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Dezvoltarea constientei umane
Oferim următoarele informatii deoarece este de ajutor să avem un model intelectual al
realitătii pentru a avea o întelegere acceptabilă a ceea ce suntem, de ce suntem pe
Pământ, de unde am venit, a viitorului si a imaginii galactice. Următoarea informatie
provine dintr-o cercetare de peste 30 de ani si se bazează pe diferite surse ale
întelepciunii străvechi: misteriile străvechi ale scolilor din India, Egipt si Grecia. Recent,
aceste secrete au fost dezvăluite unei audiente selecte de către Rosicrucieni si de către
Societatea Teozofică.
Bineînteles că acest model al realitătii poate să difere de ceea ce ati adoptat, însă ideea
este că acum, nu informatia acumulată este importantă, ci mai degrabă ceea ce facem
cu aceasta si cum o aplicăm în propriile vieti. Modelul realitătii noastre creează pentru
noi o viată limitată sau nelimitată? Potentează vietile altora si ajută Pământul? Dacă nu,
avem noi curajul să ne schimbăm modelul, astfel încât să sprijine paradigma sănătătii si
a fericirii, a păcii si prosperitătii pentru toti?
Vom descrie, simplu, un model sofisticat si cuprinzător al structurii existentei evolutive
umane, asa cum este schitat în literatura rosicruciană si în cea teozofică. Principalele
învătături ale acestor scrieri provin din străvechile scripturi Vedice, scrise în sanscrită,
cea mai veche limbă care a supravietuit.
Există patru căi principale prin care oamenii pot găsi calea spre evolutia spirituală: (1)
prin compania cuiva care este deja pe acest drum, prezenta sa fizică având o mare
influentă; (2) prin ascultarea sau citirea învătăturilor care tratează acest subiect; (3)
forta absolută a gândului poate conduce la concluzia că trebuie să existe un plan al
evolutiei si de asemenea si cei care îl cunosc, si că trebuie să existe o cale prin care
acesti indivizi pot fi contactati; (4) prin practicarea virtutii, care dezvoltă intuitia de a
călăuzi persoana spre compania adecvată.
DESTIN si LIBER ARBITRU
Multi oameni întreabă cum pot fi explicate contradictiile aparente dintre liberul arbitru
uman si în acelasi timp a certitudinii unui plan măret. Cum pot coexista acestea? Pentru
a întelege aceasta este necesar să întelegem natura compusă a omenirii. Întelepciunea
Străveche ne învată că indivizii sunt alcătuiti din 7, 10 sau 12 componente, depinzând de
nivelul la care discipolul vrea să privească. În cel mai simplu mod de întelegere, aceste
componente se divid mai departe în trei părti, trinitatea din majoritatea religiilor.
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Exemplul acestei trinităti în oameni este spiritul, sufletul si trupul. Spiritul nostru este o
extensie a ceea ce numim sinele nostru, numit de asemenea monadă sau atman. Sinele
este o scânteie individuală a divinului. Pentru a se autocunoaste, sinele proiectează o
rază în nivelurile de vibratie mai densă a materiei, „îmbrăcându-se” pe sine pentru a
deveni spirit, apoi extinzând raza pentru a construi sufletul, care la rândul său
proiectează o rază în niveluri si mai dense pentru a construi corpul.
Spiritul uman rămâne în existentă pentru viata galaxiei noastre. Sufletul, care este
aspectul ce se încarnează, se retrage între vietile fizice în spirit. Corpurile, inclusiv
corpurile mental si astral inferioare, se disipează după fiecare existentă fizică, pentru a fi
reconstruite o dată cu fiecare manifestare fizică nouă.
Spiritul îi vorbeste sufletului, iar sufletul îi vorbeste corpului. În timp ce cele trei părti
compun întregul, ele sunt de asemenea forte individuale ale vietii, care aspiră să
graviteze spre regnul evolutiv de deasupra lor. Cele trei părti pot avea în acelasi timp
priorităti si obiective diferite. Oamenii numesc vocea sufletului constiintă, care este
întelepciunea colectivă a tuturor vietilor lor trecute si aud ocazional soapta spiritului,
ceea ce spun că este intuitia. Vocea sinelui este numită cunoastere.
Spiritul cooperează cu ierarhia spirituală în asistarea planului de evolutie al naturii. Acest
plan este stabilit si nu va varia, fiind expresia vointei „Principiului”, creatorul
nemanifestat al universului. Planul evolutiei e ceea ce este destinul. Nivelul liberului
arbitru este o măsură al statutului spiritual si intelectual, spiritul având mai mult decât
suflet, si sufletul având mai mult decât trup. În consecintă, oamenii exercită liberul
arbitru în lumea fizică numai în măsura în care designul mai mare nu este afectat.
Iluminarea spirituală implică deschiderea liniilor de comunicare dintre spirit, suflet si
corp. Există un văl între aceste părti, care poate fi făcut să fie mai subtire si mai
transparent, prin aspiratia de a fi, a trăi în exterior, rolul celui mai înalt aspect al tău.
Întelepciunea Străveche

spune că cele patru atribute necesare

iluminării sunt:

discernământul, lipsa dorintelor, buna purtare si iubirea.
PRECUM SUS, ASA SI JOS
Aceasta este o sintagmă acreditată lui Hermes. Hermes a fost un nume împărtăsit de o
succesiune de vizionari egipteni si greci, iar sintagma este un truism al naturii. Firul
existential al vietii continuă în eternitate, de la mereu spre mereu. Aceasta este dificil de
înteles în lumea fizică, în care timpul liniar este un aspect al perceptiei. Totusi, planul
naturii este repetat pe tot parcursul firului vietii, iar o examinare a structurii evolutive
umane va revela o oglindă exactă a structurii în care sunt compusi oameni.
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Având în vedere că viata nu are sfârsit, este o chestiune de a decide care segment va fi
luat în seamă. Asa cum am mentionat, Întelepciunea Străveche ia în considerare
perspective din ce în ce mai complexe de 7, 10 si 12 componente. Pentru usurintă, vom
schita modelul de 7 segmente al desfăsurării evolutive umane:
1. regnul mineral – unitatea organică simplă a corpului,
2. regnul vegetal – presiunea spre individualizare creste,
3. regnul animal – începutul grupelor individualizate distincte,
4. regnul uman – individualitatea,
5. Adepti – individualitate complet dezvoltată, realizarea unei constiente unificatoare
de bază,
6. Zei inferiori – individualitate perfectă, începutul constientei cosmice si
7. Zei – realizarea constientei cosmice fără pierderea unei individualităti perfecte,
impersonale.
Acest model de evolutie este repetat în compunerea oamenilor. Cele sapte componente
ale oamenilor sunt descrise traditional prin folosirea termenilor sanscriti:
1. corpul fizic – purtătorul obisnuit al tuturor componentelor interioare ale omului,
pe timpul vietii fizice,
2. corpul astral model – modelul exact, dar mai eteric, pe baza căruia este construit
corpul uman,
3. prana – câmpul electric individual uman manifestându-se ca vitalitate,
4. karma – organul dorintelor si al aspiratiilor, forta motrice din constitutia umană,
5. manas – organul constientei ego-ului, sufletul care se reîncarnează,
6. buddai – organul spiritual care se exprimă pe sine ca intuitie, vălul inseparabil al
atman si
7. atman – constientă divină pură.
Aceste sapte componente se divid la oameni în spirit, suflet si corp:
atman
Spirit
buddai
manas
Suflet
karma
prana
Corp

corp astral
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corp fizic
La moarte, sufletul se divide; manas-ul, care este aspectul care se reîncarnează, este
retras în spirit, iar karma si cele trei corpuri inferioare se descompun în atomii lor de
viată constituenti.
Mai există alte 5 niveluri în omul compus care alcătuiesc modelul de 12 componente al
întelegerii. Sub regnul mineral, mai sunt trei regnuri elementale non-fizice, iar deasupra
Zeilor, mai sunt alte două regnuri mai evoluate spiritual.
Numerele 7, 10 si 12 se repetă. 7 este numărul Pământului, adică energia este
distribuită în unităti de câte 7.

10 este numărul sistemului solar, soarele distribuind

energia către Pământ în unităti de câte 10, iar 12 este numărul galaxiei, care distribuie
în unităti de 12. Galaxia include sistemul solar, iar sistemul solar include, bineînteles,
Pământul.
Fiecare om este o oglindă în miniatură a universului. Principiile si elementele umane sunt
construite din fortele si substantele din care este construit si universul. Constitutia
indivizilor este astfel construită si divizată, deoarece constitutia universului este astfel
construită si divizată. De exemplu, oamenii sunt compusi din cinci dintre elemente: foc,
aer, apă, Pământ si lumină astrală. Elementalii care apartin respectiv la acestea se simt
atrasi de oameni din motivul co-esentei lor. Acel element care predomină într-un om va
fi elementul conducător pe parcursul vietii. De exemplu, dacă este Pământ, elementul
gnomic, apoi gnomii vor conduce persoana spre atragerea metalelor – bani si avere.
NASTERE si MOARTE
O întrebare pusă frecvent este: cum ne manifestăm în forma fizică umană? În modelul
de întelegere al trinitătii, oamenii, în timpul vietii fizice, sunt constituiti din spirit, suflet si
trup. Cele trei aspecte coexistă pe nivele diferite de vibratie. Atunci când spiritul coboară
din nou pe Pământ în încarnare fizică, adună în jurul său substantele materiale din
diferitele planuri prin care coboară.
Această structură a atomilor vietii din planul psihomental este sufletul. Numai jumătate
dintre atomii vietii ce compun sufletul sunt furniuati de spirit. Cealaltă jumătate sunt
atomi ai vietii care au compus acest suflet si au fost înlăturati în vietile trecute si care se
întorc prin atractie psihomagnetică. Sufletul proiectează apoi o rază în nivelurile mai
dense, formând corpurile mental, astral si fizic. Numai jumătate dintre atomii corpului
sunt furnizati de suflet, restul fiind cei dati la o parte în vietile trecute si care sunt reatrasi.
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Comentariul făcut deseori de adolescenti părintilor lor, că ei nu au cerut să se nască, nu
este corect. Fiecare persoană care s-a născut si-a selectat mediul, inclusiv părintii, în
care este cel mai probabil să învete lectiile pe care si le-au stabilit, pentru a-si plăti
datoriile karmice pe care s-au hotărât să le elimine.
Este posibil ca lungimea vietii fizice să se extindă fără a cauza tulburări naturii? Fiecare
persoană se naste cu o ratie de energie vitală, iar rata la care este folosită este o
chestiune a deciziei individuale. Înjumătătirea ratei respiratiei extinde simtitor durata de
viată, înjumătătirea aportului de calorii măreste echilibrul sperantei de viată din
momentul respectiv cu o treime. Celelalte ingrediente principale în obtinerea longevitătii
sunt pasiunea pentru viată si exercitiul fizic.
Există o limită superioară de viată? Adeptii care se încarnează fizic pentru a oferi serviciu
umanitătii descoperă după aproximativ două sute de ani, că pierderea de energie în
mentinerea corpului este mai mare decât inconvenienta de a te naste din nou.
Ce relatie au corpurile nou create la nastere cu vietile trecute? Corpurile mental, astral si
fizic inferioare sunt noi pentru fiecare viată, cu toate că aproximativ o jumătate din
atomii vietii sunt atrasi de ele, fiind depozitati de individ pe acel plan în vietile trecute.
Corpurile mental si astral pe care le creează oamenii la început sunt o expresie exactă a
individului, asa cum au fost la sfârsitul ultimei lor vieti. O dată cu înaintarea în viată,
aceste corpuri se modifică considerabil.
După moarte, o perioadă de timp este petrecută în regnul astral mai dens, în timp ce
sufletul se divide în aspectele sale inferior si superior. Cei care au dus o existentă
virtuoasă nu petrec mult timp acolo. Totusi, contributiile emotionale excesive ale celor
dragi pot împiedica această călătorie. Incinerarea corpului, în locul îngropării, ajută de
asemenea la grăbirea dezintegrării corpului astral model, astfel ca avansarea spre
extazul din regatul Raiului să se poată produce.
Sufletul petrece timpul dintre vieti în regatul Raiului. Nivelul de constientă în care
locuieste spiritul este starea spirituală a Nirvanei. Nirvana nu înseamnă anihilare, ci
absorbtia în măretul suflet universal, ceea ce este o stare de a fi, nu un individ.
Atingerea acestei stări înseamnă să devii o parte a întregului, dar fără pierderea
individualitătii. Spiritul trăieste fără frica modificării formei, deoarece nu apartine
materiei, iar starea de Nirvana implică lipsa chiar si a celei mai sublimate particule de
materie.
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Care este scopul de la finalul multelor noastre vieti? În interiorul măretului plan al
evolutiei, scopul omenirii este obtinerea contopirii personalitătii, sufletului si spiritului
nostru. După aceasta, se află alegerea unor aventuri de neimaginat.
Ce lectii trebuie învătate în existenta fizică? Oamenii au fost deconectati de la
cunoasterea directă a spiritului, pentru a trăi complet în izolarea experientei a trei
dimensiuni, deoarece numai în această izolare de divin, oamenii îsi pot dezvolta
constienta de sine si libertatea necesare, care sunt recuzitele preliminare pentru
dezvoltarea constientei de sine individuale si pentru aparitia iubirii neconditionate pe
Pământ.
În timpul manifestări fizice, timpul pare să fie un element de bază. Totusi, timpul este
pur si simplu un alt aspect al activitătii, miscării sau al dinamicii, deghizat într-un simbol.
El denotă cantitatea de activitate în termeni de unităti definite, folosind spatiul ca fundal.
Aceasta face posibilă corelarea evenimentelor si aducerea ordinii în univers. Nu există o
miscare a timpului reală, ci mai degrabă ceea ce vedem ca trecere a timpului este lumea
fizică care trece de la nivele de haos inferioare la cele superioare. Nu poate exista timp
fără miscare, nici miscare fără timp, si nici una fără gând.
KARMĂ si REINCARNARE
Reîncarnarea este renasterea în corp fizic al sufletului unui individ, pentru a obtine
experientele care sunt disponibile numai în manifestarea fizică. Este nevoie de multe
vieti pentru a obtine rezultatul dorit. Karma este rezultatul acumulat al tuturor vietilor
trecute, un fel de evidentă a debitului si a creditului, a cărei echilibrare este un motiv
major pentru care oamenii se încarnează atât de des. Atunci când acest lucru este
înteles, devine evident că actiunile negative si vătămătoare sunt făcute doar prin
ignorarea acestei cunoasteri, având în vedere că se aplică automat autorului actiunii o
reactie negativă egală, fie în viata actuală sau în cea viitoare.
Ca regulă generală, oamenii se nasc de obicei în acelasi gen, nu mai putin de trei si mai
mult de sapte ori, înainte de a face schimb cu celălalt gen. Totusi, atunci când sufletul
face progrese, se introduce o elasticitate considerabilă în întelegeri, iar sufletul se naste
în genul, rasa si conditiile care i se potrivesc cel mai bine pentru a produce întărirea
punctelor slabe din caracterul individual.
Cu toate acestea, există tipare care se aplică adesea. Pentru cei care au un grad de
constientă spirituală, un grup se încarnează o dată la fiecare sapte sute de ani, iar
celălalt grup o dată la fiecare doisprezece sute de ani. Diferenta este determinată de
felul în care individualizarea sufletului a fost obtinută. Cei care s-au individualizat prin
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dezvoltare intelectuală au pauze de doisprezece sute de ani. Cei care s-au individualizat
printr-un impuls instantaneu de afectiune sau vointă, au pauze de sapte sute de ani,
fiind capabili de a experimenta extazul într-o formă mult mai concentrată. Există o mare
flexibilitate în ceea ce priveste aceste intervale de timp dintre vieti, un factor dominant
fiind necesitatea aducerii grupurilor de oameni la încarnarea simultană, pentru a dezvolta
interrelatii karmice reciproce.
Cei care au intrat cel mai recent în unda vietii umane au perioade de odihnă între o mie
si două mii de ani, până la un minim de cinci ani pentru indivizii densi, cei atasati de
material si legati de Pământ, care se nasc repede (ceea ce se întâmplă destul de
frecvent). Acest atasament material nu se aplică tuturor celor care se nasc repede. De
exemplu, tibetanii sunt o clasă specială de indivizi, care se remanifestă mai repid.
Există trei mari tipuri de karmă. Primul este masa vastă de karmă inepuizabilă, bună
sau rea, acumulată din vietile trecute, care asteaptă să fie rezolvată. Al doilea tip este o
parte particulară a primului care a fost selectat să fie rezolvat în încarnarea curentă. Al
treilea tip este karma nouă care este creată constant de actiunile prezente. Este vorba
de al doilea tip de karmă pe care astrologii si chiromantia încearcă să-l citească, iar
calculele lor sunt deseori invalidate de intruziunile celorlalte două tipuri.
Nu există accidente reale, totusi, se întâmplă ocazional vreun eveniment despre care se
spune că nu este meritat din punct de vedere karmic. Aceasta se întâmplă atunci când
individul este prins în karma mult mai puternică a celorlalti. Poate implica consecinte
negative care nu sunt meritate. În acest caz, se stabileste un credit karmic, iar
administratorii karmei oferă o compensatie în perioada extatică dintre vieti.
Gradul de individualizare la animale variază, deoarece un suflet grup de animal se
împarte gradat în subdiviziuni mai mici. Unui suflet grup îi sunt atasate mii de miliarde
de muste si tântari, milioane de soareci si mii de iepuri sau vrăbii. În cazul animalelor
mai avansate, inclusiv elefantul, maimuta, câinele, pisica si calul, sunt de obicei atasate
doar câteva sute fiecărui suflet grup. În cazul câinilor si al pisicilor de casă cu adevărat
inteligente, un singur suflet grup planează asupra a zece sau doisprezece corpuri.
Atâta timp cât te gândesti la tine si emiti energie, creezi karmă. Chiar dacă energia este
bună; karma bună te leagă de viata fizică la fel de sigur ca cea rea, deoarece ai creat-o
pentru tine însuti. Însă dacă faci toate actele tale bune fără nici un gând pentru sine,
gândindu-te numai cum umanitatea lucrează prin tine, atunci karma vine umanitătii ca
întreg. Oamenii perfectionati nu creează karmă individuală.
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Multi cred că evolutia spirituală este de dorit pentru starea de extaz pe care o dezvoltă,
însă nu acesta este principala motivatie al său. Bucuria Domnului, bucuria Logosului,
bucuria Maestrilor nu se află în vreo plăcere vagă sau în extaz. Bucuria lor este în
lucrarea lor, măreata lucrare a evolutiei, lucrare la care toti sunt încurajati să se alăture
– bucuria de a emana mai departe iubire neconditionată în univers.
REALITATEA ULTIMĂ
Întelepciunea Străveche ne învată că trecutul, prezentul si viitorul se contopesc în
eternitate, deoarece eternitatea nu are trecut, prezent sau viitor. Eternitatea si
infinitatea sunt cele două laturi ale realitătii ultime, iar vizionarul instruit si initiat poate
privi această realitate. De exemplu, viata de pe un electron poate fi comparată cu viata
de pe Pământ, diferenta fiind rata la care se trăieste viata pe un electron. Un sistem
solar, de mărime atomică, se poate naste, trăi întreaga viată si dispărea de mai multe ori
în timpul unei secunde umane.
Pentru viata de pe un electron, o secundă umană este „etern” de lungă. Oamenii ar privi
trecutul, prezentul si viitorul vietii de pe un electron, ca acum. În acelasi fel, tempo-ul
timpului Zeilor este incomparabil mai lent, iar trecutul, prezentul si viitorul uman care
par atât de reale oamenilor, Zeilor le apar la fel, ca pur si simplu acum. Pentru un Zeu
mai înalt, viata sistemului solar uman este o fractiune dintr-o secundă a acelui Zeu. Arta
vizionarului este de a-si ridica constienta la un plan mai înalt în care trecutul, prezentul
si viitorul sunt percepute ca acum.
Fiecare entitate are un grad de liber arbitru. Cantitatea de liber arbitru este măsurată de
nivelul vitalitătii spirituale si al intelectului dezvoltate si acumulate de individ. Persoana
care are clarvedere, posibilă fiind dintr-o rezervă de liber arbitru, îsi poate modifica
comportamentul, si astfel îmbunătăti felul în care viitorul îl afectează, bineînteles, fără să
schimbe imaginea totală a viitorului, ceea ce nu este posibil.
Fiecare atom îsi are casa într-o moleculă; fiecare moleculă îsi are casa într-o celulă;
fiecare celulă îsi are casa într-un corp; fiecare corp îsi are casa într-un corp mai mare, în
cazul oamenilor, corpul mai mare fiind Pământul; care îsi are casa în sistemul solar; care
îsi are casa în galaxie; care îsi are casa în univers; care îsi are casa în ceva mult mai
vast. Aici se încheie întelegerea umană, însă lantul continuă ad infinitum. Fiecare lucru
există în ceva mai mare decât el însusi si contine gazde de fiinte inferioare. Conceptul cel
mai apropiat pe care constienta umană îl poate cuprinde în încercarea de a defini
Absolutul, este spatiul.
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Cuvântul Absolut este participiul trecut al verbului latin – absolvere – însemnând „a
elibera”. Absolut înseamnă eliberat, eliberat de toate conditiile de dedesubtul său. În
termeni umani, înseamnă cineva care s-a ridicat deasupra si s-a eliberat de toate
lanturile ce încătusează o persoană obisnuită. Totusi, Absolut este un termen relativ,
având în vedere că fiecare entitate vie creste, evoluează mereu, asadar întâlnind situatii
noi de rezolvat.
Unicul lucru pe care nici o entitate nu-l poate evita este existenta continuă, însă acesta
nu înseamnă nemurirea ego-ului personal. Totul se schimbă. Nimic din ceea ce este
compus nu este nemuritor. Nemurirea înseamnă continuitatea neschimbătoare a unei
fiinte asa cum este, ceea ce ar însemna că acea entitate nu ar putea creste niciodată.
Există totusi în inima fiecărei entităti o esentă care nu are moarte. În infinitatea continuă
nelimitată, existenta nesfârsită nu poate fi eliminată. Motivul călătoriei evolutive are
două aspecte: facilitarea scânteii divine de a dobândi constientă de sine în planurile
inferioare ei si să ajute evolutia atomilor vietii care îi formează vehiculele variate prin
diferitele planuri prin care coboară.
Filozofia încorporată în Întelepciunea Străveche se bazează pe trei pietre de temelie:
1. Prima consideratie este „Principiul”, care este etern, nelimitat si de neconceput,
deoarece transcende orice capacitate de concepere umană. Se referă ca la un
„Principiu”, deoarece nu există nici un cuvânt în limba engleză care să-l descrie
exact. Este totul, tot ceea ce este, a fost si va fi, baza totului, din care totul curge
înainte si în care totul se întoarce într-un final, de la atomi la Zei. Este viată
nelimitată, deasupra timpului, eternă, fără dimensiuni care limitează.
2. Apare din când în când, în succesiuni regulate si periodice, ca flux si reflux,
continuitatea lumilor si fiintelor prin eternitate: aparenta si

diz-aparenta

numerelor incalculabile din univers în toate gradele si etapele evolutiei spirituale,
astrale si fizice. Asadar, actiunea ciclică universală este a doua teoremă
(afirmatie).
3. Fiecare spirit individual, fiecare entitate, împărtăseste o identitate fundamentală
cu Supra-Sufletul universal, care este un aspect al „Principiului” descris anterior.
Oamenii sunt creaturi compuse, alcătuite din 7, 10 sau 12 componente, depinzând de
complexitatea punctului de vedere. Aceasta este o oglindă în miniatură a ierarhiei
universului. Luând în considerare modelul de 7 părti al universului, toate elementele
următoare trebuie întelese ca interpenetrante, intertesute. Fiecare element emană din
cel dinaintea sa si astfel fiecare contine succesiv o complexitate crescândă, care contine
nu numai propria individualitate caracteristică, ci de asemenea si aspectele elementelor
care îl preced. Universul fizic este asadar un purtător elaborat al tuturor celorlalte sase
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elemente. Cu cât procesul dezvăluirii înaintează spre sfera materială, cu atât devine mai
slabă influenta elementelor mai înalte, luminozitatea fiind redusă:
1. Monada Cosmică: primul si nemanifestatul Logos.
2. Akasa: Originea Sufletului Cosmic; sursa a toată ordinea inteligentă si a legilor
universului; al doilea si aproape-manifestatul Logos.
3. Mintea Cosmică: Sursa a toată inteligenta individualizată; al treilea si creativul
Logos.
4. Karma Cosmică: Sursa compasiunii universale pure si impersonale; sursa
energiilor cosmice ale universului care impulsionează; forta călăuzită inteligent a
universului ierarhic.
5. Vitalitatea Cosmică: Sursa vitalitătii cosmice, care se află în toate.
6. Lumina Astrală: Aspectul cel mai de jos al Akasa; echivalentul în ierarhia cosmică
a ceea ce este corpul astral model pentru oameni; rezervorul tuturor emanatiilor
psihice, morale si fizice ale Pământului.
7. Universul fizic: Corpul sau îmbrăcămintea celor sase elemente mai eterice care
precedă.
LANTUL PLANETAR AL PĂMÂNTULUI
Există sapte rase rădăcină într-o perioadă, sapte perioade într-o rondă si sapte ronde
într-o perioadă de lant din lantul planetar al Pământului. Pot fi considerate sapte, zece
sau doisprezece planuri cosmice, depinzând de lărgimea perspectivei. Pentru usurintă
vom discuta perspectiva de sapte planuri. Pe aceste planuri cosmice apar lanturile
sistemelor solare. Fiecare dintre aceste sapte planuri cosmice are sapte sub-planuri, care
au toate calitătile si atributele găsite în planul părinte.
Lantul planetar de globuri al Pământului apare în sub-planuri. Pe fiecare dintre aceste
sapte sub-planuri, Pământul are o încorporare, începând cu cel mai înalt sub-plan si cu
fiecare încorporare progresând spre următorul, sub-planul de mai jos. Atunci când
fiecare glob si-a parcurs cele sapte rase rădăcină, îsi proiectează surplusul de energie pe
sub-planul unde va apărea următorul glob. Atunci când se completează toate cele sapte
ronde, unde ultimul val de viată si-a completat cele sapte rase rădăcină în cea de-a
saptea rondă a globului, atunci lantul moare, iar acel glob devine luna globului copil.
Ronda unu este oglinda „Principiului” nelimitat în universul din care s-a născut propria
esentă. Această rondă este ronda schită, trăgând liniile în functie de karma trecută
pentru toate rondele viitoare. Toate cele doisprezece regnuri se combină pentru a reclădi
globurile lantului din încorporările lor trecute. Primele entităti care apar sunt entitătile
cele mai înalte din încarnarea anterioară a lantului, care lucrează cu elementalii.
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Întotdeauna cei mai evoluati sunt cei care fixează pasul si concep planul pe care cei mai
putin evoluati să-l urmeze. După fiecare rondă, entitătile înalte coboară un rang, iar
elementalii urcă unul, astfel fiind la acelasi nivel în ce-a de-a patra rondă. Pe la sfârsitul
celor sapte ronde, entitătile spirituale care au început de la bază, vor fi evoluat până la
Zei – oameni, sau echivalentul fiintelor din alte regnuri.
Ronda doi este echivalentă cu Akasa, care este spirit sau spatiu în univers. Dacă prima
rondă este considerată etapa embrionară în nasterea oamenilor din pântecul naturii,
atunci a doua rondă începe cu nasterea copilului. Fiecare regn îsi urmează propriul destin
special, asa cum este indicat de către clasele superioare, planul Zeilor pentru oameni si
pentru toate clasele de sub ei. Fiecare regn urmează pasii regnului de deasupra sa.
Ronda a doua reface evenimentele primei ronde, dar într-o manieră îmbunătătită.
Această reluare, într-o formă progresiv avansată, este repetată în fiecare rondă
ulterioară.
Ronda trei este echivalentă cu Mintea Cosmică în univers.
Ronda patru este o oglindă a Karmei Cosmice în univers. La mijlocul ei, cu aproximativ
patru milioane si jumătate de ani în urmă, arcul spiritului care coboară în materie, si-a
atins punctul cel mai de jos, ajungând în materie si revenind spre spirit. În acest punct
median a fost un echilibru între materie si spirit.
Ronda cinci este precum Vitalitatea Cosmică în univers.
Ronda sase egalează Lumina Astrală, aspectul cel mai de jos al Akasa, în univers.
Ronda sapte este precum universul fizic.
În fiecare rondă este subliniat aspectul umanitătii care se dezvoltă, cu perfectionarea
tuturor componentelor până la finalul celor sapte ronde. De exemplu, până la a saptea
rasă rădăcină a acestei ronde, carnea umană va fi mult mai rafinată, aproape
translucidă. Până când oamenii vor atinge ultimul glob, corpurile lor vor lumina singure,
vor fi corpuri de lumină.
Oamenii vor părăsi acest lant planetar ca Zei; dar ce se întâmplă cu animalele? Oamenii
vor deveni Zeii cei mai de jos. Acest rol este necesar, deoarece spiritul pur nu poate
lucra în materie deloc, deoarece spiritul este pe o pozitie atât de înaltă fată de fiinta
fizică. Între spirit si materie sunt diversele clase de Zei care oferă legătura si transmit
energia spirituală în lumea inferioară. Asa actionează spiritul asupra materiei; indirect.
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Zeii inferiori lucrează în tărâmurile materiei, iar una dintre fortele pe care le folosesc este
focul astral creativ.
Entitătile care nu au atins nivelurile înalte în lantul precedent, lantul lunar, care nu erau
complet evoluate în aspectele lor spiritual/intelectuale, au furnizat corpurile initiale
pentru omenire. Un nivel superior de fiinte, care folosesc focurile tărâmurilor spiritualintelectuale, au furnizat aspectele spirituale si intelectuale ale oamenilor. Oamenii vor
încheia cele sapte ronde precum al doilea tip mentionat, iar animalele ca primul. Asadar,
animalele actuale vor furniza corpurile pentru umanitate în următorul lant.
Atunci când privesti în fereastra cosmosului, privelistea este de oglinzi în oglinzi în etern.
Având o capacitate limitată de întelegere si de absorbtie, reactia initială este deseori de
confuzie si frustrare, ceea ce este un răspuns natural si rezonabil. Avantajul special pe
care îl posedă oamenii este că ei contin în interiorul lor toate secretele complexe si
subtile ale universului si ale vietii, fiind o versiune functională, chiar dacă relativ mică, a
tot ceea ce a fost, este si va fi.
Ultimele cuvinte pământesti ale Maestrului Gautama Buda au fost: „Fratii mei, toate
lucrurile care există sunt compozite, compuse, construite de elemente. Găsiti-vă calea
spre Adevăr.”
LEMURIA si ATLANTIDA
Pentru facilitarea comunicării, primele patru rase rădăcină sunt de obicei mentionate sub
numele care sunt folosite în mod obisnuit pentru cele patru continente pe care au locuit:
Polar, Hiperborean, Lemurian si Atlantean. Nici Lemuria sau Atlantida nu sunt numele
arhaice reale ale acestor continente, însă lista tuturor denumirilor corecte ale tărilor
ambelor continente ar fi prea lungă.
Lemuria a fost un continent urias, care s-a întins de la Madagascar la Ceylon si Australia,
care era o enclavă a marelui continent. Lemuria s-a rup din cauza unei încetiniri în viteza
rotatiei Pământului. Nu a fost scufundată de potop, ci a fost distrusă de actiunea
vulcanică, iar apoi s-a scufundat sub suprafata oceanului.
Primul om fizic a apărut cu aproximativ 18 de milioane de ani în urmă si era un urias;
ceea ce era necesar pentru a supravietui uriasilor monstrii de pe Pământ, din apă si din
aer care existau la acea vreme. Primii oameni solizi erau de culoare galben deschis si au
apărut între mijlocul si sfârsitul celei de a treia rase. Această rasă ar trebui numită corect
lemuro-atlanteană. Erau foarte mari, cu carne foarte moale (maleabilă) în comparatie cu
corpurile actuale. Oamenii celei de-a treia rase rădăcină erau androgini, iar apoi s-au
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modificat în cele două sexe. La acea vreme, tot ce era pe Pământ era de natură grosieră,
în timp ce scoicile si coralii erau încă într-o stare semi-astrală.
Până la cea de-a sasea sub-rasă, oamenii începuseră să-si construiască primele orase
din piatră si lavă. Lemuro-atlanteenii aveau o dinastie de regi-spirit, semi-zei care-si
asumaseră corpuri pentru a domni asupra lor si care îi instruiau în arte si stiinte. Însă,
deoarece erau spirite materialiste, nu erau întotdeauna cumsecade, iar sub influenta
unui astfel de rege, atlantii au devenit o rasă de magicieni imorali.
Lemurienii si primii atlanti erau împărtiti în două grupuri distincte – „fii noptii” sau ai
întunericului si „fii soarelui” sau ai luminii. Primii, părăsindu-si casele în timpul lungilor
luni de întuneric, au coborât pentru a duce lupte teribile împotriva oponentilor lor mai
avansati din regiunile ecuatoriale.
Atlantii au scăzut în mărime în timp ce rasa rădăcină a progresat, însă încă măsurau 25
de picioare. Continentul Atlantida s-a scufundat acum câteva milioane de ani, din cauza
unei încetiniri a vitezei de rotatie a Pământului. Zace sub Oceanul Atlantic. Numai Africa
nu a făcut parte din Lemuria sau Atlantida. Preotii druizi au fost descendentii ultimilor
atlanti.
A treia, a patra si a cincea rasă rădăcină au durat fiecare între opt si nouă milioane de
ani, însă rasele rădăcină care vor urma, a sasea si a saptea, vor fi mai scurte, iar prima
si a doua rasă rădăcină au fost mult mai lungi. Aceasta deoarece prima rasă rădăcină a
fost aproape complet astrală, cu indivizi inconstienti din punct de vedere intelectual. A
doua rasă rădăcină a fost de asemenea astrală, având o stare de constientă similară,
chiar dacă se îndrepta spre fizic. Nu a existat moarte în primele două rase rădăcină, iar a
treia rasă a devenit fizică doar pe la punctul său de mijloc. Prima rasă rădăcină a început
cu aproximativ o sută si treizeci de milioane de ani în urmă.
A sasea rasă rădăcină va lăsa în urmă sexul, apărând din nou androgenia, însă într-o
formă mai rafinată. Carnea oamenilor celei de-a sasea rasă rădăcină va fi mult mai
moale si mai fină, ca si cum lumina s-ar afla în spatele său. A saptea rasă rădăcină va
începe să aibă trupuri de lumină.
Locul celei de-a cincea rasă rădăcină, cea Ariană, este o zonă a Asiei centrale, locatie
cunoscută astăzi ca Turcia, Irac, Iran si Afganistan. Acum este mai mult desert, însă pe
atunci era verde si fertilă. Acesti oameni au coborât apoi în Peninsula indiană. Arabii care
populează acea regiune sunt urmasii amestecului popoarelor de atlanti si arieni.
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Fiecare rasă rădăcină începe pe la mijlocul celei care o precedă. Exprimarea traditională
spune că apa veche se amestecă cu cea nouă, în timp ce rasele rădăcină precedente mai
avansate încep să se reîncarneze în corpurile noilor rase rădăcină.
A SASEA RASĂ RĂDĂCINĂ
A sasea rasă rădăcină va fi înfiintată în sudul Californiei. Ierarhia spirituală decide să se
introducă în omenire calităti aditionale, iar aceasta se face prin crearea unei noi rase
rădăcină.
Entitătile spirituale însărcinate cu această responsabilitate sunt doi Maestri Înăltati,
oameni perfectionati care se vor încarna fizic pentru aceasta. Ei vor fi Manu si
Bodhisattva, creierul si inima noii rase rădăcină, iar numele lor vor fi respectiv El Morya
si Kuthumi. Manu îi va aduna pe cei din a sasea rasă care se aseamănă cel mai mult cu
tipul cerut, va dezvolta în ei caracteristicile necesare, iar apoi se va încarna el însusi în
acest grup. Având în vedere că si-a eliminat karma individuală, este liber să-si modeleze
toate vehiculele, cauzal, mental si astral, exact după exemplul prezentat înaintea sa de
către ierarhia spirituală. Descendentii săi vor constitui noua rasă rădăcină. El va fi
părintele a doisprezece copii, fiecare născut în câte un semn al Zodiacului si se va
reîncarna într-unul dintre strănepotii săi pentru a ajuta mai departe rasa rădăcină.
Membrii noii rase rădăcină vor fi nevoiti să intre în corpuri noi imediat ce va deveni
necesar ca cele vechi să fie părăsite. Ei trebuie astfel să accepte să se tot nască, fără
intervalul obisnuit de extaz din planurile mai înalte dintre vieti. Timp de secole, ei vor
trebui să îndeplinească această sarcină. Acesta nu este usor de asumat, însă cei implicati
vor avea un progres spiritual rapid, prin privilegiul de a lucra în multe vieti sub
îndrumarea fizică imediată a maestrilor El Morya si Kuthumi.
Oamenii din prima rasă rădăcină si din prima parte a celei de-a doua rase rădăcină erau
oameni astrali si nu erau cu adevărat oameni în felul în care întelegem noi termenul,
deoarece nu aveau minte, neavând o inteligentă constientă de sine sau gând. Prima rasă
rădăcină se propaga prin desprinderea unei părti a părintelui care crestea similar cu
acesta, exact ca si celulele de astăzi. La început erau uriasi si fără formă, formându-si
corpuri în formă umană de abia la sfârsitul celei de-a treia rasă rădăcină.
A doua rasă rădăcină a devenit mai materială, de o substantă gelatinoasă si se propaga
prin înmugurire. O mică parte a corpului, un mugur, cădea de pe trunchiul principal si
crestea într-o fiintă ca părintele. Cam pe la mijlocul celei de-a doua rase rădăcină multi
dintre acesti muguri părăseau părintele într-un sezon anume, asa cum fac sporii si
semintele plantelor astăzi.
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A treia rasă rădăcină era mai materială decât a doua, dezvoltând carne moale care
acoperă oase si dobândind piele, păr si organe fizice. Metoda de reproducere era
hemafrodită sau androgină, adică cele două sexe existau în fiecare individ din primele
părti ale celei de-a treia rasă rădăcină. Aceste creaturi produceau ouă din care le
cresteau copiii.
În ultima parte a acestei rase rădăcină, oamenii s-au separat în două sexe. Stăpânii
Mintii au început să implanteze inteligenta în omenire în ultima parte a celei de-a doua
rase rădăcină si s-a efectuat complet în perioada de mijloc a celei de-a treia rase
rădăcină. La mijlocul celei de-a patra rase rădăcină, în timpul civilizatiei Atlanteene, a
început involutia; oamenii au coborât în materie, au depăsit partea de jos a arcului si de
atunci au început să urce înapoi la spirit.
MINTEA UMANĂ
Inteligenta umană a fost trezită de entităti care au venit de pe Venus, pe care
Întelepciunea Străveche le numeste Kumara, Stăpânii Flăcării sau Stăpânii Mintii. Cele
patru Kumara cunoscute public sunt Maestrul Sanat Kumara, Maestrul Sananda, Maestrul
Sanatana si Maestrul Gautama, cel care l-a înlocuit recent pe Maestrul Sanaka, care are
acum alte responsabilităti spirituale cosmice. O dată cu ei au venit ca asistenti douăzeci
si cinci de adepti si alte o sută de alte fiinte umane care erau asociate cu ei. Acesti
oameni au fost împrăstiati printre oamenii obisnuiti de pe Pământ. Mai sunt alti trei
Kumara care nu sunt în general cunoscuti: Maestrul Sanat Sujata, Maestrul Sanat si
Maestrul Kapila.
Mintea există în toate lucrurile, până si în obiectele inanimate, dar este latentă, existând
doar ca potential. În oameni, aspectul latent a fost activat. Kumara au aprins fitilul
lumânării, însă lumânarea exista deja. Un copilas nu poate efectua sarcini intelectuale,
însă o dată cu trecerea anilor, copilul începe să gândească logic, să fie înzestrat
progresiv cu constientă de sine. Asa se întâmplă cu rasa umană. Kumara nu si-au
manifestat încă total splendoarea intelectuală; încă se dezvoltă. Mintile umane sunt încă
imperfecte. Intelectul uman actual este infinitezimal comparat cu ceea ce va detine în
viitor o persoană obisnuită.
Fiecare gând definit produce un efect dublu – o vibratie radiantă si o formă plutitoare.
Aceste vibratii, ca toate celelalte în natură, devin mai slabe cu cresterea distantei,
radiind de la sursa lor. Ori de câte ori se stabilesc într-un alt corp astral, au tendinta de a
provoca propria rată a miscării. Al doilea efect al unui gând este forma-gând plutitoare.
Devine pentru un timp un fel de creatură vie, forta gândului fiind sufletul, iar materia vie
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a planurilor mental si astral fiind corpul. Fiecare gând atrage în jurul său materia
potrivită expresiei sale, alegând culoarea si forma formei-gând.
Un gând general pluteste detasat în atmosferă, iar treptat îsi epuizează energia si se
fragmentează, numai dacă nu trezeste vibratii similare într-un corp mental apropiat care
îl va absorbi. Formale-gând produc exact ideea initială. Vibratiile, pe de altă parte, se
extind mai mult, însă produc doar influentă.
Calitatea gândului îi determină culoarea; natura gândului îi determină forma; iar
definirea gândului controlează claritatea conturului. Astfel, vibratiile si formele-gând
colorate si definite sunt produse în toate momentele de gândire. Fiecare om parcurge
viata închis într-un lac al propriilor creatii, înconjurat de o masă de vibratii si forme,
create de gândurile sale intrate în obisnuintă. Perspectiva fiecărei persoane asupra vietii
este nuantată de culorile „apei” sale si modificată de rata vibratiilor sale.
Până când omenii nu învată controlul complet al gândurilor si sentimentelor lor, nu văd
nimic asa cum este cu adevărat. Asadar, omenirea datorează mult acestor Kumara.
Stimularea oferită de Stăpânii Flăcării au grăbit dezvoltarea intelectului uman cu
milioane de ani. Ca idee, ei au adus de asemenea de pe Venus anumite completări
regnului pământesc: grâu, ca hrană pentru oameni; furnici pentru a modifica regnul
animal; si albine pentru fertilizarea florilor. Evolutia Pământului a încercat să imite aceste
importuri, producând: secară, furnici albe si viespi.
Unele minti operează uneori în feluri mai putin pozitive si constructive. Totusi, răul este
pur si simplu imperfectiune, evolutie insuficientă si este astfel relativ. Ceea ce oamenii
pot numi bine, Zeii pot numi rău datorită standardelor lor mai înalte. Răul nu are fiintă
absolută, dar există din cauza naturii iluzorii a universului. Consecintele karmice ale
actelor rele sunt astfel, chiar dacă sunt dureroase, un mecanism eficient de învătare.
Există o frază veche care se potriveste: trebuie ca răul să existe pe Pământ, însă
suferintă răufăcătorului.
Evolutia, schimbarea si cresterea în lumea fizică pot avea un aspect dureros; însă are de
asemenea un aspect de mare bucurie atunci când se realizează faptul că schimbarea
înseamnă îmbunătătire, ridicarea spre lucruri mai nobile. De asemenea, oamenii trăiesc
în prezent într-o stare materială. În tărâmurile mai eterice, cresterea este un proces
continuu care implică bucurie. Cresterea spirituală, la toate nivelele de existentă, nu
aduce deloc suferintă sau durere, ci o bucurie splendidă si pură.
SISTEMUL DE EVOLUTIE
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Termenul de viată al unei rase rădăcină este de opt până la nouă milioane de ani. Rasele
rădăcină se suprapun, noua rasă rădăcină stabilindu-se cam pe la mijlocul celei
precedente. Omenirea este în prezent cam pe la jumătatea celei de-a cincea rase
rădăcină. Mijlocul celei de-a cincea rase rădăcină este cu aproximativ 16.000 de ani de
aici si va fi marcat de o catastrofă geologică rasială, asa cum sunt marcate toate
punctele de mijloc ale raselor rădăcină.
Există sapte rase rădăcină într-o perioadă. Sistemul evolutiei noastre în sistemul solar
este:
7 rase de ramură creează ………. o sub-rasă
7 sub-rase creează ………. o rasă rădăcină
7 rase rădăcină creează ………. o perioadă
7 perioade creează ………. o rondă
7 ronde creează ………. o perioadă de lant
7 perioade de lant creează ………. o schemă planetară si
10 scheme planetare creează ………. sistemul nostru solar
Oamenii tocmai au trecut de punctul de mijloc al lantului lumilor. Conform Întelepciunii
Străvechi, trebuie să fie sapte călătorii în jurul celor sapte globuri. Trei dintre aceste
călătorii au fost încheiate, iar unda vietii umane este acum pe cel de-al patrulea glob al
celei de-a patra ronde. Punctul de mijloc al acestei perioade globale a fost din timpul
celei de-a patra rase rădăcină, atlantii. Punctul median al evolutiei nu corespunde totusi
cu punctul median în timp. Schimbările radicale timpurii din constitutia oamenilor s-au
extins pe o perioadă de milioane de ani, însă schimbări târzii legate de dezvoltarea
civilizatiilor au trecut mult mai rapid, durând numai mii de ani.
Deoarece Pământul este al patrulea în această succesiune, trei dintre sapte globuri ale
sale s-au manifestat fizic până în prezent. Globul populat de omenire care a precedat
Pământul era Marte, iar următorul glob pentru ocuparea omenirii este Mercur.
Bineînteles, omenirea va fi în viitor din ce în ce mai eterică.
Acest univers este numai unul dintre infinitele universuri existente. Ele sunt numite în
Întelepciunea Străveche, „fiii necesitătii”, datorită legăturilor din marele lant cosmic de
universuri, fiecare fiind un efect în legătură cu predecesorul său si o cauză în legătură
cu succesorul său. Aparenta si dez-aparenta universului sunt descrise ca o expiratie si
inspiratie ale „marii respiratii”, care este eternă, si care, fiind miscare, este unul dintre
cele trei aspecte ale Absolutului, celelalte două aspecte fiind spatiu si durată abstracte.
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Informatia de mai sus este oferită ca un model al realitătii care ar putea explica unele
dintre multele întrebări pe care le au oamenii. Self Empowerment Academy (Academia
de Auto Potentare, n.t.) vă recomandă să adoptati ceea ce vi se potriveste si de
asemenea să faceti propria voastră cercetare.
Sursele informatiei de mai sus sunt de la Societatea Teozofică, Străvechile Scoli de
Misterii, Rosicrucieni si dintr-o mare varietate de învătături ale Întelepciunii Străvechi,
inclusiv Vedele.
De retinut:
Cel mai bun învătător pe care poti să-l ai se află în interiorul tău – noi îl numim DOW-ul
nostru – Divinul lăuntric (si exterior)*. Este acea Sursă a Iubirii Divine si a Întelepciunii
Divine, atotcunoscătoare, atotiubitoare si atotputernică, care ne respiră. Dacă este
invitată, ne va călăuzi, ne va iubi, vindeca si hrăni. Pentru mai multe detalii accesati
www.jasmuheen/shop/e-books pentru seria Biocâmpuri si Extaz si mai multe despre
Întelepciunea Străveche.
*În lb. Engleză, DOW = Divine One Within (and Without), n.t.
Mai multe cercetări si scrieri de către Eltrayan pot fi găsite în numerele din urmă
ale revistei online gratuite – The ELRAANIS Voice de pe
www.jasmuheen.com/who.asp#editor
MANUALE & CĂRTI EDUCATIONALE
DE JASMUHEEN & S.E.A.
ÎN REZONANTĂ: Această carte poate fi asemănată cu un manual pentru mecanici auto,
cu exceptia că acesta este pentru acordarea si alinierea sistemului de patru corpuri –
fizic, emotional, mental si spiritual – pentru o viată extatică! Cartea acoperă 20 de ani de
informatie cercetată intens asupra Întelepciunii Străvechi, plus multe alte tehnici practice
pentru a crea schimbări pozitive, de la respiratie si lucru cu lumină, la bi-locatie, legi
universale si comunicare telepatică! (Best-seller-ul nr. 2 în Revista Esotera – august 98,
Germania) Disponibilă ca e-book.
CARTEA 1 din A trăi cu lumină – Seria Nutritiei Divine:
„HRANĂ PRANICĂ – Nutritie pentru Noul Mileniu”: cartea a patra a doamnei Jasmuheen,
în care detaliază călătoria si experientele sale, plus procesul detaliat care i-a permis să
fie sustinută fizic de chi-ul vietii. Această carte acoperă de asemenea nemurirea si
instrumentele pentru oprirea procesului de îmbătrânire. A trăi cu lumină este disponibilă
în 15 limbi si ca e-book.
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CARTEA 2 din A trăi cu lumină – Seria Nutritiei Divine
„AMBASADORII LUMINII – A trăi cu lumină – Proiectul Sănătate Mondială, Foame
Mondială” este a zecea carte a doamnei Jasmuheen, urmând best-seller-ul său „Hrănire
Pranică – Nutritie pentru Noul Mileniu”. În această carte Jasmuheen oferă solutii practice
pentru provocările legate de sănătatea si foamea din lume. Acesta determină o privire
amănuntită asupra dezarmării globale, eliminării prohibitiei, iertării datoriilor lumii a
treia, programelor de reeducare holistică pentru sustinerea resurselor pe termen lung si
eliminării tuturor bolilor. Această carte este un colaj de cercetare, retete si recomandări,
care dacă sunt adoptate, vor modifica radical drumul omenirii! Imaginati-vă o lume fără
război, foame sau frică! Imaginati-vă o lume unificată si fără boli, în care toată viata este
onorată! Acestea sunt visurile Ambasadorilor Luminii. Disponibilă ca e-book.
CARTEA 3 din A trăi cu lumină – Seria Nutritiei Divine: HRANA ZEILOR
FLUVII DE CONSTIENTĂ – Vol. 3: O colectie de transcrieri prin channeling si de
învătături primite. În afara timpului prin întelepciunea lor, aceste învătături inspiră la
instruire personală si au fost primite ca o parte a unui download de cinci volume din
1993 – 1997.
Seria CAMELOTUL NOSTRU:
CARTEA 1: CAMELOTUL NOSTRU – Jocul Divinei Alchimii: Prima carte din această serie,
„Camelotul Nostru – Jocul Divinei Alchimii” îi prezintă pe vrăjitorii lumii moderne si pe
învătăcei lor, dezvăluie rolul Cavalerilor Cosmici ai Camelotului Cosmic, alături de zilele
de glorie ale Camelotului lui Arthur si a relevantei acestuia pentru paradisul pe care ne
dorim să-l recăpătăm astăzi. Această carte atinge istoria noastră galactică, realitătile
paralele, rolul îngerilor, „căderea noastră din Gratie” si experimentul liberului arbitru cu
Lucifer.
CARTEA 2 din Seria CAMELOTUL NOSTRU – „Urmasii nostri – re-Generatia-X”: Această
carte semi-auto-biografică oferă o privire amănuntită asupra tinerilor zilelor moderne si
al rolului lor în noul mileniu, se concentrează asupra alegerilor de stil de viată si asupra
trăirii în pasiune, pace si scop. În această abordare provocatoare si pragmatică a
drogurilor si dependentelor; despre sinucidere si moarte; sex, incest si vieti anterioare;
dietă si sustinere a resurselor; democratie si libertate a alegerii; îngeri si guru; rai si
fortă Divină, Jasmuheen discută multiplele probleme cu care se confruntă generatia X
astăzi.
DANSÂND CU DOW-UL MEU – Mania Mediei; Măiestrie & Veselie: Această carte
acoperă anii lui Jasmuheen în care a făcut fată maniei mediei globale, îsi povesteste
întâmplările folosind atât măiestrie cât si veselie, în timp ce pătrunde mai adânc în rolul
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initiatului modern si a acelora pe care ea îi numeste „aducătorii schimbării”. Capitole
intitulate sugestiv, pun presa într-o perspectivă diferită, într-un fel uman si totusi
umoristic, în timp ce o femeie se zbate să-i fie acceptate decenii de cercetare pentru a
aduce o schimbare pozitivă.
Scriind initial sub forma unui jurnal ca terapie personală pentru eliberarea stresului
cauzat de media, Jasmuheen a dat nastere cărtii „Dansând cu DOW-ul meu”. După ce a
apărut în fata a 800 de milioane de oameni pentru a lansa Forta Divină si Nutritia Divină
pe scena mondială, Jasmuheen s-a retras în prezent din media tipărită. Această carte
cuprinde de asemenea instrumente eficiente pentru tratarea presei. Disponibilă ca ebook.
CROAZIERĂ CĂTRE PARADIS: O cărticică esoterică, frumos colorată pentru a stimula
fluxul energetic, plină de tehnici de programare, exercitii, glume si umor, citate
excelente si întelepciune străveche. Acesta este un manual excelent pentru studentii
esoterici si pentru cei care sprijină experienta paradisului, si este un dar minunat pentru
prieteni.
RADIANTĂ DIVINĂ: PE DRUM CU MAESTRII MAGIEI: O relatare detaliată a vietii
mesagerilor Maestrilor Magiei. O carte „de suflet” plină de instrumente transformationale
si povestiri despre interactiunea si experienta lui Jasmuheen cu cei pe care ea îi numeste
Maestrii Alchimiei, plus ponturi pentru îmbunătătirea Comunicării Divine, Revelatiilor
Divine si multe altele…
TRILOGIA BIOCÂMPURI SI EXTAZ:
CARTEA 1: FITNESS PENTRU PARTU CORPURI: Scrisă sub forma unui manual
educational pentru scoli, în această carte Jasmuheen si Jeff împărtăsesc detalii ale
Stiintei Biocâmpului care includ coduri de programare, alături de o retetă pentru un stil
de viată ce va crea pacea interioară si exterioară; va armoniza toate popoarele si va
inspira mari schimbări. Unind Întelepciunea Străveche si Stiinta Futuristă, Biocâmpuri si
Extaz introduce de asemenea Stiinta Luminii mai Înalte a bioenergiei avansate si
aplicarea sa pragmatică pentru rafinarea personală si globală. Această carte ACOPERĂ
reteta 2000> în mare detaliu si oferă multe instrumente practice pentru o viată plină de
împliniri. Disponibilă ca e-book.
CARTEA 2: CO-CREÂND PARADISUL: Prezentând Stiinta Biocâmpului Dimensional a
acordării Biocâmpurilor noastre Social si Global pentru a crea paradisul pe Pământ,
această carte oferă instrumente simple si puternice pentru transformare pozitivă. Oferă
de asemenea un rezumat al religiilor, al întelepciunii străvechi si al principiilor cuantice,
plus instrumente pentru pace si auto-instruire. Disponibilă ca e-book.
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CARTEA 3: PROIECTUL pentru PACE PLANETARĂ al FRECVENTEI MADONEI: Această
carte electronică gratuită poartă sloganul „Schimbă Focalizarea & Schimbă Viitorul“ si
oferă 9 proiecte practice, planuri de actiune, întelegeri si instrumente pentru acordare
care vor crea pace planetară profundă si de durată prin eliminarea motivelor rădăcină si
a cauzelor războiului si terorismului. O carte de ACTIUNE PERFECTĂ pentru acest
mileniu. Disponibilă ca e-book.
„În Divin nu există misticism, viata este doar Stiintă a Biocâmpului si Coduri.”
Majoritatea informatiilor si a tehnicilor din scrierile ei sunt împărtăsite în
turneele si retreats doamnei Jasmuheen.
Cărtile de mai sus pot fi de asemenea comandate printr-un sistem online sigur de carduri
de credit.
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