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Codul lui Moise
Cel mai puternic instrument  

de materializare din istoria lumii



Pentru Linda, prima și cea mai mare iubire a mea.
Deși ai părăsit această lume,  

ai rămas pentru totdeauna în inima noastră!



Partea I 
 

Legea Atracției



În ultimii ani, s-au spus multe despre Legea Atracției. 
Oamenii încep să-și dea seama că au puterea de a atrage 
tot ceea ce își doresc. De fapt, mai corect ar fi să spunem 
că încep să înțeleagă că au avut dintotdeauna această ca-
pacitate. Legea Atracției nu este ceva care e valabil doar 
uneori. Este practic imposibil să nu trăim conform aces-
tui principiu Divin. 

Cartea de față îți oferă o tehnică străveche, care există 
în lume de peste 3 500 ani, dar care a fost ascunsă cu mult 
timp în urmă, deoarece autoritățile au hotărât că era prea 
puternică pentru a fi folosită în mod arbitrar. Probabil 
că au avut dreptate. Rămâne de văzut dacă acum suntem 
suficient de maturi din punct de vedere spiritual, dar sunt 
sigur de un lucru: că nu avem de ales. Lumea se află la 
marginea prăpastiei, iar deciziile pe care le vom lua acum 
despre cum vom implementa sau nu aceste învățături va 
face diferența între evoluția către următorul nivel de 
dezvoltare sau distrugerea definitivă. Se pare că alegerea 
ne aparține. 

Poate că aceasta nu este cea mai importantă carte din 
istorie, dar cred că principiile și tehnicile prezentate în 
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ea sunt cruciale. După ce Codul lui Moise le-a fost dezvă-
luit pentru prima dată evreilor, s-au înfăptuit unele dintre 
cele mai mari miracole din istorie. La scurt timp după 
aceea, conducătorii de la acea vreme au decretat că energia 
lui inerentă era prea puternică și prea periculoasă pentru 
a fi folosită de altcineva decât de cei mai înalți inițiați... 

Trecutul nostru religios este presărat cu legende și 
povestiri despre maeștri spirituali care au evoluat până 
în punctul în care nu doar au înțeles Codul lui Moise, ci 
au putut și să-l pună în practică, obținând rezultate ex-
traordinare. Cel mai important dintre aceștia a fost Iisus 
din Nazaret. 

A venit momentul ca și tu să stăpânești Codul! Nu 
doar pentru a aduce bogății în viața ta, ci pentru a crea o 
lume bazată pe legile compasiunii și păcii. Dacă vei con-
tinua să folosești acest extraordinar instrument exclusiv 
în propriul folos, atunci vei fi pierdut. 

Ceea ce spun pare de rău augur – și, într-adevăr, asta și 
intenționez! Ți se oferă cel mai puternic instrument pen-
tru a-ți crea realitatea. Nu este o poveste New Age, ci este 
ceva real și adevărat. E nevoie de suflete iluminate pentru 
a materializa lumea visurilor noastre! 

Este suficient să privești Pământul ca să vezi distruge-
rile provocate de manifestări inconștiente. Planeta noastră 
nu a ajuns în această situație de una singură, ci din cauza 
deciziilor noastre colective. Întrebarea ce se impune acum 
e simplă: vom face aceleași alegeri sau ne vom hotărî, în 
sfârșit, să urmăm cu toată fermitatea chemarea sufletului, 
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și nu poftele egoului? Lumea și tot ceea ce există se va trans-
forma conform celor mai profunde credințe ale noastre.

Tu joci un rol individual esențial! Iată motivul pentru 
care te-a găsit această carte! 

În Partea I din cartea Codul lui Moise îți prezint poves-
tea lui Moise și conținutul spiritual fundamental al Codu-
lui. Apoi, tonul se schimbă în mod dramatic, subliniindu-se 
încă o dată importanța alegerii tale de a crea și a evolua 
în mod conștient. 

Deocamdată, relaxează-te și bucură-te... Te afli pe punc-
tul de a porni într-o călătorie care îți va schimba viața!



Capitolul 1 
 

O poveste  
pentru eternitate

Poate că știi povestea despre cum Moise i-a scos pe 
evrei din Egipt – o realizare uimitoare, care a început după 
ce a stat în fața rugului în flăcări, ascultând vocea lui 
Dumnezeu. Dar noi am auzit vreodată mesajul profund 
transmis nu doar lui Moise, ci și fiecăruia dintre noi? Este 
oare posibil ca povestea să ascundă un cod, un secret care 
să ne ofere capacitatea de a atrage tot ceea ce ne dorim în 
viață? Este posibil ca acesta să fie cel mai important dar 
pe care Dumnezeu i l-a oferit vreodată lumii? 

Care sunt lucrurile pe care ni le dorim cel mai mult? 
Îți dorești abundență, sufletul pereche, casa perfectă 
sau mașina mult visată? Oare nu cumva Moise a primit 
acest mesaj criptic de la Dumnezeu cu intenția ca noi să 
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descoperim cheia împlinirii tuturor viselor noastre, ușor 
și automat, atrăgând în viața noastră tot ce am cerut? 

Dacă da, putem folosi același secret astăzi și în tot res-
tul vieții pentru a realiza lucruri pe care lumea le numește 
„miraculoase“?

Bine ai venit la Codul lui Moise! 
Să începem prin a examina din nou povestea, stabilind 

contextul necesar pentru a înțelege cel mai extraordinar 
secret ascuns vreodată de oameni. 

Ni se spune că Moise s-a născut ca sclav evreu în Egipt, 
dar, fie printr-un noroc extraordinar, fie datorită Inter-
venției Divine, a fost crescut ca un prinț. Conform unei 
legi emise de faraonul Egiptului, toți copiii de sex mas-
culin ai sclavilor evrei urmau să fie înecați în Nil. Ioche-
bed, fiica lui Levi și soția lui Amram, a născut un fiu pe 
care l-a ținut ascuns timp de trei luni. Însă când și-a dat 
seama că va fi curând descoperit și omorât, l-a pus într-un 
coș de papură uns cu lut și smoală și i-a dat drumul pe râu. 
În aval, nu foarte departe, fiica faraonului l-a găsit pe copil 
și l-a adoptat. L-a numit Moise, ceea ce înseamnă „scos“, 
pentru că îl scosese din apă. 

Aici apare o informație interesantă pentru relatarea noas-
tră: sora lui Moise, Miriam, a urmărit coșul cum plu tea 
pe Nil către oraș și, apoi, spre palatul regal. Când a văzut-o 
pe fiica faraonului salvându-l pe copil, Miriam s-a apro-
piat de ea și a întrebat-o dacă nu are nevoie de o femeie 
israelită care să-l alăpteze. Așa a ajuns Iochebed, mama 
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lui Moise, să-l crească în continuare pe fiul ei, acum ne-
potul adoptat al faraonului. 

Așadar, încă de la început, Moise se situa în două lumi 
diferite... Și a avut două mame diferite, cu visuri cât se 
poate de diferite. 

Povestea ni-l prezintă apoi pe Moise bărbat, mare con-
ducător în imperiul egiptean. Dar, într-o zi, s-a întâmplat 
ceva care îi va schimba viața pentru totdeauna. Moise se 
afla printre sclavi, când a văzut cum un soldat egiptean 
îl bătea pe un evreu. Enervat de această nelegiuire, Moise 
l-a omorât pe soldat și i-a ascuns trupul în nisip, sperând 
ca nimeni să nu-i descopere crima.

Însă a aflat în curând că secretul lui se răspândise prin-
tre sclavi. Temându-se că bunicul său, faraonul Egiptu-
lui, va fi informat și îl va condamna la moarte, Moise 
a fugit în Peninsula Sinai și și-a găsit refugiu la un preot 
din Madian. Într-un final, Moise s-a căsătorit cu una din-
tre fiicele preotului și a rămas acolo timp de 40 de ani. 

Acum, ajungem în punctul-cheie, când marele mister al 
Creației i-a fost dezvăluit omenirii, doar pentru a fi ascuns 
ulterior, după prima demonstrație a uluitoarei lui puteri. 
A fost una dintre primele conversații cu Dumnezeu, 
discuție care a schimbat lumea. A venit momentul ca fie-
care dintre noi să experimenteze și să adopte acest secret. 

Într-o zi, în timp ce își mâna turmele spre Muntele 
Horeb, Moise a văzut o flacără de foc ieșind din mijlocul 
unui rug pe care focul nu-l mistuia deloc. S-a apropiat ca să 
se uite la această vedenie minunată, iar Dumnezeu i-a vorbit. 
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Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise? 
Aceste cuvinte au fost cunoscute și îndrăgite de mili-

arde de oameni timp de aproape 3 500 ani. Și-a dat oare 
cineva seama că ele conțin unul dintre cele mai daruri pe 
care Dumnezeu i le-a oferit vreodată omenirii, întrucât 
secretul înfăptuirii de miracole a fost astfel dezvăluit? 
Foarte curând, te vei număra printre primii care vor înțe-
lege Codul lui Moise și vei aplica această tehnică uimi-
toare în propria viață – dar numai dacă te hotărăști să o 
adopți cu sufletul curat. 

Să cercetăm câteva pasaje din Ieșirea (sau Exodul), care 
descrie această conversație cu Dumnezeu. Ea începe cu 
aceste cuvinte:

Fii atent la reacția lui Moise la auzul vocii lui Dum-
nezeu din rugul aprins! Nu fuge înspăimântat. Și nici nu 
cade la pământ spunând „De ce vorbești cu mine? Nu știi 
că sunt nevrednic?“. În schimb, Moise se întoarce spre 
rug și spune „Iată-mă“. Pare un răspuns inofensiv, dar, 
dacă ne uităm mai bine, ne dăm seama că este extrem de 
semnificativ. Însă e imposibil să înțelegem impactul cu-
vintelor lui dacă nu mergem și mai departe în conversație. 

Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să pri-
vească, a strigat la el Domnul din rug și a zis: „Moise! 
Moise!“ Și el a răspuns: „Iată‑mă, Doamne!“ 

Ieșirea 3, 4
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Auzind răspunsul lui Moise, avem senzația că Dum-
nezeu este mulțumit. Apoi, Dumnezeu îi spune: 

De ce este sfânt locul? Evident, pentru că e locul unde 
Dumnezeu S-a materializat și S-a arătat lumii. Prezența 
lui Dumnezeu este cunoscută prin intermediul unui ar-
bust obișnuit de pe o culme muntoasă. Faptul că rugul 
arde fără să fie mistuit de foc e cu certitudine un lucru 
miraculos. Un moment obișnuit devine un miracol. 

Dar există oare și un alt motiv pentru ca acest loc să 
fie considerat sfânt?

Este clar că Dumnezeu Îl înțelege pe Dumnezeu. Pu-
tem să acceptăm acest lucru întrucât Dumnezeu este om-
nipotent și omniprezent. Prin urmare, dacă Dumnezeu 
este în toate locurile în același timp, ar singulariza oare 
Creatorul un singur loc ca fiind sfânt doar pentru că pre-
zența Lui este cunoscută acolo de un singur om? 

Din perspectiva lui Dumnezeu, toate locurile sunt 
sfinte, deoarece El se află pretutindeni. Aceasta înseamnă 
că e puțin probabil ca Dumnezeu să identifice un loc ca 
fiind mai binecuvântat decât un altul. Noi am putea face 
așa ceva, nu și Creatorul, pentru că ar însemna să limi-
teze nemărginirea. 

„Nu te apropia aici! Ci scoate‑ți încălțămintea din 
picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt!“ 

Ieșirea 3, 5 



 
Despre autor

James F. Twyman este autorul a zece cărți, inclusiv 
Emisarii luminii și Arta de a crea pacea spirituală. Este, de 
asemenea, un „trubadur al păcii“ cunoscut în toată lumea, 
cu reputația de a atrage milioane de oameni la rugăciune, 
pentru a influența pozitiv crizele ce zguduie lumea. 

A fost invitat de conducători ai unor țări, printre care 
Irak, Irlanda de Nord, Africa de Sud, Bosnia, Croația și 
Serbia, pentru a cânta în Concertul Păcii – adesea în mo-
mente în care existau conflicte în aceste regiuni; a cântat 
și la Națiunile Unite, la Pentagon și în multe alte locuri. 
De asemenea, James este producătorul executiv și cosce-
naristul filmului de lung metraj Indigo, regizor al filmu-
lui Indigo Evolution și al documentarului Codul lui Moise.

Pentru mai multe informații despre Codul lui Moise, 
inclusiv cursuri, seminare și teleconferințe pe internet cu 
James, vezi www.themosescode.com sau www.jamestwy-
man.com.
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