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Prefață

C

ei mai importanți pași pe care omenirea i‑ar putea
face în toată existența ei se referă la reconectarea cu
energia inimii și la regăsirea Sinelui Superior. Acești pași
vor conduce în viitor la crearea unei lumi fără polarități,
în care să se manifeste pe deplin energia inimii și să fie
deschis un dialog direct cu Divinitatea. Toate sistemele
spirituale de pe această planetă – inclusiv cel de geome‑
trie sacră (ce are la bază Floarea Vieții) – au ca scop final
acești doi pași.
Învățăturile lui Melchizedek reprezintă, pur și sim‑
plu, cunoașterea divină aplicată la nivel planetar. Așadar,
înțelegerea acestor învățături este un pas important în pro‑
cesul de atingere a nemuririi și de accedere în dimensiunile
superioare. Toți marii maeștri ai acestei lumi și‑au însușit
pentru prima dată învățăturile lui Melchizedek pe când se
aflau într‑un corp fizic dăruit de Mama Pământ. Însă mai
apoi au continuat să evolueze spiritual, învățând mult mai
mult când au pătruns în următoarele dimensiuni.
Acest prim volum scris de Daniel și următoarele ce
vor veni sunt un dar neprețuit pentru umanitate.
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Odată ce veți începe să practicați exercițiile din car‑
tea de față, sunt sigur că vă veți regăsi rapid în aceste
învățături, reușind să vă reconectați cu Sinele Superior.
Cu iubire,
Drunvalo Melchizedek

Introducere

O

mare parte a acestei lucrări provine din surse neștiințifice, deoarece numeroase informații au ajuns la
mine prin intermediul meditațiilor și al comunicărilor in‑
terdimensionale. Există și o parte a cărții primită direct de
la ființele care guvernează constelația noastră și Universul
local. Aceste informații, precum și cunoașterea cosmică
aferentă lor, au fost esențiale pentru ca eu să înțeleg cum
noua energie (energia inimii) urmează să se răspândească
pe planeta Pământ.
Cea mai bună metodă pentru înțelegerea cărții de față
este aceea de a practica zilnic una sau mai multe meditații
din precedenta mea carte, scrisă împreună cu Drunvalo
Melchizedek și intitulată Călătorii în inimă1. Cu siguranță,
meditațiile vă vor ajuta să evitați interpretările greșite și
capcanele pe care mintea și creierul (mai ales emisfera lui
stângă) ni le scot în cale.
Citind cartea de față, s‑ar putea fie să simțiți tentația
de a vă folosi intelectul, adică să vă luați notițe și să căutați
logica din spatele fiecărei etape parcurse, fie să faceți apel
1
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la inimă și la emisfera dreaptă a creierului, specific intuiti‑
vă, pentru a lăsa totul în urmă și a înceta să mai raționați –
în strădania voastră de a înțelege și a simți, de a vă extinde
conștiința și a asimila informațiile.
În fine, când am scris această carte, a trebuit să iau o
decizie legată de creația venită din inimă – calea intuiti‑
vă. Multe lucruri s‑au revelat pe Pământ, după ce noi am
pătruns învățăturile lui Drunvalo Melchizedek și le‑am
urmat. În modesta mea opinie (dar și Drunvalo mi‑a spus
același lucru), cea mai bună cale de a înțelege creația din
inimă este s‑o experimentezi tu însuți prin practică.
Daniel Mitel

PARTEA ÎNTÂI

FLOAREA VIEȚII

Capitolul 1

Vidul Primordial

T

otul a început cu Vidul Primordial. Prima manifestare
a tuturor lucrurilor aceasta este.

Figura 1. Prima manifestare a Vidului Primordial
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Numai că Vidul Primordial nu era nimicul. Era totul.
Însuma toate posibilitățile, toate universurile și tot trecu‑
tul, prezentul și viitorul.
Cea de‑a doua manifestare a Vidului Primordial a fost
o vibrație similară. A fost, literalmente, la fel ca prima.

Figura 2. Prima și a doua manifestare
a Vidului Primordial

Apoi, următoarele vibrații au fost exact ca prima,
formându‑se primele patru manifestări.

Figura 3. Primele patru manifestări
ale Vidului Primordial

Și următoarele vibrații ale Vidului Primordial au fost la
fel ca prima, formându‑se primele șapte. Noi numim aceste
șapte manifestări Sămânța Vieții. Iar Sămânța Vieții repre‑
zintă primul tipar al geometriei sacre din întregul Univers.
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Figura 4. Sămânța Vieții

Apoi au urmat și alte manifestări ale Vidului Primor‑
dial. Primele 19 vibrații ale acestuia sunt cunoscute sub
denumirea de Floarea Vieții – cel mai faimos tipar din
geometria sacră a întregii creații.
Nu există, în lumile văzute și nevăzute, vreo formă mai
renumită ca aceasta. Este însuși tiparul Divinității. Ilustrea‑
ză cele 19 cercuri ale Spiritului Infinit. Floarea Vieții este
începutul și sfârșitul. E trecutul, prezentul și viitorul.

Figura 5. Floarea Vieții (fără cercurile de protecție)
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Învățăturile Melchizedek
Exercițiul 1
1. Ține spatele drept și începe să respiri regulat.
2. Relaxează sprâncenele și fruntea, apoi destinde
mușchii gâtului și umerii, iar după asta relaxează
șoldurile și mușchii bazinului, care este localizat la
baza coloanei vertebrale. În final, relaxează brațele
și picioarele.
3. Spune‑ți în gând: „Acum sunt complet relaxat.“
4. Inspiră profund și adu energia de la baza spinării
până în creștetul capului, vizualizând cum se ridică
fluxul energetic de‑a lungul coloanei vertebrale ca
un rapid fascicul luminos auriu.
5. Expiră și imaginează‑ți că lumina aurie coboară din
creștetul capului tău, învăluindu‑ți tot corpul într‑o
perdea de lumină.
6. Închide ochii și îndreaptă‑ți privirea spre interiorul
ființei tale, făcând lumină de sus în jos prin tot corpul.
7. Pune‑ți în gând să găsești inima, care se află în mijlo‑
cul pieptului, un pic spre partea stângă.
8. Găsește inima și pătrunde înăuntru, umplându‑te de
energia pe care ți‑o dau armonia și iubirea necon
diționată din inima ta.
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9. Imaginează‑ți că te deplasezi rapid spre Vidul Primordial, locul Unității.
10. Odată ce ajungi acolo, simte cum te dizolvi în Vidul
Primordial.
11. Acum vizualizează, conștientizează și simte cum te
reconectezi cu Unitatea.
12. Amintește‑ți cine ești cu adevărat.
13. Revino în locul pământesc unde faci exercițiul aces‑
ta, dar păstrează conexiunea cu Unitatea divină.
14. Din nou, inspiră profund și adu energia de la baza
spinării până în creștetul capului, vizualizând cum se
ridică fluxul energetic de‑a lungul coloanei vertebra‑
le ca un rapid fascicul luminos auriu. Apoi expiră și
imaginează‑ți că lumina aurie coboară din creștetul
capului tău, învăluindu‑ți tot corpul într‑o perdea
de lumină.
15. Deschide ochii și stai încă un minut având conștiința
legăturii tale cu învățăturile lui Melchizedek.

