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Ce este iubirea?

În termenii cei mai simpli, iubirea este Dumnezeu ìmpăr-
tășind din Sine Însuși cu toate creațiile Sale. Iubirea este 

forța tămăduitoare a Universului. Iubirea se află ìnăun trul 
sufletului și are nevoie numai de acceptul tău pentru a simți 
acele senzații lăuntrice de a-i iubi pe alții și de a primi iubi-
rea lor pentru tine. Iubirea nu are limite, nu are granițe când 
e vorba de amplitudinea sa.

Ca noțiune, iubirea ìnseamnă să-i tratezi pe ceilalți cu 
bunătate, corectitudine, onestitate, compasiune, ìntrajuto rare 
și solicitudine. Dacă s-ar putea spune despre iubire că are 
„părți componente“, atunci acestea sunt cele care exprimă 
dumnezeirea ìn acțiune. 

A ști că tu și Dumnezeu și toate celelalte creații ale lui 
Dumnezeu sunte]i inseparabili ìnseamnă iubire. 

A ști că Pământul are el ìnsuși o viață conștientă și sen-
sibilă și a respecta toate formele lui de viață ìnseamnă iubire. 

A-ți da seama că nimeni nu-i poate cunoaște pe ceilalți la 
nivelul sufletului și, prin urmare, nu-i judecă, dar nici nu le 
scuză acțiunile considerate nedrepte, ìnseamnă iubire. 
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A asculta de propriul sine, de origine divină, ìnseamnă 
iubire. 

A trăi acel fel de viață care ìncurajează iubirea sinelui 
ìnseamnă iubire. 

A te bucura când vezi bucuria altora ìnseamnă iubire. 
A face ceva ce-i aduce bucurie altcuiva ìnseamnă iubire. 
A te ierta pe tine și pe ceilalți ìnseamnă iubire. 
A ìmpărți din toată inima tot ceea ce ai ìnseamnă iubire.
A face fapte bune fără a te aștepta la recompense ìn-

seamnă iubire.
A simți pace ìn inimă și ìn minte ìnseamnă iubire. 
Fiorul tăcut pe care-l simți când privești un apus de soare 

sau când auzi un cânt de pasăre ìnseamnă iubire, iar zâmbe-
tul este una dintre cele mai simple și mai strălucitoare expre-
sii ale iubirii. 

În fiecare sau ìn toate aceste situații, ca și ìn multe altele 
despre care știi instinctiv că sunt iubire ìn acțiune, tu ìți ex-
primi iubirea pentru Dumnezeu. 

Mamă, nu cred că ți-am spus ceva surprinzător, dar pro-
babil că este bine să ai niște indicii, ca o lumină călăuzitoare 
ìn aceste vremuri, când poate părea că ìntunericul adumbrește 
splendida abundență a iubirii care se găsește ìn lumea ta. 

Matei 
22 septembrie, 2002 

Iluminări pentru o Nouă Eră



Cuvânt înainte

L a ìnceput nu am știut cine a ales Vocile Universului ca 
titlu al acestei cărți. La scurt timp după ce mi s-a spus 

că va urma o altă carte, cât mai curând posibil, am primit 
clar acest titlu. În timp ce reflectam la instrucțiunile referi-
toare la conținut, res pectiv de a include mesaje ale persoanelor 
de aici, de pe Pământ, am crezut că nu am ìnțeles bine și că 
titlul era destinat unui capitol. Dar nu, era chiar titlul cărții și 
fusese alegerea lui Dumnezeu. „Vocile voastre, ca și ale celor-
lalți, sunt «vocile Universului» și ar trebui să ìncepeți să vă 
gândiți la voi ìn acest mod.“

Mă gândeam că doar cu două luni ìn urmă, ìn mai 2003, 
publicasem a treia carte și reușisem, ìn sfârșit, să dau la tipar 
edițiile revizuite ale primelor două, după un an de tumult. 
Fusese o ìntreprindere semnificativă din punctul de vedere 
al timpului și al cheltuielilor. Așa că mi-am spus: „O, nu!“

„Da, trebuie să apară la ìnceputul anului viitor. Va fi și 
mai bine să apară ìnainte.“

De ce?



8    Scrisă de Matei, împreună cu Suzanne Ward

„Copiii mei trebuie să știe că aceasta este o perioadă cri-
tică, iar tu nu trebuie să scapi această ocazie.“

Garajul nostru este plin cu cutii ale primelor trei cărți și de 
unde bani pentru a tipări ìncă una?

„Îi vei primi.“
Am ìnvățat că nu e nicio problemă dacă-I pui ìntrebări lui 

Dumnezeu – acest lucru Îl ìncântă și dorește ca numărul 
celor care-I aud răspunsurile să fie cât mai mare. Am aflat 
că a te contrazice cu Dumnezeu este pierdere de timp și, ìn 
ziua următoare, am ìnceput să urmez instrucțiunile primite 
pentru cea de-a patra carte a lui Matei.

De fapt, am primit prima comunicare de la Hatonn pe data 
de 13 mai. În acea dimineață mă ìntorsesem de la ìntâlnirea 
spirituală WESAK, care se ține ìn fiecare an ìn Mt. Shasta, 
unde am citit mesajul trimis de Matei, cu câteva zile ìnainte 
de a pleca. (Acesta este primul mesaj din Partea a IV-a, „Alte 
informații de la Matei“.) Sfaturile lui Hatonn păreau fără 
sfârșit și aveam senzația că va trece mult timp până vor fi 
cuprinse ìntr-o carte.

Vocea lui și a celorlalte surse de lumină superioară sunt, 
fără ìndoială, voci importante din Univers. Şi la fel sunt şi ale 
noastre! Noi trebuie să comunicăm mai limpede și mai sincer 
unul cu celălalt, a spus Dumnezeu. Cuvintele, gândurile, fap-
tele și acțiunile noastre afectează ìntregul Univers – aceasta 
este legea universală.

De când mesajele și cărțile lui Matei au devenit cunoscute, 
am primit mai mult de o mie de e-mailuri și scrisori referitoare 
la ele. Unii dintre corespondenți au descris cazuri ìn care au 
pierdut ființe dragi lor și alinarea adusă de cartea Matei, 
vorbeşte‑mi despre Rai; unele persoane care erau bolnave ìn 
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fază terminală au scris despre consolarea care le-a adus-o. 
Alții mi-au spus că această carte și celelalte, Revelaţii pentru 
o Nouă Eră și Iluminări pentru o Nouă Eră1, le-au răspuns la 
ìntrebări pe care nu le găsiseră ìn alte lucrări. Mulți au scris 
că ceea ce au citit le-a confirmat sentimentele cele mai pro-
funde. În Partea a II-a, „Vocile Pământului“, este prezentată 
o selecție reprezentativă de astfel de mesaje. De asemenea, 
am primit istorisiri extraordinare de la cititori și unele dintre 
ele sunt cuprinse ìn Partea a III-a, „Sincronicitatea“. Aceste 
secțiuni ale cărții nu vor să reprezinte o laudă pentru acest 
material, ci, mai degrabă, o perspectivă microcosmică a dife-
ritelor feluri de exprimare a iubirii. Peste toate acestea, iu-
birea – cea mai puternică forță din Univers – este lucrul de 
care avem nevoie pentru a ne vindeca pe noi ìnșine, lumea 
noastră și restul Universului.

Luând ìn considerare numărul de persoane care au scris, 
este normal ca informațiile din cărțile și mesajele lui Matei 
aflate pe diferite site-uri de internet să nu convină tuturor. 
A fost o surpriză enormă pentru mine (și o plăcere și mai mare) 
de a constata că aceste cazuri sunt atât de puține, ìncât pot 
să vi le relatez.

Primul era de la un bărbat care mi-a scris că fiul meu era 
pierdut pentru totdeauna și că ar trebui să ìncetez să mă 
mai păcălesc. Un adolescent era supărat pentru că rinocerii 
nu merg ìn Rai (așa cum se spune ìn Matei, vorbeşte‑mi despre 
Rai, asta se ìntâmplă deoarece energia lor feroce nu poate fi 
transmutată ìn energia pașnică a tuturor celorlalte animale 
din acel plan, dar reprezentările lor holografice sunt acolo). 

1 Toate cărțile lui Matei au fost publicate de Editura For You. (n. tr.)
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De la o femeie care spunea că este creștină am primit: „Citește 
Adevărul ìn Biblie și nu-mi răspunde până atunci!“ (Dar i-am 
răspuns, oricum; eu răspund la toate mesajele pe care le pri-
mesc.) Și am auzit de la un cuplu de nonconformiști despre 
mesajul NESARA al lui Matei.

Pe durata procesului ìndelungat de studiere a tonelor de 
e-mailuri, pentru a le găsi pe acelea „cu probleme“, I-am spus 
lui Dumnezeu că a-i include pe expeditorii acestora era ca 
și când le-aș fi „ținut o predică celor din cor“. 

El mi-a spus că e nevoie ca cei din cor să știe cât sunt de 
mulți și că vin, ìn permanență, membri noi. 

„Uneori, copiii mei simt că sunt singuri cu convingerile lor 
despre ceea ce reprezintă adevărul. Nu-i poți trimite fiecă-
ruia dintre ei toate răspunsurile pe care le ai și care te mul țu-
mesc atât de mult pe tine, dar această carte le poate transmite 
pe câteva dintre ele ca ìncurajare. Asta face ca inima să se 
simtă ușoară și luminoasă, adică plină de iubire – și acesta 
este scopul.“ 



Partea I 
Mesaje urgente

Comunicare cu Dumnezeu

13 mai 2003
SUZANA: Bună dimineața, Hatonn. Nu mi-a venit să cred 

când mi-ai spus aseară că vrei să-mi transmiți un mesaj pen-
tru „noua carte“. Nu știai că de-abia am terminat-o pe ultima?

HATONN: Suzy, copil și prieten drag, da, bineìnțeles că 
știu. Și știi că sunt responsabil cu comunicarea ìntre spațiul 
de acolo și oriunde altundeva, așa că știi cât de important 
este acest subiect pentru mine. S-a mai discutat despre el și 
ìn cărțile anterioare, dar nu la modul ìn care doresc acum să 
o fac.

În această privință, cei ale căror minți sunt mai presus de 
inima lor rămân ìn urmă, din neștiință. Cei care consideră 
că trebuie să studieze una sau alta pentru a pătrunde prin 
ceea ce ei percep ca fiind straturi care-i separă de Dumnezeu 
creează ei ìnșiși o separare ìntre ei și Dumnezeu! Aceasta este 
calea pe care și-au ales-o și nu doresc să o contest, dar este 
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atât de inutilă! În special acum, cu accelerarea care are loc, 
ei trebuie să știe că legătura lor spirituală cu Dumnezeu nu 
se obține prin exerciții mentale sau incantații sau prin evo-
carea maeștrilor ìnălțați – ea pur și simplu EXISTĂ! Fiecare 
suflet reprezintă o parte din Dumnezeu, fiecare ESTE ìn legă-
tură cu El! Cum poate fi altfel când aici funcționează legile 
fizicii Universului?

Aceasta este, acum, prezentarea mea, Suzy.
Îți vorbește Hatonn. Ca responsabil al comunicărilor din-

tre Pământ și restul Universului, ìți dezvălui simplitatea răs-
punsului la căutările sufletului tău: ești o parte din Dumnezeu, 
iar legătura ta cu El este dreptul tău din naștere. Dumnezeu 
ESTE. Tu EȘTI. Tu și Dumnezeu sunteți UNA. Ce poate fi 
mai simplu? Sufletul tău știe acest lucru, iar tu trebuie să-ți 
aliniezi sinele conștient la suflet – Sinele tău Divin.

Poți să cauți prin cărți pentru a afla cum să stabilești le-
gătura de comunicare, dar acelea sunt numai ideile celorlalți 
cu privire la modul ìn care poți să atingi o stare de conștiență 
spirituală și nu ìți folosesc. Pur și simplu, ÎNTREABĂ! Spune, 
de exemplu, „Dumnezeule, eu sunt Tu, Tu ești eu, așa că 
lasă-mă să Te aud“. 

Sau nu spune nimic, simte doar cu inima – Dumnezeu te 
aude la fel de bine. Liniștește-ți mintea și ascultă cum sufle-
tul ìți dă răspunsul lui Dumnezeu.

În ceea ce privește căutarea „voinței“ lui Dumnezeu ìn 
viața ta, așa cum mulți dintre voi o faceți, ai putea spune că, 
odată ce tu ești Dumnezeu ìn plenitudinea Lui și El este tu 
ca o parte din El ìnsuși, atunci, da, El are o cale pentru tine. 
Dar propriul tău suflet, ca partea din Dumnezeu care ești, a 
ales calea de care are nevoie pentru evoluție, iar scopul vieții 
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tale este de a descoperi, ìn mod conștient, acea cale. Con-
știința ìți este ghid, la fel și intuiția. Dar acestea pot să se 
ascundă ìn drumul ìntortocheat al studiilor, lecțiilor, se-
mina relor și cărților ezoterice – toate concepute pentru a te 
face și mai conștientă de existența ìncă unui obstacol ìntre 
tine și Dumnezeu.

Nu spun deloc că studiile și cursurile sunt pierdere de 
vreme! Dar cât de mult te ajută ele ìn drumul tău direct spre 
a fi Dumnezeul sau Dumnezeița care EȘTI deja? Tânjești să 
simți ceva ce nu se regăsește ìn cărți sau diagrame sau semi-
nare. Ai nevoie de calea individuală spre sinele tău divin, nu 
de munții și văile misterioase prin care să călătorești ani la 
rând. Cu toate acestea, dacă ți-ai petrecut ani ìntregi făcând 
această călătorie, ìncepe să iei legătura direct cu Dumnezeu, 
fără ìntârziere!

Gândește-te: un copil se naște ìntr-o viață pământeană 
știind de existența acelei legături directe cu Dumnezeu, acea 
cunoaștere intuitivă absolută, acea senzație totală a acestei 
legături indisolubile. Copilul nu a studiat, nu a petrecut ore ìn 
seminare și nici nu a participat la sesiuni ìn care se cere aju-
torul maeștrilor ìnălțați. Copilul ESTE, pur și simplu, Sinele 
divin! Doar trecerea timpului și ìndepărtarea de la această cu-
noaștere poate aduce separarea. Apoi, cauți să refaci această 
legătură prin diferitele modalități de a atinge ceea ce a fost, 
dintotdeauna, al tău – a fost dintotdeauna TU!

Suzy, prietena mea și slujitor mutual – deoarece, ìntr-ade-
văr, ne slujim unul pe celălalt –, ìți mulțumesc pentru că ai 
răs puns chemării mele de a veni la computer. Vorbesc ìn 
puține cuvinte de obicei, așa cum bine știi, dar de data asta 
m-am cam ìntins la vorbă. Uneori este nevoie să tragi pe 
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cineva de mânecă pentru a-i capta atenția – și așa am făcut 
eu cu acest mesaj.

SUZANA: Îți mulțumesc pentru mesaj, Hatonn. Pot să-ți 
mai pun unele ìntrebări?

HATONN: Bineìnțeles că poți, dar, te rog, introdu dis cu ția 
care urmează ìntr-un capitol diferit. Este mai bine ca nevoia 
esențială a oamenilor de a recunoaște legătura lor de comu-
nicare directă și permanentă cu Dumnezeu să fie prezentată 
de sine stătător, sub forma primului mesaj din carte.

„Să ştii cine eşti!“
23 august, 2003
SUZANA: Bună ziua, Dumnezeu! Știu că a trecut ceva timp 

de când mi-ai spus că dorești să-mi transmiți un mesaj pen-
tru carte și ìmi pare rău că, până acum, nu am reușit să pe-
trec mai mult timp la computer.

DUMNEZEU: Da, copila mea, este o zi bună – este o zi 
bună! Și bineìnțeles că știu ce ți-a răpit timpul până acum. 
Dar hai să ìncepem!

Cea mai gravă problemă cu care se confruntă Pământul 
ìn aceste vremuri critice este limpede: prea puţini dintre copiii 
Mei ştiu cine sunt ei! Câțiva știu și este o bucurie pentru Mine 
să văd lumina acelora care știu că sunt parte din Mine, care 
știu că sunt Sine divin, care știu că sunt parte integrantă a 
aces tui univers și indisolubil legați de toate celelalte părți. 
A NU ști acest lucru – nu, se ştie la nivel de suflet, așa că e 
vorba despre a nu‑ţi aduce aminte – este ceea ce a permis să se 
ìntâmple tot ce vezi că se ìntâmplă astăzi pe iubita mea Gaia.
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Pe de o parte, mulți dintre copiii Mei de acolo cred că 
sunt singurii – sau cel puțin singurii din acest univers – care 
posedă inteligență. Pe de altă parte, de obicei ei nici măcar 
nu scriu cu majusculă cuvântul „Pământ“, pentru a-i arăta ace-
lași respect ca și celorlalte planete din sistemul vostru solar, 
iar Luna voastră nu are niciun nume, deși lunile celorlalte 
planete au unul, la fel ca și celelalte corpuri cerești. Deci, se 
pare că există o oarecare confuzie ìn ceea ce privește sem-
nificația pe care i-o acordați Pământului vostru natal, chiar 
ìn timp ce vă gândiți la existența altor civilizații care trăiesc 
din colo de ceea ce puteți voi vedea – sau o negați. 

O să revin la această temă ìntr-un minut, deocamdat\ 
vreau să-mi continui ideea.

Voi, care credeți că aceste civilizații sunt „undeva, acolo 
sus“ și le-ați dat nume – dintre care unele sunt corecte și, ìn 
orice caz, identificarea vă ajută să mențineți o ordine –, le-ați 
etichetat drept „ìntunecoase“ și „luminoase“. E bine a[a, câtă 
vreme le-ați definit pe cele „luminoase“ ca ființe binevoi-
toare, iubitoare – ceea ce ìnseamnă și iubire de sine! –, și, la 
cealaltă extremă, pe cele ìntunecoase ca ]inând de aceia care 
au materializat tot felul de evenimente ìngrozitoare și de ne-
no rociri ìn Univers, prin alegerile lor bazate pe liberul arbitru.

Au toate acestea – inteligența mai mare sau mai mică ori 
un avans mai mare sau mai mic ìn evoluția sufletului – vreo 
importanță pentru Mine? Niciuna, ìn ceea ce privește iubirea 
Mea pentru fiecare viață ìn ORICE formă ar fi ea – toate sunt 
parte din Mine. Dar acele niveluri de evoluție AU cu adevă-
rat o importanță uriașă ìn universul Meu: cunoașterea pe care 
au păstrat-o aceste ființe ìn ceea ce privește originea lor ca 
părți din Mine, indisolubil legate, modul ìn care și-au folosit 
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liberul arbitru și măsura ìn care au dezvoltat tehnologiile uni-
versale. Unii sunt o adevărată ìncântare pentru Mine! Ei ìm-
brățișează lumina care le aduce cunoașterea Sinelui lor divin, 
iar comportamentul lor este ìn concordanță cu acest lucru.

Alții, pe care ìi iubesc ìn egală măsură, deoarece și ei sunt 
părți din Mine, ìmi provoacă dureri de inimă, ca să folosesc 
expresia ta. Ei au ìnceput cu lumină, ca toate sufletele, dar, 
prin liberul lor arbitru, au ales să părăsească lumina – lumina 
este acelaşi lucru cu iubirea – și calitatea alegerilor [i condui-
telor lor a scăzut, ìn concordanță cu lipsa de iubire din sufle-
tele lor. Unii membri ai acestor civilizații le-au provocat atât 
de multe nenorociri Pământului și formelor de viață existente 
pe acesta, ìncât celelalte civilizații s-au descurajat, ìn timp.

Da, descurajat – cunoști acest sentiment atât de uman! –, 
dar nu au ìncetat niciodată să vă iubească și să creeze condițiile 
pentru ca voi să „vedeți lumina“. În unele cazuri, cei care s-au 
descurajat au fost strămoșii voștri. Ei au urmărit cum primele 
generații de oameni de pe Pământ au ìnflorit, apoi cum cele 
ulterioare au decăzut, deoarece și-au uitat descendența. 

Odată ce s-a ìntâmplat acest lucru, influența celor pe 
care-i numiți „cei ìntunecați“ a pătruns ìn sufletele de pe 
Pământ și iată puterea ìntunericului ìntr-un amplu conflict 
cu puterea luminii!

Și atât timp cât tot ce se ìntâmplă undeva afectează tot 
ce există pretutindeni, toate planurile de civilizație vă urmă-
resc cu un interes deosebit. Descurajarea ființelor de „lumină“ 
s-a transformat ìn bucurie, pe măsură ce ei văd că din ce ìn ce 
mai mulți dintre voi ìși amintesc că voi sunteți Eu și Eu sunt 
voi. Acțiunile forțelor „ìntunericului“ s-au intensificat, pentru 
a-i menține pe cei care ìncă se află „ìn ìntuneric“ ìn aceeași 
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poziție. Folosiți deseori expresii legate de lumină și ìntuneric, 
ìnsă nu le cunoașteți semnificația reală, și anume faptul că 
iubirea este același lucru cu lumina și cu a ști ìn mod con-
știent cine sunteți – și că, fără acea cunoaștere, ìntunericul 
ìnseamnă absența luminii-iubirii.

Ați fost ìnvățați să considerați iubirea ca pe ceva mult mai 
puțin important decât ceea ce este, respectiv cea mai puter-
nică forță din Univers. 

Nu există nimic mai puternic decât iubirea! Iubirea este 
esența Creatorului, exprimată ìn energia luminii care vibrează 
la frecvențe diferite, pentru a forma substanța de bază a tot 
ceea ce este viu ìn Univers – iubirea este materialul care v‑a 
materializat pe voi! Spermatozoidul care se unește cu ovulul 
reprezintă numai un mecanism fizic ìn acțiune, dar energia 
vieții voastre propriu-zise este iubirea, materialul originar și 
unicul folosit ìn creație.

De-a lungul a nenumărate epoci, pe Pământ s-a manifes-
tat această polaritate lumină-ìntuneric, care nu s-a oprit din 
a pendula ìntr-un spectru redus de control al forțelor ìntune-
ricului. Ei bine, acum acest balans se opreşte și, ìn acest mo-
ment, se apropie de punctul la care trebuie să ajungă pentru 
ca energia să poată reveni ìnapoi la echilibru, când totul va 
fi bine. Eu nu ofer aici o explicație științifică, spun pur și 
simplu că tot ceea ce există ìn Univers este energie ìn miș-
care, la diferite frecvențe – și fiecare dintre voi este energie 
care vibrează la frecvența corespunzătoare gândurilor, sen-
timentelor și acțiunilor voastre. Energia este neutră. 

Explicat ìn termeni simpli, forța pe care o generați prin 
atitudinile și acțiunile voastre este cea care conferă polaritatea 
de „bine“ sau „rău“ energiei și aceste extreme se aproprie de 
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capetele opuse ale spectrului chiar ìn timp ce vorbim. Atunci 
când se vor atinge, va ìncepe procesul de inversare a intensi tă-
ții acestor două poziții aflate ìn raport de opoziție, iar IUBIREA 
va restabili echilibrul dintre aceste două aspecte – echilibru ìn 
care lumina și ìntunericul conlucrează ìn mod armonios.

Planeta voastră a avut nevoie de mult ajutor pentru a 
ajunge ìn această etapă a extremelor aproape complet pola-
rizate, astfel ìncât pendulul să poată ìncepe mișcarea de re-
echilibrare. Copiii Mei de lumină se pot lupta cu ìntunericul 
turmei Mele atunci când sunt ei ìnșiși atacați, dar ei nu pot 
să se amestece ìn treburile altor suflete, decât dacă acestea 
le-o cer. Planeta Pământ a cerut să fie ajutată pentru a elimina 
controlul ìntunericului. Ea trebuia să primească ajutor, pentru 
că și-a dăruit lumina cât de mult a putut, până ìn momentul 
ìn care a fost prea slăbită pentru a continua acest lucru de 
una singură. Pentru a-i răspunde la cerere, le-am permis păr-
ților Mele de lumină să o ajute.

Ajutorul lor era esențial, deoarece corupția care domnește 
de mult timp, minciuna și tirania ìntunericului creaseră frică, 
ură, lăcomie, deznădejde, suferință, brutalitate, violență și răz-
bunare pe ìntreaga voastră planetă. Puterea amplificată a ace-
lor sentimente s-a atașat de curenții de energie și au format 
un strat ìn jurul Pământului, pentru a ìmpiedica lumina să 
pătrundă ìn suflete. Lumina diminuată din sufletele Pământu-
lui a redus, ìn mod corespunzător, lumina Pământului ìnsuși.

Planeta Pământ nu este doar o masă pe o orbită. Ea este 
amestecul viu al fiecărei particule de energie aflate ìn interi-
orul, pe suprafața și imediat deasupra ei, iar sufletul ei a fost 
profund ìndurerat, deoarece corpul și atmosfera sa mureau 
din cauza strânsorii ìn care ìntunericul ținea populația, 
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ìmpie dicând-o să primească lumina. Dorința Pământului de 
a scăpa de această influență a ìntunericului l-a făcut să ceară 
ajutor de la ființe de lumină superioare; fără ajutorul lor, 
sufletul lui s-ar fi ìnălțat, ìnsă corpul său planetar ar fi pierit, 
ìmpreună cu toate formele de viață existente.

Pământul avea nevoie de lumină pentru supraviețuirea 
VOASTRĂ, pentru limpezimea voastră spirituală și pen tru 
schimbarea structurii voastre celulare ìntr-una cristalină, 
nece sară pentru supraviețuirea voastră fizică la vibrațiile 
supe ri oare spre care evoluează ea. (Partea a II-a, „Energia Uni-
versală“, din cartea Revelaţii pentru o nouă eră explică acest 
lucru ìn detaliu.)

Aceasta este o explicație simplă a ceea ce se ìntâmplă pe 
Pământ: lumina ìndepărtează caracterul distrugător al ìntu-
nericului pentru ca planeta voastră să poată supraviețui. Și 
ea va supraviețui! Dar voi?

De aceea perioada curentă este una critică pe Pământ! 
Aceia dintre voi care sunt ìncă „ìn ìntuneric“ trebuie să „vad\ 
lumina“ și să știe cine sunt! Așa-numitele „suflete negre“ 
trebuie să știe că fac parte din Mine și că sunt la fel de impor-
tante ca oricare dintre copiii Mei. Ele trebuie să se anga jeze 
pe această cale a descoperirii de sine, pentru a nu fi lăsate ìn 
urmă pe măsură ce Pământul Meu iubit continuă să-și ridice 
vibrațiile, iar cei care nu au descoperit acest adevăr universal 
nu vor atinge frecvența luminii necesară supraviețuirii fizice. 
Sufletele lor se vor duce ìn planurile determinate de liberul 
lor arbitru, iar procesul de ìnvățare – de reamintire – va ìncepe 
de la etapele rudimentare.

Suzy, ai tastat rapid pentru a ține pasul cu Mine și pe ecra-
nul monitorului se văd aproape tot la fel de multe pasaje scrise 
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cu roșu, ca și cu negru. Te rog, ia o pauză pentru a citi și a 
corecta ce am spus.

SUZANA: Doamne, eu ìnțeleg toate acestea, datorită in-
formațiilor primite de mine pentru cărți, dar cred că este prea 
mult să ne așteptăm ca oamenii care nu le-au citit să ìnțe-
leagă totul clar. De asemenea, trebuie limpezit faptul că oa-
menii buni care se află „ìn ìntuneric“ nu sunt, de fapt, suflete 
negre. Te rog, explică la ce te refereai atunci când ai spus 
„din colo de ceea ce putem vedea“ și cred că este necesar de 
menționat că pendulului energetic nu-i vor trebui „ere nenu-
mărate“ pentru a reveni la poziția de echilibru.

DUMNEZEU: Acum știi, suflețel micuț, de ce te aleg pe 
tine pentru a fi editorul meu. Ei bine, atâta vreme cât acele trei 
cărți nu pot fi rezumate ìn cea de față, recomand ca oamenii 
să le citească și pe acelea. Când terminăm de vorbit, te rog 
să menționezi toate informațiile de referință cuprinse ìn cele-
lalte cărți – acesta este cel mai bun lucru pe care-l putem 
face, deocamdată.

Dar, ìntr-adevăr, trebuie să clarificăm faptul că acei „oa-
meni buni“ care se ìncă află „ìn ìntuneric“ nu se identifică cu 
sufletele ìntunecate – ei pur și simplu nu au fost lăsați să 
cunoască adevărul din cauza ìnvățăturilor sufletelor ìntu-
necate „autentice“, care sunt ìn mod intenționat GREȘITE! 
Va fi o bucurie pentru Mine atunci când toți copiii Mei vor 
„vedea lumina“ adevărului Meu, care se regăsește ìn toate 
aceste cărți pe care ți le-am ìncredințat spre publicare. (La fel 
ca și descrierea vieții ìn Nirvana, toată cartea Matei, vorbeşte‑mi 
despre Rai tratează acest subiect. Partea a III-a, „Legătura 
noastră cu sufletul“, din Revelaţii pentru o nouă eră acoperă 
pe larg acest aspect al nostru; Partea a III-a, „Conversații cu 
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Dumnezeu“, din Iluminări pentru o nouă eră oferă și mai mult 
din perspectiva lui Dumnezeu.)

Acele suflete despre care am spus că se află „dincolo de 
ceea ce puteți vedea“ nu sunt, de fapt, așa – ele se află la 
vedere, doar că voi nu le recunoașteți. Așa cum am spus, 
populația Pământului a fost sădită de alte civilizații, așa că nu 
este ceva nou că „străinii“ locuiesc acolo. Sufletele sunt dis-
tincția esențială, nu corpurile. Sufletele multor altor civilizații 
trăiesc printre voi, având exact același aspect ca voi ìn ceea 
ce privește forma și trăsăturile.

Ființele superioare de lumină au nivelul de inteligență 
pentru a manifesta orice corpuri doresc și unele dintre ele au 
făcut acest lucru pe planeta voastră. Ele pot să apară la fel 
de ușor ca și ìnscrisurile care le conferă o descendență pă-
mânteană. Unele se nasc prin mijloace naturale, iar altele 
sosesc printr-o ìnțelegere ìntre două suflete, pe care unii o 
numesc procesul „walk-in“1.

Ființele ìntunecate, cu inteligență avansată, vin și ele prin 
naștere normală, dar numai ìn familii ale civilizațiilor lor și 
pot, de asemenea, să apară pur și simplu ìn corpuri fizice alese 
de ele. Altele pot prelua corpuri ale unor suflete pământene 
care pleacă ìn „călătorii astrale“ și, uneori, ìn aceste cazuri se 
spune despre acele persoane că ar fi „posedate“. Indiferent 
de originea lor pe Pământ, fiecare dintre aceste suflete „stră-
ine“ vine cu un scop precis. Cele de lumină vin pentru a aduce 
acest tip de ajutor pentru toți aceia dintre voi care sunteți re-
ceptivi, iar cele de ìntuneric ìși folosesc influența asupra ace-
lora care sunt slabi și acceptă, ca păpușarii care trag sforile 

1 Vezi cartea ET 101, publicată de Editura For You. (n. red.)
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marionetelor. Nu e ușor de ìnțeles pentru voi și cu atât mai 
puțin de crezut, dar așa se ìntâmplă.

(Capitolul „Transferul de suflete“ din Revelaţii pentru o nouă 
eră explică procesul de walk‑in prin ìnțelegerea dintre suflete. 
În aceeași carte, Partea a IV-a, „Creația“, descrie ìnceputul 
vieții omului pe Pământ, iar ìn Partea a VI-a, „Frăția univer-
sală“, mai mulți reprezentanți ai civilizațiilor avansate rela-
tează despre ajutorul pe care acestea ni-l oferă permanent. 
În Iluminări pentru o nouă eră, capitolul „Influența reptiliană“ 
relatează despre cei ìntunecați din civilizația reptiliană, iar 
„posedarea“ este explicată ìn „Călătorii astrale, suflete legate 
de Pământ“.)

În ceea ce privește balansul pendulului, după ce acesta 
atinge punctul culminant, mișcarea de revenire va fi rapidă, 
ea va dura câțiva ani, nu acea perioadă aproape enormă de 
timp ìn care s-a aflat ìn „zona ìntunecată“. Ceea ce se ìn tâm-
plă ìn acest univers este fără precedent ìn istoria „timpului“, 
de când primul Creator s-a exprimat pe Sine ìn lumină-iubire 
angelică – lucru ce a determinat, ulterior, apariția tuturor celor-
lalte forme de viață din cosmos și din universurile sale. Ideile 
voastre despre timp și spațiu nu se aplică dincolo de Pământ 
și nu există niciun mod ìn care să pot explica realitatea, deoa-
rece ìn cadrul limitărilor densității ìn care trăiți nu există nimic 
cu care să vă puteți raporta la Adevăr. (Toate celelalte cărți ale 
lui Matei oferă lămuriri atât cât este posibil, date fiind aceste 
limitări ale ìnțelegerii și ale limbajelor noastre.)

Da, Suzy, știu că toate acestea vor constitui un șoc pentru 
cei care nu au mai auzit nimic despre așa ceva, dar realitatea, 
care depășește chiar și ce ne imaginăm acum, va deveni cu 
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atât mai clară cu cât civilizația voastră se va ridica mai mult 
ìn lumină.

Deci, cred că este suficient pentru a explica această pro-
blemă critică cu care se confruntă Pământul, așa că poți să 
con tinui și să-mi pui ìntrebarea care tocmai ți s-a ivit ìn minte.

SUZANA: Ei bine... Mă ìntreb dacă Te gândești vreodată 
la ideea că, ìntrucât Tu ne cunoști ìntotdeauna gândurile și 
sentimentele, asta ìnseamnă că noi nu avem niciodată parte 
de o intimitate reală? Există scutul energetic dintre Nirvana 
și noi care face ca gândurile și sentimentele noastre să fie doar 
ale noastre, atunci când ne dorim asta. Putem pur și simplu 
să „ìntrerupem legătura“, dar cu Tine nu putem face asta.

DUMNEZEU: Copila mea, chiar vrei să hotărăști la fie-
care gând sau sentiment dacă ai vrea ca Eu să-l cunosc, dacă 
vrei ca „brațele“ Mele să te călăuzească, să te lumineze, să te 
protejeze ori să te consoleze? Nu că ar exista această posi-
bilitate – dar, dacă te gândești, te vei simți mai bine dacă lași 
lucrurile așa cum sunt.

SUZANA: Ai dreptate. Cred că ai ìntotdeauna dreptate.
DUMNEZEU: Nu cumva „binele“ e la fel ca „răul“ – totul 

e ìn funcție de cine este persoana care evaluează exact ace-
eași situație, considerând-o ca fiind ìntr-un fel sau altul?

SUZANA: Așa se pare.
DUMNEZEU: Copilul Meu iubit, mă ìncântă când ìmi pui 

ìntrebări. Sincer să fiu, acceptarea oarbă de către oameni a 
ceea ce li se spune că ar trebui să creadă și să simtă este o pro-
blemă pentru Mine. 

Mai vrei să te gândești la o altă ìntrebare pentru mine?
SUZANA: Nu acum, mulțumesc. Cred că o să pregă-

tesc cina.


