^

^

Revelatii
, pentru o noua eraă
Cheia reinstaurării Raiului pe Pământ
Scrisă de Matei, împreună cu Suzanne Ward
Ediție revizuită
Traducere din limba engleză de
Monica Vișan

Editura For You
Bucureşti

Cuvinte de apreciere
despre cartea
Revelaţii pentru o nouă eră

„R

evelaţii pentru o nouă eră este o comoară de informaţii pentru omenire. Ea ne oferă `ndrumări ce
nu au mai fost date până acum, astfel `ncât să trăim o
viaţă fericită și plină de succes `n lumea de astăzi, și
descrie `n amănunţime destinaţia noastră după plecarea
de pe Pământ. Această carte a răspuns nu doar nenumăratelor mele `ntrebări personale, dar și celor cu care mă
confrunt ca preot, consilieră, terapeută `n domeniul vie
ţilor trecute și producătoare de programe de televiziune.
Mai presus de orice, cartea mă ajută să‑mi găsesc locul
`n propria mea familie, apreciind mai profund calităţile
individuale ale fiecărui membru minunat al ei. Acest manual cu `ndrumări este un ghid de nepreţuit pentru toţi
cei care caută o `nţelegere mai profundă a schimbărilor
vaste și permanente pe care le trăim tot timpul, pe toate
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nivelurile vieţii noastre. Sunt deosebit de recunoscătoare pentru această informaţie excepţională.“
Iris Freelander
„Matei oferă o viziune și o `nţelegere incredibil de profunde faţă de timpurile aparent ilogice pe care le trăim.
~n loc să judecăm evenimentele actuale ca fiind acţiuni
`ntâmplătoare și fără sens, suntem invitaţi să ieșim din
convingerile noastre programate și să deschidem posibilitatea pentru o viziune mult mai grandioasă și divină,
`n care suntem ghidaţi de o `nţelepciune infinită. Apreciez cu adevărat sensibilitatea lui Matei, legătura lui cu
domeniile mai `nalte ale adevărului și `ndrumările pline
de iubire și compasiune pe care le oferă.“
Joanne Bracken
„Cărţile lui Matei oferă enorm de multe informaţii
fascinante și extrem de relevante `n privinţa călătoriei
sufletului nostru către evoluţie. Mare parte din aceste
informaţii se concentrează pe trecerea la o altă dimen
siune, pe care urmează să o parcurgem ca o conștiinţă
planetară unitară, cât și pe modul `n care ne putem pre
găti pentru acest lucru. Informaţiile oferite aici sunt vitale
pentru timpurile pe care le trăim și consider că această
carte este una dintre scrierile cele mai importante de pe
planetă din ziua de astăzi. Mulţumesc, Suzy și Matei,
pentru acest dar minunat făcut omenirii care se trezește!“
Kiara Windrider,
autoarea cărţii Doorway To Eternity

Revelaţii pentru o nouă eră

7

„Această carte `ntruchipează `nsăși esenţa fiinţei. Ea
mi‑a oferit, simultan, re`ntărirea `ncrederii `n sine, cât
și deschiderea unei uși către un univers măreţ. Mulţumesc din nou pentru eforturile făcute ca acest material
să fie pus la dispoziţia tuturor, spre binele nostru!“
David Leas, New York
„Vrei să fii absolut uluit, fermecat și luminat? Citește
Revelaţii pentru o nouă eră – o sinteză a celor mai importante cunoștinţe pe care nicio sută de cărţi nu le‑ar
putea cuprinde!
Această carte dezvăluie modul `n care a `nceput viaţa
`n Univers, cât și originea oamenilor de pe Pământ, și ne
arată că clonarea oamenilor se desfășoară aici de mai
mult de o jumătate de secol. Ea explică de ce TREBUIE
să salvăm balenele și delfinii de la măcel și vorbește despre viaţa de pe Jupiter, pe care se fac experimente de
`mbunătăţire a animalelor și plantelor, cât și despre evo
luţia animalelor de pe Pământ. Ea ne arată cum putem
prevedea viitorul și descrie modificările prin care va
trece omenirea de pe Pământ `n tranziţia de la realitatea
tridimensională `nspre dimensiunea a patra și, curând
după aceea, spre cea de‑a cincea. Vei citi părerile pe care
le au cei din Rai despre avort, controlul nașterilor, pe
deapsa capitală, transplanturi de organe, vaccinuri,
armele de foc, Centura Fotonică, controlul minţii, Arma
gedon – iar atitudinea lor despre sinuciderea asistată de
medici te va surprinde cu siguranţă!
Diferite entităţi puternice, venite din alte regiuni
ale Universului, descriu modul `n care, de mai mult de

8

Scrisă de Matei, împreună cu Suzanne Ward

50 de ani `ncoace, ajută Pământul să rămână `ntreg, `n
ciuda `ncercărilor puternice ale frăţiei `ntunericului de
a ne distruge – atât pe noi, cât și planeta noastră. Aceste
fiinţe binevoitoare descriu felul `n care arată, locul de
unde vin și afirmă că, `n curând, vor lua contact cu noi
`n public. Vei `nţelege cum suntem cu toţii conectaţi prin
energie și de ce alegerile făcute prin liber arbitru ne
afectează nu numai viaţa personală, ci și `ntreaga planetă. Citește de ce Creatorul nu va permite ca pe Pământ
să existe un război nuclear.
Află chiar mult mai mult decât atât!
Revelaţii pentru o nouă eră `i oferă căutătorului de adevăr și de cunoaștere spirituală o satisfacţie pe care nu
o egalează nicio altă carte citită de mine până acum!“
Russ Michael, autor al cărţii
Sufletul pereche te cheamă,
publicată de Editura For You,
și căutător al adevărului divin

Introducere

D

ebutul Revelaţiilor pentru o nouă eră s‑a petrecut la
`nceputul anului 1994, când s‑a deschis legătura
mea telepatică cu fiul meu, Matei. Trecuseră mai mult
de 14 ani de la moartea sa, petrecută `n 17 aprilie 1980,
când el avea 17 ani. Totuși, `n continuumul universal
timp/spaţiu, geneza acestui material este, ei bine, literal
mente atemporală. Ea a fost hotărâtă `nainte de naște
rea lui Matei, `nainte de nașterea mea și a tatălui său,
`nainte de nașterea părinţilor noștri și a părinţilor lor – și
tot așa, la infinit.
După cum a explicat Matei, minţile noastre nu au capa
citatea de a `nţelege evenimentele din afara structurii
de timp liniar a trecutului, prezentului și viitorului – și,
chiar și `n sensul universal, punerea la un loc a acestor
multe, multe suflete, precum și a relaţiilor simultane
dintre ele constituie o acţiune complexă. Pentru ca eu
și Matei să devenim exact ceea ce aveam nevoie să fim
`n acest punct al călătoriei sufletelor noastre – cola
boratori `ntr‑o neobișnuită aventură a Paradisului și a
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Pământului – au fost necesare toate influenţele genetice
și de mediu ale ascendenţei noastre, mergând `napoi `n
timp, până `n vremuri străvechi.
Desigur că, atunci când am avut prima comunicare
telepatică cu Matei, nu aveam nicio idee despre acest
lucru. ~ntâlnirile noastre zilnice, cum am numit eu timpul petrecut `mpreună, au fost pentru mine o sursă de
bucurie și de uimire pe măsură ce am `nregistrat uimitoarele informaţii de la el și de la alţii pe care el mi i‑a pre
zentat; dar, după cum am aflat, dincolo de toate acestea
se afla un scop mult mai important: cărţile.
Când m‑am hotărât, `ntr‑un final, să `ncep această
uriașă sarcină a pregătirii manuscrisului – după ce Matei
mi‑a spus că aceasta a fost misiunea primordială a vieţii
mele și a vieţii sale –, am scris peste 1 500 de pagini de
informaţii transmise, iar informaţiile vin `n flux continuu.
Cu toată experienţa mea de redactare, aceasta a fost
o lucrare foarte solicitantă. Eram obișnuită să elimin
prolixitatea și redundanţa și să finisez textul, păstrând
integritatea mesajului și personalitatea „mesagerului“.
Matei mi‑a spus că profesiunea mea nu a fost aleasă
la `ntâmplare, ci constituie o prevedere a `nţelegerii `nche
iate pentru viaţa noastră; și el, ca toţi cei de la care voi
primi transmisiuni lungi, se așteaptă la aceeași cooperare. Până acum lucrasem cu scriitori de pe Pământ, nu
cu surse celeste, și m‑am simţit intimidată de distanţa
dintre mine și acești autori nevăzuţi. Dar, odată pornită
la drum, am avut un sentiment puternic de `ndrumare
divină – pe care Matei mi‑o promisese – atât `n alegerea, cât și `n editarea materialului, așa că am `nceput să

Revelaţii pentru o nouă eră

11

lucrez cu relaxare la informaţiile primite. A trebuit să eli
min unele repetiţii, deoarece același punct este parte in
tegrantă din diverse subiecte, și, cu toate că am redus
considerabil explicaţiile lui Matei, cea mai mare parte a
frazelor `i aparţin.
Editarea prezentărilor primite din surse aflate departe
de lumea lui Matei a fost ceva complet diferit! Acţionând
prin `mputernicire dată de Dumnezeu, Consiliul Nirvanei (structura care guvernează ţinutul pe care‑l numim
Rai) a invitat entităţi din alte lumi ale Universului să
trimită mesaje populaţiei Pământului. Aceste transmisiuni, pe care le‑am primit pe perioada verii și toamnei
anului 1994, au fost o mare provocare. Deși intenţia lor
este foarte clară, unii dintre acești prezentatori vorbesc
cam neobișnuit `n comparaţie cu ceea ce noi considerăm
a fi vorbirea uzuală. Toate prezentările lor au aceeași
temă: „Am venit cu iubire și prietenie pentru a vă lumina,
a vă sfătui și ajuta pe voi și planeta voastră.“
Deși a devenit superfluă pentru `nţelegerea a ceea se
petrece pe Pământ, această informaţie fundamentală,
aflată `n toate mesajele lor, reprezintă partea esenţială
`n cadrul fiecărei prezentări. De asemenea, `n dorinţa lor
uriașă de a ne convinge de importanţa informaţiilor lor,
unii prezentatori s‑au repetat adesea. Mai mult decât atât,
eu am fost doar receptorul mesajelor lor și nu le‑am
intervievat pe aceste vaste și puternice entităţi, a căror
masivă fiinţă energetică este dincolo de orice mi‑aș putea
imagina. Dar am avut `ntrebări și acestea au dus la infor
maţii noi și uimitoare. Nu am putut elimina intervenţia mea, deoarece mesajele nu ar mai fi avut nicio
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continuitate logică. ~n cele din urmă, cu acordul Consi
liului, nu am modificat nimic din ceea ce era scris `n pre
zentările atât de pertinente.
Această ocazie rară care `ţi este oferită, de a‑i cunoaște
pe unii reprezentanţi ai familiei noastre universale și sti
lurile lor proprii de a vorbi, prin intermediul interacţiunii
cu mine, este mult prea valoroasă ca să fie compromisă
de o intervenţie editorială. Astfel, `n Partea a IV‑a a acestui volum, cu excepţiile specificate, te vei `ntâlni cu aceste
fiinţe de lumină exact așa cum m‑am `ntâlnit și eu.
~n contextul conversaţiilor mele cu Matei sunt incluse
scurte transmisiuni textuale de la două suflete: Imaca,
o entitate rezidentă `n Nirvana, care a fost desemnată
să crească „raza de acţiune“ a energiei mele curând după
ce a fost deschisă legătura mea telepatică, și Hatonn, o
fiinţă puternică, ale cărei miriade de responsabilităţi se
`ntind pe plan intergalactic și care intra scurt, ocazional,
`n timpul `ntâlnirilor.
Hugo, care trăiește pe planeta Jupiter și merge `n Nir
vana `ntre re`ncarnări, a explicat atât de clar clonarea
umană, `ncât nu a fost nevoie de nicio schimbare. Ithaca1
a vorbit cu mine de mai multe ori; prezentările ei au ne
cesitat o redactare minimă, pentru a fi mai clare.
Pentru cei noi `n materie de telepatie, trebuie să precizez unele dintre aspectele acesteia. Deși rezidenţii Nir
vanei pot vorbi audibil, modul lor de comunicare uzual
este telepatia – și acesta este `ntotdeauna modul `n care
Entitate din Nirvana, prezentată `n cartea Matei, vorbeşte‑mi
despre Rai, publicată de Editura For You. (n. red.)
1
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se face orice comunicare extraterestră cu Pământul. Diferenţele lingvistice sunt rezolvate printr‑un proces de
traducere universală, care interpretează imprimarea gândurilor asemănător sistemelor de computere interactive.
Sursele noastre din alte lumi nu ne invadează niciodată intimitatea gândurilor și sentimentelor, dar sunt
conștiente de ambele `n totalitate printr‑o conexiune
energetică spontană, pe care noi o iniţiem prin gândurile și sentimentele noastre despre ele. De aceea, Matei
și alţii pot răspunde `ntrebărilor din mintea mea și pot
să comenteze reacţiile mele la ceea ce `mi spun. Eu „aud“
voci cu tonuri de conversaţie normală, diferind ca sunet
și inflexiuni, exact așa cum suntem obișnuiţi să auzim
și să vorbim.
Te vei `ntreba de ce Matei vorbește uneori familiar,
iar alteori aproape formal, adesea `n cursul aceleiași
conversaţii. Diferenţa se datorează aspectului sufletului. Matei este o parte independentă și inviolabilă a
unei entităţi sufletești mai mari, pe care el o numește
„suflet cumulativ“. El se referă la viaţa sa pe când era
fiul meu ca fiind un „personaj“ al său – care este numai
un aspect al entităţii sale sufletești mai mari, ce include
multe alte personaje –, iar fiecare cunoaște, `n totalitate,
toate experienţele de viaţă ale celorlalte.
~n timp ce Matei și toate celelalte suflete din tărâmul
său au la `ndemână cunoștinţele acumulate ale sufle
telor lor cumulative – ca o bibliotecă cu informaţii de
referinţă –, noi nu ne cunoaștem `n mod conștient rudele
propriului suflet. (Această relaţie este explicată `n capitolul „Sufletul“ din Partea a III‑a.)
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Matei vorbește `n concordanţă cu sentimentele mele.
Când, `n discuţiile noastre, interesul meu este de ordin
personal, personajul Matei este predominant, deoarece
vibraţiile mele energetice evocă acel aspect, și atunci el
vorbește așa cum discută firesc o mamă cu fiul său. Dacă
interesul meu trece la un nivel mai mult academic decât
emoţional, sufletul său cumulativ răspunde acelei vibraţii diferite de a mea, și atunci `l aud ca pe un profesor predând o lecţie. Deci, schimbările lor sunt produse
de schimbarea mea. Cât despre ceilalţi transmiţători,
vei observa și tu atitudinile fiecăruia.
Informaţiile din această carte care nu sunt prezentate
`n ordinea `n care au fost transmise, ci sunt extrase din
`ntâlnirile de la `nceputul lui 1994 până `n ianuarie 2002.
Din această cauză, câteva referinţe temporale nu sunt
la zi (dar, `n unele cazuri, subiectul – clonarea umană,
de exemplu, `n Partea a V‑a – a devenit chiar mai relevant
decât `n momentul `n care l‑am primit eu). De asemenea,
un rezultat inevitabil al aranjării pe părţi și capitole – `n
ordinea pe care eu am simţit‑o cea mai logică – este
acela că unele aspecte, menţionate numai pe scurt `n con
textul subiectului principal, sunt tratate mai detaliat `n
capitolele următoare.
Primul manuscris a fost mult prea mare pentru o sin
gură carte, dar a fost o mare dilemă cum să separ subi
ecte `nrudite – până când o prietenă, a cărei fetiţă murise
cu patru ani `nainte, a citit voluminosul material. Ea a
spus că părţile care descriau noua viaţă a fiicei sale erau
extraordinar de mângâietoare, dar volumul total al mate
rialului era covârșitor.
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Așa mi‑a apărut ideea de a face o separare logică.
Matei, vorbeşte‑mi despre Rai include explicaţii detaliate asupra multor subiecte pe care numai le‑am atins
`n această carte, dar care sunt totuși de nepreţuit pentru
o `nţelegere completă a cine suntem, de ce suntem aici
și ce ne așteaptă.
Dar includerea acestor informaţii ridica aceeași problemă: era prea mult! Astfel, deși `ntregul conţinut al
cărţii Revelaţii pentru o nouă eră este destinat să rămână
unitar și să aibă sens de sine stătător, o cunoaștere anterioară a informaţiilor din Matei, vorbeşte‑mi despre Rai `ţi
va fi de cel mai mare ajutor pentru a te lămuri mai bine.
Aproape de fiecare dată când se referă atât la bărbaţi,
cât și la femei, Matei folosește pronume la masculin. El
mi‑a cerut: „Te rog să accepţi aceasta așa cum am gândit‑o, pentru că mă ajută pe mine să vorbesc și pe tine
să auzi și NICIODATĂ să nu consideri că ar fi o dovadă
că genul masculin are vreo prioritate, `ntr‑o privinţă
sau alta.“
Citirea Glosarului `ţi va fi de ajutor, `ntrucât unii ter
meni diferă de definiţiile noastre standard.

Partea I

Moştenirea noastră cosmică

Diviziunea Creaţiei

M

ATEI: Pentru a `nţelege scopul vieţilor noastre, trebuie
să `nţelegem relaţia pe care o avem cu Creatorul nostru. Este o relaţie simplă, ca aceea dintre un tată și copiii săi,
dar originea sufletelor noastre `n cadrul Creatorului nu poate
fi stabilită la fel de simplu.
Creatorul/Creaţia este denumirea cea mai potrivită a
Totalităţii. Ea este, de asemenea, cea mai descriptivă și cu
prinzătoare denumire, atât a `ntregii stări de a fi, cât și a
acţiunii creative. Pentru simplificare, noi spunem, de obicei, numai Creator.
~nainte de Creator nu a fost nimic și nimic altceva, decât
puterea latentă a Creatorului, până când S‑a exprimat pe
Sine ~nsuși. ~n acest moment, pe care unii l‑au numit „Big
Bang“, a apărut Prima Exprimare, fragmentarea originară a
dragostei, `nţelepciunii și puterii Creatorului `n entităţi suflet.
~n acest context, termenul „fragmentare“ nu `nseamnă o
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rupere sau o `mprăștiere a unui `ntreg, ci este o `mpărţire
sau o transmitere asupra părţilor a acelorași proprietăţi ca
ale `ntregului.
Deși poate părea o analogie ireverenţioasă, voi asemăna
ierarhia Creatorului cu o plăcintă, deoarece este un exemplu
vizual foarte sugestiv. Plăcinta `ntreagă este sufletul Creatorului – omniprezenta Totalitate a cosmosului. ~n centru stă
mintea Creatorului: reședinţa omniscienţei. ~ncepând din
punctul central, imaginaţi‑vă o serie de inele concentrice,
suprapuse pe `ntreaga plăcintă. Inelele indică sferele de ierarhie, care sunt diviziunile flexibile ale Creatorului.
~n acest moment, această vizualizare necesită o perspectivă neobișnuită, pentru o reprezentare cât mai precisă a
evenimentelor. Imaginaţi‑vă plăcinta tăiată `n nenumărate
felii, al căror capăt mai lat atinge mintea fără limite a Creatorului, și care devin din ce `n ce mai `nguste pe măsură ce
feliile intră `n inele succesiv mai `ndepărtate de acel `nceput.
Feliile tot mai mărunţite reprezintă fragmente ale Creatorului, care au fost create de‑a lungul tuturor timpurilor, ca
entităţi care experimentează independent. Fiecare mică porţiune conţine proporţional exact aceleași ingrediente ca plăcinta `ntreagă. Este la fel ca `n `ntreaga creaţie. NIMIC nu
este separat de Creator.
Când sufletul Creatorului s‑a divizat prima dată pe Sine
~nsuși, fiecare dintre fragmentele Sale din prima sferă au avut
puteri identice cu ale Creatorului. Acele fragmente sunt cei
mai `nalţi `ngeri. ~n această primă sferă nu există nicio formă,
ci numai lumină perfectă și puritate. Aici se generează energia
Christică și aici este locul unde se află puterea de origine,
numită Arhanghelul Mihail, și ceilalţi arhangheli.
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~n timpul eonilor de o asemenea conștienţă pură, Creatorul a dat tuturor porţiunilor angelice din Sine ~nsuși darul
suprem al liberului arbitru, care are `n el `nsuși puterea capacităţii de a co‑crea. Deci, `n următoarea formă de exprimare,
Creatorul `mpreună cu arhanghelii au creat următorul nivel
de `ngeri – nu la fel de apropiaţi de mintea Creatorului precum arhanghelii, dar fiind `ncă entităţi colective de lumină,
pline de puritate, fără formă sau substanţă.
~mpreună cu Creatorul, tărâmurile angelice au creat a
treia sfera de existenţă – forme de viaţă potenţiale care, după
eoni de reflectare, se puteau manifesta `n formă fizică sau
dez`ntrupată. Aceste forme potenţiale de viaţă au devenit cor
purile celeste ale universurilor – și dumnezeii care, mai târziu, au fost dispersaţi, pentru a domni peste ele. Unul dintre
dumnezei a devenit fiinţa supremă a Universului nostru și,
`mpreună cu Creatorul, a creat toată viaţa de aici. Deoarece
Dumnezeul nostru este numit Dumnezeu de unele religii de
pe Pământ – și așa ne gândim și noi la El –, tot așa o să‑L
numesc și eu, mamă.
Pentru a trăi experienţe `ncă și mai grandioase, fiinţele
originare ale lui Dumnezeu – care sunt numite „suflete‑rădăcină“ – s‑au exprimat pe ele `nsele ca diviziuni numite
„fragmente de suflet“, „scântei de suflet“, „fragmente de
Dumnezeu“ sau „scântei de Dumnezeu“. Similar și succesiv,
aceste entităţi sufletești s‑au divizat și ele `n scânteiuţe, care
s‑au divizat, la rândul lor, `n sub‑scânteiuţe. Entităţile create
de fragmentările ulterioare au fost și ele numite sub‑scânteiuţe. Aceasta nu definește evoluţia sufletului, ci numai ordinea
descendenţei. Miliardele de vieţi individuale, independente
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și inviolabile ale fiecărui suflet, la toate nivelurile de fragmentare, sunt numite „personaje“.
Aceste denumiri sau altele pot fi date pentru a arăta ordinea descendenţei sufletelor din diferitele sfere ce radiază
`n afară din mintea Creatorului, dar „suflet“, pur și simplu,
este destul. Nu există diferenţe când e vorba de legătura fie
căruia cu Creatorul – sau, proporţional vorbind, de măsura
`n care este construit după `nfăţișarea Sa.
Forţa vieţii chiar și a celui mai infinitezimal suflet independent este ~NTOTDEAUNA propriul său sine inviolabil,
conectat inseparabil la Creator – așa cum fiecare celulă a
trupului tău este atât o celulă viabilă, funcţionând independent, cât și o parte inseparabilă a ta.
SUZANA: Unde se `ncadrează populaţia noastră actuală
`n aceste sfere subdivizate?
MATEI: Mai `ntâi, la nivelul de sub‑scânteiuţă. Reamin
tește‑ţi, mamă, că aceasta NU este evoluţia sufletului, ci numai ordinea apariţiei sufletelor personaje. Cred că expresia
voastră „suflet bătrân“ se referă la gradul de evoluţie, și nu
la ordinea descendenţei. Acestea pot să nu aibă absolut nimic
de‑a face una cu cealaltă, deoarece dezvoltarea spirituală –
sau absenţa acesteia – este determinată de opţiuni făcute
prin liber arbitru de fiecare suflet `n parte, și nu de câte vieţi
i‑au trebuit acestuia pentru a face alegerile care l‑au ridicat
la un nivel mai `nalt de evoluţie.
SUZANA: Da, `nţeleg. Creatorul este fiinţa supremă a
cosmosului și Dumnezeu este asistentul său?
MATEI: Nu. „Cosmos“ și „Univers“ sunt cuvinte folosite
adesea ca termeni sinonimi ce pot fi folosiţi unul `n locul
altuia, dar fiecare univers este numai o parte a cosmosului.

