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Inainte de orice as dori sa va povestesc cate ceva despre mine. Nu sunt o persoana facila,
din contra, sunt una din fiintele care cauta, scormonesc, contesta si isi bazeaza logica nu
atat pe argumente stiintifice, cat pe trairi sau experiente proprii. Nu pot spune ca sunt o
novice in domeniul paranomalului, caci inca din copilarie primesc mesaje si comunicari, insa
datorita pregatirii, ma uit intai la disfunctiile interlocutorului si abia apoi la capacitati .
Trebuie sa va spun, ca eu sunt psiholog si lucrez preponderent cu copiii. Am copii de
toate varstele si de toate categoriile sociale. Am copii a caror parinti ar trebui consiliati si
copii care au reale probleme de adaptare. Unii sunt introverti , altii exuberanti, dar toti la un
loc sunt suflete care incearca sa se adapteze la conditia de om, care incearca sa se ajusteze
la frecventa acestei planete, sa se integreze in societate si sa devina membri ai ei.
Spun tot timpul ca ar trebui infiintata o scoala a parintilor, care sa fie obligatorie inainte
de a aduce un suflet pe lume. Copiilor nu le sunt de folos daruri nenumarate si bunuri
peste masura, ei au nevoie de dragoste, afectiune si atentie, insa noi din lipsa de timp, sau
poate pentru ca suntem prea stresati si obositi, ii respingem, ii trimitem in camera lor sau afara
la joaca, sau mai rau lasam pe altii sa se ocupe de ei, de nevoile si problemele lor, de
educatia lor, iar apoi ne intrebam cu cine seamana acest copil, agresiv sau timid, de la cine a
mostenit aceasta cruzime sau acest limbaj. Cautam in neam tot felul de asemanari - si
intotdeauna gasim vinovatii situati de partea cea mai slaba a arborelui genealogic - o facem
din dorinta de a ne ascunde noua insine esecul, din dorinta de a brava, de a ne amagi, insa
adanc in sufletul nostru sta ascunsa identitatea vinovatului, vinovat ce nu va fi niciodata
demascat, aratat lumii intregi, vinovat ce nu va fi adus nici macar la nivelul consiintei.
Cu asta ma lupt eu in fiecare zi. Uneori castig batalia, alteori o pierd sau nu se intampla
nimic, dar ce pot spune cu siguranta este faptul ca intre parinti si copii, in urma consilierii,
se infiripa o mica punte de legatura, ca un firicel luminos de ata, care creste si se ingroasa
cu fiecare mangaiere sau vorba buna, cu fiecare poveste citita, cu fiecare sarut de noapte
buna.
Dar sa revenim la povestea noastra. Tin minte ca era o dimineata de vara, cu cer
innorat. Era o atmosfera apasatoare, sufocanta. Am decis sa deschid geamul in speranta
ca usorul disconfort pe care il simteam va fi alungat de aerul proaspat. Nu ma simteam in
apele mele, aveam o usoara presiune in plexul solar; stiam ca aceasta apasare este
alarma mea interioara, care imi da de stire ca anumite evenimente mai putin agreabile mie,
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urmeaza sa se produca. Speram din tot sufletul sa fie o alarma falsa, mai ales ca stiam ca
trebuie sa vina un baietel nou.
La ora stabilita acesta intra in cabinet impreuna cu mama sa.
Pustiul, un copil superb, cu ochii albastri precum cerul de vara, cu parul saten, ciufulit, era
imbracat intr-o pereche de blugi nu foarte noi si un tricou galben pe care scria Love me.
Ma gandesc ce bine ar fi sa scriem pe hainele tuturor copiilor lubiti-ma. In felul acesta nu
am mai uita. Se uita lung la mine, dupa care se aseza hotarat pe fotoliu. Aflu, desi stiam
din fisa, ca se numeste David (aici nu este numele lui real) si ca are 7 ani.
De obicei, dupa o scurta perioada de acomodare, cand simt ca pot comunica cu copilul,
rog parintele insotitor sa astepte in sala de asteptare, insa spre surprinderea mea, David ii
spune mamei lui sa plece.
Sunt intrigata de reactia lui, mai ales ca nu adusesem vorba despre asa ceva si incerc
sa ma lamuresc. Aflu de la el ca a fost adus aici de catre mama lui ca urmare a faptului
ca el aude "o voce in cap, ca si cum ar fi la telefon", care ii vorbeste si pe care o intreaba
vrute si nevrute, inclusiv cum sa treaca la anumite niveluri pe calculator, voce care
intotdeauna ii da raspunsuri corecte.
ll Intreb daca stie cum se numeste acea voce si imi spune ca el iI cheama cu numele
de Agthon, ca acesta vine dintr-o alta constelate, din care a sosit si el la reincarnare, si
ca au stabilit sa ramana in contact pe toata durata sederii lui aici, pe acest pamant. II intreb
cat va sta pe la noi si imi raspunde ca daca ar fi sa numaram in anii actuali ar fi cam 200, insa
curand vom socoti altfel timpui si de aceea nu imi poate spune.
Am continuat discutia aproape o ora si am ramas uimita de maturitatea si
profunzimea raspunsuri lor sale. Am aflat pe parcursul discutiei ca unele dintre raspunsuri
erau date de ,,vocea de la telefonul din cap".
Inainte sa iasa pe usa camerei, s-a intors catre mine si mi-a spus ca aseara dupa ce
aflase de la mama lui ca trebuie sa vina la mine, Aghton i-a spus sa-i transmita psiholoagei
ca o roaga sa scrie tot ceea ce va discuta cu el intr-o carte, chiar daca nu ii este pe plac si
totodata, ca el sa fie crezut ca ceea ce spune este real, sa nu ii para rau dupa vaza pe care
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a spart-o acasa, de dimineata, cand a incercat sa inchida geamul.
Va inchipuiti ce senzatie de panica am trait in acel moment, mai ales ca eram singura
care stiam acest lucru!
In acea clipa am avut confirmarea ca toate trairile si experientele lui erau reale. Era ca
si cum deodata un val gros mi se ridicase de pe ochi. Atunci mi-am dat seama ca ideile
de la care plecam, chiar daca se pot numi deformatie profesionala si anume ca ceea ce
aude este rodul unei imaginatii bogate, a unor trairi ezoterice de natura schizofrenica, sau
a unor comunicari izvorate din dorinta de a avea ceva in plus fata de ceilalti, de a fi
diferit fata de medie, sunt nefondate.
Asa am ajuns astazi aici, in postura de scriitor. Am incercat, bineanteles sub indrumarea
lui, sa adun cele mai importante mesaje primite. Vi le redau exact asa cum au venit, fara a
face corecturi, spre a pastra autenticitatea si acuratetea lor.
Va multumesc anticipat pentru timpul alocat citirii acestei carii. Unii o vor considera o
nebunie, altii o vor intelege. Primilor le cer iertare, celorlalti le doresc sa isi gaseasca drumul
si sa-si constientizeze misiunea.
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I
La a doua intalnire m-am simtit cumva apropiata de acest pusti. Era ca si cum ne
cunosteam de foarte multa vreme, ba mai mult intre noi aparuse acel sentiment de
comuniune, cum numai prietenii foarte vechi iI au.
L-am intrebat cum ii este mai comod, sa ii pun intrebari sau sa il las pe el sa imi
povesteasca? Dupa o scurta perioada de gandire mi-a raspuns ca ar prefera sa fie
intrebat.
Aryana: Cum te numesti tu aici pe pamant?
David: David.
A: Mai ai si un alt nume?
D: Acum nu. Am avut multe nume, dar acum am unul singur.
A: Cum preferi sa iti spun?
D: David.
A: De ce?
D: Pentru ca acesta este numele meu actual.
A: Mi-ai spus la inceput ca ai sosit la incarnare de pe o alta planeta. Stii cum se
numeste?
D: Se numeste Inua si se afla in apropiere de Orion.
A: Si locuitorii ei se numesc tot Inua?
D: Nu se numesc inuaki.
A: Deci tu esti inuaki?
D: Am fost inuaki, acum sunt pamantean.
A: Cum este fosta ta planeta ?
D: Mai frumoasa ca Pamantul.
A: Are acelasi relief?
D: Aproape. Are ape, munti, campii, insa difera plantele. Copacii de acolo au majoritatea
culori care seamana cu argintiul de aici, numai ca un pic mai alb.
A: Aveti anotimpuri?
D: Da, dar nu ca aici. Acolo nu este niciodata iarna, nu exista zapada. Doar ploaie. Si
pomilor nu le cad frunzele. Si nu este cald cum este aici vara.
A: Aveti mari si oceane?
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D: Da, marile se numesc avata si oceanele surim. Avem si pesti , numai ca au alte culori.
De fapt totul are alta culoare.
A: Ce fel de culoare?
D: Altfel, nu stiu cum, sunt aceleasi nuante, numai ca mai sterse. Rosu nu e rosu ca aici
ci un fel de rosu - alb.
A: Adica roz?
D: Nu, un rosu mai putin aprins, ca si cum ai da cu alb peste el.
A: Si inuaki cum sunt? Sunt oameni?
D: Nu, sunt inuaki. Ei seamana foarte tare cu soparlele, dar si cu oamenii.
A: Adica sunt reptile?
D: Nu sunt repile. Sunt inuaki.
A: Imi poti descrie unul?
D: Sunt inalti, cam cat biblioteca ta (2 m), stau in picioare, au doua maini, cam ca ale
noastre, dar au trei degete, merg la fel, numai ca au o coada groasa si destul de
puternica. Au pielea alba si ochii auriu-violet, si vorbesc si ca noi si ca ei.
A: Cum adica ca ei?
D: Adica in gand. Spun ceva in gand si ceilalti aud.
A: Un fel de mesaje, asa cum primesii tu?
D: Da, exact.
A: Si pielea lor cum este? Are solzi?
D: Nu, este moale, ca a noastra, catifelata, dar nu au par si nici sprincene.
A: Au dinti?
D: Da.
A: Ce mananca acesti inuaki?
D: Mancare, ca si noi, insa nu carne. Ei se hranesc cu ceea ce am putea numi legume,
fructe si seminte.
A: Aceste plante le cultiva la fel ca noi?
D: Da intr-un fel, insa nu dureaza asa de mult.
A: Cum adica?
D: Acolo, pui o samanta in pamant, adaugi un fel de apa si te gandesti cat de repede
trebuie sa obtii rezultatul, si apare atunci cand ai hotarat.
A: Adica daca eu vreau ca maine sa am mere, maine le pot culege din pom?
D: Nu chiar asa de repede. Cel mai scurt timp este de doua rotatii.
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A: Ce fel de rotatii?
D: Ale planetei. Asta ar fi cam 5 zile pamantene.
A: Si fiecare isi seamana si culege mancarea?
D: Da, sau daca ai nevoie si nu te-ai gandit la timp, pofi cere oricui, caci toti sunt dispusi
sa ajute, dar nu se intampla prea des.
A: Si cum se intampla acest miracol? Cum reusesc inuaki sa obtina ceea ce vor?
Pamantul este responsabil?
D: Intr-un fel, caci solul este putin diferit de cel de aici, si in orice caz este foarte
curat. Dar sa nu crezi ca este suficient. Conteaza intentia. Tu ceri ceva din Matrice si acest
lucru se materializeaza, deoarece ai nevoie. Ei nu cer decat ceea ce le este necesar.
Nimic in plus. Totul este proaspat, deoarece nu ar avea sens sa tii mancarea in frigider, din
moment ce o poti culege oricand. Nu are sens sa ceri nici in plus, caci ar insemna pierdere
si acest lucru nu place Matricei.
A: Si cum se procedeaza? Pui samanta si te gandestii sa creasca?
D: Cam asa. Pui samanta in pamant, ii pui un fel de apa, o umpli de lumina si iubire
si apoi te rogi sa se conecteze rapid la matricea ei universala, din care sa isi traga toate
informatiile necesare pentru a ajunge la maturitate in cate zile vrei tu. In acel moment in
interiorul ei se aprinde ca o lumina si din ea incepe sa iasa un firicel luminos, care se duce
si se racordeaza la matrice, si astfel incepe procesul.
A: Si dupa ce culegi fructele sau legumele, ce se intampla cu restul plantei?
D: Aceasta fie ramane in continuare, dar fructele sau legumele viitoare vor fi folosite
doar ca seminte, fie se lasa sa se usuce, dupa care se cere disiparea ei rapida, in
elementele din care s-a format, pentru a nu fi un balast pentru planeta.
A: Sa inteleg ca voi nu aveti gunoi?
D: Nu prea. Ei nu au gunoi, deoarece nu au ambalaje si resturi menajere. In caz ca
totusi ceva trebuie aruncat, este dus intr-un anume loc, unde sunt inuaki care ajuta la
descompunerea lor in particule primare. In acest fel, la ei nu exista gropi de gunoi sau
lucruri aruncate.
A: Bine, dar daca totusi cineva nu duce ceea ce vrea sa arunce acolo, ci iI arunca pur si
simplu in drum?
D: De ce sa faca asa ceva? Eu nu am auzit ca cineva sa faca un asemenea lucru. Nu ar
avea nici o logica.
A: Voi aveti masini, sau mijloace de transport?
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D: Un fel de. In afara planetei calatorim cu ceea ce pamantenii numesc farfurii
zburatoare, iar pe Inua se folosesc acelasi gen de aparate, insa de mici dimensiuni.
A: Ce fel de combustibil folosesc?
D: Nu folosesc combustibil de loc. Sunt un fel de perpetuum mobile. Ele functioneaza
vesnic, fara combustibil, caci au un fel de cercuri suprapuse, din magnet, de polaritati
opuse, care genereaza un camp, care la randul lui este activat cu ceea ce pe Pamant se
numeste Merkaba. Adica prin forta gandului sunt activate doua tetraedre, in a caror mijloc
se afla magnetii. Campurile acestora sunt prinse cumva in interiorul tetraedrelor si acestea
incep sa se invarta, generand un fel de camp de forta care face ca vehicolul sa se miste.
Prin schimbarea polaritatii il poti cobori si ridica, iar prin inclinarea magnetilor ii poti da
directia. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul unui fel de casca, pe care ti-o pui pe cap si care
este in directa legatura cu inima navei.
A: Intr-un fel sunt conduse cu forta gandului.
D: Si cu forta gandului, dar fara magneti acestea nu ar functiona.

A: Din ce sunt construite navele?
D: Dintr-un fel de metal, pe care noi nu iI avem aici pe pamant. De fapt sunt 5 metale
combinate. Acest amestec se realizeaza cu ajutorul unor fascicole de raze, de diferite culori.
Aceste raze se obtin cu ajutorul unor cristale mari.
A: Fiecare poate avea o asemenea nava?
D: Da, insa doar daca ai nevoie.
A: Si cand iei o nava ramane proprietatea ta, chiar daci o folosesti sau nu?
D: Navele sunt ale tuturor. Daca nu iti mai trebuie, o duci la loc, de unde ai luat-o. Nu
are nici un rost sa o pastrezi. In acest fel altcineva o poate lua atunci cand ii trebuie.
A: Ele se platesc? De fapt exista bani?
D: Nu, acolo nu exista bani, caci un sunt necesari. Toti lucreaza atunci cand este nevoie,
ajuta, atunci cand sunt solicitati si au tot ceea ce le trebuie.
A: Aveti conducatori?
D: Intr-un fel. La fiecare a 260 rotatie a planetei se alege un conducator si un consiliu
format din 12 fiinte. Sunt ca un fel de alegeri aici, insa nimeni nu are voie si fie ales de mai
multe ori la rand. Cand cineva este ales, el nu mai are voie sa fie din nou. Abia dupa ce toti
locuitorii au fost, pot veni din nou aceiasi. Oricum nu poti fi conducator sau in consiliu, daca nu
ai 5200 de rotatii de planeta.
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A: Cred ca este un lucu bun!
D: Da, caci fiecare vine cu optimism si daruire, si cand iti doresii ca totul sa fie bine,
sigur reusesti.
A: Voi aveti copii?
D: Da, dar sistemul este altfel. Cand se constata ca este nevoie de forfe noi, se cauta
doritori si atunci acestia concep un urmas, care este crescut intr-un loc special, gandit
optim, pentru ca dezvoltarea sa fie perfecta. E ca un fel de casa de copii, numai ca aici ei
au tot ceea ce le trebuie. Invata istoria planetei, comportament, meditate, telepatie,
cresterea plantelor, tehnica si multe altele. Profesorii lor sunt intotdeauna Inuaki cei mai
experimentati, mai in varsta. Cei mici isi pot vedea parintii ori de cite ori doresc si invers.
Oricum ei pot comunica telepatic asa ca aceasta separare nu este o problema. De fapt
acolo distanta nu constituie un impediment.
A: Urmasii lor se nasc vii, sau din oua, precum repilele?
D: Se nasc vii, dar de fapt nu se nasc, caci ei sunt conceputi si crescuti ca embrioni in
locuri speciale. Parintii se duc acolo si lasa materialul genetic, iar apoi acestia cresc si se
dezvolta intr-un mediu controlat. De aceea ei nu sunt bolnavi, sau nu exista defectiuni
genetice.
A: Si casa, bunurile raman ale urmasilor, le poti lasa mostenire?
D: Daca vrei, dar nu are rost, caci o entitate ajunsa la maturitate este ajutata sa isi faca
un rost al ei, nu are sens sa iei ceva de la altcineva din moment ce poti avea orice.
A: Bine, dar daca ai bijuterii de familie? De fapt exista asa ceva?
D: Nu, caci sunt de prisos, si noi avem aur, insa el este folosit mai mult la nave si la
diverse aliaje, caci nu are nici un rost sa pui aur sau alte metale pe tine, acestea doar iti
perturba campul.
A: Aici este foarte apreciat.
D: Da, caci el iti confera un anumit statut, te situeaza de-o parte a societatii, insa la ei nu
ai cum sa pari altceva decat ceea ce esti, deoarece toti stiu cu cine stau de vorba, ce stie
sa faca, ce capacitati are.
A: Dar din cate infeleg toti sunt cam la acelasi nivel.
D: Nu, caci experienta lor difera, si acolo sunt inuaki care au anumite aptitudini sau
inclinatii. Unii se pricep la constructii, altii la plante, altii la educatie. Asta nu inseamna ca
ceilalti nu stiu aceste lucrari. Acolo trebuie sa inveti de toate si dupa ce ti-ai insusit
informalile poti vedea ce ti se potriveste cel mai bine.
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A: Voi aveti cupluri? Sot si sotie? Sexe diferite?
D: Sunt sexe diferite, formeaza cupluri, dar nu este ca aici. Acolo nu te obliga nimeni sa
stai, daca nu iti mai doresti acest lucru. Poti oricand sa ramai singur sau sa iti cauti alta
pereche. Copiii de asemenea pot sta cu parintii atunci cand ajung la maturitate, insa nu se
intampla acest lucru. Este voie, dar nimeni nu simte nevoia. Acolo, toti sunt prieteni.
A: Se intalnesc ca aici, la petreceri?
D: Ei se intalnesc oricand doresc, insa nu am vazut petreceri ca aici.
A: Dar daca cineva se cearta cu vecinul?
D: Nu exista asa ceva. Nu am auzit sa se fi intamplat. Daca totusi exista o divergenta
se cheama consiliul si se face apel la Codul Legilor, insa de foarte mult timp nu s-a mai
intamplat asta.
A: Ce este Codul legilor?
D: Este un cristal urias, in care stramosii lor au lasat scrise anumite reguli. De fapt sunt
reguli universale. Cand ai o problema, pui mainile pe cristal si acesta iti trimite in cap solutia,
in conformitate cu normele inscrise acolo.
A: Curn iti trimite in cap?
D: Nu stiu exact, deoarece nu am facut asta niciodata, dar am inteles ca sunt ca niste
imagini care iti apar aratandu-ti ce trebuie sa faci.
A: Si se respecta?
D: Sigur!
A: Bine, dar daca cineva zice ca el nu vrea acest rezultat, el vrea sa faca altceva si
nu este multumit!
D: Nu se poate. Cum sa nu faca ceea ce a vazut? Toti respecta acest lucru.
A: Bine, dar sa presupunem ca nu vrea, s-a hotarat sa omoare entitatea care i-a adus un
prejudiciu.
D: (razand In hohote) Este imposibil. A omori pe cineva in seamna sa te omori pe tine.
Prin ucidere se creeaza o perturbare in Matrice, care se intoarce si iti face rau. Asa ceva nu
s-a mai pomenit. Poate ca a existat in trecut, insa ei au iesit de mult din ceea ce aici se
cheama legea cauzei si a efectului. Nu stiu cum sa te fac sa intelegi, insa ei nu stiu sa faca
rau. Nu cunosc aceste lucruri. Pur si simplu nu exista. Tin minte ca atunci cand am aflat
ca au existat asemenea forme de gand mi s-a parut o aberatie.
A: Dar au existat?
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D: Da, dar cu mult timp in urma. Am invatat despre aceste lucruri, insa ele nu mai pot fi
traite astazi.
A: Imi poti traduce in ani terestri?
D: (dupa o lunga perioada de gandire) Cam cinci sute de mii de ani!
A: Deci voi de cinci sute de mii de ani traiti asa, intr-o simbioza perfecta?
D: Nu, de mai putin, la inceput a fost greu si pentru ei, pana s-au desprins.
A: S-au desprins de ce?
D: As dori sa continuam discutia data viitoare.
A: Sigur.
Imi iau ramas bun de la David si caut sa inteleg tot ceea ce a vrut sa imi spuna. Uitanduma in urma imi dau seama ca as fi putut pune alte intrebari, mult mai orientative, mai
punctuale, insa noutatea informatiilor m-a bulversat, facandu-ma intrucatva sa imi pierd
concentrarea. Ma hotarasc sa imi notez anumite aspecte ce consider ca ar trebui reluate.

II
A: Ma gandeam sa imi mai explici odata cum este cu locuitul pe Inua. Au casele lor
individuale sau sunt la comun?
D: Nu, fiecare are casa lui. De fapt nu sunt case ca aici si nu exista blocuri.
A: Dar cum sunt casele lor?
D: Sunt construite in pamant. Ei si-au dat seama ca nu are rost sa le faca la suprafafa,
caci ar pierde foarte mult sol si de aceea le construiesc inauntru. Deasupra caselor poti
cultiva plante si in acest mod totul poate fi folosit optim.
A: Din ce sunt facute casele?
D: Peretii sunt facuti dintr-un fel de nisip, care se amesteca cu praf de cristale, de
diferite tipuri. Acestea sunt topite cu ajutorul undelor, la fel ca navele, iar din acest
amestec rezulta placi mari, care pot fi taiate la dimensiuniie dorite. Acestea se pun in
pamant si se unesc tot prin topire, facandu-se un fel de cub perfect.
A: Au mobila?
D: Da, dar altfel si toata este facuta din materiale naturale. Ceva foarte asemanator cu
bambusul sau lemnul, si nu exista materiale textile.
A: Adica ei umbla goi?
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D: Da, dar este ceva normal. Ar fi ciudat sa se imbrace.
A: Nu le este frig?
D: Nu, caci daca le este frig, cer din Matricea Universal caldura.
A: Cum adica?
D: Daca mie mi-e frig, ma racordez la Matricea Universala si cer caldura. In acel
moment corpul meu se incalzeste si senzatia de racoare dispare. Este ca si cum
organismul meu ma ajuta si isi ridica temperatura.
A: Poti face asa ceva si aici?
D: Da, dar nu tine mult, caci aici sunt multe interferente.
A: Si Iumina cum o obtin?
D: In acelasi mod. Cer Iumina din Matricea Universala si o obtin.
A: Adica daca eu cer acum lumina si ma conectez la matrice, se lumineaza camera?
D: Cu siguranta nu. Aici nu este inca posibil, dar va fi. Momentan exista perturbatii si nici tu
nu esti capabila sa faci asa ceva, cel putin nu pe o perioada mai lunga de timp, poate cu
ajutor si concentrare sa reusesti, insa efectul va dispare dupa cateva secunde, deoarece
campul morfogenetic al Terrei nu permite.
A: Ai spus ca nu inca. Va fi posibil?
D: Chiar mai curand decat crezi.
A: Cand?
D: Destul de curand. Tot ce iti pot spune este ca vei apuca sa vezi.
A: Poate intr-o alta viata!
D: Nu, sigur in aceasta.
A: Imi poti da detalii?
D: In curand planeta va face un salt vibrational.
A: Adica faimosul an 2012!
D: Da. Planeta va intra in cea de-a cincea dimensiune si atunci...
A: Cum sa intre in a cincea dimensiune, cand noi suntem in a treia? Sarim peste a patra?
D: Noi suntem in a patra dimensiune!
A: Nu, noi avem o lume tridimensionala. Asta stie toata lumea.
D: Toata lumea care nu vrea sa considere ca fiind dimensiune si latura temporala.
A: Timpul este o unitate de masura!
D: Ca si lungimea, latimea si inaltimea!
A: Da, dar a fost inventat de oameni.
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D: Si lungimea, latimea si absolut tot ceea ce se poate masura si contabiliza pe acest
pamant a fost creat de oameni.
A: Si deci noi o sa intram direct in dimensiunea a cincea?
D: Cam asa ceva, insa inainte de asta vom intelege si constientiza anumite aspecte, inclusiv
cum este cu diversele asa-zise dimensiuni.
A: Vrei sa spui ca noi ne culcam si brusc a doua zi cand ne trezim suntem in
dimensiunea a cincea?
D: Nu ne vom culca si trezi brusc in alta lume, caci multe lucruri se vor abate asupra
pamantului. Acestea vor fi semne premergatoare. Oricum trecerea se va face in 3 luni. In
aceste trei luni noi vom intelege de fapt ce este cu adevarat dimensiunea a patra.
A: La ce semne te refereai?
D: Mai intai de toate anul 2009 va fi hotarator. In a doua jumatate Pamantul va avea
de infruntat anumite cataclisme grave, unele soldate chiar cu pierderi de teritorii. Apa va
revendica pamantul si multe din asezarile de pe tarmuri vor fi afectate. Apoi vor incepe sa
creasca in intensitate vulcanii, ceea ce va duce la trezirea unora ce se credea a fi de
mult stinsi. Cutremurele de parnant se vor inteti si vor aparea concomitent in diverse
zone. In anul 2011 omenirea va avea de infruntat o grava furtuna solara, care va face ca
electricitatea sa fie imposibil de furnizat. Furtunile electromagnetice vor sterge sistemele
informafionale, facandu-le inutilizabile.
A: Stii cumva cand pleaca urmatoarea nava spre Inua, poate obtin un bilet!
D: Din pacate nu exista nave catre acea destinatie!
A: Din relatare inteleg ca ne asteapta o perioada sumbra.
D: Este o perioada ca oricare alta. Pamantul isi va incepe purificarea si noi trebuie sa
trecem prin aceasta impreuna cu el. Va fi o perioada dificila, insa ceea ce va veni merita. Va
fi intr-un fel o alta lume. Eu nu stiu cum sa iti explic ca sa ma intelegi. Aceste lucruri
trebuiesc traite, vazute, altfel nu ai la ce sa te raportezi.
A: Poate la o lume utopica! Ar fi bine sa fie asa, sa ne trezim intr-o lume perfecta.
D: Dupa cum spuneam, asa va fi, dar nu dintr-o data. Vor fi cativa ani de bulversare
totala, ani in care totul se va schimba si toate vor trebui reformulate. Ma refer aici inclusiv la
stiinta si religie.
A: Cat crezi ca va dura aceasta perioada de stabilizare?
D: Intre trei si cinci ani terestri.
A:Inainte sau dupa 2012?
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D: Dupa. Inainte va trebui sa intelegem ca nu suntem singuri in acest univers.
A: Din cate stiu in 2012 Pamantul se va alinia cu centrul galaxiei, care este o gaura
neagra. Imi poti spune ce este gaura neagra?
D: Gaura neagra este locul in care nu exista nici o dimensiune. Este vid absolut. Este un
fel de punct zero al universului, un loc in care creatia inceteaza sa mai existe.
A: Adica nu exista nimic? La ce foloseste?
D: Este locul unde toate rezidurile se descompun, atrase de o uriasa forta rotativa. Aici sunt
inghitite planete stinse, asteroizi, comete, praf. Daca vrei o poti compara cu un malaxor
gigantic in care tot ceea ce intra este desfacut, redus la nivel subatomic si apoi transformat
in energie, caci nimic nu trebuie irosit.

A: Se spune ca sunt porti de trecere catre alte lumi.
D: Nu, ele sunt ceea ce ti-am spus. Conexiunile intra-universuri sunt facute cu ajutorul
unor vortexuri, care exista de cand exists creatia. Bineanteles ca asemenea conexiuni pot fi
create si artificial.
A: Cum?
D: Cu ajutorul gandului si a unor imense cristale. Prin proiectia ideii in cristal, se creeaza o
forma-gand care este amplificata si aceasta creeaza o perturbare in Matrice, care la randul
ei formeaza in plan fizic, adica ma refer in cosmos, un fel de canal, foarte asemanator
unui tunel, care comprima spatiul, creand o punte de legatura intre universuri.
A: De aici trebuie sa inteleg ca exista mai multe universuri?
D: Ele sunt zece.
A: Si fiecare univers este ca al nostru?
D: Ele sunt individuale. Se aseamana doar la nivelul creatiei si au corespondenta in
Matrice, insa fiecare este de sine statator si are propria organizare.
A: Si Dumnezeu este coordonatorul tuturor?
D: Depinde acum la care Dumnezeu te referi.
A: La cel caruia ne rugam.
D: Da, ne rugam unui Dumnezeu, pe care l-am mostenit, insa el nu este Creatorul. Fiecare
Univers isi are propriul Creator si propriile entitati coordonatoare, insa deasupra tuturor sta
ceva mare, imens, o forma de energie, pe care o putem defini ca fiind Dumnezeul Suprem,
Originea, Absolutul. Toata creatia se afla in El. Adica toate Universurile, Lumile, ceilalti
Dumnezei Coordonatori si entitati. El inglobeaza tot.
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A: Si in afara Lui exista ceva?
D: Nu stiu, nu cred. Nu cred ca stie cineva!
A: Dar daca si el face parte dintr-un alt Dumnezeu?
D: Interesanta idee, dar inuaki au aceste lucruri scrise in Codul Legilor si nu am vazut
si nici nu am auzit asa ceva. Poate exista, insa atunci nimeni nu a ajuns la acel grad de
constientizare incat sa demonstreze acest lucru.
A: Oricum nu conteaza. Deja ceea ce mi-ai spus depaseste capacitatea de asimilare.
D: Da, caci noi ne raportam strict la stiinta si cunoastera pamanteana, insa acestea sunt
doar limitari impuse de semenii nostri. Creatia este cu totul altceva. Nu are nici o legatura
cu ceea ce stim, sau percepem. Omul nu este doar un mecanism, este ceva mult mai
profund.
A: Asta stim cu totii! In noi exista inglobat sufletul care este nemuritor.
D: Nu prea inglobat!
A: Adica?
D: Sufletul, asa cum ii spui tu, nu se afla inglobat in corp, adica nu in totalitate.
A: Dar unde se gaseste?
D: El se afla undeva sus, deasupra fiecarei entitati.
A: Si cum sta acolo?
D: Sa iti explic. Deasupra fiecarui om se afIa ceva foarte asemanator cu un balon. Este o
formatiune transparenta, alburie, in care se gaseste un fel de copie in miniatura a formei fizice.
Imagineazati-o ca un fel de dublura de mici dimensiuni. Acest balon se afla legat de corp
cu un cordon gros, rasucit, care pleaca de la aceasta formatiune si o leaga de trup in zona
capului. Aceasta funie este cam de 15-20 de centimetri. Adica cam atat are la maturitate,
caci la nastere este foarte subtire, cam de un centimetru. Cu cat omul inainteaza in varsta
cu atat ea se ingroasa, pentru ca apoi, cu apropierea mortii sa se subtieze, ajutand astfel ca
desprinderea de trup sa se faca usor.
A: Bine, dar daca persoana este tanara si moare intr-un accident?
D: Asta nu conteaza, caci dimensiunea lui corespunde unui om matur. In caz de accident
se produce o rupere brusca. Este o desprindere agresiva, dureroasa.
A: Si asta este tot? Noi suntem legati de un fel de balon?
D: Nu, cu siguranta. Este forma simpla de a-ti explica acest aspect. Noi suntem legati
de sfera cu acest cordon, dar din locul de legatura cu corpul, pleaca mii de ramificatii,
care se regasesc in tot corpul. Ele sunt asemeni unor radacini. Au diverse culori si grosimi.
Spre exemplu la nivelul degetelor sunt subtiri si albastre.
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A: Ce se intampla daca un om isi pierde o mana? Se retrag?
D: Nu. Acestea raman acolo, ca si cum mana ar exista in continuare.
A: Ce se intampla cu ele in momentul mortii?
D: Inainte de ruperea cordonului, acestea incep sa se retraga usor. Intai cele de la maini
si picioare, apoi din umeri si solduri, urmeaza cele din stomac si cap, iar ultima se retrage
cea din inima.
A: Unde se retrag?
D: Toate se retrag intai intr-un canal situat in sira spinarii. Chiar si cel din inima. Aici stau
cam trei zile si abia apoi se rupe cordonul si atunci sfera poate pleca.
A: Este adevarat ca omul ia cu el faptele sale?
D: Faptele nu. Insusirile, calitaitile, defectele da.
A: Si faptele unde raman?
D: Ele sunt in Matrice. Acolo s-au dus cand au fost create si tot acolo vor ramane.
A: Noi numim aceasta Cronica Akasha.
D: Este Matricea Universala a Crea|iei.
A: Seamana cu o banca uriasa de date, un fel de calculator gigantic?
D: Da, ii poti spune si asa, dar un calculator a fost creat de cineva, pe cand Matricea a
existat dintotdeauna. Ea nu a fost creata. Ea ne-a creat.
A: Tu ii spui Matrice lui Dumnezeu?
D: Nu. Dumnezeu este coordonatorul Matricei. Matricea este de sine statatoare. Este o
forma de energie.
A: Nu inteleg. Imi poti explica?
D: Nu stiu cum.
A: Dumnezeu si Matricea sunt concepte diferite?
D: Nu, dar nu sunt acelasi lucru. Dumnezeu si Matricea au existat din totdeauna. Au
aceeasi structura energetica insa nu sunt acelasi lucru. Dumnezeu poate lucra cu Matricea,
pe cand Matricea nu poate actiona asupra lui. Din Matrice a fost scoasa Creatia.
A: Descrie-mi Matricea.
D: Matricea este forma primordiala de energie. Aici se gasesc toate formele-gand, ideile,
amprentele si energiile a tot ceea ce a fost creat sau va fi. Din toate universurile.
A: Este cumva Sfantul Duh, pe care Dumnezeu l-a sullat deasupra oamenilor atunci cand
i-a creat?
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D: Intr-un fel. Oamenii si totul a fost creat din energia Matricei, iar sufletul din Dumnezeu.
Doar sufletul este Dumnezeu.
A: Noi stim ca suntem creati dupa chipul si asemanarea Tatalui.
D: Totul este creat din Tatal, si planta si animalul si piatra. Forma, trasaturile, insusirile
sunt ale Matricei, caci din energia ei au fost rupte. Conceptul si deci dublura, proiectia sunt
aidoma Creatorului.
A: Si plantele au acea sfera?
D: Da, totul. Si planta si animaiul si piatra. Plus toate entitatile pe care nu le putem vedea
acum cand suntem incarnati.
A: Bine, dar ...
D: As dori sa ne oprim. Ma simt obosit.
Dupa plecarea sa ma asez pe canapea in locul lui. Caut sa ii simt prezenta, sa ma
identific cu el. Ma gandesc cata maturitate si intelepciune se ascunde in acest trup firav.
Incerc sa ii penetrez trairile, gandurile. O multitudine de intrebari imi vin in cap. As dori sa
imi poata raspunde la toate, sa il grabesc, insa stiu clar ca nu trebure sa depasesc o
anumita limita.

III
A: Te rog sa reluam de unde am ramas la sedinta precedenta.
D: Ramasesem la plante si animale.
A: Da vorbeam de acea sfera.
D: Da, ea exista la toate si tot. Tot ceea ce a fost creat are asa ceva. Stii, cand omul isi
face o casa, ea apare intai sub forma unei sfere nelegata de nimic. Ea pluleste in jurul
persoanei care o vrea, care a gandit-o. Cu cat omul se apropie de finalitate, cu atat ea se
contureaza mai tare, in momentul in care incepe constructia, ea vine si se leaga de locul
respectiv, si ramane acolo atata timp cat exista casa.
A: Si daca iti cumperi un apartament sau o casa? Ma refer ca nu o faci singur, ci o iei de
la altcineva?
D: Atunci iei si sfera, caci ea este a locului si nu a persoanei. Partea proasta este ca
preiei si amintirile si trairile celor ce au stat acolo. Si durerea si bucuria si moartea.
A: Si asta ne influenteaza?
D: Da.
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A: Sunt anumite persoane care pot veni si curata casa. Ma refer energetic si vibrational,
Ele pot citi chiar anumite lucruri care s-au petrecut in acel spatiu.
D: Da, caci ele se racordeaza la aceasta sfera si obtin informatii. Daca au capacitati ei o
pot curata, facand-o sa fie fara interferente sau remanente.
A: Dar nu o pot anihila si crea alta in locul ei?
D: Nu, caci ea este a locului respectiv. A fost facuta odata cu creatia si va inceta sa
existe cand creatia va disparea. Este o lege.
A: Deci Dumnezeu ne-a creat pe noi si avem acea sfera. Noi putem crea si ceea ce
concepem are aceeasi sfera?
D: Nu aceeasi sfera ci ceva similar. Da, asa este caci noi putem crea, deoarece
suntem din Dumnezeu. De asta omul poate inova, concepe lucruri noi. Acest aspect sta la
baza dezvoltarii, a progresului.
A: Asta inseamna ca noi putem lucra cu Matricea.
D: Da. Noi oricum lucram cu Matricea chiar daca nu concepem nimic, deoarece toate
trairile si faptele noastre se duc in Matrice.
A: De ce?
D: Pentru ca ele sunt forme de energie si Matricea este cea care inmagazineaza
energia.
A: Si karma, destinul, tot de aici vine?
D: Nu vine ci se regaseste acolo. Tu faci o fapta. Sa zicem ca ajuti un om si se
vindece. In Matrice intra forma de energie, gandul bun, dorinta ta de a ajuta si lasa acolo
o amprenta. Aceasta este conservata si la un moment dat cand ai nevoie iti este trimisa
inapoi.
A: Si cu faptele rele ce se intampla?
D: Faptele rele, daca le putem numi asa, sunt de fapt forme-gand de energie negativa.
Nu se intampla nimic in Matrice din cauza lor. Persoana este cea care va avea de suferit.
Atunci cand se va considera necesar, acestea vor fi trimise persoanei inapoi. Stii, de
fapt trebuie sa existe un echilibru. Cu cat ai mai multe forme-gand sau forme-fapte de
polaritate negativa, cu atat vei fi mai des bombardat cu ele. Sunt asa numitele ghinioane.
A: Dar omul nu trebuie sa tinda catre bunatate, armonie?
D: Ba da, caci Matricea in starea ei primordiala este armonie, iubire, perfectiune. De
aceea toate lucrurile care nu corespund polaritatii ei trebuie scoase si eliminate. Si cum se
poate face acest lucru? Prin trimiterea lor catre cel care le-a general, caci doar creatorul
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poate disipa in elemente si energie produsul sau.
A: Bine, dar ingerii karmei exista?
D: Da, asa sunt ei cunoscuti aici, insa sunt entitati coordonatoare ale Matricei. Ei se
afla in perfecta armonie cu aceasta, traiesc in ea si sunt responsabili cu pastrarea
echilibrului. De aceea ei vegheaza ca la reintrupare sa se respecte legea. Omul ia inapoi
ceea ce a dat. Matricea i-a dat initial sanatate, pace, echilibru, inteligenta si el a dat ura,
dusmanie, patima, atunci el va primi inapoi tot aceste vibratii.
A: In alta viaja?
D: Da, dar nu in mod obligatoriu. Oricum este de preferat sa primeasca totul inapoi in
aceeasi viata. E mult mai usor.
A: Dar noi toti am fost egali, candva, Nu?
D: Noi toti suntem egali. De fapt totul in Univers si Matrice este egal. Noi toti aici, pe
pamant suntem inter-conectati. Facem parte din acelasi segment al matricei. Inua spre
exemplu, face parte din alt segment, cu toate astea noi suntem legati la nivel matricial.
Suntem de sine statatori dar totusi impreuna.
A: Inseamna ca pamantenii sunt frati?
D: Da. Facem parte din aceeasi energie, idee, conceptie, creatie. In matrice avem un
anume segment de unde am fost creati. Energia acelui loc ne corespunde si influenteaza.
La nivel subtil suntem interconectati. De ceea ce i se intampla unuia, se intampla de fapt
tuturor. Ba mai mult, pamantuI si sistemul solar este in stransa legatura cu omul. Faptele
unui singur om influenjeaza totul.
A: Bine, dar de ce sa fiu eu responsabila ca un om s-a hotarat sa lanseze bomba
atomica?
D: Pentru ca tu ai acceptat tacit. Daca cei care nu sunt de acord s-ar fi unit, sau daca
tu ai fi gandit macar ca acest lucru nu este bine, ci este rau, ca trebuie oprit cumva,
daca ai fi dorit din toata inima ca acest lucru sa nu se intample, forma ta gand, ar fi intrat in
matrice, ar fi fost transformata in valuri de energie si ar fi putut fi preluata de alte
persoane. Acum pe pamant lumea se afla intr-o grava Ietargie. Oamenii nici macar nu isi
mai doresc pacea, linistea. Ma refer la dorinte adevarate, izvorate din suflet, nu doar
exprimate, asa, pentru ca da bine.
A: Eu nu cred ca doar ideea mea de pace, ar da rezultate.
D: Tu nu crezi, ceilalti nici atat, asa ca mai bine nu ne batem capul si lasam lucrurile
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sa curga de la sine, bazandu-ne pe faptul ca altii, mult mai destepti si mai pregatii vor face
asta pentru noi. De ce sa muncesti cand poti sta?
A: Nu este chiar asa, noi nu stim aceste lucruri. Ceva am auzit, insa nimeni nu
crede, deoarece ele nu se pot demonstra.
D: Ba se pot demonstra, numai ca ele trebuie sa izvorasca din interiorul fiecaruia si
nu sa fie spuse de altii. Pamantenii au fost invatati sa se ia dupa concepte, prejudecati
sau informatii servite de altii. Noua ni s-a spus ca ne nastem, traim si murim. De ce? Cine
a hotarat asta?
A: Dumnezeu.
D: Nu. Noi am hotarat. Noi am creat in Matrice o forma-gand-energie, la care
bineinjeles ca ne-am racordat cu totii, ba mai mult ne racordam si copii, explicandu-le cu
argumente stiintifice aceste lucruri. Noi ne-am programat. Ia spune tu ca nu vrei sa te
racordezi, ca nu accepti, ca nu faci parte din grup, ca vrei altceva.
A: Si o sa reusesc?
D: Ba mai mult! Vei crea o noua forma-gand-energie, la care se vor putea afilia toti
cei ce vor dori sau vor intelege.
A: Si cum sa ii fac sa inteleaga?
D: Eu propun tuturor celor ce vor citi aceasta carte-sa se racordeze impreuna cu noi in
fiecare duminica ora 22.30 la o noua forma-gand-energie. Noi cream in acest moment in
matrice o forma-gand-energie care spune ca omul nu este muritor. El se naste, ajunge la
maturitate si ramane asa. Puternic, sanatos, viguros.
A: Bine, dar asta presupune ca ne vom suprapopula. Ca se vor naste infinit de multi.
D: Fii fara grija, caci totul este stabilit. Numarul de suflete nu va fi decat cel stabilit in
Matrice. Nu se poate altfel.
A: Pai daca nu moare nimeni, dar totusi vrei sa pleci?
D: Asta se va regla de la sine.
A: Bine sa incercam. In fiecare duminica de la 22.30. Ce trebuie sa facem?
D: Pret de 5 minute ne vom spune in mod repetat ca suntem tineri, maturi, sanatosi,
vigurosi, buni, plini de iubire si ca moartea nu exista. Ca suntem vesnici.
A: De incercat putem incerca, dar daca fiecare gandeste altfel sau mai pune ceva de
la el?
D: Fiecare cuvant degaja o anume energie si culoare. Forma-gand-energie, din matrice,
pe care noi am creat-o va putea fi accesata doar de cei ce transmit acelasi gen de vibratie.
Nimic altceva nu o va putea penetra, deoarece ea a fost facuta pe o anume lungime de
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unda, pe o anume frecventa.
A: Bine, asa vom face.
D: Merita!
A: Spuneai ca tot ceea ce omul creeaza, se manifesta la inceput sub forma de sfera si
apoi in plan material. Ce se intampla cu lucrurile care au fost facute de altii si noi le
cumparam?
D: Ele au sfera lor. Spre exemplu, cand cumperi un calculator, la baza lui a stat o idee,
care a creat in Matrice o forma-gand-energie care s-a materializat. Obiectul initial are
acea sfera, la care sunt legate restul.
A: Adica daca cumpar un tricou, el nu are propria sfera?
D: Nu, el este legat de cea initiala.
A: Bine, dar spre exemplu, se stie ca sunt diamante blestemate, care aduc ghinion
proprielarilor.
D: Vorbeam de lucruri facule de om. In natura lotul are propria sfera izvorata direct
din Matrice. Adica tot ce a fost creat de Dumnezcu are sfera proprie, individuala, dar care
este conectata la o alta mai mare; creatiile omului, au sfera proprie, insa este comuna,
este una singura indiferent de cat de multe copii se fac si arata altfel, are alta energie,
este diferita de cea izvorata din Matrice.
A: Dar daca vecinul meu merge la acelasi constructor si isi face o casa ca a mea?
D: Nu conteaza, poate fi identica, insa va avea propria ei sfera, deoarece creatorul este
diferit.
A: Si cum ramane cu faptul ca hainele pastreaza amprenta omului care le-a purtat?
Inseamna ca energia se duce in sfera comuna si de acolo o pot lua toti?
D: Nu, energia ramasa este un fel de amprenta a lucrului. Daca, spre exemplu,
mostenesti un pat vechi, vei avea parte de trairile celor care au dormit in el. Daca il cureti,
schimbi tapiseria, il vopsesii, atunci energia dispare, el devenind ca nou. Daca amprenta
ar fi fost lasata in sfera, atunci nu ar fi putut fi scoasa.
A: Si animalele?
D: Ele au o sfera proprie, dar mai mica, care la randul ei este racordata la o alta
uriasa, imensa, in care se regasesc caracteristicile rasei. La fel se intampla si cu pietrele,
plantele si restul.
A: Am Inteles. Spune-mi cand un om moare, unde se duce sfera lui?
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D: In Matrice, in segmentul din care face parte.
A: Exista iad? Ma refer la iad asa cum il intelegem noi?
D: Nu stiu cum intelegem noi iadul, dar sfera se duce la locul ei, care corespunde
incarcaturii. In segmentul nostru in Matrice sunt diverse niveluri. Aici sferele stau in
conformitate cu vibratia lor.
A: Stau si ce fac? Stau pur si simplu?
D: Nu, interactioneaza cu celelalte aflate acolo, in special cu cele corespondente.
A: Pai nu este pierdere de timp?
D: Asta incerc sa iti spun si eu. Noi ne dorim sa crestem cat mai repede, si implicit si
murim, pentru a ajunge inapoi in Matrice. De ce? Nu am reusit inca sa inteleg. Locul nostru
este pe planeta din care facem parte. Trebuie sa o ajutam cat mai mult, sa o desavarsim,
sa ajungem sa cunoastem adevarul si creatia, insa noi venim si ne grabim sa plecam.
A: Iti dai seama ce ar insemna sa traiasca Hitler la nesfarsit, criminalii sau dictatorii?
D: Nu ar mai fi. Daca omenirea ar fi racordata la viata, la pace, sanatale si vesnicie,
acestia nu ar mai putea veni aici pana cand nu ar fi la fel ca ceilalii. Ar fi exclusi de la
incarnare, ma refer la incarnare aici, de insasi matricea. Ea nu ar mai permite, iar datorita
vibratiei lor, ei ar fi scosi din segmentul matricial al Terrei si dusi in alta parte, la un alt
segment ce corespunde vibratiei lor.
Trebuie sa intelegi ca cei multi dau tonul.
A: Ar fi bine ca o parte din guvernantii nostri sa fie scosi si dusi!
D: Doriti -va. De fapt hai sa ne dorim cu totii in fiecare duminica seara ca cei care nu
corespund Adevaruriior Matricii sa fie scosi, eliminati, dusi in alt segment.
A: Eu cred ca este o chestiune de karma. Asta meritarn.
D: Este o ineptie. Spunand asta noi ii acceptam si de fapt ei raman aici cu ajutorul
nostru.
Noi nu mai avem nici o karma. De fapt omenirea se afla pe punctul de a termina cu
legea karmei.
Noi nu mai datoram nimanui nimic si deci nu trebuie sa mai plecam capul. Trebuie sa
spunem, fiecare in sinea noastra, sa strigam vecinului, rudelor: Gata! Ne-a ajuns! Pana
aici! Stop! Incepand de acum suntem liberi! Sa cerem Matricei sa ii ia pe toii cei ce ne
incalca liberul arbitru, pe cei ce fura Adevarul, pe cei ce ne inrobesc sau asupresc in vreun
fel. Resursele, apa, aerul, mancarea, combustibilul, bogatiile planetei sunt ale tuturor. Este
o tampenie sa crezi ca Dumnezeu ar da drept de proprietate, asupra unei parti din creatia
sa, unui singur om, unei singure familii. De ce?
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Cere-ti-va drepturile! Faceji asta pentru noi, urmasii vostri!
A: Ce frumos si simplu suna! Iti dai seama ca este o utopie? Cei ce detin bogatiile
planetei au acest privilegiu de secole, de generatii.
D: Si primilor cine le-a dat acest drept? A hotarat Dumnezeu asta? Au vreun act? Vreo
intelegere cu El? Ei singuri si le-au dat. Au luat ceea ce nu le apartinea, ba mai rau, au
luat de la noi toti.
A: Bine, dar daca dreptul Ia proprietate nu ar fi respectat, atunci ar fi haos!
D: Nu, caci atunci oamenii ar intelege ca detin totul si pot lua orice oricand Ie trebuie. A
lua in plus fata de nevoi, nu foloseste la nimic. Daca nu ar mai exista competitia cu
vecinul, daca nimeni nu ar mai invidia o casa sau o masina, atunci cum ar fi? Sa stii ca si
tu poti avea orice, daca vrei sau isi doresti acest lucru.
A: Ar fi frumos!
D: Eu spun doar ca asa trebuie sa fie si cu siguranta asa va fi. Oamenii si planeta
merita acest lucru. S-a ajuns in acel punct in care omenirea trebuie sa isi ia fraiele propriului
destin in maini. Sa hotarasca singuri pentru ei. Sa se gospodareasca si sa se chibzuiasca
singuri. Sa isi creeze propriile legi si proprii guvernanti. Sa nu mai accepte ca Adevarul si
Viata lor sa fie furate.
A: Si cum putem face aceste lucruri?
D: In primul rand trebuie sa credeti ca orice poate fi schimbat. In al doilea rand sa cereti
Matricei eliberarea de sub sclavie si dreptul la libera guvernare.
A: Dar noi suntem cei ce ne-am ales guvernantii!
D: Nu, in niciun caz. Ei ne-au fost impusi. De altfel cei ce guverneaza planeta sunt
mereu aceiasi. Intr-adevar se schimba, ma refer ca fizic, nume, locatie dar ei sunt aceiasi
de mii de ani. Se succed intre ei, se plimba de colo-colo, dar in esenta ma refer ca formagand-energie sunt aceiasi din totdeauna.
A: Te referi la diversele organizafii oculte, care se spune ca, conduc lumea?
D: Da, cu singurul amendament ca ei chiar o conduc. Totul: alegerile, democratia,
libertatea, legile, drepturile sunt de fapt un simulacru, o farsa. Gindeste-te daca te pun
sa alegi obligatoriu intre doi candidaii la presedentie. Unul este violator si altul criminal. Nu
ai alta optiune. Pe care il alegi?
A: Pe niciunul. Nu ma duc la vot.
D: Exact, si iese oricum unul din ei! De ce? Pentm ca altii cred ca au argumente in
favoarea unuia sau altuia!
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A: Bine, dar si daca ma duc votez cu oricare, logica spune ca iese tot unul din cei doi.
D: Corect, dar ai optiunea sa boicotezi alegerile. Sa strigi in gura mare. Daca nimeni nu
s-ar duce, daca ar fi prezenta zero, atunci nici unul nu ar mai putea fi. Este un prim pas.
A: Da, dar se vor duce oamenii lor, rude...
D: Argumente avem tot timpul. De altfel ni s-a prezentat viata ca fiind dependenta de
logica. Intuitia si sufletul nu trebuie ascultate! Incearca ceva si abia apoi spune ca nu se
poate!
A: Poate o sa incercati voi, cei nou sositi, caci noi am obosit!
D: Da, e mai simplu sa lasi mostenire problema... mult mai simplu, decat sa iti bati
capul sa o rezolvi....
A: Pai voi, cei de acum, ma refer la copiii de cristal, cei indigo... Apropo, tu faci parte
dintre acestia?
D: Nu. Ei sunt altfel de suflete.
A: Am auzit ca sunt foarte speciali...
D: Da, dar nu toti. Nu toti cei ce au in structuri culoarea indigo sunt veniti sa ajute
planeta. Unii dintre ei au fost special trimisi pentru a o dezechilibra, tocmai acum, in
acest moment. De altfel Aghton iti transmite ca nu orice copil hiperactiv si prost crescut
trebuie tratat cu indulgenta. Bunul simt nu are legatura cu culoarea campului. Parintii lor
sunt cei ce se prevaleaza de anumite aspecte si incearca sa puna insuccesul educatiei pe
seama unor lucruri citite. De asemenea autismul, doar in rare cazuri are de-a face cu
inadaptarea la lumea actuala.
A: Bine, dar se spune despre copiii cu autism sau diverse deficiente ca nu corespund
vibratiei planetei...
D: Nu au cum sa nu corespunda deoarece vin din acelasi segment al Matricei. Ei se
afla acolo de la inceputul Terrei, corespund ei, ba mai mult depind de aceasta.
A: Si atunci ce este cu ei?
D: Nu ma refer la toti, insa majoritatea sunt cei ce au gresit fata de planeta sau oameni.
Ma refer la greseli enorme, monstruoase. Ei lasa prin moarte aceasta greutate in Matrice.
La randul ei aceasta reactioneaza si la urmatoarea icarnare ii trimite intr-un fel de stare de
letargie, pentru a nu mai fi apti sa faca acelasi lucru si totodata pentru a putea sa le trimita
inapoi ceea ce au facut. De aceea ei sunt respinsi de semeni, marginalizati. Cu toate astea,
datoria noastra este sa ii ajutam, sa ii sprijinim, caci ei sunt ai nostri, sunt noi insine. La un
anumit nivel ne intrepatrundem.
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A: Si ceiialti, care nu fac parte din aceasta categorie?
D: Ei sunt suflete nobile, sensibile, speciale, dar care si ele la un anumit moment al
fostei existente an perturbat grav campul matricial. Sunt intr-adevar foarte putini. Ii
recunosti dupa faptul ca nu sunt agresivi si in ciuda problemelor lor, radiaza iubire; sunt
calini, placuti, simt nevoia de apropiere, de contact, iar cei ce ii intalnesc ii simt prieteni. Ei
sunt cei ce au venit aici cu un scop bine stabilit. Majoritatea au fost pionieri sau
inventatori sau deschizatori de drumuri. Ei au lasat ceva omenirii, poate prost folosit sau
inteles si acum au venit sa schimbe. Ei pot revolutiona anumite domenii. Problema lor este
ca ei traiesc in doua lumi, daca ma pot exprima asa. Adica ei vad si ceea ce noi nu vedem.
Oamenii nu au inca capacitatea de a-i ajuta. Ii indoapa cu medicamente si ii baga in
anumite programe de socializare.
A: Aici te contrazic! Aceste lucruri Ii ajuta!
D: Nu este adevarat. Ii ajuta sa devina la fel cu ceilalti, cand ei sunt speciali. Ar trebui
lasati liberi, canalizati din umbra, facuti sa isi dezvolte adevaratele talente. Ei sunt cei ce
pot demonstra ca exista si.altceva dincolo de materie, ca forta gandului este cea mai
puternica unda vibratorie, ca spatiul si timpul pot fi stapanite, supuse.
A: Deja m-ai pierdut! Nu vreau sa ma contrazic! Imi poti vorbi despre copiii indigo, cei
veniti in ajutorul planetei? De unde sunt ei?
D: Ei sunt fie din acelasi segment al Terrei, fie din alte segmente. Cei ce vin din acelasi
loc matricial sunt entitati elevate, sosite ca deschizatori de cale, de drumuri. Cei ce vin din
alta parte, sunt entitati superioare, aduse din alt segment, chiar de catre Matrice, cu
scopul de a ajuta planeta. Ambele categorii au posibilitatea de a-si accesa memoria
matriciala constient si de a-si folosi cunostintele. Ei se vor adapta cel mai bine si mai rapid
la noua vibratie. Tot ei sunt cei ce vor fi apti in a ajuta la recuperarea Terrei, la tratarea ei.
A: Si cu noi ceilalti, cu cei care nu se vor incadra in noii parametri, ce se va intampla?
D: Ei vor fi condusi catre un alt segment al Matricei. De altfel in interiorul ei, acest lucru
se intampla mereu. La o anumita perioada, se curata segmentele. Se aduna tot ceea ce
corespunde unei anumite start energetice si vibrationale, se cumuleaza si se creeaza un
nou segment matricial.
A: Ca un fel de noua comunitate?
D: Da, exact. Acestia sunt pusi impreuna, si vor sta asa pana cand se va face iar o
curatare.
A: Este situatia in care ne gasim noi acum?
D: Gandeste-te ca si aici, la inceput au fost adusi cei cu vibratie egala. In sute de mii de
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ani, s-a produs o departajare, iar acum a sosit momentul sa se product egalizarea.
A: Este prima egalizare?
D: Nu este a treia.
A: Imi poti spune despre celelalte?
D: Nu, caci nu le cunosc.
A: Sa inteleg ca din timp in timp universul separa entitatile. Raman cele bune impreuna
si cele rele pleaca?
D: Nu putem imparti in bun si rau. Matricea este cea care hotaraste cine sta si cine
pleaca. Este mai mult o chestiune de vibrate.
A: Si lucrul asta se intampla pretutindeni? Pot fi aduse laolalta entitati din toate
segmentele?
D: Da, daca ele sunt compatibile vibrational si daca s-a hotarat crearea unui
segment cu o anumita scara vibratorie.
A: Pai nu fac parte din universuri, planete, specii diferite?
D: Dupa cum spuneam, la un anumit nivel suntem interconectati. Suntem toti facuti din
acelasi aluat.
A: Da, dar ne supunem altor legi. Daca ar fi sa luam pamanteni si inuaki, si sa ii punem
intr-un Ioc, ce ar iesi.
D: Acest lucru este imposibil, caci ei nu corespund vibrational. Inuaki au fost candva
ceea ce suntem noi acum. Nu mai exista nimeni pe Inua care sa corespunda chiar celui
mai elevat de pe Terra.
A: Adica ei sunt mai buni, mai calmi, mai iubitori?
D: Ei nu mai perturba Matricea. Cu nimic. Din contra o ajuta sa se regleze, o incarca
pozitiv.
A: Cum fac acest lucru?
D: Prin faptele, gandurile si trairile lor. Ei stiu ca sunt in permanenta racordati la aceasta
si traiesc in armonie cu ea. Nu are nici un rost sa perturbi echilibrul.
A: Vad ca ai inceput sa te foiesti. Vrei sa ne oprim?
D: Da, dar inainte de asta as vrea sa intelegi ca toate au o logica. Nimic nu exista
intamplator si de la sine. In spatele fiecarui lucru sau a fiecarei fiinte se ascunde o idee, o
forma-gand-vibratie.
A: Da, dar unele au fost create de om. Deci si omul poate materializa.
D: Da. Din pacate nu numai lucruri bune si folositoare.
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A: Animalele pot crea perturbatii in Matrice?
D: Nu, caci ele sunt racordate la sfera centrala, iar aceasta este coordonata de
entitati pazitoare, care nu permit acest lucru.
A: Si oamenii nu au?
D: Nu, caci ei au ceva in plus. Pot fi asemeni lui Dumnezeu, adica pot crea de la o
forma gand.
A: Spune-mi, aceste idei, ma refer la inventii, nu existau deja in Matrice, iar de acolo
au putut fi luate de cei carora le erau destinate?
D: !ntr-un fel, da. Unele idei exista deja, precreate. Spre exemplu, sa luam avionul. El a
fost gandit cu mii de ani in urma, de primul om care si-a pus Intrebarea cum ar putea zbura
asemeni pasarilor. Toti ceilalti, care au gandit acelasi lucru dupa el au adaugat energie acelei
idei pana intr-o zi cand cineva a nimerit pe aceeasi lungime de unda, a imbunatatit
conceptul si l-a transpus in practica, materializandu-l.
A: Dar nu exista idei puse acolo de Dumnezeu?
D: Nu. Ideile din segmentul Terrei apartin oamenilor. Mai exista si altfel de forme-gandenergie, care sunt puse de catre entitati ale altor planuri.
A: Nu inteleg.
D: Sa presupunem ca inuaki hotarasc sa va dea acces la folosirea luminii cristalelor in
prelucrarea metalului. Exista doua posibilitati. Fie este trimisa o entitate la incarnare, care Insa
are dreptul de a-si pastra memoria matriciala a segmentului initial, fie transmit o formagand-energie in segmentul matricial al Terrei. A doua varianta este cea mai des folosita.
A: Asta inseamna ca tu, avand acces la informatiile vietii ca inuaki, ai venit sa aduci
ceva special?
D: Da, dar as vrea sa vorbim data viitoare.

IV
A: Astazi as dori sa discutam despre modul cum ai ajuns tu aici, pe Terra si de ce. Tu tiai ales locul, parintii?
D: Nu prea. Ei au fost una din optiunile disponibile in acel moment.
A: Si tu ai venit, te-ai incarnat si nascut ca fiind copilul lor?
D: Nu m-am nascut.
A: Ba eu cred ca te-ai nascut. Cum altfel?
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D: Este putin mai complicat, Ei aveau un copil al lor, care s-a nascut normal, dupa noua
luni de sarcina, ca orice fiinta pamanteana. Din pacate el era o fire bolnavicioasa si ca
atare, chiar conform cu programul lui, el trebuia sa paraseasca aceasta lume. Atunci eu iam luat locul.
A: Poti fi un pic mai exact? Nu am Inteles nimic.
D: Copilul lor, pe nume David s-a nascut pentru a muri. Era un program cu care
venise la nastere. El trebuia ca la varsta de 6 luni sa plece. Atunci s-a hotarat in Matrice
ca eu sa ii iau locul.
A: Bine, dar cum? Nu si-au dat seama ca au alt copil?
D: Nu, caci eu i-am preluat trupul.
A: Hotarat, nu inteleg.
D: Copilul s-a nascut cu o sensibilitate. A fost mai tot timpul racit. La varsta de 6 luni,
mama l-a gasit in patut, in coma. A alergat cu el la spital, unde s-a incercat intoarcerea lui
la viata, insa el a murit. Pret de cateva minute, inima lui a incetat sa mai bata. Atunci,
sufletul lui s-a desprins si eu i-am preluat trupul. Medicii au crezut ca au reusit sa il
resusciteze, insa nu a fost asa. El plecase.
A: Si nu si-au dat seama?
D: Nu, nici nu aveau cum. Era acelasi trup.
A: Tu ai intrat in trup, avand constiinta ca esti cine esti?
D: La intrarea in trup stiam cine sunt. Am ajutat constient la animarea lui, insa varsta
biologica si functiile corpului nu imi dadeau voie sa ma manifest decat ca un sugar. Apoi
constiinta de sine mi-a disparut. Am uitat totul si a trebuit sa tree prin stadiile invatarii, la fel
ca orice muritor.
A: De ce?
D: Pentru a invata sa ma adaptez la vibratia oamenilor si a locului. Pentu a le intelege
mentalitatea si modul de viata.
A: Ai pierdut mult timp!
D: Nu, deloc, caci am castigat Craciunul, cu bucuria si lumina lui, Pastele, petrecerile,
joaca cu copiii. Sunt lucruri pe care nu le stiam, nu le cunosteam potentialul vibrational. Pe Inua
nu exista.
Habar nu ai cat de frumos este sa te joci in zapada! Sa te bati cu bulgari, sa iti fie frig...
A: Da, daca pui problema asa, sunt multe aspecte noi...
D: Da, iar pentru a ti le insusi trebuie sa le simti, sa le traiesti. Pana si tristetea este un
lucru frumos. Dorul de fiinfele apropiate, de catel...
A: Asta asa este, insa nu totul este frumos,
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D: Ba totul este frumos, caci este o expenerta noua, aparte. Fiecare traire sau simtamant
te definesc ca fiinta. Totul si toate converg catre a-ti Insusi lectia trairii In acest plan
vibrational. Este o scoala speciala, pe care sunt recunoscator ca o pot parcurge.
A: Si cand ti-ai dat seama de cele intamplate? Cand ai constientizat cine esti?
D: Cand aveam 5 ani. Imi amintesc ca era in seara de Craciun, care de altfel este
sarbatoarea mea preferata. Mama imi spusese ca o sa vina Mosul. Eram atat de
tensionat incat nu puteam adormi. Atunci am inceput sa imi vorbesc in gand, intrebandu-ma
anumite lucruri si tot atunci cineva a inceput sa imi raspunda. Mi-a trebuit destul de mult
timp sa inteleg. Mai rau este ca a trebuit sa ma ajut singur, deoarece nici mama, nici tata
nu au vrut sa ma asculte, ba mai mult imi interziceau sa discut subiectul cu alte
persoane. Pana si prietenul meu Vladut mi-a spus ca sunt ciudat si ca daca nu termin cu
tampeniile astea nu o sa se mai joace cu mine.
A: Asa ai luat legatura cu Aghton?
D: De fapt el a luat legatura cu mine. El mi-a spus ca am fost tot timpul supravegheat,
insa au intrat in contact abia atunci cand au considerat ca legatura mea cu Pamantul a fost
pe deplin stabilizata.
A: De ce?
D: Pentru ca exista pericolul ca amintindu-mi sa imi doresc sa plec.
A: Si era rau?
D: Da, caci eu am venit cu o misiune si acest lucru trebuie dus la bun sfarsit.
A: Aghton ti-a povestit de Inua?
D: Nu chiar povestit. A fost ca si cum m-am uitat la un film. Am vazut cu ochii mintii, ca
si cum m-as uita la televizor in cap, totul, de la nasterea mea pe Inua si pana la plecare.
Am vazut istoria planetei, mi-am retrait viata si mi-am reinsusit cunostintele. Acolo unde
aveam neclaritati, am intrebat, iar el mi-a raspuns aratandu-mi imagini, sunete si vibratii.
A; Tu ai murit pe Inua pentru a te putea naste aici?
D: Nu am murit ci am intrat in celalalt plan, dizolvandu-mi constient trupul si asteptand
momentul optim pentru a ajunge aici.
A: Deci parintii erau cumva dinainte stabiliti!
D: Nu, a fost o alegere de ultim moment;
A: Dar ai spus ca ai asteptat momentul optim!
D: Da, dar parintii mei nu erau acestia. Erau un cuplu de tineri, care erau adeptii unui
curent esoteric, care de fapt este o recreere a unei mari scoli de mistere. Fata trebuia
sa ramana gravida si sa ma aduca pe lume, iar astfel as fi beneficial de un real suport si
as fi putut manifesta bagajul meu matricial mult mai repede si in conditii optime.
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A: Si ei s-au razgandit, nu au mai vrut copil?
D: Ba da, am fosi conceput. Ba chiar am si in ceput procesul de inglobare a entitatii in
trup, insa mama s-a razgandit si a intrerupt sarcina.
A: Dar daca erai o entitate aparte, ajutata, de ce nu i s-a spus?
D: I s-a spus, insa ea considera ca este prea tanara. I-au trimis chiar si vise, trairi, insa
frica a facut-o sa nu le inteleaga. De altfel frica si ura sunt singurele sentimente pamantene
care blocheaza accesul catre cunoastere si evolutie.
A: Si nu puteai astepta alta nastere?
D: Nu, caci nu poti sta foarte mult in Matrice. Daca mai zaboveam, ar fi trebuit sa ma
dizolv sau sa ma nasc inuaki. Asa am ajuns sa iau locul lui David.
A: In Matrice, ai un anume timp la dispozitie?
D: Da, in starea premergatoare unei intrupari deosebite, ti se pastreaza insusirile si
memoria matriciala, dar energia existenta in interiorul Matricei poate perturba integritatea
entitatii, in caz ca se depaseste o anumita perioada.
A: Si cu entitatea care a fost David ce s-a intampIat?
D: Ea s-a in tors in Matrice si asteapta o noua oportunitate de a vent.
A: Si este corect fata de ea?
D: Da, caci ea a ajuns intr-un plan superior celui din care a plecat.
A: De ce?
D: Pentru ca programul cu care venise a fost lasat trupului si deci I-am preluat eu.
A: Adica ai preluat karma lui?
D: Nu chiar, caci tu intelegi karma inalt mod. Eu am preluat mare parte din perturbarile pe
care el le-a lasat in trecut in Matrice, insa doar pe cele pe care venise sa le rezolve acum.
Restul sunt ramase in segmentul matricial in care este acum si le va lua cu el cand va fi
hotarat.
A: Asta inseamna ca tu vei avea de infruntat problemele lui?
D:Da.
A: Si daca are probleme grave de sanatate? Ma refer in viitor.
D: Eu le pot face fata, deoarece este un fel de cumul care se realizeaza intre ceea ce
a lasat el si ceea ce am adus eu. Si in afara de asta, orice poate fi rezolvat, daca stii
cum.
A: Da, corect, daca stii cum.
D: Noi toti stim cum, problema este ca pamantenii nu vor sa constientizeze aceste
lucruri.
A: Imi poti descrie procesul de preluare a trupului?
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D: Da. Este inversul procesului a ceea ce numirn moarte, numai ca sfera este eliberata
brusc si exact in clipa desprinderii cordonului, de trup, o alta ii ia locul. Aceasta incepe sa se
ramifice, intrand prin crestet in sira spinarii, apoi in inima si de aici in stomac, cap si membre,
iar apoi corpul primesle un surplus de luminozitate, iesita direct din campul matricial,
Seamana la culoare si putere cu fulgerul. Este un flash scurt, dar de mare intensitate. Dupa
aceasta, simti trupul ca si cum ar fi al tau. Simti durerea, mancarimea, intepaturile, il poti
coordona si ghida dupa bunul plac.
Insa eu, cum spuneam, am avut miscarile limitate, deoarece creierul acumulase doar
cunoasterea unui copil de 6 luni.
A: Dar daca entitatea preia un trup de adult? Se poate?
D: Da, insa atunci beneficiaza de avantajele trupuluj de adult si poate face mult mai
multe actiuni.
A: Asta inseamna ca el are activa constiinta de sine.
D; Nu. Caci si el trebuie sa se obisnuiasca cu trupul, cu vibratia locului, cu pulsul
Terrei.
A: Bine, dar asta Inseamna ca va avea un mare gol, o amnezie. Nu isi va putea aminti
nimic, nu isi va cunoaste rudele, prietenii.
D: Nu va avea amnezie, caci el va prelua odata cu trupul si informatia. Amintirile
vietii prezente se afla stocate atat in Matrice cit si in creier. De fapt in Matrice ajunge formagand-energie a faptelor, iar amintirea ramane in magazinata in trup. La fel ca si trairile si
sentimentele.
A: Acestea nu influenteaza Matricea?
D: Ba da, ele creeaza perturbari, dar de alta natura si strict in segmentul matricial aferent
sufletului respectiv. Trairile si sentimentele pamantene sunt de fapt cele care dau buna
functionalitate a corpului. Acesta este un vehicul terestru care este alimentat atat cu energie si
hrana, cat si cu trairi.
A: Si cand afla entitatea ca de fapt trupul nu a fost de la inceput al lui?
D: Depinde de gradul lui de adaptare. Nu este o regula. Afla atunci cand vibratia lui
corespunde cu cea a Terrei.
A: Sunt multe asemenea persoane?
D: Nu stiu. Stiu doar ca de pe Inua au venit 10.
A: Odata cu tine?
D: Nu, la distante de timp. Eu am fost al treilea.
A: Si restul stiu, sunt constienti?
D: Aghton mi-a spus ca se poate comunica doar cu sapte in afara de mine.
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A: Si cu ceilalti doi ce s-a intamplat?
D: Preluarea a esuat. Sunt anumite riscuri.
A: Nu au sansa sa isi revina?
D:Nu.
A: Si cat timp vor sta asa?
D: Vor reusi sa piece odata cu moartea trupului, iar aceasta moarte va sosi abia atunci
cand se va termina programul acestuia.
A: Si nu se poate face nimic?
D: Nu, caci legile trebuie respectate. TotuI are o logica.
A: Dar de ce s-au intamplat aceste accidente?
D: Din cate am inteles, la unul preluarea a durat prea mult, trupul nu a fost suficient
oxigenat iar creierul a fost afectat si celalalt a suferit un accident in momentul preluarii.
Entitatea care ocupa trupul, s-a razgandit exact in momentul cand noul cordon se fixa si
astfel trupul este acum animat de doua suflete, ceea ce face ca in prezent sa existe o
perturbare grava a sistemului, care nu mai poate fi coordonat.
A: Dar aceste lucruri nu erau dinainte stiute?
D: Nu, de unde sa stii ca entitatea nu respecta legea, ca se opune?
A: Si cu ceilalti ce s-a intamplat?
D: Stiu ca sunt bine, a inceput comunicarea si totul decurge normal. Unul este chiar mai
avansat deca mine, caci beneficiaza de sprijinul ambilor parinti.
A: Cu ce se ocupa parintii lui?
D: Sunt cercetatori, insa fac parte din Ordinul Rosicrucienilor si deci au acces la o inalta
cunoastere esoterica.
A: Dar nu sunt tot o organizatie de tip satanist?
D: Nu, sunt cu totul altceva. E drept ca anumite ramuri, au devenit interesate mai mult de
propria bunastare decat de evolutie sau altruism, insa cei la care fac referire, cu siguranta
nu sunt negativi.
A: Si sunt in Romania?
D: Nu, eu sunt singurul de aici. Dintre cei care au reusi preluarea, trei sunt in America,
unul in Franta, unul in China si doi in Germania.
A: Cu tine fac sapte. Al optulea unde se afla?
D: Intr-un loc special, pe care Aghton nu ti-I poate spune.
A: Eu am vorbit cu Aghton?
D; In mare parte.
A: De ce a fost ateasa aceasta repartizare?
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D: Repartizarea s-a facut functie de importanta evenimentelor ce urmeaza sa vina.
A: Deduc ca noi, cu Franta si China nu o sa avem parte de lucruri deosebite.
D: Din contra, insa aici nu este asa de mult de lucru. Totul va curge lin.
A: De ce?
D: Pentru ca aici noi beneficiem de constiinaa colectiva a inaintasilor nostri, care ne va fi
de mare ajutor.
A: Ce vrei sa spui cu asta?
D: Aici pe acest pamant au trait fiinte foarte evoluate, care au lasat viitoarelor generatii un
fel de bula energetica care contine informatii de o mare valoare. Ele vor fi revelate la un
anumit moment. Totodata prin accesarea acestora, noi vom capata explicatii la toate
intrebarile care au fost puse de-a lungul evolutiei, intrebari a caror raspunsuri reale, au fost
de obicei ascunse, mascate sau trunchiate.
A: Imi poti da un exemplu?
D: Nu, caci nu este sarcina mea.
A: Si mai este mult pana cand vom putea accesa acest tezaur?
D; Nu. Unii chiar iI acceseaza, ba mai mult, impartasesc informatiile primite.
A: Si noi de ce nu stim?
D: Ba auzim, dar nu suntem interesati. Majoritatea crede ca sunt povesti.
A: Toata Romania a fost populata de aceste fiinte?
D: In special centrul tarii actuate, intr-unul din munti este chiar ascuns un tezaur
informational deosebit de important.
A: Si de ce nu a aflat nimeni?
D: Aghton spune ca stiu destul de multi, insa ca nu vor sa spuna. Sunt persoane care
chiar au intrat acolo.
A: Este tipic romanesc. Daca auzi ceva ce nu trebuie, ti se spune ca esti dezinformat,
ca ai infeles gresit sau ca nu ai ajuns la nivelul la care ti se poate revela secretul.
D: Toti vor afla atunci cand va trebui.
A: Ce imi mai poti spune despre tara noastra?
D: Este singura tara care are sapte ceakre active.
A: In rest nu au?
D: Nu. Parnantul are la randul lui sapte centri energetici, dispusi pe intreaga suprafata, insa
In rest nici o tara nu are sapte centri proprii. Asta este de fapt motivul pentru care s-a
insistat in subjugarea Romaniei de catre anumite curente sau organizatii negative.
A: Imi poti spune unde sum chakrele Pamantului?
D: Ceakrele Pamantului sunt in California, America de Sud, Australia, Anglia, Egipt,
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Iran si Tibet.
A: Dar ale Romaniei?
D: Unul este la Sambata de Sus-Recea, al doilea In Muntii Rarau, al treilea in apropiere
de Simleul Silvaniei, al patrulea la Capidava, al cincilea la Sarmisegetusa, al saselea in
Parang iar al saptelea in Subcarpatii Getici. Bine, dar nu sunt in ordinea pe care ti-am spuso. Functiile lor exacte, nu pot fi inca dezvaluite, deoarece nu sunt suta la suta active:
A: Dar muntii Bucegi, imi poti spune ceva despre ei?
D: Atat in Bucegi cat si in Ceahlau, exista acel tezaur informational de care iti vorbeam.
Daca oamenii s-ar uita ar putea chiar sa il vada. In acele locuri apar niste formatiuni
energetice sub forma de piramida cu baza patrata. Acum arata ca un fel de holograma, dar
cu cat ne vom apropia de anumite evenimente cu atat vor fi mai pregnante.
A: Ce rol au aceste piramide?
D: Ele protejeaza tara de anumite atacuri energetice si transmit forme-gand-energie in
scop de protectie si evolutie spirituala. Intr-un fel, putem spune ca incearca sa ridice vibratia
la nivelul intregii Romanii. Atat a locului cat si a oamenilor.
A: Sunt acesti centri asemanatori cu ai oamenilor?
D: Da, identici. Au aceleasi culori si roluri.
A: Dar care este scopul lor?
D: Ei regleaza, supravegheaza si optimizeaza functionarea planetei. La fel ca si chakrele
fiintelor, care coordoneaza functionalitatea intregului sistem. Oameni au exact acelasi numar de
centri, deoarece traiesc aici si trebuie sa corespunda vibrational cu planeta.
A: Dar chakrele Romaniei?
D: Acestea au inceput a fi activate abia in 1986. Maximul optim se va atinge in 2011.
A: Dar care este scopul lor?
D: Nu iti pot spune decat ca pamantul acestei tari exista de la inceputul Terrei. Tot aici
au fost create primele fiinte, care apoi au plecat si au colonizat intreaga planeta. Tara
aceasta va avea un rol important in anii ce vor urma. Constiinta colectiva lasata noua de
catre strabuni, va exploda, cuprinzand inimile celor ce vor avea sansa sa supravietuiasca.
A: Sa supravietuiasca?
D: Da, caci noi nu vom fi feriti. De altfel este foarte bine asa. Nu toata lumea este
pregatita sa acceada catre un alt plan. Dar nu pot discuta despre asta.
A: Imi poti spune daca se va intampla ceva rau la nivel global in anul care va urma?
D: Da. vor fi probleme.
A: Ce fel de probleme?
D: Va fi ceva legat de apa, dar mai mult nu am voie sa stiu.
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A: Romania va fi afectata de aceasta apa?
D: Nu. Aici vor fi probleme mai mult de ordin economic. De fapt fie vor fi probleme
grave, de ordin economic, fie va fi un mare cutremur.
A: Mai imi poti da lamuriri?
D: Nu. As dori sa ne oprim.
II rog pe David ca inainte de a pleca sa ma lase sa discut cu mama lui. Aflu de la
aceasta ca intradevar copilul ei s-a nascut cu o sensibilitate aparte si ca primele 6 luni de
viata a fost tot timpul racit, ba chiar ca in jurul acestei varste a fost la un pas de moarte in
urma unei pneumonii grave, combinata cu o intolerant la antibiotic, imi spune ca medicii au
incercat cam doua minute sa il resusciteze. Mai aflu ca totul a fost de fapt o minune, caci dupa
acest episod David s-a insanatosit brusc, nemaiavand niciodata nici un fel de probleme.
Imi iau ramas bun de la ea, conducand-o spre usa. Inainte de a iesi se intoarce catre
mine, sovaind:
- Stiti, este un sentiment ciudat, nu vreau sa ma credeti nebuna, dar atunci, cand a
deschis ochii, dupa ce a revenit la viata am avut impresia ca nu mai este el! Am vorbit si cu
preotul despre acest lucru si i-am facut slujbe de exorcizare, dar... Credeti ca este posibil
sa fie posedat?
Dau sa deschid gura pentru a-i raspunde, dar mi-o ia inainte spunandu-mi repezit:
- Va rog sa nu imi raspundeti. Nu sunt pregatita sa stiu. Eu nu vreau sa am un monstru
la usa!
Mult timp dupa plecarea lor raman ingandurata. Ma gandesc daca ar fi bine si o las pe
mama sa asculte inregistrarile sedintelor. Ma hotarasc totusi sa nu o fac, fara o consiliere
prealabila.

V
A: Ai dori sa imi spui ceva in mod special?
D: Nu, ma poti intreba tu. Doar Aghton mi-a spus sa iti spun ca mi-au fost facute cam
sase slujbe de exorcizare, in diverse locuri. Se gandea chiar sa ma puna sa spun anumite
lucruri, mai ales ca unii dintre preoti nu erau chiar ceea ce vroiau sa para, insa s-a abtinut,
deoarece ar fi dus la o in rautatire a relatiilor dintre mine si familia mea.
A: Cum adica nu erau ceea ce voiau sa para? Nu erau preoti?
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D: Ba da, dar nu isi respectau propriile convingeri.
A: Dar stii ce se spune, sa faci ce zice popa, nu ce face el.
D: Nu. Trebuie sa faci si sa spui ceea ce consideri tu ca este corect si bine. Sa dai
exemplu prin propria ta vibratie si traire, viata ta de traitor al Terrei este marturia. De ce sa
pui pe altii sa faca lucruri in care tu nu crezi?
A: Pentru ca exista o conduita, niste principii morale.
D: Corect, insa ele trebuie propovaduite de cei care le aplica, care cred in ele.
A: Bine, sa revenim la chakre. Vroiam sa te intreb daca inuaki au tot sapte ceakre.
D: Nu. Au zece. Au sapte ca ale pamantenilor, plus trei sub forma de discuri paralele,
situate deasupra crestetului capului.
A: Sa inteleg ca in rest, la nivel energetic suntem asemanatori?
D: Nu. Deloc.
A: Dar ce diferente exista?
D: Noi aici, pe Pamant avem cele sapte ceakre, dar de jur imprejurul nostru se afla
sapte campuri de energie, divers colorate. De fapt sunt colorate in culorile chakrelor. Arata
ca un fel de baloane concentrice, bagate unul in celalalt.
A: Se numesc bio-campuri.
D: Bine, aceste bio-campuri, sunt specifice pamantenilor. Inuaki nu le mai au. Le-au
avut de mult de tot, dat de cand planeta lor a facut saltul, ele s-au transformat intr-o sfera
perfecta de energie. Aceasta are culoarea aurie.
A: Ce rol are aceasta sfera?
D: Ea ajuta la reglarea si mentinerea echilibrului in organism. Cu ajutorul ei se poate
comunica, caci atunci cand vrei acest lucru, ea se mareste si ajunge pana la persoana pe
care vrei sa o contactezi. Tot cu ajutorul ei se activeaza Merkaba. De fapt prin aceasta sfera
se realizeaza totul.
A: Si asa o sa avem si noi dupa salt?
D: Da, insa acum, aici, are loc un experiment neobisnuit.
A: Adica?
D: Se incarca efectuarea saltului si pastrarea trupului actual.
A: Pai inuaki nu si-au pastrat trupul?
D: Doar forma. Trupul a devenit mai putin dens, mai energetic, de altfel intreaga planeta
s-a schimbat atat ca structura cat si ca energie. Acum se incearca pastrarea structurii si
schimbarea energiei. Oameni au sansa sa isi pastreze corpul asa cum este. Adica si isi
pastreze structura moleculara. Doar ADN-ul va fi modificat. In prezent omul are doar un sfert
din codurile ADN active. Restul sunt inactive.
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A: Si ce inseamna aceasta activare a lor?
D: Prin activarea in totalitate a acestor coduri ADN, omul va reusi sa pastreze in trup
lumina, vibratia, sunetul si informatia matriciala. Asta inseamna ca va fi in permanenta
racordat la pulsul si respiratia intregului Univers.
Va functiona in armonie cu acesta. Trebuie sa vezi ADN-ul ca fiind un transmitator de
lumina, sunet si vibratie.
A: Cum adica pulsul Universului?
D: Universul are un puls al lui, o anumita vibratie. Aceasta este transmisa galaxiei,
apoi este preluata de pamant, de unde este receptionata de creier, care o transmite
inimii si apoi aceasta o raspandeste in corp. Si in prezent se intampla acest lucru, insa
datorita acestor coduri care sunt partial blocate, omul preia doar un sfert din cantitatea
trimisa.
A: Tu ai tot un sfert din codurile ADN activate?
D: Nu, am aproape 70% active. De fapt nu sunt singurul. Sunt foarte multi.
A: Dar de ce nu se activeaza la toti ?
D: Pentru ca nu toti vor face saltul. Celor care nu vor merge cu noi mai depaite, nu are
sens sa li se activeze. Plecarea lor in matrice cu aceste coduri active, ar aduce grave
perturbari, atat segmentului matricial din care fac parte cat si lor ca entitate. Ei ar trebui sa
ramana in Matrice pana cand pe o alta planeta va avea loc un eveniment corespondent, iar
acest lucru ar fi in defavoarea lor, caci ar avea de rezolvat intr-o singura viata toate
formele-gand-energie perturbatoare pe care le-au trimis in segmentul lor matricial.
A: Si pentru cei care raman, activarea codurilor cand se va face pe deplin?
D: Abia dupa ce va avea loc saltul. Ele incep sa se activeze, dar vor fi la maximum abia
dupa aceea.
A: De ce?
D: Pentru ca si Pamantul abia dupa saltul vibrational va fi inregula. Momentan Pamantul
sufera. Este plin de energii contradictorii.
A: Adica?
D: Tu stii ca singurele vibratii care conteaza sunt ura si iubirea? Toate celelalte sunt
derivate din ele.
A: Dar omul trece in decursul unei vietii prin ambele aspecte.
D: Da, dar acum este cazul sa ne hotaram de ce parte vrem sa fim. Acum este
momentul in care traim efectiv ceea ce emitem, deoarece Pamantul a ajuns la stadiul in
care nu mai preia nimic de la noi, ba mai mult, ne da inapoi ceea ce am semanat dea lungul vietilor noastre La fel se intampla si cu Matricea. Are loc un fel de curatare generala.
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A: Poate ca asta este explicatia atator boli.
D: Da, si asta poate fi o explicatie.
A: Si cum sa scapi de emotii negative?
D: Pentru a scapa de emotiile negative trebuie sa inveti sa le supui, sa le infrunti si sa le
convertesti in iubire.
A: Bine, dar daca iti este frica de caini. Nu ai ce sa faci.
D: Ba da. Sa ii iubesti. In fiecare seara sa vorbesti cu sfera lor coordonatoare si sa
transmiti catre Matrice ganduri de iubire, de iertare, de ajutor, catre specia lor, La fel poti
face cu toate fricile si urile tale. Totul trebuie cautat, adus la nivelul constiintei si apoi
transformat in iubire si lumina. Trebuie facut acest lucru inainte ca noua energie sa poata fi
inglobata.
A: Aceasta noua energie este una speciala?
D: Nu, este energia feminina.
A: Dar ea exista deja!
D: Da, dar nu a fost energia pregnanta. De o lunga perioada de timp, Pamantul este
condus de energia masculina. Acum acest aspect este pe cale sa se schimbe. In noua
vibrate, energia feminina va fi egala cu cea masculina.
A: Banuiesc ca este un lucru bun! Am vazut ce s-a intamplat cu energia masculina.
D: Cu siguranta este un lucru bun, caci ambele energii vor echilibra vibrational si energetic
Pamantul. Va fi intr-un fel o egalitate de forte.
A: Se stie ca atunci cand forfele sunt egale, ele se anuleaza.
D: Ceea ce este bine, caci asta inseamna echilibru si perfectiune.
A: Dar si femeile au condus la un anumit moment.
D: Da, iar apoi au venit barbatii, apoi iar ferneile si din nou barbatii. Au fost patru
asemenea cicluri, iar acum suntem pe cale sa intram in cel de-al cincilea. De fapt ele
corespund anumitor elemente.
A: Care elemente?
D: A fost ciclul de foc, apoi de pamant, i-a urmat ciclul de aer si ciclul apei.
A: Si ce mai ramane?
D: Ramane ciclul eterului. Acum vom intra in el. Ma refer la eter ca fiind insa si starea
Matricei si cum in Matrice totul este in perfect echilibru, si aici totul va trebui sa fie egal.
A: Spune-mi, aceste cicluri au fost prestabilite?
D: Totul este stabilit. In Univers totul functioneaza dupa o anumita logica si se supune
unor legi bine stabilite. Nimic nu este lasat la voia intamplarii.
A: Ce fel de legi?
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D: Sunt legi universale. Intregul Univers este coordonat dupa ele, insa ele toate deriva din
iubire.
A: Cand spui iubire te referi la cea pamanteana?
D: Iubirea pe care o putem experimenta aici, reprezinta doar o mica parte din forma-gandenergie a iubirii existente in Matrice. Aici nu o poti constientiza pe deplin.
A: Imi poti exemplifica?
D: lubirea Universului este de fapt o ingemanare a starilor pamantene de armonie,
echiiibru, pace, multumire, respect, intelegere, impacare cu sine, liniste. Cam asa ceva.
A: Mai avem mult pana acolo!
D: Nu, din contra, mai avem putin.
A: Tu crezi ca oamenii vor renunta asa repede la vechile obiceiuri?
D: Da, caci cei care vor ramane, vor beneficia de o constiinta noua. Vor avea o alta
perspectiva asupra intregului ansamblu. Ei automat vor fi racordati la noi energii si
informatii si astfel sinele fiecaruia va incepe sa se modifice, sa se transforme. Este un
lucru care va veni cumva din interiorul fiecaruia.
A: Si la nivel energetic cum se va realiza acest lucru?
D: Prin deschiderea chakrelor, care vor functiona la capacitate maxima si parametri
optimi.In momentul in care centrul superior va ajunge la capacitate maxima, se va incepe
activarea celorlalti trei. Acestia nu se vor activa succesiv, caci in momentul cand priinul disc
ajunge la jumatate din gradul maxim de activare, se incepe activarea celui de-al doilea. Cand
primul este definitiv, cel de-al doilea este la jumatate si atunci se configureaza al treilea. La
definitivarea celui de-al doilea, al treilea este actival la randul lui pe jumatate.
A: Si definitivarea celui de-al treilea?
D: Este specifica fiecaruia in parte. Nu exista o reguli. Unii o fac mai repede, alti mai
incet.
Abia apoi se va activa sfera aurie, la fel cum au si inuaki.
A: Dar nu va exista un decalaj intre oameni?
D: Nu, caci activarea sferei se va face simultan la toata lumea. Oricum asta depinde si de
activarea vibrationala a Pamantului. Semnalul matricial de activare va fi dat abia atunci
cand atat Terra cat si oamenii vor avea aceeasi frecvenja.
A: Dar daca vor exista persoane a caror activate nu va putea fi niciodata deplina?
D: Asa ceva nu exista. Trebuie sa intelegi ca este vorba doar de energie. Difera insa de la
om la om capacitatea de asimilare.
A: Dar se poate intinde pe sute de ani!
D: Nu. Cu siguranta nu.
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A: Cat crezi ca ar dura aceasta asimilare? Ma refer maximum?
D: Cam trei ani, daca ar fi sa ne raportam la timpul actual.
A: Mereu spui timpul actual. Cum va fi timpul atunci?
D: Nu va mai exista timp.
A: Adica nu vom mai avea unitatile de masura ale timpului, ora, secunda?
D: Nu, caci nu va mai exista timpul.
A: Bine, dar atunci nu vor mai exista anii, de unde vei sti ce varsta ai?
D: Nu vei mai avea varsta. Trebuie sa intelegi ca timpul este specific gandirii actuale.
Universul nu are timp. El exista. Timpul este ca o linie. Pleci dintr-un punct si ajungi in altul.
In Univers esti pur si simplu pretudindeni, deci nu trebuie sa pleci sau sa ajungi undeva.
A: Da, dar trebuie sa te raportezi la ceva.
D: Da, ne vom raporta la pulsul Universului.
A: Mi-ai spus ca voi masurati pe Inua in rotatii de planeta. Deci exista o unitate de timp!
D: Asa este, insa rotatiile sunt date de pulsul Universului. Inua este ca o inima a
Matricei. Asa cum inima noastra pulseaza, la fel si Inua se roteste in perfect acord cu
pulsul matricial.
A: Inua este inima matricei?
D: Una din inimile Matricei. Asta ca sa iti pot explica. Toate planetele care au facut
saltul devin Intr-un fel inimi. Mai exact ele se racordeaza la pulsul Universului si sunt in
deplina armonie cu acesta.
A: Imi spuneai ca se Incearca ca noi sa facem saltul in trup. De ce?
D: Pentru ca aceasta experienta nu a mai fost incercata niciodata si cum in Univers totul
se experimenteaza, a venit randul si acestei incercari.
A: Si ne-am nimerit sa fim noi la and!
D: Cam asa ceva.
A: Dar celelalte planete care au facut saltul, l-au facut la fel. Toate?
D: Nu. Fiecare a avut pane de ceva nou.
A: Si tu ai venit aici ca sa experimentezi acest tip de salt?
D: Nu. Eu am fost trimis, ca de altfel si ceilalti inuaki sa va lamurim unele aspecte,
pentru ca mare parte din panianleni sa reuseasca. Se incearca trezirea constiintei la nivel de
masa si acest lucm nu poate fi facut decat prin mesageri.
A: Te referi la aspectele cu ce va fi dupa?
D: Nu, ma refer la faptul ca pamantenii trebuie sa stie cine sunt de fapt cu adevarat, de
unde au venit ei, de cine sunt condusi si care este tocul lor in Univers.
A: Cine suntem noi?
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D: (cu vocea schimbata) Eu sunt Aghton si am venit sa va spun ca voi sunteti fiinte de
lumina. Voi sunteti copiii Matricei, poate una din creatiile cele mai desavarsite ale acesteia.
Inglobati in voi toate elementele matriciale, atat la nivel vibrational cat si energetic. Sunteti
supremul, perfectiunea. absolutul si de aceea trebuie sa incepeli sa va manifestati ca
atare. Ati fost creati din pulsul Universului, din respiratia Creatorului si vointa lui
Dumnezeu.
Sunteti copiii Lui si aveti aceleasi capacitati, potente si atributii. Acum este sansa voastra
de a deveni activi, de a participa constient, de a va transforma in co-Creatori. Treziti-va!
Spunand aceste cuvinte il vad pe David cum se prabuseste pe canapea. Ma reped la el,
insa nu apuc sa il ridic, caci deschide ochii spunadu-mi:
- Iarta-ma, dar am simtit cum un curent puternic imi strabate trupul si mi-a venit rau.
Ii intind un pahar de apa, evitand sa ii spun ca la ultima fraza a vorbit cu alta voce.
Ma uit in ochii lui albastri, ochii unui copil de sapte ani si ma intreb cate taine ale
Universului se pot ascunde in spatele lor.
- Propun sa ne oprirn aici, astazi! spun eu, punand capat sedintei.
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VI
A: La intalnirea precedenta ramasesem la faptul ca ai venit aici, acum, pentru a aduce un
mesaj. Putem detalia putin?
D: Da, Dar inainte de asta as dori sa iti povestec ceva despre istoria planetei Inua.
A: Te rog.
D: Inua, de mult de tot, cam acum opt sure de mii de ani in urma. daca ar fi sa socotim
in ani terestri, era o planeta la fel ca Terra. Ea era populata de fiinte primitive, vag
asemanatoare inuakilor de Astazi . Nu erau inteligenti si nici nu posedau vreuna din
capacitafile pe care le au in prezent. Ceea ce ii facea deosebiti, era avutia pamantului, caci
solul era bogat in minereuri, cristale si siliciu, iar apa si solul erau curate, insa tocmai
datorita acestor resurse au devenit tinta vanatorilor galactici. La un moment dat, pe
planeta a poposit o nava. Era o nava de mici dimensiuni, asemanatoare celor folosite de ei
astazi, ce avea la bord doua fiinte ciudate, agresive, insa foarte evoluate. Acestea au
cercetat solul, au prelevat mostre si au plecat, luand cu ei doi copii de inuaki. O parte din
locuitorii planetei, respectiv cei care luasera contact cu ei, ramasesera cu ideea ca
fusesera vizitati de fiinte supranaturale. Acest lucru s-a datorat atat navei cu care venisera, cat
si unei piese speciale pe care ei le-o lasasera fixata in sol. Daca ar fi sa o vedem cu ochii
de astazi, ne-am da seama ca ea seamana cu o antena parabolica, insa dat fiind gradul
scazut de evolutie al locuitorilor, ei au in ceput sa o venereze. A trecut mult timp, de la
aceasta vizita, cam doua generatii... Ai ceva neclaritati?
A: Dar la vremea respectiva inuaki traiau tot atat de mult?
D: Nu, cel mai batran de pe planeta avea cam 40-50 de ani terestri.
A: Inua era la fel ca astazi? Ma refer la relief, clima..,
D: Inua, la vremea respectiva era o planeta a capriciilor vremii. Furtunile erau deosebit de
puternice, insa scurte. Din cate ami inteles exista iarna, dar era foarte friguroasa. Erau munti
sii dealuri si campii, insa in alte locuri decat cele existente astazi.
A: Dar

pericole existau? Animale carnivore, plante?

D: Cel mai mare pericol era in apa. Acolo traiau frinte asemanatoare unor crocodili gigantici,
care ieseau din cand in rand si decimau populatia. De aceea oamenii obisnuiau sa doarma
sus pe stanci sau in pomi. Isi construisera un fel de casute din sfoara groasa de plante,
ceva ca lianele. Acolo isi petreceau noptile.
A: Dar animale existau?
D:Da.
A: Erau ucise pentru hrana?
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D:Da.
A: Hrana era preparata? Exista foc?
D: Da, dar nu ca cel de astazi. Ei nu puteau obtine focul cu bricheta sau chibritul. Erau
anumite locuri in sol de unde acesta iesea. Era natural.
A: Si ce mai mancau?
D: Plante, dar nu le gateau. Le luau pur si simplu si le mancau. Oricum nu aveau unelte
de gatit,.Armele erau facute mai mult din piatra, lemne si funie de plante.
A: Si de baut ce beau?
D: Apa.
A: Din mare?
D: Nu, din izvoare, caci de mare nu se apropiau de frica si oricum apa nu era buna de
baut.
A: De ce era vartia medie atat de mica ?
D: Pentru ca cel mai adesea erau ucisi sau sufereau diverse accidente. Mai erau si
bolile si luptele dintre ei.
A: De ce se luptau?
D: Pentru ca traiau in grupuri restranse, ca un fel de clanuri si de cate ori se in talneau
aveau loc batai.
A: Aveau sefi?
D: Sef era intotdeauna cel mai in varsta. Cand acesta murea, imediat ii lua locul urmatorul
ca varsta
A: Aveau o pereche stabila?
D: Nu, era fiecare cu cine vroia, dar numai din grupul respectiv.
A: Am inteles!
D: Dupa cum spuneam. Au trecut cam doua generatii de la vizita acelor fiinte...
A: Mai am o intrebare. Acele fiinte, care venisera din spatiu, cum aratau?
D: Erau asemanatori inuakilor de astazi, insa pielea lor era gri inchis, iar ochii de culoarea
cenusei. Cand spun asemanatori, ma refer la faptul ca aveau aceeasi tinuta, insa pe
spatele lor aveau de-a lungul sirei, tepi grosi, verzui-maronii, iar pielea lor era aspra; si
aveau un miros aparte...
A: Ce fel de miros?
D: Ciudal, ca de soarece si sulf.
A: Dar erau buni?
D: La inceput s-a crezut ca erau foarte buni. Au capatat increderea locuitorilor, datorita
faptului ca venisera insotiti de fiinte asemanatoare inuakilor de atunci. Inuaki nu si-au dat
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seama ca de fapt erau urmasii celor pe care ii luasera cu ei. Datorita acestora interactiunea
dintre cele doua specii s-a desfasurat cu usurinta. Acesti noi locatari au adus progres
planetei si locuitorilor. Au adus atat unelte simple cat si masinarii sofisticate. I-au invatat
sa se foloseasca de ele si sa lucreze cu focul. Au ales cativa si i-au facut capetenii,
invatandu-i cum sa struneasca populatia . Le-au montat niste cercuri subtiri, metalice pe cap,
spunandu-le ca astfel sunt aparati de rele. Au decimat atacatorii din apa, pentru a permite
lucrul la suprafata si in apropierea ei. Ceea ce nu au observat inuaki, era faptul ca urmasii
care se nasteau de la colonizare incoace, erau diferiti. Semanau foarte bine cu populapa
bastinasa, insa erau mult mai indemanatici si mai abili.
A: De ce?
D: Pentru ca ei combinau materialul lor genetic cu cel al inuakilor si apoi il implantau,
dand astfel nastere unei noi generajii.
A: Dar de ce faceau asta?
D: Ei aveau nevoie de lucratori abili, cu capacitate de discernamant, care sa se poata
folosi de utilajele aduse de ei.
A: Si ce ca utau ei de fapt?
D: Ei vroiau aur, siliciu, cristale si alte tipuri de minereu.
A: Ce faceau cu ele?
D: Mare parte din materiale erau trimise acasa. Ei foloseau in special la nave, dar si
penitru a-si sustine specia.
A: Cine erau ei?
D: Ei isi spuneau anunnakki si veneau din Constelatia Draco.
A: Si a fost benefica aceasta incrucisare?
D: Intr-un fel da, caci inuaki s-au dezvoltat mult. Au inceput sa injeleaga, sa
discearna, sa judece si sa faca progrese. Si-au construit case pe pamant si s-au organizat
intr-un fel de orase.
A: Si toti au fost modificafi?
D: Au mai ramas cateva clanuri izolate, insa au fost inlaturate de anunnakki, deoarece
erau considerate agresive.
A: Dupa modificarea genetica s-a prelungit speranta de viata?
D: Inuaki au inceput sa traiasca mai mult, in special datorita faptului ca nu mai erau
pericole. Nu mai existau lupte, morti violente, mancarea a devenit mai variata, datorita
noilor sositi, care i-au invatat sa cultive pamantul. Mai existau accidente de munca, insa erau
rare. Singura problema era ca din cand in cand cate un inuaki disparea, insa anunnakki le
spuneau ca el a fost mutat intr-un alt plan mult mai evoluat, datorita faptului ca era
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special. Li se indusese chiar ideea unor zeitati supreme, a unor coordonatori superiori.
A: Ca un fel de religie?
D: Da. Dar era o religie falsa. Inuaki mostenisera de la strabuni ideea ca anunnakki
venisera si in trecut si lasasera un lucru special drept protectie.
A: Si cat a durat colonizarea?
D: Cam treizeci de mii de ani. Atit au stat in liniste pe planeta.
A: Si ce s-a in tamplat dupa aceea?
D: La un moment dat, un inuaki, si-a scos cercul primit la nastere. La inceput si l-a scos
doar cand anunnakki nu il puteau vedea. Facand acest lucru de mai multe ori, a inceput sa
realizeze adevarata natura a stapanilor, ba chiar a inceput sa le simta vibratia si mirosul
greu. La un moment dat i-a vazut mancand un inuaki.
A: Cum adica il mancau?
D: Pur si simplu. Numai ca era si un fel de ritual.
A: Ce fel de ritual?
S: Ii prindeau de cercul metalic doua fire, care la randul lor erau conectate la un
cristal urias. Il atarnau cu capul in jos si ii faceau o taietura la gat. Sangele care se scurgea
era pus intr-un vas si apoi dat spre baut tuturor celor prezenti. Victima era apoi jupuita
si carnea ei impartita tuturor. Resturile erau duse si aruncate in mare.
A: Deci de fapt ei erau rai?
D: Erau foarte rai. Astazi se stie despre ei mult mai mult. Sunt fiinte negative. Poti sa ii
asemeni cu nist lacuste care vin, colonizeaza, ucid, fura resurse, polueaz planeta si apoi
parasesc locul, cautandu-si alta locate.
A: Dar de ce fac asta?
D: Pentru ca planeta lor este saracita de resurse siin prezent este nelocuibila. Ei isi
perpetueaza specia, dar a nevoie de cristate pentru asta. Navele si echipamentele lor
sunt fabricate din aliaje de aur sj siiiciu. Ei nu se pot ucide intre ei si de aceea trebuie sa isi
caute hrana in alta parte.
A: Dar ei se hranesc doar cu carne?
D: De mancat mananca doar carne, insa ei se incarca cu... trairi.
A: Cum adica cu trairi?
D: Ei inmagazinau in cristalul folosit la sacrificii, cel de care iti vorbeam... emotia
momentului mortii... si din cand in cand il atingeau spre a-i prelua vibratia.
A: Cum adica emotia momentului mortii?
D: In momentul mortii, energia degajata este una foarte puternica. La fel de puternica cum
este cea din moment conceptiei. Aceasta energie era captata si folosita la nevoie.
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A: Bine, dar ce facea aceasta energie?
D: Cu ajutorul ei traesc. Trebuie sa intelegi ca ei sunt lipsiti de orice urma de traire
pozitiva. Ei nu cunosc iubirea. Sunt incapabili in a o manifesta, ba mai mult, se feresc
de ea. Sunt cele mai negative entitati din Univers. Nu au constiinta si nici regrete,
mila, parere de rau. Singurul lor scop este supravietuirea speciei.
A: Si mai traiesc si astazi pe Inua?
D: Nu, ei au parasit de mult planeta. Au stat in total cam doua sute si ceva de mii de
ani.
A: Pai parca spuneai treizeci!
D: Treizeci de mii de ani, i-au tinut pe inuaki in sclavie, daca putem spune asa. Mai exact
inuaki s-au rasculat impotriva lor, dupa treizeci de mii de ani. Au avut loc confruntari dure, i
care s-au pierdut mulle vieti, de ambele parti. Situatia parea rezolvata, caci dupa un timp,
anunnakki s-au hotarat sa plece. Acest lucru insa a fost de fapl o pacaleala, caci ei s-au
facut doar ca pleaca, Cu ajutorul unor inuaki fideli, si-au construit un fel de baze subterane
unde s-au refugiat si unde au stat aproape doua sute de mii de ani, De acolo au condus
planeta, desfasurand in continuare acelasi gen de activitati.
A: Si inuaki nu si-au dat seama?
D: Nu. Ba mai mult, i-au desemnat conducatori ai planetei pe inuaki care ii ajutasera.
Acestia au facut un joc dublu, slujindu-i de fapt pe anunnakki.
A: Bine, dar la un moment dat mureau....
D: Da, dar isi lasau mostenire urmasii, care erau educati special in scopul acesta.
A: Asta inseamna ca pe Inua a fost modelul caselor regale pamantene.
D: Normal, caci este o forma de conducere existenta in Matrice.
A: Si cum de am ales-o cu totii tocmai pe aceasta?
D: Daca la momentul respectiv a fost unanim acceptata! Daca accepti un lucru, iar tie ti
se mai alatura si alte persoane, atunci accesezi acel segment matricial in care se afla in
formatia si care face posibila materializarea ideii.
A: Si cum ati facut de au plecat?
D: Acest lucru s-a petrecut dupa ce multe generatii le-au fost sclavi. La un moment
dat in istoria planetei Inua, s-a produs un salt vibrational. Noua stare energetica nu a mai
permis anunnakkilor sa populeze teritoriul. Pur si simplu nu mai puteau sta, asa ca au
plecat singuri.
A: Unde au plecat?
D: S-au indreptat catre alte corpuri ceresti. Ei cauta in general planete care sa le
corespunda atat ca atmosfera cat si ca populatie si resurse.
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A: Dar inuaki au ramas cu ceva gene de la ei?
D: Da. In structura lor se gaseste si in prezent ADN-ul lor. Le-au trebuit cam o mie de
ani de la salt ca sa scape de influence negative. Ma refer in totalitate.
A: Dar din cate am inteles ei de mult timp traiesc manifestandu-se doar pozitiv.
D: Da. Ceea ce inseamna ca oricine se poate schimba. Trebuie doar sa vrei.
A: Dar inuaki au realizat inainte de salt cine erau ei cu adevarat?
D: Numai unii. De fapt totul era bine pus la punct. Inua era condusa de cei aserviti lor,
totul era explicat in asa fel incat sa nu se vada realitatea. Cei care vorbeau in plus erau ucisi
sau supusi unor tratamente speciale, prin care li se inlatura vointa si rezistenta. Structura
societati era gandita in asa fel incat nimeni sa nu poata face nimic.
A: Dar inuaki de azi sunt de fapt o incrucisare intre inuaki din trecut si anunnakki.
Nu?
D:Da.
A: Asta Inseamna ca inuaki sunt ceea ce sunt si datorita anunnakkilor.
D: Da. Inuaki de azi s-au dezvoltat ca specie si datori influentei genetice a
anunnakkilor.
A: Asta inseamna ca anunnakki sunt cumva o ras superioara.
D: Erau superiori inuakilor din multe puncte de vedere. In primul rand datorita
dezvoltarii in ceea ce priveste gradul de inteligenfa. Apoi erau telepati. Stapaneau arta
comunicarii de la distant, aveau capacitatea de a influenta gandirea si nu in ultimul rand
aveau o tehnologie foarte avansata.
A: Adica erau ceea ce noi numim “paranormali"!
D: Da.
A: Dar prin incrucisare genetica nu au transmis o parte din aceste capacitati si inuakilor?
D: Ba da, desi s-au straduit sa nu o faca. Asta este si motivul pentru care inuaki au fost
otraviti mil de ani la rand cu diverse substante, care s-au pus atat in ape, cat si in sol si aer.
A: Ce fel de substance?
D: Substante care blocau accesul catre acest gen de informatii, Aceste capacitati au
putut fi manifestate abia dupa salt.
A: Am inteles, dar ideea este ca inuaki sunt atat de dezvoltati datorita anunnakkilor.
D:Da.
A: Deci duca nu erau ei, Inua nu ar fi putut fi ceea ce este astazi.
D: Cu siguranta.
A: Asta Inseamna ca era predestinat cumva sa se intample aceasta colonizare, pentru
ca planeta sa poata evolua.
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D: Da. Trebuie sa fie si ei folositori la ceva. Nimic in Univers nu este creat degeaba.
A: Acesti anunnakki sunt o rasa veche?
D: Ei sunt printre primele entitati aparute in Univers.
A: Vin tot din Matrice?
D: Totul este izvorat din Matrice si totul se intoarce acolo.
A: Dar ei au un loc al lor, un segment matricial specific. Daca ei au modificat genetic
populatia de pe Inua, atunci si acestia au ajuns in segmentul anunnakkilor?
D: Nu, ei au ramas in segmentul matricial al Inuei. Planeta si entitatile isi pastreaza
apartenenta.
A: Si inuaki care au fost omorati inainte de modificarea genetica totala?
D: Ei s-au dus tot in segmentul matricial al planetei Inua, de unde au revenit la incarnare,
insusindu-si ADN-u anunakkilor.
A: Asta inseamna ca nu ai cum sa iesi din segment caruia ii apartii. Oricat de evoluat
ai fi.
D: Asa este. les toti odata sau niciunul.
A: Pai si sfintii nostri care se zice ca s-au dus la Dumnezeu?
D: S-au dus in Matrice, in segmentul planetei Pamant de unde revin la incarnare daca
este cazul sau raman acolo ca si coordonatori. Asta se intampla in special cu cei ce si-au
insusit toate lectile si au demonstrat acesi lucru prin fapte.
A: Sa inteleg ca oricat de evoluat ai fi nu poti trece in alt segment decat odata cu ceilalti.
D: Da. Noi toti suntem unul. Noi si planeta noastra. Nu putem evolua decat impreuna.
A: Si daca majoritatea evolueaza si cativa nu. Ce se intampla cu ei?
D: Daca ar fi sa luam cazul concret al Terrei, care se pregateste pentru schimbari majore,
atunci situatia poate parea un pic diferita. Nu se intampla adesea ca un corp astral sa faca
saltul, este nevoie de sute de mii de ani de pregatire. De-a lungul acestei perioade, oamenii
vin si se incarneaza, insusindu-si diverse vibratii, explorand planeta si emotiile ei sub toate
aspectele. Acum se presupune ca noi, la nivel matricial, suntem pregatiti. Cei care nu
corespund sunt adusi in matrice, unde vor sta pana cand saltul va fi deplin si stabil. Atunci se
va hotari care din ei vor primi sansa de a veni inapoi pe Pamant. Restul vor fi indepartati
din segmentul respectiv si dusi in alt segment special creat. Aici se vor regasi suflete din diferite
segmente matriciale, care insa sunt compatibile. Ele se vor uni intr-un tot, formand o
noua unitate matriciala.
A: Adica o vor lua de la capat?
D: Da.
A: Si vor fi pusi iarasi la incarnare?
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D: Da. Pe o alta planeta. Noua.
A: Adica la fel ca aici? Uitand ca au mai trait?
D: Sigur. Este o lege a Matricei.
A: Dar inuaki au avut parte de aceeasi uitare?
D: Bineinteles. Cum spuneam este o lege.
A: Deci cei care nu se supun majoritatii, ne vor parasi!
D: Pot fi si cei care nu se supun minoritatii.
A: Adica?
D: Planeta va face un salt. Oamenii trebuie sa il faca si ei. Acest lucru se va intampla.
Este sigur ca asa va fi. Cei care nu sunt pregatifi, vor fi scosi automat din segment.
A: Pai ziceai ca cei multi dau tonul!
D: Da, dar acum este un caz special, care se intampla rareori. De aceea intreaga Terra
este atent supravegheata, mai ales ca se va incerca pentru prima oara in istoria Universului
pastrarea trupului fizic, asa cum este el.
A: Dar inuaki nu si-au pastrat trupul fizic?
D: Ba da, ca forma, dar nu mai are aceeasi structura, densitate, creierul a fost
modificat, la fel si sistemul nervos. Acum ei sunt altfel decat au fost inainte, desi totusi
si-au pastrat aspectul.
A: Si noi o sa ramanem la fel?
D: Da. Asa se doreste.
A: Dar daca esueaza?
D: Acest lucru nu este cunoscut de nimeni in afara de Dumnezeu. Daca esueaza
inseamna ca asa a trebuit sa fie.
A: Daca esueaza, ce se va intampla cu Terra?
D: Nu va mai exista. La fel ca si sistemul solar, dar nu cred ca va esua. Planetele din
sistemul nostru solar au inceput sa se modifice, si ele si soarele se pregatesc. Ar fi o risipa
de energie inutila, sa se permita de catre Matrice acest lucru. Gandeste-te ca planetei i-au
trebuit milioane de ani pentru a ajunge aici. De ce sa depui efort, sa ajungi intr-un punct
pentru a distruge totul. In Univers totul are o logica, nimic nu se iroseste.
A: Da, dar exista o mica sansa sa avem ghinion.
D: Intotdeauna exista ambele posibilitafi, dar eu cred ca va fi bine.
A: Sa speram.
D: As dori sa ne oprim. Data viitoare vreau sa vorbim despre Pamant.
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VII
A: Ai spus ca astazi vrei sa discutam despre Terra.
D: Da. Vroiam sa iti spun ca ceea ce s-a intamplat pe Inua, ma refer la colonizare, s-a
intamplat si pe Pamant.
A: Cine ne-a colonizat?
D: Tot anunnakki. Acum aproximativ cinci sute de mil de ani terestri, aici a poposit o
nava, care a luat probe de sol si apa si apoi a plecat, pentru ca ia ceva timp sa revina insotita
de alte nave si sa se stabileasca aici. Scopul era acelasi. Exploatarea resurselor naturale.
La intoarcerea lor, ei au adus cu ei inuaki, luati de pe Inua. Pentru ca era prea anevoios sa
inceapa sa invete populatia existenta sa lucreze cu masinariile lor sofisticate, i-au pus pe
inuaki sa o faca Asa ca acestia au inceput sa munceasca, insa s-a dovedit ca forta lor
nu era suficienta, ba chiar a existat si o revolta a inuakilor. Acest Iucru i-a facut pe
anunnakki sa ia oameni si sa-i puna la munca. S-a dovedit insa ca acestia nu erau apti in a
tine pasul cu inuaki, ba mai mult ii incurcau. Asa s-a ajuns la modificarea genetica a
locuitorilor Terrei, numai ca ADN-ul folosit era de data asta luat de la inuaki si nu direct de la
ei.
A: Vrei sa spui ca noi suntem frati?
D: Da.
A: Adica noi avem ADN-ul vostru?
D: Da. Voi existati ca specie datorita noua. Peste materialul genetic existent pe Terra la
acel moment, s-a suprapus materialul nostru genetic si astfel s-a nascut rasa oamenilor
actuali.
A: Si cum de nu semanam cu voi?
D: Anunnakki pastreaza intotdeauna aspectul exterior, deoarece este adaptat la mediul
de provenienta. Fizicul corespunde perfect planetei.
A: Exista in mediul stiintific o ipoteza, conform careia ADN-ul uman a suferit modificari, la
un anumit moment al evolutiei si chiar ca la nivel planetar avem un singur stramos comun
de sex feminin, care a trait in Africa acum 180-300 000 de ani in urma.
D: Asa este. Este real. Atunci a avut loc prima modificare a ADN-ului.
A: Prima?
D: Da, caci acum aproximativ patruzeci de mii de ani, peste ADN-ul existent, anunnakki
au pus materialul lor genetic.
A: De ce?
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D: Pentru ca se ajunsese exact in situatia in care oamenii incepusera sa isi dea seama cine
sunt ei, si s-au gandit ca facandu-ne mai apropiati de structura lor, ii vom accepta.
A: Deci noi avem ADN-ul inuakilor, al anunnakkilor si al oamenilor primitivi.
D: Da.
A: Daca este sa judeci logic, suntem mai mult anunnakki decat restul.
D: Nu, deoarece a doua modificare nu a putut fi facuta la intreaga populatie si de
aceea a existat un amestec, intre cei care primisera ADN suplimentar direct de la
anunnakki si cei care il aveau de la inuaki. Au fost insa si linii pure, in care s-a respectat cu
sfintenie pastrarea sangelui de anunnakki.
A: Dar in prezent suntem cumva uniformi. Nu?
D: Nu. Se respecta aceleasi reguli. Exista inca linii pure.
A: Vrei sa spui ca exista familii care isi respecta originea si nu accepta co-sangvinitatea?
D: Da.
A: Si ce s-a intamplat cu anunnakki, cand au plecat ei?
D: Ei nu au plecat. Sunt aici cu noi. La fel ca pe Inua, stau retrasi.
A: Am mai auzit teoria asta, dar nu stiu ce sa cred.
D: Eu nu vreau sa conving pe nimeni. Vreau doar sa spun ca ei sunt cei ce inca ne
conduc. E drept ca din umbra, insa ei stapanesc lumea.
A: Spune-mi, acesti anunnakki, seamana cumva cu reptilele, insa bipede?
D: Da.
A: Exista anumite voci care ii numesc rasa reptiliana.
D: Ii poti numi cum vrei, insa ei sunt descendenti directi ai anunnakkilor, sunt urmasii
lor.
A: Cunosc teoria, insa mi-e greu sa cred in ea. Nimeni nu i-a vazut, nu se stie exact...
D: Ba se stie exact, sunt cunoscuti, chiar guvernele sunt aservite lor. Noi suntem o
particica din ei.
A: Inteleg ca doar o parte din ADN iI avem de la ei.
D: Nu, mai avem si o zona din creier, care este raspunzatoare de emotiile negative, de
agresivitate.
A: Spune-mi, tu cum vezi ca ne conduc?
D: Acum cam 6500 de ani in urma, datorita unor rascoale a maselor, anunnakki s-au
hotarat sa se retraga, dar nu in adevaratul senns al cuvantului, ci sa lucreze cumva din
umbra. De aceea ei au pus bazele unor societati secrete si au configurat in linii mari, cateva
din religiile actuale. Au instruit preoti si i-au pus sa slujeasca, au introdus dogme si
credinte trunchiate, lucru care s-a dovedit a fi extrem de benefic, caci masele de oameni
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au inceput sa ii venereze si sa asculte de ei.
A: Asta inseamna ca toti erau intr-un fel indoctrinati.
D: Nu, caci ei au ales pe cativa dintre cei care aveau linia de sange cea mai apropiata
de a lor, iar acestia au beneficiat de cunoasterea reala, nefalsificata. Tot acestia erau cei
care faceau in cadrul unor ritualuri bine puse la punct si sacrificiile umane. Sangele si
organele victimelor era dat ca ofranda stapanitor.
A: In vechime au existat intr-adevar sacrificii umani insa erau facute in cinstea zeilor.
D: Da. Ei erau acei zei. Dar aceste sacrificii ritualice se mai practica si in prezent.
Trebuie sa intelegi ca ei sunt dependenti de acest lucru, deoarece constituie hrana lor
Unul din scopurile acestor societati secrete este transmiterea acestor invataturi. Asazi, aceste
societati oculte se regasesc pe intreg pamantul si opereaza in toate paturile sociale.
A: Cum fac acest lucru?
D: Ei lucreaza prin intermediul guvernelor, a unor institutii sau firme, a sistemului bancar,
a amnatei si politie, a legilor, a invatamantului, a masa-mediei. Ei sunt pretutindeni, datorita
oamenilor care ii servesc, oameni pe care i-au instruit, si care la randul lor i-au instruit pe altii
si tot asa. Ei sunt cei care ne conduc si care conduc lumea la ora actuala.
A: Bine, dar cum au reusit aceste Iucruri?
D: Ei sunt o rasa veche. Cunoasterea lor este extrem de vasta si bine pusa la punct.
Ei stapanesc materia, cunosc toate aspectele Universului, sunt buni astrolgi Ei pot
influenza mintea umana, vremea, energia, starea sufleteasca, intr-un cuvant pot face orice,
oricand si de cate ori doresc. S-au folosit de religie, inducand percepte false sau
denaturate, folositoare lor. I-au facut pe oameni sa creada ca astrologia si cunoasterea
initiatica sunt invataturi satanice. Au indus oamenilor ideea ca visele sunt de la diavol,
cand de fapt diavolul, asa cum il vedem noi, nici nu exista, iar visele sunt de fapt poryi catre
Univers si Matrice. In toate locurile benefice si cu potential transmitator a Terrei si-au pus
monumente sau constructii special pentru a le anihila. Nu doreau sub nici o forma
perturbarea starii de indobitocire indusa populafiei.
A: Si totusi, cum au ajuns sa conduca lumea?
D: Cu ajutorul religiei, care s-a folosit de un malefic program de indoctrinare si anihilare a
intuitiei, cu ajutorul politicii si in special a sistemului financiar. Ei sunt de fapt banii nostri.
Ei ne dau sa mancam, ne dau caldura, locuinte, scoli, concedii, sanatate, absolut tot.
Familiile regale sunt descendentii lor directi. In venele presedintilor nostri curge sangele lor.
Toti sunt intr-un fel sau altul asociati acestor societati oculte.
A: Dar aceste familii regale si presedintii, sunt constienti de acest lucru?
D: Da. Ei isi cunosc originea, o respecta si sunt de acord cu hotararile organizatiilor.
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Ei sunt cei care ne manipuleaza, ne guverneaza si ne conduc vietile. Noi ne nastem, traim,
muncim si murim pentru ei.
A: Dar exista anumite miscari spirituale care deja stiu aceste lucruri si chiar le spun.
D: Asa este, insa unele dintre ele sunt finantate chiar de catre ei, special pentru a avea
acces la informatie si a o denatura.
A: Asta inseamna ca este un cerc vicios. Orice am face, ramanem prizonieri.
D: Nu. Noi trebuie sa ne ascultam sufletul. In primul rind. Nimeni nu este mai presus de
creatie, toti suntem egali, de aceea nimeni nu are voie sa ne spuna cum sa gandim si in
ce sa credem, ce sa invatam.
A: Dar totusi, stiinta este folositoare. Cu ajutorul ei ne-am dezvoltat, s-au explicat
anumite lucruri..
D: Stiinta este tot a lor. Ea a luat intr-o oarecare masura, locul religiei. Stiinta actuala nu are
de-a face cu Adevarul Matricei. Este o stiinta indusa, o stiinta creata special pentru a ne
bulversa, a ne face sa credem in lucruri care nu au legatura cu realitatea. La un anumit
moment al evolutiei omului, au inceput sa apara dubii cu privire la dogma religioasa si
atunci, anunnakki s-au vazut pusi in situatia in care trebuiau sa gaseasca o cale de a-si
conlinua suprematia, indoctrinarea, indobitocirea si asa a aparut stiinta.
A: Dar de ce le este frica?
D: De momentut in care omul se va trezi si va intelege ca el exista dincolo de trup, ca
face parte din Consltinta Universala, ca este liber si nelimitat asemeni Creatiei.
A: Si daca isi vor da seama, ce se va intampla? Nimic!
D: Oamenii ii vor infrange si goni. Problema lor este ca ei nu mai au unde sa se duca.
Planeta lor este terminata, iar accesul pe alte corpuri ceresti le este biocat. Ei au ajuns in
acel punct in care Matricea ii va modifica ca specie, ducandu-i catre extinctie si apoi catre
transformare. Si ei nu vor asta. Le este frica.
A: Eu tot nu inteleg cum de pot face orice! Cum de nu sunt demascati!
D: Pai daca ei conduc totul, cine sa ii demaste? Toti cei care incearca sa spuna ceva
sunt etichetati drept sarlatani, nebuni sau rau voitori. Conducatorii nostri din umbra au
implementat un program perfect de maniputare a mintii si a emotiilor. Ni se spune cum sa
gandim, in ce sa credem, cum sa reactionam, ce sa mancam, ce sa bem, ce sa ascultam.
Totul este programat, calculat si executat fara abatere. Nimic nu le scapa. Gandeste-te
ca atunci cand un savant face o descoperire care nu le convine, sar o suta sa il
contrazica, iar atunci cand ei vor sa lanseze o idee asa-zis stiintifica, vin o suta sa o sustina.
Mai exista intr-adevar oameni care nu pot fi convinsi, care cred in bine si iI manifesta. Acestia
fie sunt marginalizafi, ironizati. etichetati, fie sunt inlaturati prin accidente, morti subite sau
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,,sinucideri". Totul este calculat si supravegheat pana in cele mai mici amanunte.
A: Bine, dar daca ar fi o multitudine de oameni care ar gandi la fel, atunci nu ar avea ce
face. Nu pot sa ucida chiar toata planeta! Poate sunt chiar persoane din sistem care stiu
adevarul si il vor spune.
D: Cei din sistem, care stiu adevarul si vor sa il faca public, sunt inlaturati, deci nu
repiezinta un pericol, cat despre marea masa... Lncrurile stau diferit. Noi sunlem controlati si
coordonati cu ajulorul controlului mental si al substantelor chimice.
A: Substance chimice?
D: Da. Tot ceea ce primim drept hrana si bautura, medicamentele, apa cu care ne
spaIam, absolut totul este programat.
A: Poti fi mai exact?
D: Toate substantele chimice care se adauga in apa si alimente, conservantii, aditivii
alimentari, medicamentele, sunt create special pentru a face creierul uman sa reactioneze la
anumiti stimuli, sau din contra sa nu reactioneze.
A: Dar medicamentele. salveaza vieti!
D: Da. Unele. Altele insa sunt create special pentru a-l face pe om sa se departeze de
Sursa Primordiala.
A: Poate, dar este foarte greu sa trasezi o linie, ce ne-am face fara antibiotice, vaccine...
D: Vaccinurile sunt cea mai mare pacaleala. Ele ataca sistemul imunitar. Eu m-am simtit
tare rau la ultimul vaccin, pe care am fost silit sa il fac. Am vazut clar cum microbii introdusi in
organism mi-au atacat chakrele, destabilizandu-le, pentru ca apoi sa se Tinpra^lie In tot
trupul meu, influentandu-mi negativ sistemul liml'atic si glandele.
A: Dar medicamenteie fac si bine!
D: Da. Dar s-ar putea si fara ele. De fapt ele fac mai mult rau decat bine. Boala este un
semn, o atentionare ca ceva din ceea ce faci este gresit. Poate acolo unde stai este
poluare, poate hrana este gresita, poate gandurile si emotiile tale sunt eronate. In loc sa iei
pastile, ar trebui sa te apuci si sa analizezi acesti factori. Pastila asa cum vad eu nu face
decat sa estompeze efectul, dar nu ajunge la cauza. In momentul in care inghiti o
pilula, aceasta este descumpusa de organism si transformata in energie. Aceasta
energie este diferita, ea depinzand de substanta tabletei. Odata intrata in corp ea
regleaza secretiile trupului, adaugand sau scazand o anumita cantitate de secretie, fapt
care duce la o ameliorare, insa este un lucru gresit. Organismul s-ar regla singur mult
mar bine, daca ar fi inlaturalta cauza bolii.
A: Poate, dar descoperirea antidotului a fost extraordinara.
D: Da, dar in prezent si acest lucru este manevrat. Cu cat dai mai multe antibiotice
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organismului, cu atat el se apara de acestea, reglandu-se, pana in momentul in care
ajunge sa nu mai reactioneze. Microbii si virusii fac parte din viata noastra, sunt ai
planetei. Noi convietuim cu ei de la inceputuri. Trebuie sa ii acceptam. De altfel corpul
nostru stie acest lucru. Intelege ca totul este calculat.
A: Dar anunnakki, cei care tu zici ca ne conduc, unde sunt ei astazi?
D: Ei traiesc aici cu noi. Sunt ascunsi privilor noastre chiar de perceptia noastra
temporala. Ei sunt daca vrei intr-o alta dimensiune, dar traiesc acum, aici. Ei iau parte
activ la viaia noastra, dar noi nu putem lua parte la viala lor.
A: Dar unde stau concret?
D: Ei au uriase baze subterane, ca un fel de orase. Acolo locuiesc, insa ei sunt si la
suprafata. Sunt printre not si interationam cu ei, dar nu ne dam seama.
A: Adica nu ii vedem, sunt invizibili?
D: Nu, sunt vizibili, insa ei proiecteaza un fel de camp energetic in jurul lor, cu
ajutorul caruia ei pot avea ce aspect doresc. Asta este motivul pentru care nu pot fi
recunoscuti.
A: Cu ce proiecteaza?
D: Cu mintea,
A: Nu folosesc aparate, ceva?
D: Nu. Forta lor mentala este net superioara celei umane, de aceea pentru ei acest lucru
este un fel de joaca. Ei ne pot induce o imagine, un fel de proiectie, fara sa se straduie.
A: Si asa circula liberi printre noi?
D: Nu numai circula, ne conduc, coabiteaza cu noi. Uneori ne sunt chiar sefi sau
persoane dragi, prieteni...
A: Adica poti fi casatorit cu un anunnakki fara sa stii?
D: Ar fi posibil, insa asa ceva este exclus, caci ei nu accepta combinarea in afara speciei.
A: Nici macar cu cei cu ADN-ul lor?
D: Doar in cazuri speciale. Din cand in cand, se hotaraste imbunatatirea liniei sangvine
si atunci sunt acceptate persoane din afara, insa numai dupa o atenta evaluare.
A: Ce fel de evaluare?
D: A genealogiei, a caracterului, a aspectelor astrologice si multe aitele...
A: A aspectelor astrologice?
D: Da. In primul rand. Ei stiu ca influenza planetelor este definitorie asupra caracterului
uman. De altfel astrologia este cea mai veche stiinta. In ea se aflaingemanata toata
cunoasterea Universului.
A: Nu stiam ca este atat de importanta.
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D: Pentru ca nu trebuia sa stim. S-a spus ca astrologii sunt vrajitori, apoi ca vin de la
diavol, dar acum cand aceste etichete nu mai pot influenta pe nimeni, se induce ideea ca
este o prostie, o pierdere de timp.
A: De ce?
D: Pentru ca este modul in care te poti relationa cu Universul. A fi la unison cu astrele
inseamna a trai la unison cu Creatia. Noi toti, desi la nivel de subconstient, sunlem
influentati de Soare, Luna, planete. Pamantul este un urias magnet, care se invarte in jurul
propriei axe, creand la randul lui un camp magnetic. Acest camp magnetic are o importanta
influenta asupra vietii pe Terra. Exista cicluri cosmice, pulsuri solare, semnale electrice.
furtuni electromagnetice. Oamenii ar trebui sa tina cont de aceste lucruri. Sunt perioade
benefice pentru semanat, pentru cules, pentru facut anumite actiuni, pentru conceput copii,
si dimpotriva perioade nefaste, totul are un rost. Nimic nu este facut degeaba.
A: Dar nu inteleg. De ce sa le tina ascunse? Ar fi benefic chiar si pentru ei.
D: Nu ar fi benefic, caci omul ar intelege sensul vietii. Traind constient ar avea acces la
resursele inepuizabile existente in Matrice. S-ar vindeca utilizand energia cosmica, si-ar
cultiva campurile folosind perioadele optime si acest lucru ar duce la recolte abundente, la
bogatie. Nu ar mai utiliza pesticide, caci ar fi foarte simplu sa combati daunatorii cu alte plante
culese in anumite cicluri de luna. Daca s-ar tine cont de astre, copii s-ar naste alitel, mai
buni, mai capabili, cu un program diferit, cu o structura mai omogena.
A: Cum sa combati daunatorii cu alte plante?
D: Da, daunatorii pot fi alungati, folosind alte plante. Fie plantand printre randurile de
legume sau cereale anumite specii, fie stropindu-le cu sucul lor. Este insa mai aproape de
adevar sa plantezi o planta decat sa o ucizi.
A: Da-mi un exemplu de planta.
D: Craita. Protejeaza straturile de legume, ba chiar si capsunile si zmeura, de ganganiile
care Ie mananca. Daca plantezi tufe de craite din loc in loc, printre randuri si la capatul
lor, gradina ta este ferita. Stiu sigur asta. l-am spus si bunicii mele, care la inceput nu m-a
crezut, dar apoi s-a dovedit ca aveam dreptate. Nu a mai avut probleme cu capsunile.
A: Dar ce face craita? Cum influenteaza daunatorii?
D: Ea secreta atat o substanta care ii gonestc, cat si o energie specifica, care protejeza
planta, si care interactionand cu campul energetic al gamdacului, lI face pe acesta sa
paraseasca locul respectiv. De fapt craita se protejeaza pe sine cu ajutorul acestei energii,
insa este folositoare si celorlalte plante din jur.
A: Si sunt multe asemenea plante?
D: Da. De fapt toate plantele folosesc la ceva. Nimic nu exista degeaba. Si oamenii se
57

pot trata cu ele, insa trebuie tinut cont de doua lucruri: perioada astrala in care sunt culese
si persoana care le culege.
A: Conteaza?
D: Da, caci in anumite perioade au un efect curativ maxim, iar starea sufleteasca a
culegatorului este foarte importanta, caci el este primul care pune mana pe planta, ii preia
energia sau i-o modifica.
A: Nu stiam!
D: Persoana care culege trebuie sa fie sanatoasa, linistita, echilibrata. Sau macar cand se
duce la cules sa isi spuna ca este linistita, calma. sanatoasa. Este foarte important.
A: Asa este, insa aceste lucruri nu se stiu.
D: Plantele sunt fiinte vii, minunate, bune. Ele sunt aici spre a ne fi de folos si a ne
ajuta. Din pacate noi le omoram, taindu-le si apoi aruncandu-le. La fel ca si cu brazii. Daca ai
putea sa auzi urletele lor in momentul in care sunt taiati! Degeaba! Nimeni nu ii asculta!
A: Pai ziceai ca iti place Craciunui!
D: Da. Foarte mult, insa ca traire, ca vibratie. Eu am noroc ca mama a cumparat mai
de mult un brad de plastic, Este foarte frumos, si oricum ideea conteaza. Nu cred ca as fi
putut sta in casa cu un copac aflat pe moarte, ba sa ma mai si bucur de el! De altfel oamenii
au taientul asta, sa ucida planeta si sa se bucure de acest lucru!
A: Adica?
D: Adica noi ucidem planeta, golind-o de resurse si suntem incantati! Dar as dori sa
discutam acest aspect data viitoare.
A: Bine, atunci ne oprim.
Minute bune, dupa plecarea lui David stau in liniste, incercand sa asimilez informalile. Imi
amintesc ca am citit in cartea lui David Icke, Secretui Suprem, despre traducerea Tablitelor
Sumeriene, ctescoperite in anul 1850, la aproximativ 400 de kilometri de Bagdad, in Irak. Textul
a fost tradus de Zecharia Stichin, un reputat savant, istoric, scriitor si lingvist.
El afirma ca tablitele contin informatii despre o rasa superioara, numita AN.UNNAK.KI,
ce a ajuns in Sumer si care venea de pe o planeta numita Nibiru, Stichin crede despre
aceasta planeta ca are o traiectorie eliptica de 3600 de ani, care incepe intre Jupiter si
Marte si se extinde departe in spatiul cosmic, dincolo de Pluto. Tablitele prezinta de
asemenea sistemul solar si planetele, cu o precizie fantastica, dand totodata marimea si
orbitele lor exacte.
Stichin ne spune ca acesti Anunnakki au venit pe Pamant in urma cu 450.000 de ani,
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cautand aur. Ei au ajuns intr-o regiune situata in continentul african de astazi, spre a ne
exploata resursele. La inceput minereul era extras doar cu ajutorul anunnakkilor, insa in
curand acestia s-au rasculat, iar elita a decis sa creeze o rasa hibrida, apta sa
desfasoare munca. S-au incercat mai multe variante, iar in cele din urma s-a ajuns la
forma actuala a omului. Tablitele mai descriu cum Anunnakki au creat linii genealogice
care sa guverneze umanitatea in numeie lor, ba chiar povestesc cum a fost creata regalitatea.
Important de amintit este si faptul ca in istoria evolutiei omului se cunoaste ca acum
200.000 de ani in urma, s-a produs o perfecfionare a rasei. Brusc, Homo erectus a devenit
Homo sapiens, pentru ca apoi, cam cu circa 35.000 de ani in urma sa mai primeasca un
impuls si sa devina Homo sapiens sapiens, adica omul actual. Care sunt motivele
acestor salturi evolutive nu stie nimeni si cu atat mai putin pot fi explicate. Ba mai mult,
cercetari stiintifice, au relevat ca noi toti avem un singur stramos comun de sex feminin, care
a trait fn Africa in urma cu 140-300.000 de ani.

VIII
A: Ramasesem la uciderea planetei. Ce vroiai sa imi spui?
D: Gandeste-te ce s-ar intampla daca microbii care traiesc pe trupul nostru s-ar apuca
sa ne ia cate un pic de sange si sa il foloscasca pe post de combustibil la masinile lor,
daca ar lua cate o bucatica mica de os si si-ar pune-o la gat sau la maini, spre a se luda
cu ea, daca ne-ar taia parul si I-ar arde sau l-ar da cadou cand se duc in vizita, pentru ca
mai apoi gazda sa il arunce. Cam asta facem noi cu Terra. O chinuim, o mutilam, o
dezmemembram, o torturam, si toate astea in numele stiintei, al progresului s a
bunastarii. Asta am preluat de la anunnakki, sa pustiim, ca epuizam resursele. Asta am
invatat cel mai bine.
A: Dar daca nu le-am folosi, atunci ce am face, cu ce am circula, cu ce ne-am incalzi,
ce am manca?
D: Am putea face toate acestea cu puterea mintii, prin simpla noastra dorinta.
A: In regula insa nu ne invata nimeni. De ce nu se preda in scoli teoria asta?
D: Pentru ca s i scolile sunt supuse aceluiasi tip de control. Organizatiile oculte au
avut ca scop, destlabilizarea sistemului educational, lucru care le-a reusit de minune. Tot
invatamantul este bazat pe gandirea logica si rationala. Informatiile stunt structurate de
asa maniera incat sa anihileze orice urma de intuitie sau acces matricial. Copiii sunt
transformti de catre proferori si indrumatori in roboti, carora Ii se refuza dreptul la libera
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exprimare. Pana si parintii iau parte la acest atac. De cate ori nu ai auzit adultii
spunand... trebuie sa inveti, trebuie s a asculti de profesor, daca asa spune cartea,
inseamna ca asa este.. pe mine scoala nu m-a omorat!... am ajuns ceea ce sunt datorita
invataturii... Acestea sunt sloganele cu care voi adultii ne atacati. De ce crezi ca elevii de
astazi nu isi ma dau interesul, de ce crezi ca eu ma plictisesc de moarte la gradinita si de
multe ori nu vreau sa ma mai duc. De ce sa invat ceea ce vor ei, cand eu stiu ca nu este
adevarat?
A: Bine, dar nu putem sta acasa, am ajunge cu totii analfabeti!
D: Nu trebuie sa stam acasa, trebuie doar ca voi adutii sa schimbati sistemul. Trebuie sa
va doriti ca acest lucru sa se intample, si atunci cu siguranta va fi realizabil.
A: Nu poti spune ca nu sunt si materii folositoare... ca istoria, biologia.
D: Ar fi folositoare daca infoimatiile ar fi reale. Ce se invata la scoala? Adevarul lor! Ce
ati invatat voi? Adevarul lor! Ce faceti voi astazi? Lucrati pentru ei! Ce vom fi noi, daca
lucrurile nu se schimba? Vom lucra pentru ei. Este un cere vicios, din care noi, copiii nu
putem iesi; desi simtim sau stim ca nu este bine, din cauza voastra. Voi sunteti cei care ii
acceptati, le inghititi povestile, din lene, din comoditate, din disperare, sau pur si simplu
pentru ca sunteti multumiti cu viata pe care o duceti. Daca ai de toate de ce sa vrei mai
mult!
A: Nu este chiar asa. Noi am preluat un sistem si il ducem mai departe...
D: Voi afi preluat un sistem, care nu a fost niciodata adecvat, si pe care il impuneti in
continuare. Voi sunteti vinovatii!
A: Dar ce putem face?
D: Sa va doriti schimbarea. Sa participati activ la ea. Sa ii demascati si sa ii aratati luniii
intregi.
A: Pe cine?
D: Pe anunnakki.
A: Cum, daca nu ii vedem?
D: Doriti -va sa ii vedeti si ii veti vedea! De fapt sunt oameni care ii vad, ca si mine. Ei
sunt printre noi, fac parte din viata noastra. Eu sunt prea mic ca sa fiu luat in seama, iar
adultii care ii vad nu vorbesc, de teama celorlalti.
A: Si atunci ce este de facut?
D: Cei care ii vad sa spuna. Sa ii arate cu degetul. A-i vedea este un dar de la Creator.
Trebuie sa il foloseasca.
A: Dar de ce unii ii vad iar altii nu?
D: Cei care ii vad, pot face acest lucru datorita unui acces mai mare in Matrice. Acest
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lucru se realizeaza prin constientizarea legaturii dintre trup si sinele superior. In momentul in
care informafiile circula liber intre cele doua structuri, in care fluxul este canalizat constient,
atunci apare vederea la nivel energetic si nimic nu mai poate fi ascuns.
A: Si cei care nu au acest dar?
D: Ei isi pot activa, exersa comunicarea si atunci acest dar apare si poate fi constientizat.
A: Dar cum?
D: Cum iti spuneam, orice dorinta, vorba, idee are o vibratie. Cand gandesti ceva, acel
impuls se transforma in forma-gand-energie si acceseaza un anumit segment matricial, care
iti va permite ca acea dorinta sa se infaptuiasca. Este ca si cand ai sadi o samanta si astepti
sa creasca spre a-i culege roadele. De fapt acum omul are o forta creatoare mai mare ca
oricand.
A: Bine, dar concret, cum am putea sa ne trezim aceasta vedere superioara. De fapt cred
ca fe referi la cel de-al treilea ochi.
D: Poate fi numit si ochi, dar este primul ochi si nu cel de-al treilea, deoarece pe
inforrnatiile primite de la el ar trebui sa ne bazam. Ce vedem cu ochii fizici este o proiectie a
Adevarului, proiectie realizata si coordonata de ei, de anunnakki.
A: Dar concret, exista vreo tehnica sau procedura, sunt anumiti pasi de urmat?
D: Intr-un fel. Intai de toate trebuie ca omul sa isi restabileasca legatura constienta dintre
minte si sinele superior.
A: Ce numesti tu sine superior?
D: Este Adevarul. Este acea cunoastere corecta, reala, care sta ascunsa adanc in noi.
Este accesul direct catre Matrice, pe care fiecare il are, dar care este mult estompat de
interference existente.
A: Ce fel de interferenfe?
D: Anunnakki nu doresc ca omul sa poata cunoaste Adevarui. De aceea ne otravesc pe
langa informatii eronate si cu substance menite tocmai sa ne tina in letargie. Aceste
substance actioneaza ca inhibitori ai glandei pineale, blocand-o. Glandele omului sunt foarte
importante. Spre exemplu, timusul este glanda care daca ar fi activata constient ar putea
prelungi viata. De altfel, fiecare glanda se ocupa cu altceva, insa toate ar putea fi reglate,
daca omul ar primi informatii din Matrice, direct, nu din campul inferior al Terrei.
A: Ce se afla in campul inferior al Terrei?
D: Noi de aici ne Iuam informatiile, datorita acestor blocaje create artificial. In campul
inferior se gasesc toate formele-gand-energie de frecventa joasa. Aici anunnakki au pus tot
ceea ce tine de rautate, frica, ura, spaima, fobie, moarte si multe altele. Noi ne alimentam
cu acestea, deoarece doar aici avem acces.
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A: Dar noi avem si ganduri frumoase...
D: Da, dar ele vin din campul matricial.
A: Si unde se gaseste acest camp inferior?
D: In jurul Pamantului. Terra este invaluita in el. Tot ceea ce vine ca informatie, vine in
principal de acolo. Numai o mica parte vine de la Matrice.
A: Si cum putem face sa accesam Matricea?
D: Sa va restabiliti legatura dintre minte si sinele superior.
A: Cum?
D: Am sa iti dau un exemplu. Cand eu vreau sa aflu raspuns la o intrebare, iar Aghton nu
imi raspunde, inchid ochii stand in picioare si ma gandesc sa ma conectez la Matrice pentru
a afla Adevarul. Fac acest lucru si imi spun ca daca raspunsul este da, corpul meu sa
se incline in fata, daca raspunsul este nu, corpul meu sa se incline catre spate. Este foarte
simplu.
A: Si raspunsul este cel adevarat?
D: lntotdeaua. Incearca si tu. Poti incepe cu intrebari al caror raspuns il stii. Dar trebuie
sa ai grija, sa nu iti dai tu constient raspunsul. Trebuie sa te lasi surprins de acesta. Pune
intrebarea ca si cand nu ai sti nimic.
A: Presupunand ca trec de etapa asta ce ar mai fi de facut?
D: Aghton imi spune sa iti arat o procedura. Te asezi intr-un loc in care stii ca nu vei fi
deranjat, poate chiar in pat inainte de culcare. Pentru inceput ii spui corpului tau sa te ajute sa
elimini toate substantele toxice, si care nu au corespondent de Adevar in Matrice, care se afla
acumulate in el, eliminandu-le in mod natural, fara a te face sa suferi. De fapt, asta ar trebui sa
faci in fiecare zi. Este foarte folositor. Apoi incepi prin a-ti ruga sinele superior sa intre In
contact cu tine.
A: Si cum se manifesta acest contact?
D: Eu cand vorbesc cu sinele meu superior, ma duc cu puterea mintii intr-un loc special.
Imi imaginez ca sunt pe Inua. Aveam un loc preferat, langa un pom. De acolo, puteam
vedea marea. Tu te poti duce cu mintea unde vrei tu. Unde iti place.
A: Sa presupunem ca mie imi place langa o cascada.
D: Te duci acolo. Intai te uiti la apa si ce este imprejur. Incerci sa simti mirosul locului,
atingi apa, o simti. Numeste acest loc, locul Secret al Adevarului tau. In acest mod, aici
nu va mai putea intra nimeni. Este sacru. Apoi incerci sa iti constientizezi sinele-superior. La
inceput vei simti o mare iubire. Atat de mare incat sirnti ca nu iti incape in trup. Apoi simti o
stare de relaxare, de pace. Cand ai atins aceste stari, poti incepe sa vorbesti cu Matricea.
Ii spui ce iti doresti. Trebuie sa stii insa , ca doar dorintele legate de tine se vor materializa.
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Nu te poti ruga sinelui superior sa iti vindece bunica. Poti intreba insa de ce este bolnava.
Aici poti face programari doar in ceea ce te priveste. Pentru nimic altceva.
A: Concret, sa zicem ca vreau sa vad Adevarul. Ce trebuie sa spun?
D: Vreau sa vad Adevarul. Atat. Sinele va sti ce trebuie sa faca. Insa el iti va da Adevarul
fragmentat, nu tot odata, deoarece creierul uman nu poate duce atata informatie.
A: Si daca vreau sa ma fac bine, sa ma insanatosesc?
D: Vreau sa ma insanatosesc. Legat de sanatate, sinele iti va arata intai de ce esti bolnav,
Te poti insanatosi abia dupa ce elimini factorul care a generat boala.
A: Cum imi va arata?
D: Fie pe loc, ca un film in cap, fie iti va trece prin minte o idee sau vei avea un vis. Sa
stii ca daca nu te tii de ceea ce ti se comunica, nu vei avea sanse de insanatosire.
A: Dar daca boala este de factura karmica?
D: Atunci ti se va arata acest lucru, in asa fel incat sa intelegi. Acum traim timpuri in care
poti anihila aceste probleme care vin din trecut. Totul este sa vrei sa o faci.
A: Si daca vreau sa ii vad pe anunnakki?
D: Spui, vreau sa ii vad pe anunnakki. Dar aici, cum spuneam, trebuie sa te cureti mai intai
de substantele care impiedica glanda pineala sa lucreze.
A: Dar care sunt ele?
D: Sunt in foarte multe produse. Le-am vazut in sucuri, mancare... dar cea mai toxica este
cea din pasta de dinti. E pusa si foarte bine, deoarece voi ne obligati sa ne spalam pe
dinti inainte de culcare si ea ramane in trup si actioneaza toata noaptea.
A: La ce substanta te referi?
D: La fluor.
A: Dar este foarte sanatos pentru dinti!
D: Nu are nici un efect asupra dintilor. Ea este data special ca inhibitor al glandei
pineale. Stiu sigur asta. Doar am fost silit sa o folosesc.
A: Si crezi ca este toxic?
D: Suta la suta.
A: Dar care este scopul acestei otraviri in masa?
D: Ea se adreseaza in primul rand celor nascuti dupa 1960. Atunci karma Pamantuiui a in
ceput sa se curete si au inceput sa poata veni la incarnare si entitatile mai elevate. Au fost
si pana atunci, insa ma refer la o incarnare masiva, care s-a accentuat dupa 1990 si 1996.
Noii veniti erau capabili sa isi dezvolte anumite capacitati asa-zis paranormale. Fie vorba intre
noi, nu inteleg de ce le numiti asa, deoarece ele sunt foarte normale. Acestia reprezentau un
mare pericol pentm anunnakki, care nu si-ar mai fi putut pastra camuflarea. De aceea au
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facut cercetari si au ajuns la concluzia ca cea mai buna metoda de anihilare a acestor
tendinte o constituia ingurgitarea de substance. Cum nu aveau cum sa oblige intreaga
populate sa ia pastile, au gasit solutia de a otravi mancarea. Este foarte simplu. Tu nu
observi ca in fiecare an concentratia acestor substance din alimente si bauturi creste?
A:Nu.
D: Pentru ca te-ai obisnuit si nu te deranjeaza. Ghinionul lor, de fapt si al nostru a fost ca
si-au dat seama ca in curand nu vor mai putea face nimic cu aceste substante si atunci au
inventat alte aparate, mult mai puternice, cu care sa creeze interferente intre noi si
Matrice.
A: Care aparate?
D: Releele, telefonia mobila, bombardamentul energetic cu unde gama.
A: Mie tot nu imi vine sa cred.
D: De ce?
A: Pai daca murim noi, ei ce fac?
D: Noi nu vom muri cu totii. Vor muri din ce in ce mai multi, insa nu toata populatia.
Cei ce vor ramane vor fi sclavii lor. Un fel de papusi vii. Asta este ce vor ei, insa stiu sigur
ca nu va fi asa.
A: Dar ce va fi?
D: Va fi bine si frumos. In prezent chiar Matricea lucreaza la reglarea Terrei. Vom avea
probleme, atat la nivel de scoarta terestra, atmosfera, clima, cat si la nivel economic.
A: Stiu mi-ai spus. Sa ne cumparam unelte mecanice, seminte... casa la tara...
D: Da. Ar fi bine.
A: Pai putem pastra o rezerva de bani si sa o scoatem la nevoie.
D: In curand sistemul bancar va cadea. Peste tot. Banii nu vor mai avea valoare.
A: Ce sa inteleg prin curand?
D: Cam pe la staritul lui 2009 sau in ceputul lui 2010.
A: Asa repede?
D: Da. Cu cat mai repede, cu atat mai bine, caci trebuie ca Pamantul sa se curete de
vibratiile acestea si automat de tot ceea ce inseamna manipulare financiara. Prea mult timp
am stat sub dominatia anunnakkilor.
A: Si ce vom manca?
D: Ceea ce avem sau producem. Trebuie sa avem mici reserve de alimente, este
necesar sa stim acest lucru.
A: Nu prea suna bine!
D: Este foarte bine. Eu de-abia astept sa ajungem dincolo de 2012. De fapt dupa
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februarie 2013 totul se va stabiliza si vom in cepe o noua era. O era a Terrei si a locuitorilor
ei. O era a binelui, a pacii. Sa stii ca pamantenii sunt buni. Toti care sunt creati din ADN-uI
inuakilor sunt speciali. Aproape toti vor merge mai departe.
A: Dar cati sunt?
D: Foarte multi. Nu ii stiu ca numar, dar ii vad pe strada. Ii recunosc drept frati. De altfel
Romania este foarte pura in aceasta privinta. Aici nu prea se afla sangele anunnakkilor. Sunt
si aici, dar foarte putini.
A: Dar cum ii poti recunoaste?
D: Eu ii recunosc pe cei dragi, dupa vibratie. Ma uit la ei si stiu. Si tu poti face acelasi
lucru.
A: Si pe cei negativi?
D: Iti propun un joc. Uita-te in ochii persoanei cu care vorbesti. Doar in ochi. Nu te uita la
zambet sau la gesturi. Priveste-I si intreaba-te daca este inuaki sau anunnakki. Sinele iti va
raspunde.
A: Si daca aflu ca este anunnakki, ce fac?
D: Roaga sinele sa iti arate adevarata sa natura si atunci vei intelege. Tot ceea ce trebuie
sa faci este sa ii eviti. Sa nu tii cont de sfaturile si indrumarile lor.
A: Dar ei stiu ca sunt anunnakki?
D: Unii da, insa marea majoritate nu. Stiu doar cei ce sunt la varf. Acestora Ii s-a explicat
si si-au acceptat conditia, ba mai mult au lucrat constient la inrobirea planetei.
A: Si pe cei care nu stiu nu ii putem ajuta?
D: Nu. Caci ei au o inclinare catre rau. Le vine de undeva din interior, De ce crezi ca
exista acele oculte financiare, de ce doar unii subscriu anumitor organizatii, de ce doar
unii isi vad propriul interes in detrimentul unor mase intregi de oameni?
A: Si cu cei de genul asta ce se va intampla?
D: Ei vor pleca pe calea lor. Nu trebuie sa ne amestecam in planurile Matricei.
A: Dar daca exista totusi persoane care vor sa se schimbe? Acestora nu le este
permis sa ramana?
D: Nu. Ei nu au cum sa corespunda noii energii. Au alta structura. Au drumul lor.
A: Eu nu cred totusi ca toti cei cu sange de anunnakki sunt grupati. Trebuie sa mai existe
si oameni care nu fac parte din nici un fel de grup!
D: Crede-ma ca nu exista. Este ceva ce nu poate fi explicat. Ei se recunosc la nivel
vibrational si desi poate nu constientizeaza de ce fac acest lucru, se grupeaza in
organizatii.
A: Si toti din organizatii sunt cu ADN de anunnakki.
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D: Nu. Au intrat si cei ce nu au acest ADN. Acestia sunt cei care vor avea sansa sa se
schimbe.
A: Dar de ce crezi ca au aderat la aceste grupari, daca sinele lor nu o simtea?
D: De curiozitate, de frica, din dorinta de a accede pe scara ierarhica sau pur si simplu
fiindca asa este bine acum. Poate unii au mostenit acest lucru de la parinti. Poate altii au
fost pacaliti, li s-a prezentat o realitate falsa. Sunt multe motive.
A: Si ce trebuie sa faca acestia pentru a avea sansa sa se adapteze noii vibrafii?
D: Nimic. Matricea va hotari acest lucru. Daca perturbarile aduse de ei nu sunt ample,
atunci li se va permite iesirea lor din segmentul matricial al anunnakkilor. Daca perturbarile
sunt grave, atunci asta este,.. a fost alegerea lor si vor merge mai departe impreuna cu
acestia... Pacat!
A: Dar eu ma gandesc ca poate li se da o sansa. Nu au stiut!
D: Noi nu it putem ajuta. Doar ei o pot face. Pot intreba Matricea, consultandu-si
sinele superior. Doar asa vor afla raspuns la intrebarea aceasta. Daca nu au acces catre
aceste raspunsuri, atunci sa stii ca este grav. Eu nu sliu ce ar mai putea face.
A: Spune-mi, cei care sunt implicati in aceste organizatii, dar nu au ADN de anunnakki...
Sunt multi?
D: Da. Mult mai multi decat ar trebui.
A: Si la noi in tara?
D: Da. Chiar foarte multi. Pacat, caci aici va fi ceva special.
A: Da, mi-ai zis.
D: As dori sa ne oprim.
Dupa plecarea lui David, deschid calculatorul si tastez fluoride, pineal gland si raman
surprinsa de abundenta informatiilor gasite. Cele mai importante comunicari se gasesc la
http://www.fluoridealert.org. De aici aflu ca pana in anul 1990 nu s-au efectuat teste
despre influenta fluorului asupra glandei pineale. Trebuie stiut ca glanda pineala este o
glanda mica localizata intre cele doua emisfere cerebrale. Ea are rolul de a regla secretia
de melatonina. Melatonina este un hormon care ajuta la reglarea pubertatii si totodata
protejeaza corpul de efectete nocive pe care radicalii liberi le au asupra celulelor.
Unul din promotorii acestui studiu a fost medicul Jennifer Luke, de la Universitatea
Surrey din Anglia, care a demonstrat ca glanda pineala este prima tinta atacata de fluor si
ca depozitarea in exces a acestui element, la nivelui ei, duce la grave disfunctii, inducand
pubertatea la varste fragede si totodata scazand capacitatea organismului de a se apara de
66

radicali liberi.
Tot de pe acest site aflam ca fluorul este un factor care poate cauza mutatii genetice la
fat, ridicand riscul de cancer. O serie de studii au aratat ca fluorul poate fi cel care
cauzeaza si cancerul osos. Bineanteles ca aceste studii sunt la in ceput, ele aflandu-se
in faza de cercetare de laborator. Partea proasta este ca ele nu sunt luate in seama, ca de
altfel tot ceea ce nu convine. Ganditi-va ce ar insemna pentru industrie sa se demonstreze
ca fluorul este toxic! In orice caz va recomand sa parcurgeti acesie pagini. Sunt foarte
multe informatii interesante.
Mai aflu din internet ca din punct de vedere energetic, glanda pineala se ocupa cu
acordarea sistemului viu la noii parametri vibrationali ai Terrei.
Imi dau seama ca noi avem aceste lucruri la indemana. Oricine le poate accesa, citi, in
telege, dar avem nevoie sa ni se spuna, sa ni se atraga atentia, sa vina cineva si sa ne
traga de maneca. Oare de ce?

IX
A: Am putea discuta astazi despre anumite tratamente sau terapii?
D: Da.
A: Imi poti spune ceva despre tratamentul cancerului?
D: Cancerul apare atunci cand persoana intra in dezacord cu Matricea. Daca ea isi incalca
misiunea, daca iese din tiparul karmic, atunci organismul reactioneaza si se manifesta boala.
Mai exista si ca zestre, adica sufletul vine cu acest gen de problema, dar intotdeauna are si
posibilitatea vindecarii. Trebuie sa stii ca nu este o pedeapsa. Din contra. Este un mare ajutor.
Cei care au aceasta sansa, de a se curata prin boala. sunt foarte dragi Creatorului.
A: Asta este culmea!
D: De ce? Tu nu ai prefera sa iti atentionezi copilul, inainte de a face o greseala
iremediabila, de pe urma careia ar avea secole de suferit? Asa face si Matricea. Trimite
un semnal. Daca omul l-ar lua in seama, s-ar indrepta, s-ar curata de ganduri, forme si
energii contrare vietii si s-ar insanatosi. Din pacate acest lucru nu este stiut.
A: Dar da-mi un exemplu de cum ar trebui procedat.
D: Da-mi un exemplu concret. La cine te referi?
A: Am o pacienta cu o tumoare la ficat. Ce ar trebui sa faca?
D: In primul rand trebuie sa stie ca tumoarea este o entitate vie si ca ea are un
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mecanism propriu de manifestare. Ea a ajuns in corp datorita unui program indus chiar de
pacienta ta. Primul lucru pe care ar trebui sa il faca este sa inceapa sa comunice cu ea.
Sa vorbeasca cu ea, fara ura, cu dragoste, sa ii multumeasca ca a venit, ca i-a imbolnavit
organismul, sa ii spuna ca a infeles atentionarea, semnalul de alarma. Apoi ar trebui sa isi
schimbe modul de viata si modul de gandire. Sa refuze interactionarea cu fiinfe negativiste,
pesimiste, sa refuze sa asculte povesti triste, sa nu se uite la filme sau stiri cu incarcatura
emotionala negativa, sa manance constient...
A: Cum adica sa manance constient?
D: Adica sa tina regim. Sa refuze grasimi animale sau hrana cu chimicale, totul sa fie
cat mai natural. Sa nu foloseasca decat sapunuri naturale si sa evite clorul si fluorul.
A: Si cat ar trebui sa faca aceste lucruri?
D: Pana cand tumoarea dispare.
A: Asta este tot?
D: Nu. Cum spuneam, tumoarea este o fiinta vie, Dupa ce ii mulfumeste ca a venit,
trebuie sa o roage sa plece, sa ii spuna ca a inteles mesajul si ca se va schimba. Este
foarte important sa se schimbe in realitate, caci altfel nu are sanse de reusita. Cand
vorbeste cu tumoarea sa tina mana pe locul unde se afla. Sa isi imagineze ca din palina
dreapta iese iubire, liniste, pace, acceptare. In paralel cu aceste exercitii, persoana trebuie sa
Tsi ceara iertare Matricei, sa se roage pentru anihilarea oricaror perturbari aduse. De multe
ori se intampla ca Matricea sa ii raspunda. Sa ii trimita in cap idei, oameni sau imagini ale
unor evenimente. Asta inseamna ca acolo se afla problema. Tot ceea ce trebuie facut este
schimbarea mentala a polaritatii actiunii respective.
A: Poti fi mai clar?
D: Daca atunci cand ma conectez la Matrice, imi apare in cap vecinul cu care m-am
certat, stiu sigur ca problema se afla acolo. Trebuie sa incerc sa restabilesc armonia. Intai
imi cer iertare de la Matrice si o rog sa imi permita stergerea acestei perturbatii. Apoi in
cerc sa iau legatura cu persoana si sa ma impac cu ea.
A: Bine, dar daca persoana nu mai traieste sau s-a mutat si nu stiu unde se afla?
D: Atunci vorbesc cu Matricea si ii trimit ei toate gandurile de iubire, de armonie si o
insarcinez pe ea sa le transmits persoanei oriunde s-ar afla. Este ca si cum te-ai ruga
pentru iertarea pacatelor, care de fapt sunt perturbari. Matricea stie care sunt acestea si
reactioneaza prompt, anihilandu-le.
A: Asta inseamna ca daca eu ma rog Matricei sa ma ierte ca am omorat pe cineva,
Matricea ma iarta?
D: Da.
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A: Si o pot face din nou?
D: Vorbeam aici de iertare venita din inima. A repeta greseala si a te ruga de iertare nu
inseamna decat fatarnicie. Crezi ca Matricea nu consemneaza aceste lucruri? Este ca si
cum ai vrea sa te pacalesti pe tine insuti.
A: Dar crima este crima. Matricea te iarta?
D: Uneori a lua viata cuiva nu este ceea ce pare. Poate fi o reglare a unei perturbatii
existente. In acest caz omul va plati pe Pamant, prin privare de libertate, insa in Matrice
se va consemna doar anihilarea unei fapte.
A: Dar sa presupunem ca am infaptuit o crima care nu este de factura karmica. Ce se
intampla cand ma rog?
D: Daca rugamintea este cu adevarat izvorata din suflet, daca te caiesti, atunci Matricea
va consemna acest lucru. Perturbarea insa nu va putea fi anihilata decat printr-o contra
fapta. Adica persoana ucisa iti va deveni ucigas, in alta viata. Cand vei ajunge in punctul in
care va trebui sa platesti cu viata, Matricea va tine cont ca tu te-ai cait sincer de fapta, iar
ceea ce trebuia sa fie crima se va transforma si astfel vei fi ranita, sau vei ramane cu o
problema, insa vei trai.
A: Adica daca imi pierd un picior sau o mana, trebuie sa stiu ca este pe merit?
D: Cu siguranta .
A: Dar cei care primesc un transplant?
D: Viata acestora este salvata de cineva care le dator ceva din alta viata, sau din alte
vieti. Unele sunt suflet nobile, care stiu ca cineva drag urmeaza in incarnarea Ia care va fi
trimis, sa sufere de ceva si sa se chinuie. Atunc ei cer dreptul de a veni pe Pamant, special
pentru a muri spre a-i salva.
Acest gen de legaturi sunt insa foarte rare. De obice este vorba despre reglarea unor
conturi. Un om moare, iar altii primesc sansa de a trai datorita acestei morti. Deci cel care
a facut sacrificiul s-a achitat de sarcina si isi va putea vedea de viasa lui in urmatoarea
incarnare.
A: Exista oameni care au facut transplant si spun ca au capatat anumite obiceiuri, pe
care nu le aveau inainte, unii chiar simt prezenta donatorului. Cum explici aces lucru?
D: Orice obiect, lucru sau in acest caz parte a corpului pastreaza amprenta celui care
l-a avut in posesie. Aici este vorba de memoria celulelor din care este alcatuit organul
respectiv. Trebuie sa stii ca celulele sunt vii si de sine statatoare. Ele pot memora
anumite actiuni sa preferinte ale persoanei careia ii apartin. Atunci cand sunt introduse intrun organism nou, nu fac decat ceea ce au fost invatate. Asa se explica faptul ca persoana
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incepe sa aiba anumite preferinte sau obiceiuri. La acest lucru adauga si faptul ca
donatorul ramane cumva in contact cu cel caruia i-a donat parte din trupul sau. Aceasta
legatura nu va fi pe viata, ci va dura doar atat cat sufletul plecat considera ca este
necesar ca organul sa fie integrat acceptat perfect de catre trupul si mintea celui care
le-a primit. Este ca un fel de ajutor.
A: Dar de ce unii simt prezenta iar altii nu?
D: Toti ar trebui sa o simta, deoarece sufletul donatorului se afla acolo, insa diferenta consta
in acceptare si constientizare. Sunt persoane care cauta, scormonesc si isi doresc sa afle
adevarul, iar altele refuza sa se gandeasca la acest lucru si de aici apar anumite blocaje,
autoinduse, care anihileaza orice legatura si comunicare. Totul tine de minte si dorinta de
aflare a Adevarului.
A: Sunt insa si oameni care resping transplantul.
D: Da. Acestora fie li s-a transplantat un organ care nu le era destinat, fie nu au reusit sa
interactioneze cu el si sa stabileasca legatura vibrationala si energetica si atunci organismul
il trateaza ca pe un in trus.
A: Si ce pot face pentru a fi acceptat?
D: Sa vorbeasca cu el. Sa ii ureze bun venit in noul corp, sa ii multumeasca pentru
ajutor, sa il roage sa functioneze optim si in deplina armonie cu noul trup, sa ii multumeasca
donatorului pentru sacrificiul facut, sa se roage Matricei pentru anihilarea perturbarilor
aduse, din cauza carora sufera. Cam asta ar trebui facut... Dar stii ce nu inteleg eu? De ce
sa ajungi in aceasta postura? De ce sa iti trebuiasca un transplant? Omul s-e putea vindeca
inainte de a fi pus in aceasta situatie.
A: Pai spuneai ca unele probleme sunt de factura karmica...
D: Da, dar si acelea pot fi rezolvate altfel, fara suferinta, prin contra-actiuni care sa
anihileze formele-gand-energie care au stat la baza acestui tip de karma.
A: Adica?
D: Adica daca stii ca ai facut un rau cuiva in alta viata si va trebui sa suferi, de ce sa nu
cauti sa ii faci un bine in aceasta viata pentru a anula ponderea incarcaturii.
A: Ar fi minunat, dar nu stim ce si cui am facut.
D: Ba am putea sti. Important este sa iti doresti acest lucru si viata te va pune in postura
in care vei putea sa iti achiti datoriile. Mai ales acum in aceasta perioada, omul are sansa
sa repare tot ceea ce a stricat. Orice perturbare poate fi anihilata, daca iti doresti cu
adevarat. Insa cel mai important ar fi sa traim constient, adica sa incetam a mai genera
forme-gand-energie contrare vietii si progresului spiritual. Daca nu am mai face rau, daca
am infelege ca suntem interconectati, ca tot ceea ce ne inconjoara face parte din noi si ca
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trebuie sa ajutam, sa ne implicam activ in pastrarea echilibrului, atunci totul ar fi perfect.
A: Da, insa uneori faci rau involuntar...
D: Nu exista asa ceva! Cum sa faci rau involuntar cand tu ai capacitatea de a
discerne... de a gandi. Tu poti face un lucru sau din contra poti refuza. Ai posibilitatea de
a alege folosindu-ti judecata. Orice fapta, gand sau actiune care aduce un prejudiciu
unei fiinte si aici ma refer la om, planta, animal sau Terrei, sau care aduce distrugere sub
orice forma, se numeste actiune contrara Matricei si are ca efect generarea de formegand-energii negative, care se duc, creeaza campuri de perturbatii si vi se intorc in mare
masura inapoi.
A: Dar ele nu raman in Matrice?
D: Inainte ramaneau in mare masura in Matrice, iar aceasta ti le dadea inapoi fie intr-o
viata, fie gradat in mai multe incarnari, functie de amplitudinea energiei negative create.
Acum, datorita faptului ca Pamantul si implicit segmentul Matricial aferent lui, trebuie sa fie
cat mai pur, energiile generate sunt trimise inapoi. Asta Inseamna ca omul se confrunta in
aceeasi viata cu energia creata. Matricea refuza sa o mai stocheze. De aceea ne apar in
viata tot felul de obstacole si aparent ghinoane sau boli. Este rasplata noastra. Primim
ceea ce am dat, ceea ce meritam.
A: Si e bine?
D: Sigur. Asta inseamna o sansa in plus de a merge mai departe, altfel ar trebui sa
asteptam o alta viata pentru a restabili armonia si acest lucru nu mai este posibil.
A: Asta inseamna ca noi traim ultima incamare?
D: Nu. Traim ultima incarnare in care putem regla karma. Si dupa salt vor veni suflete pe
Pamant, insa vor fi cele ce nu au adus perturbari grave Matricei. Tu nu intelegi ca Pamantul se
indreapta spre o noua era... a binelui... a spiritualitatii... a pacii?
A: Inteleg, insa imi este greu sa imi inchipui cum va fi.
D: Va fi la fel ca pe Inua. Pace, iubire si armonie. Omenirea trebuie sa inteleaga ca
vremea razboaielor, a conflictelor, a raului, a formelor-gand-energie negativa a trecut.
Pamantul si-a insusit aceste aspecte si acum trece mai departe... si noi impreuna cu el.
A: Spune-mi... in cat timp crezi ca va fi ca pe Inua?
D: Nu pot aprecia. Depinde de gradul de intelegere al oamenilor. Pamantul intr-adevar
va face saltul, lucrurile se vor regla dupa 2013... insa in cat timp se va manifesta armonia, nu
stiu. In mod normal dupa februarie 2013 ar trebui sa fie bine, pentru ca la sfarsitul anului
totul sa se stabilizeze.
A: Sa infeleg ca un an, dupa 2012 va dura stabilizarea Terrei si a oamenilor?
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D: Cam asa... dar depinde...
A: Adica?
D: Planeta Pamant va face trecerea la sfarsitul lui 2012. Cei care vor ramane vor
trebui sa se restructureze atat in gandire cat si in manifestare. Daca nu vor fi apti nu vor
reusi, atunci cimpul matricial va emite un impuls de curatare. Asta inseamna ca se va
intampla ceva care va tria din nou populatia. Dupa asta insa totul se va linisti. Daca
dimpotriva oamenii vor intelege, atunci Matricea se va linisti si totul va decurge lin fara
probleme.
A: Cum se va tria populatia?
D: Prin diverse cataclisme sau boli, pot fi chiar conflicte... sunt multe moduri.
Oricum nu conteaza. Ar fi pacat sa se intample ceva.
A: Deci sigur, indiferent de ce vor face sau gandi oamenii, dupa 2013 va fi liniste.
D: Din cate vad eu... da.
A: Noi ne vom mai intalni?
D: Eu am primit sarcina sa ne vedem acum, in acest an de zece ori. Atat este programat.
De vazut ne vom mai revedea dupa 2012, cu siguranta.
A: Imi poti spune de ce ai ales sa vii la mine?
D: Nu am ales, am fost trimis. Era in misiunea noastra sa ne intalnim si atunci au fost
create posibilitatile acestei actiuni.
A: Dar de ce tocmai eu?
D: Pentru ca tu ai in structuri ADN de inuaki in stare pura. Tu ai acces la ambele Matrici,
atat a Inuei cat si a Terrei. Tu esti la fel ca mine.
A: Poate, dar nu am realizat acest aspect.
D: Nici nu trebuia. Acum era programat sa se intample si s-a intamplat. Asa trebuia sa
fie. /incepand de acum vei capata prin propriile puteri, noi informatii. Foloseste-le.
A: O sa le folosesc...
D: Ai sa vezi ca ai sa le folosesii . Romania este un loc special. Are o misiune.
A: Mi-ai mai spus. Ce fel de misiune?
D: De aici va pleca noua injelegere a lucrurilor. De aici va porni un om care va explica
si ajuta omenirea sa isi constientizeze misiunea. Venirea lui va fi anuntata.
A: De cine?
D: De un barbat.
A: Exista deja acest barbat?
D: El exista de mult timp. De fapt acum este batran, insa si-a inteles menirea abia de
cativa ani. El a inceput deja sa spuna de cel ce va veni...
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A: Ca loan Botezatorul?
D: Este un suflet care pastreaza multe din caracteristicile celui ce a fost loan si il
cheama si acum tot asa.
A: Si il stie lumea? S-a auzit de el?
D: Doar in cerc restrans. Nu a sosit inca vremea ca el sa fie auzit, desi nu mai este mult
timp pana atunci.
A: El va vesti venirea unui nou Messia?
D: Da.
A: Adica a lui Iisus?
D: Cel ce va veni ca Luminator va avea multe din aspectele celui ce a fost Iisus, desi
cinstit vorbind el v-a fost furat, denaturat. Insa el inglobeaza si alte aspecte, ale unor alte
fiinfe superioare ce au trait aici.
A: Te referi la cei care au propovaduit credinta de-a lungul timpului?
D: Da. La cei care au revelat Adevarul. Toate aspectele lor se afla inglobate in cel
ce va veni.
A: Dar el nu se afla aici? Nu s-a nascut inca?
D: El nu se va naste. Trupul celui care il va primi se afla aici, s-a nascut. Insa el nu se
afla inauntrul lui.
A: Asta Inseamna ca el va intra intr-un trup ce se afla deja pe Pamant?
D: Da.
A: Acest trup, este in Romania?
D: Da.
A: Imi poti spune unde?
D: Nu, deoarece nu stiu cine este. Doar Matricea detine aceasta informatie. Si
bineinteles Creatorul.
Eu stiu doar ce se va intampla. Romania a fost aleasa sa aiba aceasta misiune. De aceea
tara noastra va fi aparata intr-o mare masura de evenimentele care vor veni. Romania va fi
si un important furnizor de hrana. Mai are si alta misiune in noua lume care va veni, insa nu
ti-o pot dezvalui acum.
Oricum traim pe un pamant binecuvantat. Pana si plantele noastre stiu acest lucru; uita-te
cate plante medicinale avem, cat de variate sunt. Ar trebui pretuite la adevarata valoare.
Omul s-ar putea armoniza prin simpla apeIare la natura, dar el inca nu a inteles. In orice caz
faptul ca traim acum, aici, aceste timpuri ar trebui sa ne dea de gandit. Ar trebui sa
intelegem ca este sansa noastra spre evolutie. Totodata trebuie spus ca atunci cand el va
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veni, va intra atat in trupul care ii este destinat cat si in fiecare din noi.
A: Imi poti explica?
D: In momentul in care va fi prezent fizic pe Terra, energia lui va patrunde in fiecare din
noi, facandu-ne compatibili cu el. Este ca si cum cineva ne-ar da un surplus de
informatie, energie si iluminare, pentru a fi apti sa ne aliniem noilor coordonate ale
planetei. Suflul lui va intra in noi si noi vom fi altfel, mai buni, mai evoluati, mai intelepti.
Ne vom da seama ca suntem cu adevarat frati si vom manifesta acest lucru. Cam asta este
tot. As dori sa ne oprim.
A: Inainte de a incheia intalnirea de astazi as mai vrea sa te intreb un lucru.
D: Te rog.
A: Noi vom sti ca suntem altfel? Vom constientiza acest lucru?
D: Da. Matricea a inceput deja sa lucreze asupra noastra. De ceva timp primim
forme-gand-energie de o inalta frecventa vibratorie. Aceasta transmisie este realizata special
cu scopul de a ne creste frecventa vibrationala si energetica pentru a face posibila primirea
acestui suflu divin. Unii simt acest lucru si au inceput deja sa lucreze cu ei insisi, altii nu au
infeles inca de ce se simt altfel, insa toti fata exceptie sunt supusi acestui bombardament
cu inalte energii. Chiar si anunnakki sunt in aceeasi situafie, cu diferenta ca ei simt acest lucru
ca un mare pericol si de aceea incearca disperati sa ia masuri. Toate aceste modificari au
ca scop pregatirea in vederea primirii acelui surplus de incarcatura energetica superioara.
Aceasta energie superioara ne va fi data toata odata si de aceea este necesar ca
organismul nostru sa fie cumva adaptat si apt in a o primi. In momentul cand o vom
receptiona ne vom da seama despre ce este vorba si ce dar minunat am primit. Este ca si
cum cineva ar face lumina in mintea noastra, vom percepe altfel lucrurile si vom intelege in
sfarsit Adevarul.
A: Si toti primim aceasta energie, ce vine din Matrice, in egala masura?
D: Da, dar o receptionam diferit. Unii nu o inglobeaza deloc.
A: De ce?
D: Ei sunt cei ce vor pleca spre alte planuri. Matricea stie acest lucru si de aceea a blocat
accesul energetic al acestora. Pentru ei o incarcare cu acest tip de energie ar fi nociva. Ei se
afla la un alt grad de evolutie si au un alt drum de parcurs. Ar insemna sa nu corespunda
noului lor segment matricial si ar fi scosi in afara lui, ceea ce ar insemna ca ar fi cumva
blocati la incarnare si ar trebui sa astepte pana cand intregul lor segment ar fi compatibil cu
ei.
A: Si e un lucru rau?
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D: Da, caci li s-ar lua sansa unei evolutii rapide. Ei ar trebui sa stea pe loc o perioada
nedefinita. Mergand cu grupul ar putea sa se afirme, sa isi depateasca programarea, sa faca
cu liberul lor arbitru anumite actiuni care i-ar ridica vibrational.
A: Multumesc. Sa ne oprim pentru astazi.

X
A: Este ultima noastra intalnire. Sa stii ca ai sa-mi lipsesti.
D: Si tu mie, insa nu uita ca putem oricand comunica la nivel mental.
A: Poate tu, eu mai am pana acolo.
D: Putem, sigur. Ai sa vezi.
A: Despre ce vrei sa vorbim astazi?
D: Vreau sa-ti spun despre anunnakki.
A: Te rog.
D: Ei traiesc acum cea mai trista perioada a vietilor.
A: De ce?
D: Pentru ca ei stiu ca in curand vor fi demascati. Timpul lor se apropie de sfarsit si ei
sunt dispusi sa faca orice spre a impiedica acest lucru. Ei stiu ca mintea umana emite acele
unde care pot modifica spatiul si timpul si pot influenta Matricea. De aceea ei vor cauta
prin orice mijloace sa manipuleze populatia spre a-i face sa creeze anumite forme-gandenergie care sa blocheze macar pentru un timp schimbarea.
A: Dar ei nu pot crea singuri aceste energii de blocare?
D: Nu, caci acest dar este doar al nostru. Noi suntem fiii Matricei si noi corespundem
segmentului aferent noua. Ei sunt doar un fel de paraziti. Numai noi putem crea schimbarea
sau o putem bloca. Ei au doar capacitatea de a emite anumite energii care sa ne faca
obtuzi in fata informatiilor venite din Malrice, au posibilitatea de a ne influenta gandirea,
insa referilor la soarta Terrei nu pot face nimic.
A: Si cum vor sa ne manipuleze?
D: Prin frica. Ei sunt mari maestri in a genera panica, frica, ura, materialismul. Ei sunt buni
propagatori ai acestor sentimente. La ora actuala asupra Terrei se revarsa Adevarul.
Acesta vine si ne influenteaza gandirea. Noi toti am inceput sa ne punem intrebari, sa
scormonim, pentru a ajunge la realitate. Sunt oameni care au inteles deja ce se intampla,
cine suntem noi, de unde venim si incotro ne indreptam. Vocile lor incep sa fie auzite. Se
vorbeste mai peste tot despre anul 2012, despre schimbarea polilor, diverse crize
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economice sau despre incalzirea globala. Cei care o fac aduc serioase argumente, insa
intotdeauna exista cativa care fie vin si contracareaza aceste informatii, fie induc ideea
de cataclism, distrugere, moarte. Tot ce vreau sa spun este ca asa trebuie sa fie. Pentru
ca noi sa putem trece mai departe trebuie sa renuntam la vechile obiceiuri, sa spargem
limitele cunoasterii si sa acceptam cu tot sufletul ceea ce va veni; lumea va trebui sa sufere,
insa va fi o suferinta de scurta durata. Inuei i-au trebuit sute de ani pentru a se acomoda cu
noua vibratie. Noua ne vor trebui doar cativa ani. Este un dar al Matricei.
A: Si noi ce trebuie sa facem?
D: Trebuie sa ne dorim schimbarea. Trebuie sa lansam catre Matrice acele forme-gandenergie prin care sa cerem ca acest lucru sa se intample. Cu cat mai multi oameni se vor
uni in ganduri, cu atat saltul va fi facut mai usor, mai repede si fara pierderi uriase,
A: Dar Matricea nu va face aceste schimbari si fara ca noi sa participam activ?
D: Ba da, insa schimbarea va fi dureroasa si anevoioasa, deoarece Matricea va trebui
sa inlature toate fortele contrare, spre a crea echilibrul. Abia dupa ce perturbatorii vor fi
scosi din segmentul matricial al Terrei se va putea vorbi de armonie. Daca din contra,
intreaga omenire colaboreaza, atunci formele-gand-energie ce intra in Matrice sunt
ajutatoare, iar Matricea la randul ei, constatand ca nu exista factori potrivnici, va raspunde
adecvat, reducand pagubele.
A: Iti dai seama ca este imposibil sa faci intreaga omenire sa gandeasca la fel!
D: Nu este imposibil. Fiecare persoana care se va alia noului curent matricial va face ca
puterea acestuia sa sporeasca, fapt ce va duce la o crestere exponentiala a participantilor
activi. Dupa cum ti-am spus, nu uita, cei multi dau tonul.
A: Tot nu inteleg de ce anunnakki nu ne lasa in pace. Poate ii vom accepta si pe ei.
D: Nu ii putem accepta, caci daca i-am fi cunoscut cum sunt in realitate, demult i-am fi
alungat. Insa chiar daca noi i-am accepta ei nu vor mai putea sta aici, deoarece nu mai
corespund noii vibratii a Terrei. Pe de alta parte, oamenii vor intelege in sfarsit ca sunt
proprii stapani. Ca ei se pot conduce singuri, fara a fi sclavii guvernelor, a unor anumite
familii, a bancilor, ca nu depind de nimeni si de nimic. Acum este momentul in care trebuie
sa ne trezim si sa incepem sa simtim, sa ne luam in maini fraiele propriilor vieti. Nu mai
trebuie sa ne Iasam influentati de altii. Nu mai trebuie sa inghitim intoxicarile zilnice. Acum e
clipa noastra. Asta nu pot accepta anunnakki.
A: Noi ce ar trebui sa facem?
D: Sa intelegem ca noi toti suntem una, ca gandurile noastre sunt magice si ca ceea ce
vrem se va intampla. Noi toti trebuie sa ne dorim schimbarea, sa ne apropiem mental de
punctul in care Terra va face saltul, sa o ajutam, sa gandim pozitiv, sa participam activ la
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propagarea acestui curent nou.
A: Bine, dar cum?
D: Sa vorbim oamenilor, apropiatilor, prietenilor, despre schimbarile care vor veni. Sa le
explicam ce inseamna aceasta schimbare si de ce este ea necesara. Sa le aratam ca de
fapt nu este nici un pericol, ca este ceva firesc, ca totul are o logica si ca noi facem parte
dintr-un plan divin. Sa ii incurajam sa isi ia minime masuri asiguratorii, spre a depasi cu bine
etapa de tranzit. Cam asta trebuie sa facem.
A: La ce masuri asiguratorii te referi?
D: In primul rand la mici provizii de aliniente, seminte, unelte si tot ceea ce in seamna
hrana si adapost, iar in al doilea rand la pregatire mentala. Este mult mai usor sa treci
peste o perioada de privatiuni cand stii ca este temporara si ca la capatul ei te asteapta ceva
bun. Daca dimpotriva gandim cu frica, cu teama, atunci formele-gand-energie pe care le
emitem vor atrage asupra noastra aceleasi vibratii si asta va face ca subconstientul si
constientul nostru sa fie supuse unei concentratii insuportabile de informatie negativa, fapt
ce va genera fie intrarea sistemului viu in procesul de autodistrugere, fie in cel de
parasire a segmentului matricial al Terrei, iar nici una din optiuni nu este buna. De ce sa
ratezi o asemenea sansa? Fiecare suflet a muncit milioane de ani pentru a ajunge aici, in
acest moment si ar fi mare pacat sa esueze. Sarcina noastra este sa trezim oamenii, sa
le spunem, sa ii facem sa inteleaga sau macar sa isi doreasca sa caute informatii mai
ample. Trebuie sa inteleaga ca realitatea pe care o traim astazi este o realitate creata de noi,
de mintea noastra, insa este o reaiitate stramba, trunchiata. Este drept ca noi suntem cei ce
am facut-o sa fie asa; am fost manipulati santajati, indoctrinati, dar asta nu ne reduce vina.
Suntern singurii responsabili. Acum este momentul in care nu ni se mai iarta nimic.
Trebuie sa spunem tuturor ceea ce credem. Fiecare din noi. Nu mai avem timp sa ne
ascundem sau sa ne gandim la ce va spune vecinul daca afla ceea ce cred. Trebuie sa ne
gandim la ce va spune vecinul daca afla ca eu am stiut ce va veni si am tinut pentu mine...
A: Dar oamenii te pot lua drept nebun...
D: Si ce daca? O parte te vor lua drept nebun, altii se vor alia ideeilor tale, altii isi vor
cauta propriile raspunsuri... Trebuie sa te gandesti doar la cati poti ajuta, cati poti salva, pe
cati ii poli restructura in gandire. Conteaza numarul celor care te judeca, sau numarul celor
care vor fi ajutati de ideile tale?
A: Logic ca cei care vor fi ajutati. Dar ce putem face? Concret.
D: In primul rand sa ne dorim ca fiecare zi care trece sa ne faca mai buni si mai intelepti.
In al doilea rand in fiecare zi dupa trezire, sa facem o scurta meditatie in care sa ne dorim sa
intram pe frecventa vibrationala a iubirii. Acest lucru va face sa iesim din frecventa
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matriciala a urii. Apoi in fiecare seara, inainte de culcare sa rugam Matricea sa ne permita
in timpul somnului accesul direct in ea. In acest mod ne vom acorda de la sine, vom vibra
la unison cu pulsul ei si totodata vom fi in pas cu ajustarile pe care le faceTerrei.
A: Nu pare greu!
D: Nu este greu. Este cl mai usor mod de a ne schimba. Trupul si mintea noastra vor
suferi transformari radicale, insa gradate, fapt ce ne va face sa fim pregatiti din toate
punctele de vedere schimbarii ce va veni. In momentul in care planeta va face saltul, noi vom
fi acolo impreuna cu ea si ne vom trezi proiectati intr-o altfel de lume, in care frica, ura,
materialismul nu vor mai exista. Nu vor mai exista nici anunnakki, caci ei nu ne vor putea
insoti. Ei vor ramane in alt spatiu temporal, insotiti doar de cei asemeni lor. Ei vad deja acest
lucru si sunt disperati.
Asta ii face sa isi sporeasca atacurile energetice si informationale.
A: Si cum se manifesta aceste atacuri?
D: La nivel fizic, in primul rand s-a intentit bombardamentul cu alimente manipulate. Cel
mai consumat aliment de pe glob este painea, de aceea in faina se pot introduce cel mai
usor diverse substante numite „benefice". Apoi vor incepe campanii ciudate de vaccinare,
impotriva unor asa-zise boli noi. Cei care vorbesc demascand aceste lucruri sunt ridiculizati,
amendati, marginalizati. Sunt scoase carti si realizate emisiuni cu simplul scop de a
demonstra ca anumite ipoteze, care de fapt ar trebui sa fie certitudini sunt false. Sunt
multe metode. La nivel energetic, noi suntem bombardati in fiecare zi cu energii nocive care
blocheaza ceakra iubirii. Asta face ca noi sa fim in incapacitatea de a recepta surplusul de
energie benefica pe care ni-l trimite Matricea.
A: Cum suntem bombardati? Continuu?
D: Eu simt atacul cam de doua ori pe zi. Odata cam pe la miezul noptii si odata cam pe
la pranz.
A: Si cat dureaza?

i

D: Cam jumatate de ora.
A: Si este la nivel global?
D: Da, insa din cate vad eu tuturor le este transmisa informatia la aceste ore. Vreau sa
spun ca atunci cand la ei este miezul noptii si pranzul.
A: Si cum realizeaza acest bombardament?
D: Cu ajutorul unor dispozitive speciale, care sunt ca niste obeliscuri. Acestea sunt
realizate din granit, insa au interiorul gol. Inauntrul lor se ajunge prin niste canale
subterane. Aici se afla montate cristale uriase, care contin un anumit program. La anumite
perioade, anunnakki vin si verifica, schimba sau cresc intensitatea acestor transmisii.
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A: Si unde se afla aceste obeliscuri? Sunt in interiorul Panantului?
D: Nu sunt in afara. Le vede toata lumea. Se afla in Anglia, in America, in Egipt, in
Franta, sunt peste tot. Sunt sapte la numar.
A: Si nu putem face nimic pentru a bloca transmisia lor?
D: Noi nu le putem bloca. Putem insa sa ne protejam.
A: Cum?
D: Cel mai bun protector este cuprul.
A: Si cum sa-l folosim?
D: Putem purta in permanenta o bratara din cupru. Trebuie avut grija ca ea sa fie
rotunda sau ovala. In nici un caz patrata.
A: Dar ce are patratul?
D: Nu este conform cu campul energetic al omului. La noi toate sunt cumva rotunde.
Gandeste-te daca faci o sectiune a trunchiului, a mainii, a capului, a degetelor, a ceakrelor...
toate sunt pe rotund. Este simbolul infinitului. Mama are un inel patrat, pe care il poana uneori
langa verigheta. Mereu o ia durerea de cap. I-am spus de ce, dar nu ma crede. Eu vad
cum ii afecteaza ceakrele. Le vad clar cum incep sa se micsoreze, sa isi schimbe viteza de
rotatie...
A: Si este suficient sa purtam ceva din cupru?
D: Da. Ajuta foarte mult. Ideal ar fi sa putem face o protectie camerei in care dormim.
A: Cum?
D: Sa inconjuram camera cu o sarma de cupru, sau macar patul. Capetele insa trebuie
sa fie unite. In acest vom fi aparati. Nimic nu poate penetra acest camp, mai ales daca in
momentul in care facern legatura dintre capete, lansam in Matrice ideea de protectie.
Cuprul este sfant.
A: De ce?
D: Pentru ca el genereaza un camp de forta foarte asemanator energetic cu vibratia
iubirii.
A: Poate ca de aici provine asocierea dintre cupru si planeta Venus.
D: Cuprul influenfeaza benefic cresterea plantelor, are actiune terapeutica asupra
plamanilor si in viitor se va descoperi ca influenfeaza pozitiv ADN-ul uman. Purtarea acestui
metal face ca intregul corp sa intre intr-un proces de rezonanta, proces ce are ca scop
deschiderea ceakrei iubirii. Odata cu deschiderea acestei chakre organismul isi poate
declansa sistemul de autoaparare impotriva oricaror agresiuni energetice.
A: De ce?
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D: Pentru ca sufletul ajuns in acest punct are acelasi puls cu cel al Matricei. El vibreaza
la unison cu aceasta si de aceea beneficiaza de sprijinul si protectia ei. Asta inseamna ca
omul se afia pe calea Adevarului si a ascensiunii, iar acest acces nu ii mai poate fi blocal si in
nici un caz nu mai poate fi intors din drum. Trebuie sa infelegi ca motivul pentru care ne aflam
aici este sa ajutam Terra, sa contribuim la ascensiunea ei, la schimbarea ei, iar ea la randul
ei ne va rasplati facandu-ne locuitorii ei in noua lume. Va fi magnific. Va fi altceva. De aceea
trebuie sa injelegem ca noi o putem ajuta gandind pozitiv, dorindu-ne ca aceasta veche
oranduiala sa ia sfarsit, spre a intra intr-o noua era. Nu trebuie sa ne mai lasam influentati
de alti, de explicatiile lor, de fricile lor. Trebuie sa ne ascultam inima. Daca noi simtim ca
vrem ca ceva sa se schimbe, atunci trebuie sa ne dorim aceasta schimbare cu toata fiinta,
cu tot sufletul. In fiecare clipa trebuie sa ne gandim la libertate, la schimbare, la iubire.
Trebuie sa ne cream mental o lume ideala si sa traim in ea, sa o hranim cu sperantele si
dorintele noastre pentru ca ea sa devina realitate. Acum este momentul in care trebuie sa
intelegem ca nimeni nu are dreptul sa ne fure viata, soarta, sa hotarasca pentru noi. De
aceea va rog sa fiti alaturi de noi cei ce am venit spre a va aduce aceste informatii. Va rog
ajutati-ne sa va putea ajuta.
A: O sa incercam. Nu stiu daca vom reusi.
D: Trebuie doar sa vreti. Nu este greu. Este necesara doar lansarea ideii de
schimbare catre Matrice. Ea va prelua aceasta forma-gand-energie, o va amplifica si o va
face manifesta. Asta este tot. Restul va veni de la sine.
A: Promit sa o fac.
D: Si sa nu uitam de intalnirile noastre mentale din fiecare duminica.
A: La 22.30.
D: Da.
A: Cred ca este cazul sa ne oprim. Mai vrei sa imi spui ceva?
D: Nu. Va iubesc pe toti si iubesc si Terra. Sper ca v-am putut fi de folos.
A: Sigur.
D: Va doresc sa ne intalnim intr-o noua lume.
A: Si eu sper ca ne vom revedea. Deja imi este dor de tine.
D: Cum spuneam, noi putem fi oricand impreuna. Ori de cate ori doresii.
A: Da-mi voie sa ma obisnuiesc mai intai cu ideea de intalniri mentale...
D: Ti-am spus. Trebuie doar sa vrei.
A: Da, dar este greu...
D: Este usor. Noi toti putem fi impreuna cand dorim acest lucru.
A: Da, dar viata te pune in situatii dificile, in care nu ai timp sa fii tu cu tine insuti, sa
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meditezi.
D: Acestea sunt influentele lor. Ale anunnakkilor. Atunci cand simti ca ceva te tine pe loc,
te blocheaza. gandeste-te la mine, la noi cei veniti aici de pe Inua si la cei ramasi acolo. Noi
te vom ajuta, la fel cum ii vom ajuta pe toti cei care ne vor cere sprijinul. Noi suntem voi.
A; Multumim..
D: Cu drag. Sa ne vedem cu totii in mileniul pacii si al iubirii!
Uitandu-ma acum in urma, imi dau seama ca mai sunt inca un infinit numar de intrebari
al caror raspuns mi-as dori sa il aftu. Poate ca atat mi-a fost dat sa stiu sau poate ca
Matricea in marea ei infelepciune mi-a transmis doar informatiile carora le puteam face fata.
Nu pot spune ca nu sunt bulversata, contrariata, uimita si chiar frustrata de ceea ce am
auzit. Unele lucruri le cunosteam, altele m-au lovit exact acolo unde credeam ca nimic nu imi
mai poate zdruncina esafodajul, facandu-ma sa realizez ca de fapt eu nu stiu nimic. Desi
ratiunea ma face sa resping vehement anumite idei, adanc din strafundul fiintei mele ceva
imi striga ca este adevarat. Nu stiu cat si ce, poate totul este o fictiune sau poate totul este
real. Nu sunt inca in masura sa analizez obiectiv. Singurul lucru care m-a facut sa scriu
aceasta carte relatandu-va intalnirile mele cu acest suflet special a fost faptul ca eu cred
cu toata taria in onestitatea si puritatea sa, in lucirea infeleapta si uneori obosita de
greutatea tainelor, ce se oglindea adesea in adancii sai ochi albastri.
De aceea va propun ca macar pentru cateva saptamani sa incercam sa ne
dematurizam, sa incepem sa privim lumea prin ochii unui copil avid de informatie, sa uitam
vechile paradigme si cutume, sa uitam ceea ce ne-au invatat altii sau ceea ce am fost
obligati sa ne insusim. Haideti ca de acum, din aceasta clipa, sa ne dorim sa aflam
Adevarul. Sa ne racordam cu totii la Matrice si sa ne luam informatiile direct de acolo, sa
ne spunem ca de azi nu ne mai intereseaza ce spun vecinii, colegii, parintii. Noi
suntem noi insine. Suntem unici. Suntem entitati individuale, dar formam un tot unitar la
nivel matricial. Asa cum spunea si divinitatea prin gura acestui copil traim vremuri
speciale, vremuri in care Terra va trebui sa se schimbe, sa se ajusteze la o noua
vibrate. Poate am luptat vieti de-a randul pentru aceasta sansa, poate ne-am rugat sau
am implorat cerul pentru acest ajutor. Cu fiecare nastere si moarte Matricea ne-a adus
din ce in ce mai aproape de acest sublim moment. Este si meritui nostm ca am ajuns acum,
aici. Este sansa noastra. Haideti sa ne unim fortele spre a strapunge bariera ignorantei, a
nestiintei, a irealitatii, a materialismului, spre a merge impreuna DINCOLO, unde poate
ne asteapta o lume mai buna, mai pasnica, mai inteleapta.
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Va iubesc pe toti si va doresc ca Adevarul sa pogoare in inimile voastre. Si nu uitati
niciodata cuvintele: Eu sunt Calea, Adevarul si Viata!

http://www.ajutorulesoteric.ro/Cosmos13mic.pdf
Anul II, Numărul 13 • August 2008

Interviu cu o fiinţă reptiliană
Contele Incappucciato
Printre toate lucrurile cu care suntem obişnuiţi in zilele noastre, existenţa unor aspecte
ciudate şi relativ incredibile işi derulează continuu manifestarea, de o manieră
neobservabilă majorităţii oamenilor. Prezentăm in continuare, in premieră in Rom穗ia, un
interviu cu o femeie in trupul căreia trăieşte un spirit reptilian.
16 Decembrie 1999.... Suedia... Jimmy Owner este un jurnalist de investigaţie care a reuşit
să găsească primul caz de fiinţă reptiliană, aparţinătoare unei vechi rase reptiliene.
Interviul il vom prezenta sub forma – intrebare şi răspuns, pentru a vă fi mai uşor să in
ţelegeţi.
I: inainte de toate, cine eşti tu şi ce eşti? Eşti o specie extraterestră sau originea ta poate fi
găsită pe planeta noastră?
R: aşa cum ai putut vedea cu ochii tăi, nu sunt o fiinţă umană aşa ca tine şi ca să fiu
sinceră, nu sunt nici entitate feminină aşa cum cunoaşteţi voi din biologie. Sunt o fiinţă
reptiliană ce aparţine unei rase vechi de acest gen. Cei din specia mea s-au născut pe
planeta asta şi trăim aici de milioane de ani. Despre noi s-a menţionat in toate scrierile
voastre vechi, cum sunt Biblia voastră şi alte scripturi străvechi, ca despre zeii la care se in
chinau oamenii din acele vremuri, cum erau egiptenii şi incaşii. Religia voastră creştină a in
ţeles greşit rolul speciei mele in cadrul Creaţiei, aşa că noi ca specie suntem menţionaţi in
scrierile voastre vechi ca „şarpele cel rău”. Asta e o in ţelegere greşită. Rasa voastră
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umană a fost prelucrată prin inginerie genetică de alte rase extraterestre, iar noi ca specie
am fost doar ca nişte vizitatori mai mult sau mai puţin pasivi, vizavi de acest proces
accelerat al evoluţiei voastre.
Trebuie să ştiţi, şi asta o confirmă şi unii cercetători de-ai voştri, că era imposibil ca specia
voastră să evolueze la modul natural atat de mult in doar 2-3 milioane de ani. Voi aţi fost
creaţi in mod artifical, cum s-ar spune, prin ingineria genetică, dar nu de noi, ci de alte
specii galactice.
Dacă m-ai intrebat dacă sunt extraterestră, iţi spun că nu, noi ca specie suntem originari de
aici, de pe Terra. Insă avem şi cateva colonii in sistemul solar, dar aparţinem de Pămant.
De fapt este planeta noastră şi nu a voastră, niciodată nu a fost a voastră.
I: Poţi să-mi spui numele tău?

R: Asta e o chestiune dificilă, pentru că limba umană nu e capabilă să pronunţe corect
vreun nume de-al nostru. Limbajul vostru e foarte diferit de al nostru, dar ca să-ţi răspund
la in trebare, numele meu e ceva de genul „Sssshiaassshakkkasskkhhhshhh” (un fel de
Shiashkask in pronunţie umană). Dar poţi să-mi spui Lacerta, acesta este numele pe care il
folosesc de obicei cand sunt printre oameni şi vorbesc cu ei.
I: Care este varsta ta?

R: Noi ca specie măsurăm timpul nu aşa ca voi, după mişcarea planetei in jurul Soarelui,
deoarece noi trăim mai mult sub suprafaţa Pămantului. Noi măsurăm propriul timp in funcţie
de ciclurile magnetice ale planetei care se raportează la mişcarea acesteia faţă de Soare.
Să spunem că actualmente am astăzi 57,653 cicluri magnetice. Mi-am atins maturitatea
acum 16,337 de cicluri magnetice, iar in timpul vostru am 28 de ani ca varstă.
I: Care este menirea ta? Ai o slujbă cum avem noi oamenii?

R: Ca să răspund in cuvintele voastre, sunt o studentă curioasă care cercetează
comportamentul social al speciei voastre. De aceea sunt in acest moment aici, vorbind cu
tine şi din acest motiv mi-am dezvăluit natura mea reală.
De aceea iţi ofer asemenea informaţii despre mine şi iţi dau astfel de informaţii pe care de
obicei oamenii nu trebuie să le ştie. Voi urmări felul in care reacţionezi şi modul in care
ceilalţi oameni reacţionează. Şi asta pentru că sunt ataţia nebuni mincinoşi pe planeta asta
care susţin că ei ştiu adevărul despre noi, despre OZN-uri cum le spuneţi voi şi aşa mai
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departe, iar mulţi cred in asemenea minciuni. Eu şi alţii din specia mea suntem foarte
interesaţi să vedem cum voi oamenii reacţionaţi dacă adevărul despre noi este făcut
public. Sunt convinsă că mulţi vor refuza adevărul, dar dacă vreţi să supravieţuiţi anilor ce
vor urma, trebuie să incercaţi să inţelegeţi.
I: Sunt OZN-urile obiecte adevărate pilotate de extratereştri din alte specii sau sunt ale

voastre?
R: Unele OZN-uri, cum le spuneţi voi, sunt ale noastre, dar marea majoritate nu ne aparţin.
Fără nici o in doială multe dintre asemenea nave sunt ale speciei voastre, fiind ale
grupărilor militare, şi a altor specii extraterestre. Dacă o să citiţi cu atenţie anumite
rapoarte de observaţii, despre nave de culoare gri metalizat cu formă de cilindru şi ţigară,
cu lungimi intre 20 şi 260 de metri şi dacă acele nave emit un fel de bazait intens şi dacă au
5 lumini roşii intense pe fuselaj, in seamnă că oamenii au văzut o navă de-a noastră care
prezenta anumite defecţiuni. De obicei ne camuflăm navele. Specia noastră are de
asemenea şi o flotilă de discuri mici, insă nave cu astfel de formă mai deţin şi alte specii
extraterestre. OZN-urile de tip triunghiular aparţin militarilor din specia voastră, dar ei
folosesc tehnologie din afara planetei pentru construcţia lor. Dacă voi oamenii vreţi cu
adevărat să vedeţi nave de-ale noastre, ar trebui să priviţi cerul in zonele Arcticii, Antarcticii
şi deasupra Asiei centrale.
Vom continua prezentarea acestui extraordinar interviu in numărul următor, cand alte
dezvăluiri vor aduce la lumină adevăruri ascunse multe decenii la rand.
Anul II, Numărul 14 • Septembrie 2008

Continuum cu dezvaluirile acestui extraordinar interviu obtinut de catre jurnalistul de
investigatie Jimmy Owner. Speram ca din prima parte a interviului ati aflat unele
raspunsuri la dilema: exista sau nu reptilienii despre care se tot vorbeste in ultimii ani? Mai
ales sunt aratati in serialele SF. Dar... dezvaluirile care urmeaza aduc informatii si mai
interesante.
Dupa cum ati putut cite in episodul trecut aceste fiinte reptiliene revendica planeta,
afirmand ca exista aici dinaintea noastra, si un aspect foarte important este si unul care ne
pune pe ganduri. Acesti reptiliene ne studiaza comportamentul.
Intrebare: aveti vreun simbol special, ca specie, ori ceva similar, prin care sa va
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identificam in calitate de rasa?
Raspuns: avem doud simboluri majore care ne reprezinta specia. Primul – care este
antic – este un sarpe albastru cu patru aripi albe, pe fundal negru, aceste culori avand o
semnificatie religioasa pentru noi. Acest simbol a fost utilizat de o parte a rasei mele, dar in
prezent este rar folosit, mai ales ca voi oamenii I-ati copiat de multe ori in scrierile voastre
vechi. Celalalt simbol, al doilea, reprezinta o fiinta mistica pe care voi o numiti "Dragon" in
forma unui cerc in mijlocul caruia sunt 7 stele. Acest simbol este mult mai comun in prezent.
Daca oamenii vad acest simbol cu Dragonul pe unele din navele cilindrice, despre care am
spus mai inainte, ori pe unele instalatii subterane, aceste lucruri si locuri ne apartin noua in
mod clar. Si sfatul nostru ca specie, pentru oameni, este sa se indeparteze cat mai repede
de asemenea locuri, atunci and dau de ale.
I: cele 7 stele pe care le-ai mentionat de la al doilea simbol, vrei sa spui ca reprezinta
constelalia Pleiadelor?
R: Pleiadele? Nu, din contra. Aceste 7 stele sunt de fapt planetele cu lunile lor, si ele sunt
simbolurile care arata cele 7 vechi colonii ale noastre din acest sistem solar. Stelele
sunt puse in prim plan pe un fundal albastru, iar Dragonul circular semnifica forma
Pamantului. Cele 7 stele inseamna Luna, Venus, Martie si cele 4 luni satelit ale lui Jupiter
si Saturn pe care le-am colonizat intr-un trecut indepartat. Doua dintre aceste colonii sunt
abandonate si nu le mai folosim deloc, asa cs 5 stele ar fi mai corect spus referitor la
simbol.
I: asa cum nu mi-ai dat voie sa iau fotografii – ceea ce ar fi demonstrat veridicitatea
existentei tale si a lucrurilor pe care le spui – totusi ai putea sa faci o descriere a ta?
R: stiu ca ar fi de ajutor sa demonstrezi autenticitatea acestui interviu daca ai realiza si
ceva fotografii. De astfel, voi oamenii sunteti sceptici, si asta e bine pentru noi si pentru
alte specii extraterestre care activeaza pe Pamant. Asa ca daca ai face cateva fotografii,
semenii tai le-ar considera trucaje, spunand ca as fi doar o femeie umana mascata, ceea
ce pentru mine ar fi o ofensa. Trebuie sa intelegi ca nu-ti pot permite sa iei fotografii, iar asta
din mai multe motive, despre care nu vreau sa discut. Totusi, pot sa-ti spun ca din motiv de
a tine secreta prezenta noastra, iar alte motive tin de religia voastra. Chiar si asa, ti se
permite sa faci doar schite de portret, si de ansambluri tehnice pe care ti le voi arata mai
tarziu. As putea sa ma descriu, dar asta ar face ca informatiile sa fie negate de voi,
oamenii, din cauza aspectului nostru reptilian si mai ales pentru ca va considerati singura
specie inteligenta de pe planeta asta.
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Pielea mea este verde bej cu nuante de galben pal, si avem si puncte de 2-3 centimetri de
culoare maronie, chiar si pe fata. In linii generale avem cam aceleasi caracteristici ca si voi,
numai ca degetele noastre sunt ceva mai subtiri decat ale voastre, iar pielea e mai neteda.
Noi nu avem linii striate ale pielii, cum aveti voi, si de aceea noi nu prezentam ceea ce voi
numiti amprente. Pe degetele mijlocii avem cate o ridicatura osoasa, iar unghiile le avem
de culoare gri si mai lungi decat ale voastre. Urmatoarea parte pe care ti-o descriu isi are
originea in statutul nostru reptilian. Daca mi-ai atinge spatele ai putea constata ca de sus
pana jos ai simti o zona osoasa, care nu e sira spinarii. Aceasta reprezinta o structura
dificila de tesut si piele, de forma unor spini ososi, prin care trec foarte multe trasee
nervoase si multe vase sanguine. Din aceasta cauza noi suntem foarte sensibili atunci
cand trebuie sa stam cu spatele lipit de un scaun cu spatar. Rolul acestor mici spini ososi
este de a regla temperature corpului nostru, in special atunci and ne expunem la lumina si
caldura soarelui, ceea ce face, ca sangele nostru reptilian sa se incalzeasca cu multe
grade si astfel obtinem o stare de mare placere. Pe partea sexuala semanam cu voi, iar
femeile reptiliene alapteaza similar cu femeile voastre umane. Aceasta capacitate ne-am
insusit-o scum 30 de milioane de ani, pe vremea cand voi, oamenii, erati contemporani cu
ultimii dinozauri. Ce ne mai deosebeste de voi? Noi nu avem ombilic, deoarece nasterea
noastrd este diferita de a voastra, de tip mamifer. Insa in linii generale suntem ca si voi.
Faptul ca aceste finite reptiliene sunt aproape ca noi, si doar felul in care se nasc face
diferenta, ar trebui sa ne puna pe ganduri. Sunt cel putin la fel de inteligente ca noi, daca
nu chiar mai inteligente, din moment ce construiesc nave mai bune ca avioanele noastre,
si pot sa-si camufleze aspectul. Sa ne amintim de rapoartele de rapiri de oameni in astfel
de nave, victimele spunand la intoarcere ca vazusera sute de recipiente cu foetusi hibrizi,
umano-reptilieni. Oare asta indica faptul cz specia Homo Sapiens va fi inlaturata de pe
suprafala Terrei?
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