Capitolul 26: DESPRE ALTE LUMI
LUMINA UNIVERSALA A CRISTOSULUI (A SALVATORULUI DIVIN TRIMIS)
1. In cea de-a doua era ti-am spus: “EU SUNT LUMINA LUMII”, iar cand ti-am vorbit astfel,
am facut-o in calitate de om, adica de locuitor fizic, temporar, al Terei si pentru ca Ma
adresam unor oameni, care nu cunosteau, nici nu banuiau nimic despre existenta altor
lumi! Acum, prin Spirit, iti comunic faptul ca EU SUNT LUMINA UNIVERSALA, cea care,
nu numai ca lumineaza viata si existenta tuturor lumilor, cerurilor si locuintelor lor, dar care
confera si intelepciunea instinctiva, spontana, a tuturor fiintelor si creaturilor, pe care le
patrunde si le inconjoara, luminandu-le calea!(308,4).
2. Eu sunt Semanatorul DIVIN Etern, si am facut aceasta inca inainte de a Ma intrupa in
omul numit si cunoscut de voi ca Isus, iar cei care traiau dincolo de material, de confuzie si
ignoranta, al caror sine interior locuia regiuni si locuinte spirituale imposibil de imaginat
voua, M-au recunoscut, in persoana lui si au marturisit oamenilor, despre Mine!
3. Pe multi dintre aceia, care Ma cunosteau dinainte sa fiu intrupat in persoana lui Isus, iam trimis pe Pamant, inaintea Mea, ca sa anunte sosirea multasteptata a salvatorului lor,
ca sa marturiseasca oamenilor despre Mine, dandu-le vestea buna a apropierii Mele, si
odata cu Mine, a Imparatiei Cerurilor, prin trimisul Tatalui, Cuvantul si Dragostea LUI! Unii
dintre ei au fost profeti, altii antemergatori, altii apostoli.
4. Aceasta nu este singura lume, care a cunoscut si s-a bucurat de prezenta si trecerea
Mea. Oriunde o rascumparare a devenit necesara, acolo M-am intrupat ca
Rascumparator, iar prezenta Mea s-a manifestat pentru a recupera tot ce era pierdut.
5. Totusi, trebuie sa-ti spun ca, in timp ce, in alte lumi, crucea de tortura si cupa de otrava
au fost indepartate de la Mine, prin dragostea, transformarea si insanatosirea mintii
locuitorilor lor, aici, pe Terra, chiar si dupa multe secole, prin stilul vostru de viata, voi inca
ascundeti adevarul, din pricina imperfectiunilor voastre, Ma incoronati cu ghimpi, Ma
schingiuiti pe crucea egoismului si a pasiunilor voastre joase, Ma serviti cu otet si
amaraciune, atunci cand Eu insetez dupa apa, indurand greselile voastre...
6. Eu va astept cu o rabdare infinita, sa va treziti din letargia adanca, in care sunteti
cufundati, cuprinsi ca de un somn de moarte si, de-a lungul multor ere, am acordat
fiecaruia multiple oportunitati de redresare si intoarcere, prin pocainta, la Mine, adica la
Viata, si la evolutie spirituala, prin regenerare morala, caci Jertfa Mea, marea Mea lucrare
de dragoste, contine, in ea, puterea de a ierta intreaga umanitate.
7. Pe scara spirituala spre perfectiunea(morala) exista multe trepte, iar in valea (taramul
spiritual) si in spatiul infinit(din cosmos) exista nenumarate lumi. Si, cu adevarat iti spun
ca, nu numai ca am comunicat cu toate aceste lumi, dar M-am si manifestat in mijlocul lor,
conform specificului naturii lor si nivelului lor de evolutie spirituala!(219,34)
8. In timp ce umanitatea este ocupata in dispute, fiecare creatura certandu-se cu alta pe
tema subiectului Existentei Mele, Doctrinei si Divinitatii Mele, alte lumi au atins
perfectiunea, invatand cum sa Ma onoreze si sa Ma iubeasca in vietile lor!
9. Intr-un moment, in care, unele lumi au atins cea mai mare puritate spirituala posibila,
planeta, pe care voi locuiti, se afla intr-un stadiu avansat de perversitate morala, stare in
care majoritatea alege sau se complace sa traiasca. (217,65-66)
Legatura spirituala dintre lumi
10. Lumina Mea divina straluceste pretutindeni in Univers. Vei gasi prezenta Mea peste
tot, daca o cauti.
11. Eu sunt Tatal divin, care urmareste sa realizeze armonia intre toti copiii lui, din aceasta
lume precum si din alte lumi.
12. Armonia spirituala, dintre toate fiintele, va va da acces la un mare progres in
cunoastere: comunicarea de la spirit la spirit (cu ele) va anula distantele, ii va aduce pe cei
absenti aproape, si va anula granitele si limitarile de toate felurile.(286,1-3)

13. Pe masura ce umanitatea va avansa in cunoasterea spirituala, prin puterea spiritelor
lor, oamenii vor depasi limitarile si obstacolele materiale, ei devenind capabili sa acceseze
locuintele inalte, in care locuiesc fratii lor, ca sa primeasca lumina, pe care acestia o au
de oferit.
14. De asemenea, ei vor putea cobori, in planuri de existenta inferioare, unde locuiesc frati
de ai lor, inca inapoiati, pentru a-i ajuta sa-si depaseasca conditia si sa avanseze cu inca o
treapta pe scara evolutiei.
15. Scara evolutiei spiritelor catre perfectiune este grandioasa: pe ea exista o infinitate de
gradatii si fiinte de diferite grade evolutive te vor intampina ca sa-ti impartaseasca din
cunoasterea lor, in schimbul celei pe care tu o posezi.
16. Astfel,vei descoperi ca aceasta nu este singura lume care se straduieste sa
progreseze, ci ca pe toate planetele, spiritul se trezeste la viata si creste cu scopul
indeplinirii misiunii predestinate lui.
17. Faceti asta in numele Meu, prin intermediul gandurilor voastre,(meditatie concentrare), in cadrul ascultarii perfecte de Mine, in cadrul Legii Mele, si ,indata ce veti
incepe sa exersati aceasta practica zilnic, veti deveni capabili sa interpretati petitiile lor,
veti putea receptiona invataturile comunicate de ei si culege beneficiile intelepciunii lor.
18. Eu astept cu nerabdare sa va vad practicand aceasta comunicare armonioasa cu toti
fratii vostri, caci ea este pur spirituala, si nu numai cu cei terestri, dar si cu cei aflati dincolo
de locuinta voastra actuala, planeta Pamant, frumoasa margica albastra! Initiati legaturi de
prietenie si intrajutorare, cereti ajutor atunci cand aveti nevoie de vreunul, si oferiti ajutor
celor care au nevoie de cunoasterea sau capacitatile voastre!(320,44-46)
Fiti deschisi, dispusi sa va purificati mentalul de ideile preconcepute,
pentru a afla despre existenta altor lumi si despre diferitele lor moduri de viata
19. De multe ori m-ati intrebat ce va asteapta dincolo de aceasta lume si daca toate
corpurile ceresti, pe care le vedeti rotindu-se, pe bolta cerului, contin diferite lumi cu
locuitori cu viata proprie, ca voi!
20. Raspunsul Meu nu v-a dezvaluit misterul existentei lor si nu v-a satisfacut curiozitatea,
pentru ca nu aveati capacitatea de a intelege aceasta posibilitate, nici evolutia spirituala
necesara armonizarii, comunicarii si interactiunii cu ele.
21. Voi inca nu ati atins gradul de evolutie necesar pentru a actiona ca fratii intre voi,
locuitori ai aceleiasi lumi, inca nu ati reusit sa intelegeti si sa valorificati invataturile, pe
care aceasta planeta le are de oferit voua, dar deja doriti sa descoperiti si sa cunoasteti
despre alte lumi, si despre existenta locuitorilor lor, felul in care vietuiesc…
22. Deocamdata este suficient, pentru voi, sa va amintiti ceea ce v-am spus in cea de-a
doua era, si anume, ca in imparatia luminii, a Tatalui Meu sunt multe locuinte...Iar acum,ca
sa intaresc cele spuse, pot sa adaug ca planeta voastra nu este singura locuita din
Univers, iar voi nu sunteti singurii locuitori in intregul Univers…
23. Generatiilor de maine li se va acorda gratia de a descoperi portile catre celelalte lumi
din Univers si de a le mentine deschise pentru comunicarea cu ele si prin aceste
experiente vor avea prilejul sa se minuneze despre maiestria Creatorului Universului.
24. Bunatatea si dragostea, din care deriva caritatea si pacea, vor fi cheile, prin care se
deschid portile, spre misterul celorlalte lumi, iar prin aceste comunicari, omenirea va
progresa cu inca un pas, spre armonia universala.
25. Deocamdata insa, limitati de propriul vostru egoism, care v-a facut sa traiti doar pentru
lume, fara ambitie pentru libertate sau elevare spirituala, voi traiti izolati, rupti de restul
Universului, continuti in spatiul vostru restrans, ca niste prizonieri ai lumii materiale, lipsita
de orice putere in sine.

26. Ce s-ar intampla daca vi s-ar ingadui accesul catre alte lumi, in conditiile in care, voi,
ca oameni, sunteti redusi la materialismul salbatic al propriei vanitati si tuturor celorlalte
defecte umane, fara sa va purificati de ele? Ce fel de seminte ati depune si semana in
“solul” si mediul acelor lumi, indata ce vi s-ar oferi accesul in ele? Nimic valoros si bun,
nimic, in afara de ambitii desarte, dezbinare si competitie nebuneasca pentru avantaje si
posesiuni, aroganta si orgoliu nesabuit!!!!
27. Cu adevarat va spun ca, pentru a obtine cunoasterea spirituala despre celelalte lumi,
la care multi aspira, si revelatia, care sa-i satisfaca omului curiozitatea despre ele,
aducandu-i raspunsuri la toate intrebarile care il chinuie, omul trebuie sa se purifice
indelung si sa se detaseze de planul lumesc prin indelungi ore de rugaciune, meditatie si
veghere!
28. Nu doar prin descoperirile stiintifice, omul isi va explica si dezvalui misterele creatiei
Mele, caci este obligatoriu necesar ca dorinta de a cunoaste sa fie inspirata de dragostea
spirituala.
29. Atunci cand viata omului denota si emana spiritualitate, el nici macar nu va trebui sa
faca efortul de a-si arunca privirea spre celelalte lumi, caci ele il vor contacta imediat, prin
reprezentantii lor, pentru transmiterea luminii intelepciunii lor, transmitere necesara
progresului tuturor.(292, 3-5 and 7-11)
SCOPUL EXISTENTEI STELELOR
30.” In imparatia Tatalui Meu sunt multe locuinte”- aceste locuinte despre care v-am
vorbit, sunt treptele infinite ale scarii ce duce la perfectiune. Pe aceeasi scara, descind din
Inalt, fortele lumii spirituale benefice, pentru a se manifesta printre voi, atunci cand este
necesar.
31. De nenumarate ori M-ati intrebat:” “rabuni-Invatatorul nostru, de ce sunt atat de multe
stele pe cer?” si daca planetele ce stralucesc, in departare, sunt complet pustii si lipsite de
viata?
32. Inca nu a sosit timpul sa va raspund direct la aceasta intrebare, v-am spus, iar acum
va precizez ca, doar atunci cand omul va atinge o inalta spiritualitate si tinuta morala, va
primi mari revelatii despre lumile care il inconjoara, prin comunicarea, prin spirit, cu acele
fiinte iubite de Divinitatea Mea, si treptat, aceasta comunicare va avea loc intre toti fratii
din Univers, angajati in acelasi scop al existentei: evolutia si progresul lor spiritual.
33. Totusi, chiar daca acum nu cunosti nimic despre existenta lor, doresc sa afli ca toate
lumile sunt locuite de creaturile Mele, nici una nu este pustie, iar fiecare dintre ele este o
gradina binecuvantata, aflata in grija Mariei,Tandretea Divina!
34. Duhul Sfant se va intoarce sa va vorbeasca, prin gura voastra, despre lucruri elevate,
nestiute inca de umanitate. Va intrebati cand oare se va intampla asta? Indata ce veti
atinge spiritualitatea necesara, si veti fi dispusi sa va consacrati viata acestei misiuni:
evolutia voastra spirituala si a intregii umanitati de pe planeta albastra!(312,10-12)
35. Contemplati cerul instelat, oameni ai Terei, priviti bine la el si veti descoperi ca, in
fiecare stea este o promisiune divina, o lume, care va asteapta sa va invredniciti a o
explora si locui! Ele sunt locuintele promise copiilor lui Dzeu, pe care toti dintre voi, intr-o
buna zi, veti veni sa le populati. Caci toti, dintre voi, veti cunoaste taramul Meu, cel
spiritual, care nu a fost creat doar pentru anumite fiinte, ci ca un spatiu al regasirii, al
intoarcerii acasa pentru toti copiii Domnului, care se vor bucura impreuna de rasplata
reunirii lor in gratia Tatalui Ceresc!(12,24)

Pacea Mea fie cu voi toti !

