentru a-i confirma si
arata, precum un far vapoarelor, calea corecta de urmat!
17. Astfel, cand Tatal a creat si dat forma lumii materiale, cu scopul de a deveni un mediu
dificil de existenta, plin de incercari pentru copiii lui, El a stiut deja, dinainte, ca multi dintre
ei, avand diferite slabiciuni, se vor poticni pe cale, de aceea a conceput, de asemenea un
spatiu, in care ei sa faca primii pasi spre regenerare si perfectiune.(250,37)
Crearea fiintelor umane
18. Ascultati: Dzeu, Fiinta Suprema, v-a creat in chipul si asemanarea lui cu privire la
virtutile cu care v-a inzestrat spiritele, asemanatoare Lui, nu cu privire la aspectul vostru
fizic, material, de fiinte umane!
19. Oh, cat de convenabil si satisfacator a fost pentru orgoliul vostru,(si nociv pentru restul
vietii pe Terra) ca voi sa va considerati a reprezenta imaginea Creatorului pe Pamant! Voi
va credeti a fi cea mai evoluata creatura de pe Pamant din acest motiv si gresiti enorm

cand presupuneti ca Universul a fost creat special si doar pentru voi!!!! Oh, de cata
ignoranta dati dovada cand va autointitulati “incununarea” sau “regii” creatiei divine!
20. Intelegeti ca nici macar Pamantul nu a fost creat special sau exclusiv pentru om! Pe
scara nesfarsita a evolutiei divine, exista un numar infinit de spirite, care avanseaza lent
spre atingerea perfectiunii, care este data de implinirea Legii lui Dzeu!
21. Scopul, pentru care acest fenomen are loc in mod continuu este imposibil de inteles
pentru om, oricat si-ar dori acesta sau ar incerca. El este maret si perfect, asa cum este
orice proiect conceput de Dzeu. Totusi, cu adevarat iti spun, ca nu esti nici cea mai
mareata, nici cea mai nesemnificativa creatura a lui Dzeu!
22. In clipa in care ai fost creat, spiritul tau a luat viata din Cel Atotputernic, inzestrat cu
toate atributele necesare indeplinirii unei misiuni proprii, delicate, specifice lui, dar
apartinand eternitatii.(17,24-28)
23. In spiritul omului, care este capodopera creatiei Mele, am plasat lumina Mea divina, si
am cultivat-o ca un gradinar, care isi ingrijeste cu atentie sporita, planta favorita, din
gradina lui. Te-am plasat in locuinta terestra, inconjurat de izvoare de ape si surse de
hrana, ca sa nu duci lipsa de nimic, din toate necesare traiului tau, tocmai pentru ca sa
ajungi sa Ma cunosti si sa descoperi cine esti. Am dat abilitatea intuitiei spiritului tau,
pentru a percepe viata din diferite lumi, de aici si de dincolo, si simturi trupului tau fizic ca
sa te bucuri de placerea vietii terestre. Ti-am dat acces la lumea fizica pentru ca, in ea, sa
faci primii tai pasi pe calea progresului spre perfectiune, astfel incat, sa Ma poti
recunoaste, in timpul vietii tale, si sa Ma iubesti, acumuland experienta traiului terestru, in
care stralucirea Legii Mele este de neconfundat, astfel incat, tu, straduindu-te sa Ma imiti,
sa ajungi, prin meritele tale proprii, intr-un final, pana la Mine!
24. Ti-am acordat liberul arbitru in dar, si te-am inzestrat cu constiinta. Primul iti este
necesar pentru manifestarea capacitatilor tale creatoare unice, in cadrul legii Mele, iar al
doilea, pentru a -ti da discernamantul necesar deosebirii binelui de rau si pentru a avea
ghidarea unui judecator perfect cu tine, care sa te atentioneze, atunci cand esti pe punctul
de a incalca perceptele Legii Mele.
25. Constiinta este raza din lumina Spiritului Meu Divin, care nu te paraseste niciodata.
26. Eu sunt calea, adevarul si viata! Eu sunt pacea si fericirea (pe care le cauti),
promisiunea eterna ca vei fi impreuna cu Mine, precum si implinirea tuturor cuvintelor
Mele!(22,7-10)
MEMORIA PARADISULUI
27. Acei primi oameni, pe care voi ii numiti parintii umanitatii, sau marii “patriarhi”, (ca
Adam,de ex) au pastrat, pentru o vreme, in memoria lor, imaginea si atmosfera vaii
spirituale, impresia pe care spiritele lor o purtau cu ele, din spatiul din care proveneau, un
spatiu incarcat de pace, binecuvantari si incantare continua, iar memoria lui a ramas cu ei,
pana ce a fost estompata de munca asidua pentru supravietuire si pasiunile joase, pentru
formele si posesiunile materiale.
28. Totusi, Eu trebuie sa-ti spun ca, desi spiritele acelor oameni proveneau din spatii de
lumina, ele nu apartineau nivelurilor superioare, a celor, la care ajungi doar prin merit.
29. Cu toate acestea, starea de inocenta, de bine, de pace perfecta si de sanatate, pe
care spiritele acelor oameni au pastrat-o in memoria lor, in primii lor pasi pe Terra, si pe
care, ca martori, au transmis-o copiilor si urmasilor lor, ca pe amintirea unei ere de lumina
de neuitat, nu numai din pricina frumusetii, dar si a senzatiei de permanenta a existentei
ei, a fost suficienta pentru descrierea conceptului de intoarcere acasa, prin moartea fizica,
la un paradis temporar pierdut, in sanul Creatorului lui, care ii asteapta, pe oameni, ca un
Tata iubitor, cu bratele deschise, pentru a le rasplati bunatatea si stradania: osteneala
vietii terestre, daca o merita!
30. Cu timpul, mintea umana, devenind tot mai mult inclinata spre materialism, decat spre
meditatie-revelatie, a ajuns sa creada ca paradisul, descris de primii oameni, (ca spatiu din
care proveneau), a ocupat un teritoriu terestru, interpretand gresit marturia lor, care se

referea la stadiul de evolutie al spiritelor lor si la nivelul celest, de pe care acestea
proveneau, si confundand astfel nivelul moral-spiritual al acelor indivizi, (care pareau a sti
sa supravietuiasca prin practicarea binelui, in lipsa unei Legi ) cu o locatie fizica vaga si
imprecisa, imaginata ca un fel de oaza de o puritate virgina. (287,12-13)
Natura fiintelor omenesti
31. Spiritul si materia sunt doua naturi distincte,(lumina, de asemenea are o natura duala,
de unda si corpuscul), din care fiinta umana este alcatuita, iar deasupra lor se afla
constiinta… Prima (spiritul) este fiica luminii, iar a doua provine din pamant, caci este
materie(lut). Amandoua se afla in unitate, in cadrul unei fiinte si amandoua se straduiesc
sa-si exprime aspiratiile si sa-si realizeze dorintele, una impotriva celeilalte, ghidate fiind
de constiinta, in care se oglindeste si se manifesta prezenta divina. Pana in prezent,
aceasta lupta a fost un conflict constant intre cele doua naturi, dar la sfarsit, spiritul si
materia vor coopera armonios in indeplinirea misiunii lor, misiune pe care Legea Mea le-o
indica clar, fiecareia in parte.
32. Poti de asemenea, compara spiritul cu o planta fragila, iar trupul fizic cu pamantul, din
care planta este hranita! Sa cultivati puterea spiritului, inseamna sa puneti trupul in slujba
spiritului, al carui domeniu este miraculosul, supranaturalul. Spiritul, care a fost plantat in
trupul fizic respectiv, creste si se dezvolta, elevandu-se, pe masura ce depaseste
obstacolele reprezentate de incercarile si examenele primite prin intermediul trupului fizic,
in timpul existentei fizice umane.(21,40-41)
Unitatea Creatorului cu Creatia Sa
33. Spiritul Divin este ca un copac gigantic (infinit) ale carui ramuri sunt reprezentate de
lumile existente si ale carui frunze sunt reprezentate de fiintele, care populeaza aceste
lumi.
34. Daca seva care curge prin trunchiul copacului ajungand la ramuri si de la ramuri catre
frunze este aceeasi, cum poti crede ca poti exista separat de divinitate sau in afara ei, si
cum de nu consideri ca real si foarte posibil faptul ca exista ceva etern si sfant, care va
uneste pe toti intre voi si in acelasi timp, cu Marele vostru Creator?(21,38)
35. Munca mea divina ajunge la toti, ii hraneste pe toti, patrunde totul, de la fiintele
perfecte si nobile, care locuiesc la dreapta Mea, pana la cea mai imperceptibila gaza care
exista, pana la vegetale si minerale, si se regaseste, de asemenea, in toti atomii si celulele
care formeaza creaturile.
36. In felul acesta, iti demonstrez inca o data, perfectiunea tuturor celor create de Mine: de
la fiintele materiale, pana la spiritele care au atins deja perfectiunea, toate sunt opera Mea
si lucrarea Mainilor Mele!(in diferite stadii ale evolutiei lor)(302, 39)
37. Cel care se separa de Legea spirituala, care este o lege superioara, cade sub
dominatia legii materiale, inferioare, nemiloase, despre care, de asemenea, fiinta umana
nu stie decat foarte putin. Dar cel care se supune legii supreme si ramane in armonie cu
ea, se situeaza pe sine mai presus de orice lege naturala si are acces la cunoasterea, din
care izvoraste viata, simte si intelege mai mult decat cel care a studiat si poseda (are
acces la) toata informatia care exista in toate stiintele si religiile.
38. Incearca sa te intrebi si sa afli de ce Isus te-a surprins cu faptele Lui, pe care tu le
numesti miracole si care inca iti sunt imposibile! Apoi ia in consideratie lectiile de dragoste
nepartinitoare si iertatoare, pe care ti le-a predat si incearca sa le practici si sa le imiti in
viata ta zilnica si in mod sigur, ai sa obtii rezultate si ai sa remarci consecintele lor...Atunci
vei intelege, ca nu este nimic supranatural sau contradictoriu in cadrul Divinitatii, a carei
radiatie vibreaza in toata creatia, vazuta si nevazuta.(24,42-43)

Pacea Mea fie cu voi toti!

