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PREAMBUL 

 

Această carte a fost creată în urmă cu mai bine de un deceniu. 

De fapt, inițial nici nu a fost o carte propriu-zisă, ci formatul ei 

actual s-a constituit ulterior asamblând diverse texte, scrise la 

momente diferite (dar în același context) pentru lucrătorii-în-

lumină din România aflați pe baricadele marii revoluții planetare 

de resetare a lumii noastre sau mai corect exprimat, de creare a 

Noii Civilizații. Dacă nu sunteți la curent cu aceste evenimente, 

atunci trebuie să vă spun pe scurt că startul construcției acestei 

noi civilizații de ordin galactic și cu un nivel de conștiență 

cosmică, în măsură să lucreze cu oameni ajunși la gradul de 

Maeștri Creatori Divini Universali, a fost dat încă din anii 1970 

(perioadă care, ulterior, a rămas în istorie ca „A Doua Renaștere” 

sau pe numele ei mai cunoscut de publicul profan „New-Age”).  

După 2 decenii de muncă intensă în această direcție însă, s-a 

dovedit faptul că umanitatea nu era suficient de pregătită atunci 

(nu intrăm aici și acum în detalii despre motive și cauze, pe care 

le vom explicita cu altă ocazie), motiv pentru care societatea (la 

început cea occidentală și apoi toată societatea umană la nivel 

planetar) s-au prăbușit în ruină. E ca și cum, simbolic exprimat, 

noi ca umanitate am fost prea captivați de fascinația înălțimilor, 

dar prea imaturi și lipsiți de înțelepciune/ experiență ca să avem 

grijă deopotrivă la atracția fatală a prăpăstiilor, așa că în calitate 

de alpiniști începători ne-am trezit pe fundul uneia dintre ele. 

Aceasta este starea omenirii la trecerea dintre milenii. Detalii 

despre cauzele ei – corupția oamenilor și sistemelor, mișcări 
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greșite făcute de taberele din umbră care conduc destinele 

istorice ale umanității (organizații, grupări și persoane cu diverse 

grade de putere, aflate pe diverse niveluri), intervenția greșită a 

altor ființe din alte civilizații sau din alte planuri de existență 

(astral inferior și eteric) etc – vă invit să descoperiți în 

următoarele surse care sunt printre cele mai bune și mai eficiente 

(simplificate și deci utilitare) la nivel mondial:  

1) cărțile lui David Wilcock (fascinante, cele mai bune 

sinteze din istoria fenomenului) puse la dispoziție gratuit pe site-

ul lui la adresa https://divinecosmos.com/free-books/; 

2) canalele celei mai mari televiziuni spirituale din lume 

(creată tot de David) https://www.gaia.com/;  

3) cel mai bun portal la nivel planetar cu documentare (fiecare 

documentar este o sinteză a multiple și ample surse de 

informare) și articole (peste 1000 de documentare traduse și 

comentate și peste 1500 de articole) administrat de o echipă 

românească, numită Ieșirea din Matrix, portal care poate fi  

consultat la adresa http://fymaaa.blogspot.com/;  

4) site-ul marelui activist Cobra (reprezentantul oficial al 

Mișcării de Rezistență – mișcare ce include deopotrivă agenți și 

grupări din societatea actuală, grupuri din culisele puterii și 

organizații oculte care au condus și conduc destinele omenirii, 

grupuri din civilizații galactice (sau terestre, dar necunoscute 

oficial de către popoare) care participă la actualul proces de 

evoluție al vieții pe Terra derulat de câteva milioane de ani în 

termenii noștri etc) https://2012portal.blogspot.com/ (acolo veți 

găsi informări periodice precum și interviuri date la diverși 

https://divinecosmos.com/free-books/
https://www.gaia.com/
http://fymaaa.blogspot.com/
https://2012portal.blogspot.com/
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jurnaliști din multiple locuri ale planetei, activiști în tabăra 

revoluționară, despre starea revoluției planetare, despre aspecte 

de evoluție spirituală a omului și lumii, despre meditații 

colective, purificări și alte ritualuri ori intervenții prin care 

fiecare persoană care dorește și aderă la misiunea de salvare și 

ridicare din ruină a umanității, poate fi de ajutor în aceste 

vremuri etc).  

În prima parte a anilor 1990 tabăra pozitivă (numită de alții – 

cum ar fi Cobra mai sus amintit - „Mișcarea de Rezistență”) a 

constatat cu surprindere (după o analiză a situației de fapt și a 

eșecurilor tuturor planurilor de construire a noii civilizații care 

se făcuseră în deceniile anterioare) că, de fapt, societatea umană 

era asemeni unui trup plin de tumori, despre care nimeni nu 

știuse până atunci; corupția începută încă de la finele anilor 

1960, a cuprins nu numai poporul de rând și pe guvernanți, dar 

a pătruns și în lumile din culise, la grupurile și puterile din umbră 

(care aveau mandatul să gestioneze, aici în planul fizic, destinul 

evoluției omenirii în acord cu anumite direcții, tratate și planuri 

cosmice), dar care, din cauza corupției, au deviat de la sarcini. 

Așa că în a doua parte a anilor 1990 a început marea contraofensivă, 

echivalentul intervenției chirurgicale în regim de urgență la un 

organism aflat în stadiul terminal, pentru a-l salva. Evident că 

multiple forțe cosmice (din planul fizic, din planurile superioare 

– eteric, astral etc – din diverse civilizații coparticipante la 

actualul program cosmic al Terrei și din alte părți) au intrat în 

sala de operație. Primele eforturi au fost încununate cu succese 

parțiale pe planurile superioare (curățarea planurilor astral 

inferior și eteric de nenumăratele entități negative atrase acolo 
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din diverse zone ale universului, precum și de egregori creați de 

negativitatea manifestată de noi, oamenii întrupați în societate) 

și cu eșecuri flagrante în planul realității fizice, în lumea 3D. Au 

fost necesare multiple restructurări de personal, reorganizări de 

trupe, refaceri de strategii, reluări ale atacurilor pe diverse 

flancuri – unele notorii rămase în istoria oficială (astăzi se fac și 

doctorate la universitățile lumii despre încercările geostrategice 

de luptă anticorupție și refacere a ordinii valorice sociale), altele 

ascunse, departe de știința popoarelor, pentru ca să se poată cât 

de cât înainta în eforturile de a înlătura răul din societatea umană 

și a redirecționa vaporul acesta al omenirii departe de prăpastia 

spre care se îndrepta în mod fatal. Și de abia după ce o parte bună 

a agenților taberei negative (din planul fizic și din planurile 

astrale) au trecut alături de eforturile taberei pozitive (pentru că 

atunci când ești pe același vapor care se scufundă, nu mai 

contează că spărtura prin care ia apă este în partea ta sau partea 

celeilalte tabere, ambele se vor duce în abis dacă nu se aliază ca 

să repare vaporul) au început să se vadă efecte reale, începând 

cu anii 2014-2015.  

Inițial strategia taberei pozitive (refăcută de nenumărate ori 

în urma repetatelor eșecuri de a învinge tabăra adversă) plănuise 

un mare atac devastator și final în perioada anilor 2011-2013, 

perioadă care coincide cu multiple forțe, fenomene și energii 

cosmice (despre care au tratat în detaliu sursele amintite 

anterior), motiv pentru care au fost pregătite toate taberele: 

separat de agenții din umbră (care luptau pe baricade în diverse 

sisteme și niveluri de putere, ca să curețe corupția și mizeria de 

acolo) au fost implicate și nenumărate forțe umane de la baza 
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societății, din toate popoarele, prim mișcări de ridicare cumulate 

simbolic sub drapelul a ceea ce a devenit marele fenomen 

planetar „worldshift 2012”. Nenumărate organizații și 

personalități de vază ale lumii academice, culturale, științifice, 

jurnalistice sau lideri de opinie au fost cooptați pentru a 

transmite spiritul revoluționar către popoare, pentru a contribui 

la diseminarea învățăturilor necesare marii resetări a societății 

umane, pentru a arăta deopotrivă cauzele prăpastiei în care ne 

aflăm, dar și soluțiile despre cum să ieșim de aici și cum să 

continuăm să gestionăm societatea umană către viitorul spre care 

dorim să ne îndreptăm, un viitor durabil, o lume care să 

funcționeze bine pentru toți (o listă parțială a lor vă invit să 

consultați în anexele și în bibliografia universală de la finalul 

prezentului volum). S-au produs tone de cărți, mii și mii de 

documentare cuprinzând milioane de ore de filmare, zeci de mii 

de organizații, platforme, site-uri, bloguri ale activiștilor pentru 

schimbare pozitivă, proiecte și programe, zeci de mii de ore de 

conferințe (în spații fizice sau online); au fost cooptați și 

implicați sute de milioane de voluntari, suflete trezite și active/ 

conștiente (sau aflate în proces de trezire și conștientizare) care 

au urcat astfel pe baricade pentru a asuma roluri de: educatori ai 

umanității, ghizi-călăuze spre noile realități, terapeuți pentru cei 

proaspăt ieșiți din matrix, luptători pe baricade împotriva 

sistemelor corupte, demolatori ai vechilor structuri sociale 

putrede sau depășite de istorie, dezvăluitori ai adevărurilor și 

altor lucruri ascunse de tabăra coruptă sau de alte puteri din 

umbră care blocau progresul omenirii, strategi care să proiecteze 

campaniile acestora etc.  
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 În ciuda faptului că marele eveniment revoluționar planetar 

– programat în perioada 2011-2013 – a fost un eșec (parțial 

deturnat de tabăra negativă care a contraatacat și a folosit mare 

parte din resurse ca avantaj propriu pe plan geo-strategic, 

economic, militar, politic etc la nivel global) totuși lucrurile au 

început să se mai îndrepte în următorii ani, iar tabăra pozitivă 

folosind ca interfață celebra alianță BRICS (Brazilia, Rusia, 

India, China, Africa de Sud – alianță strategic definită și 

simbolic constituită de grupările din umbră care compun tabăra 

noastră pozitivă) a continuat să câștige teren, pas cu pas, deci 

nimeni nu și-a mai propus ca dintr-o singură mare lovitură să 

învingă total tabăra adversă. Războiul s-a transformat într-un joc 

de șah; de aceea mare parte a lui este necunoscut popoarelor și 

nici măcar experților, pentru că, simbolic exprimat, el se poartă 

între păstorul cel bun, eliberatorul turmei și lupul cel rău care o 

stăpânește și distruge actualmente; dar ambii au un scop comun: 

turma să nu știe că e o luptă în preajma ei, pentru că, sperioase 

și iresponsabile cum sunt, oile, dacă ar afla, s-ar panica și ar fugi 

incontrolabil, aruncându-se în prima prăpastie care le iese în 

cale; deci ambii combatanți ar pierde obiectul bătăliei lor; de 

aceea totul se petrece sub o tăcere aproape absolută, și doar din 

când în când, atunci când Divinitatea insistă că unele lucruri 

trebuie să răzbată și la popor, ca să învețe lecțiile proprii, această 

bătălie este purtată în mijlocul lui.  

Pentru că lecția mare pe care o au de învățat popoarele este 

aceea a implicării, a responsabilității individului pentru binele 

colectiv, a grijii pentru nevoile aproapelui și a virtuții personale. 

Marea decădere a civilizației umane produsă în ultimele decenii 
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nu s-a datorat doar corupției la nivel înalt (aceea a fost mai 

degrabă un efect), ci faptului că poporul de rând, fiecare 

cetățean, nu s-a ridicat la înălțimea cerută de dezideratele 

societății moderne (cuprinse în toate tratatele, legislațiile, 

constituțiile, manualele de școală, paradigmele și învățăturile 

publice date omenirii și învățate la toate școlile planetei încă din 

prima parte a secolului XX). Ci, drogat de starea de bine oferită 

de progresul de după al doilea război mondial, poporul a apucat 

pe cărări greșite; consumerismul, ateismul, materialismul, 

globalismul, individualismul – au fost doar primii pași ai 

decăderii, urmați imediat de restul viciilor care se țin lanț și 

derivă din aceste comportamente greșite: avariția, dorința de 

putere și stăpânire asupra altora, decadența morală, disprețul față 

de alții, egoismul, aroganța, intoleranța, poluarea și distrugerea 

mediului natural, depărtarea de valorile culturale, spirituale și 

științifice, destrăbălarea, lipsa respectului față de orice norme și 

reguli etc – lanțul lor e incredibil de lung, dar nu are rost să le 

amintim pentru că sunt sigur, fiecare dintre noi le poate percepe 

în jur și, din păcate, parțial și în noi înșine, pentru că nimeni nu 

a scăpat total curat din tentația acestei mari mizerii și corupții 

spirituale. Umanitatea practic a fost asemeni unui copil inconștient 

și iresponsabil care tocmai primise un tricou curat și în loc să îi 

poarte de grjă, s-a aruncat cu el în prima baltă, murdărindu-se ca 

un porc. Acum, ca să învețe lecția necesară, mama lui, evident 

că nu îi va da un nou tricou curat, ci prima dată îi va aplica 

renumita corecție prin suferință (pedeapsa pentru fapta comisă) 

– acest lucru ca formă de activare a conștiinței lui adormite, 

pentru că la un anumit nivel de degradare doar suferința poate fi 
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salvatoare, vorba bună e prea slabă ca să producă vreun efect – 

apoi în etapa a doua, aceeași mamă grijulie și înțeleaptă îl va 

pune pe copil să spele singur tricoul, astfel dobândind alături de 

conștientizare (obținută prin pedeapsa anterioară) și puterea/ 

virtutea care îi este necesară ca, atunci când va îmbărca din nou 

tricoul curat, să fie capabil a-i purta de grijă, adică să reziste 

tentației de a se arunca din nou în mizerie, viciu și degradare.  

Așa a gândit și Divinitatea procesul de reeducare a omenirii 

din zilele noastre; în principal generația adultă care a dus în 

prăpastie proiectul inițial (din anii 1970) de construire a noii 

civilizații, dar și generația următoare, care, sedusă de iluzii 

deșarte, a continuat să perpetueze aceleași modele greșite de a fi 

și a trăi în societatea umană și pe planeta aceasta. Nenumărate 

crize (naturale sau artificiale) au fost înscenate (pe plan politic, 

economic, social etc. – dar toate cu scop direct de a produce 

șocuri la nivel psihologic) în ultimul deceniu pentru a reeduca 

umanitatea.  

Pe șantierul acesta mare al creării Noii Civilizații, două sunt 

principalele echipe care trebuie să opereze:  

1) Echipa însărcinată cu demolarea lucrurilor vechi. Simbolic 

exprimat, lumea noastră e ca un oraș în ruină; înainte de 

a construi noile edificii, e necesar să le demolăm pe cele 

vechi, să păstrăm de la ele ce e bun și să folosim în noile 

construcții și să aruncăm restul. Edificiile acestea se 

prezintă sub formă de credințe, valori, obiceiuri, paradigme 

pe care umanitatea le-a folosit în trecut, dar care, multe 

dintre ele sunt fie depășite de istorie (ca o haină prea 
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strâmtă pentru un corp care a crescut și deci devine un fel 

de corset de tortură care împiedică dezvoltarea lui firească 

în continuare), deci trebuie demolate și reconstruite în 

noua formulă necesară omului contemporan, fie putrede 

de corupție și atunci trebuie eliminate pentru că sunt niște 

viruși infecți care lăsați acolo vor duce la distrugerea 

organismului social. Multe dintre aceste edificii au 

supraviețuit fie datorită atașamentului oamenilor față de 

ele (specific naturii umane entropice fiind faptul de a se 

lega de lucruri în virtutea obișnuinței și a ajunge ca acele 

lucruri să fie o povară, sau chiar o piatră de moară 

sinucigașă în final în calea progresului), fie datorită 

blocajului progresului (implementării noilor realități) 

realizat de către tabăra negativă care se folosește de 

menținerea omenirii în stare de vulnerabilitate și slăbiciune 

(suferințele oamenilor și energia creată de ele fiind de fapt 

sursa de energie și putere pentru tabăra negativă) creată 

de realitățile vechi sau de lipsa celor noi. Din rândul 

acestei echipe fac parte cu prioritate generațiile de oameni 

numiți „copiii indigo” despre care vă recomand mai multe 

detalii în bibliografia universală de la finalul prezentului 

volum.   

 

2) Echipa însărcinată cu proiectarea și edificarea noilor 

realități sociale, pe terenul șantierului astfel eliberat de 

către echipa anterioară. Membrii acestei echipe au fost 

numiți simbolic „lucrători-în-lumină” (light-workers) și 

despre ei tratează materialul volumului de față. Aici 
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putem încadra generația de suflete numite tot simbolic de 

către sociologii și psihologii occidentali „copiii de cristal” 

sau „copiii curcubeu” (detalii vă invit să consultați tot în 

bibliografia universală de la finalul volumului). 

Însă, înainte de a intra în detaliile cărții, mai trebuie să 

spunem că, așa cum era de așteptat în orice film care se respectă 

– iar noi știm că de multe ori viața bate filmul, situație care s-a 

petrecut și în epopeea revoluției planetare actuale – lucrurile ar 

fi fost prea simple dacă ar fi existat doar cele două echipe de 

lucrători și un șantier liber, motiv pentru care regizorul cosmic a 

introdus și două forțe de opoziție. Prima dintre ele e constituită 

tocmai de tabăra adversă/negativă, cea care nu dorește ca ființele 

umane să evolueze (ca indivizi) sau societatea să progreseze spre 

standarde superioare de bine. Și alături de ele, din nefericire, s-

au adăugat apoi multe dintre popoarele sau grupurile umane 

aflate în stare de decadență, de ignoranță sau de adormire, 

răpuse/drogate/anesteziate fiind de viciile oferite de tabăra 

adversă, deturnate și folosite ca armate puse în slujba acesteia 

(în slujba răului, a răspândirii viciului), sau ca mase amorfe de 

manevră de care se folosește pentru a bloca inițiativele taberei 

pozitive: fie a celor care vor să înlăture din societate lucrurile 

vechi, inutile sau corupte, fie a celor care vor să înceapă 

construcția noilor realități benefice pentru individ și societate.  

Nenumărați activiști comunitari și jurnaliști de investigație 

sau organizații create de ei au pierit pe baricadele luptei în 

încercarea de a arăta mizeriile corupției sau de a ajuta oamenii 

să se elibereze de bagajele negative (credințe, valori, instituții, 

sisteme, obiceiuri) din trecut, ori de a reseta sistemele putrede 



Aurelian Burcu                  *               Pași către Noua Civilizație a Terrei 

16 

 

ale lumii noastre (politic, economic, educațional, medical, 

religios etc). Și de asemenea nenumărați agenți și organizații 

însărcinate cu construcția sau nașterea realităților noi (fie ei 

oameni de știință, medici, juriști, economiști, antreprenori, 

vizionari, activiști comunitari, oameni de cultură, educatori etc.) 

au pierit pe baricade încercând să edifice aceste realități sub tirul 

asediului taberei negative.   

Cartea aceasta le este dedicată în primul rând lor; unii au fost 

arhicunoscuți și deci au rămas în istorie să fie onorați de 

generațiile viitoare, pentru devotamentul și sacrificiul lor; dar 

majoritatea sunt anonimi – zeci sau chiar sute de milioane care, 

fiecare au sacrificat câte ceva, de la carieră, demnitate, resurse 

până la chiar viața în lumea asta – însă toți au fost esențiali 

pentru a crea valul revoluționar actual și a putea avea o șansă de 

a ne lua lumea înapoi de la tabăra negativă cotropitoare și 

distrugătoare a binelui oricărei ființe, deopotrivă cele aparținătoare 

umanității și cele din lumea naturii. Nicio bătălie nu se câștigă 

doar de generali; fără nenumăratele trupuri și voințe ale soldaților 

urcați pe metereze nu se poate învinge; și nici fără nenumăratele 

sacrificii suportate de ei.  

Materialul principal al cărții a fost redactat în perioada 

anterioară marelui asalt din 2011-2013. Deși atunci efectul lui 

nu a fost cel scontat, totuși informațiile din cartea de față își 

păstrează valabilitatea, pentru că ele nu țin atât de mult de 

mișcări de trupe la un moment dat pe terenul de luptă, cât de 

strategia generală și de obiectivele principale urmărite de către 

Divinitate (arhitectul suprem) atât de la ființele umane cât și de 

la societate în întregime, pentru a putea fi pregătiți să co-creăm 
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și implementăm durabil fundamentele Noii Civilizații umane de 

nivel galactic, cu grad de conștiență 5D (numit simbolic astfel în 

vremurile noastre) și cu capacitatea de a forma din rândul 

ființelor umane Maeștri Creatori Divini Universali.  

Între timp, în planul realității lumești a revoluției planetare, 

ca urmare a repetatelor eșecuri – sau chiar și a victoriilor, dar 

care au putut fi obținute doar la scară mică, adică pas cu pas, 

eliberând teritoriu după teritoriu (fie că vorbim de state, de 

regiuni, de sisteme, de instituții internaționale sau naționale, de 

organizații private cu puteri uriașe care și ele fuseseră deturnate 

și folosite de tabăra negativă ca armă de luptă și de distrugere) – 

din aceste considerente deci, Forurile Superioare care coordonează 

strategiile taberei pozitive au luat decizia de a modifica planul 

de acțiune pentru resetarea umanității și realizarea saltului către 

noua stare de a fi urmată de edificarea Noii Civilizații, cu un 

nivel superior de conștiință. Dacă inițial se dorise și sperase că 

înlăturarea corupției și negativității (din structurile societății și 

din viața, personalitatea și comportamentul oamenilor) se poate 

face dintr-odată, prin câteva acțiuni masive de resetare și 

purificare sau reeducare, ei bine, realitatea faptică din ultimele 3 

decenii a arătat că nu se poate așa. Omenirea are o prea mare 

inerție, o prea mare lipsă de voință și putere de a dori schimbarea, 

motiv pentru care și strategia taberei pozitive s-a modificat 

adaptându-se acestei realități. Dacă, simbolic exprimat, inițial se 

dorea curățarea apei dintr-o găleată prin aruncarea celei murdare 

(din 1-2-3 mișcări rapide) și umplerea găleții cu alta curată, 

acum, pentru că nu se poate face acest lucru, s-a trecut la 

curățarea celei murdare printr-o infuzie masivă de apă curată în 
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aceeași găleată. Pe măsură ce intră în forță apa curată, cea 

murdară dă pe dinafară (pentru că murdăria totdeauna se ridică 

la suprafață, este o lege a naturii, dar și a psihicului uman, ce e 

corupt să se etaleze, mai ales în vremuri de tulburare a apelor), 

așa că procesul se va produce treptat-treptat. Infuzia de puritate, 

de virtute, de noi valori, de noi caractere, viziuni, proiecte, 

acțiuni, aspirații, stări de a fi și a trăi, se realizează pe de o parte 

prin oamenii trecutului care și-au resetat ei înșiși viața, sistemul 

de valori și felul de a fi, iar pe de altă parte prin noile generații 

de copii care se ridică acum și devin adulți, suflete aflate la un 

nivel superior de valori, de aspirații și de putere de a nu face 

compromisuri în fața tentațiilor negativității. (Unii vor cădea, 

desigur, în ignoranța și naivitatea tinereții, dar imediat ce gustă 

din amărăciunea înșelăciunii, sufletul lor are suficientă putere să 

se elibereze din acea capcană, putere pe care generațiile 

anterioare nu au avut-o). Cu o astfel de infuzie masivă de oameni 

puri sau purificați, începută de jos, de la baza societății și pe 

toate palierele ei de putere: instituții publice, organizații private, 

proiecte și programe comunitare, sisteme de gestiune a binelui 

colectiv sau chiar în activismul și comportamentul civic de zi cu 

zi în comunitatea unde trăiește fiecare (după principiul „fii tu 

însuți schimbarea pe care dorești să o vezi în lume”) tabăra 

pozitivă speră că, desigur, într-un timp mai îndelungat decât cel 

planificat inițial, societatea umană va deveni tot mai curată, mai 

virtuoasă și mai nobilă, pe măsură ce, sub presiunea exercitată 

de oamenii buni, răul se va retrage pas cu pas din sistemele 

sociale și din viețile noastre. În plus, printr-o astfel de atitudine, 

dacă oamenii buni/virtuoși au suficientă putere să reziste în 
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preajma celor răi/viciați, sau organizațiile create de ei să acționeze 

în propria identitate și virtute fără să se corupă (chiar dacă vor 

suporta sacrificii și pierderi) în medii unde viciul este în 

continuare ordinea firească a lucrurilor, în timp, prin puterea 

luminii de a dizolva întunericul sau a binelui de a transmuta răul 

din jur, se speră că și ceilalți oameni individual, sau organizați 

în diverse structuri sociale, vor fi pătrunși de lumina și virtutea 

primilor și se vor schimba ei înșiși în bine.  

E o lege cosmică și un principiu uman cunoscut în vremurile 

moderne sub numele de „principiul Mahatma Gandhi” (pentru 

că el a învins cea mai mare armată din timpul său fără să tragă 

un singur glonț și a eliberat India din Imperiul Britanic, folosind 

în locul violenței doar iubirea). Principiul spune că pentru a 

înlătura întunericul nu trebuie să luptăm cu el (dacă luptăm îi 

dăm lui puterea noastră – orice rezistență creează persistență), ci 

trebuie să ne străduim să aprindem lumina și atunci întunericul 

dispare dizolvat de aceasta. Cu cât mai mare facem lumina din 

noi și din manifestările noastre exprimate în jur, în comunitate, 

cu atât mai mult întuneric vom îndepărta din sufletele celorlalți 

și din rosturile lumii.  

Dar trebuie ca lumina din noi să aibă puterea și persistența de 

a sta în preajma întunericului din ceilalți fără să se lase pătrunsă 

de el, fără să rezoneze cu el, dar și fără să îl judece în vreun fel. 

Detașarea, acceptarea, toleranța și apoi iertarea, iubirea 

(compasiunea) și dorința de a-i ajuta pe ceilalți să se elibereze 

de întuneric și să strălucească din nou lumina ființei lor, toate 

aceste virtuți trebuie să fie pilonii de putere ai acestei lumini din 

ființele noastre, pentru ca ea să poată transmuta întunericul din 
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sufletele lor. Iar pentru aceasta este nevoie de multă răbdare, de 

capacitatea de sacrificiu al binelui propriu pentru cauza salvării 

binelui fratelui nostru căzut în neputință, de multă speranță și tot 

atâta credință în mandatul divin. Pentru că nicicare dintre noi nu 

putem fi în stare de aceste realizări doar prin puterile proprii, 

majoritatea ajutorului și resurselor le primim de la Divinitate; 

ceea ce ni se cere este doar să le conștientizăm și utilizăm cu cât 

mai mare destoinicie personală putem, în funcție de fiecare 

oportunitate (și nevoie a altora) care ne iese în cale. Mandatul 

divin este în fapt adevărata putere prin care fiecare suflet uman, 

dacă îl recunoaște și asumă, poate deveni o mare lumină de 

emancipare a lumii. În Biblia creștină era o parabolă care 

definește cel mai simplu acest mandat. Un paria (un om fără 

valoare și desconsiderat de toată lumea, un nimeni pe lume) 

dormea pe marginea drumului, iar la un moment dat deschide 

ochii și spre stupoarea lui, îl vede pe Dumnezeu așezat lângă el, 

privindu-l. Stupefiat, omul, care nu era obișnuit ca cineva să îi 

acorde atenție, pentru că toți îl tratau ca pe un nimeni și un nimic, 

îl întreabă pe Dumnezeu de ce îi acordă atenție, că iată, el este 

ceea ce este. Dar Dumnezeu îi răspunde că a venit să îi dea o 

misiune. Din nou șocat, omul iar se lamentează, cum să 

primească el o misiune, cum să fie demn de încredere și încă de 

una din partea divinității înseși. Dar Dumnezeu impasibil la 

lamentările lui, îi spune mai departe că misiunea constă în a se 

duce la cetățile cutare și cutare, care se războiesc de prea multă 

vreme și nu e bine, să le spună să facă pace. Omul acum era de-

a dreptul perplex: cum să se ducă el la acele cetăți în halul în 

care era, nici haine, nici încălțări nu avea; nici măcar nu știa bine 
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limba lor; și nici la politică, la diplomație, la război – la nimic 

din toate cele necesare unei misiuni de sol, nu se pricepea? Cum 

o să îl creadă aceia? Dar Dumnezeu calm, cu blândețe, dar 

fermitate îi răspunde: „Tu du-te numai până acolo, că restul fac 

Eu prin tine”.  

Acesta este Mandatul Divin și principala putere pe care 

fiecare suflet uman care alege să slujească binelui în lumea 

noastră o primește de la Divinitate. Restul tuturor lucrurilor 

necesare sunt detalii și ele îi vor fi date la momentul respectiv 

din destinul și misiunea proprie, dacă își asumă acest mandat.  

Despre misiunea unei astfel de ființe umane tratează cartea de 

față și despre calea prin care ajungem ca, slujind unui astfel de 

mandat, să evoluăm la nivelul cerut de standardele actuale ale 

Școlii de Evoluție Spirituală a Terrei.    

 

Cluj-Napoca 

1.10.2021 
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I. CONTEXT INTRODUCTIV 

 

Terra, ca toate planetele universului, este o şcoală de evoluţie 

a fiinţei. Specificul ei însă constă în marea diversitate a liniilor 

evolutive (în afară de linia din care face parte umanitatea fiind 

şi altele) a formelor puse la dispoziţie pentru dezvoltarea 

fiinţelor, a mediilor de evoluţie create din acţiunile combinate 

ale diverselor regnuri de fiinţe şi a matricilor acestor forme etc. 

Linia evolutivă a fiinţelor umane se înrudeşte cu o mare parte 

din regnul mineral, vegetal şi animal, dar şi cu trei regnuri 

„elementale”, adică fiinţe într-un stadiu de dezvoltare a 

conştienţei de sine, inferior a ceea ce numim starea de conştienţă 

a mineralului. Nivelul numit „uman” nu are legătură cu forma 

„umanoidă” utilizată de anumite şcoli planetare ale universului. 

Nivelul „uman” este acela la care fiinţa devine conştientă deplin 

de sine înseşi şi de întreg ansamblul cosmic al evoluţiei vieţii, 

fiind deopotrivă prezentă în sine şi în toate fiinţele.  Procesul 

este extrem de îndelungat şi se realizează, cel puţin la nivelul 

şcolii actuale a Terrei, prin trei mari modalităţi: una a conştiinţei 

colective; alta a conştiinţelor şi fiinţelor individualizate (linie din 

care face parte şi umanitatea noastră) şi cea de-a treia pentru 

olimpici/elevii de elită – calea „luciferică”, foarte rapidă, dar de 

asemenea periculoasă pentru multe dintre fiinţe (nu toate care au 

ales această cale au reuşit să se menţină pe ea şi au căzut de multe 

ori în condiţii inferioare…dar despre aceste aspecte vom discuta 

cu altă ocazie).  
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Ceea ce ne interesează pe noi în mod direct este faptul că pe 

Terra există în paralel cu umanitatea şi alte categorii de fiinţe 

aflate la stadiul uman, dar care au forme diferite prin care se 

manifestă în planul fizic sau în alte planuri superioare (de fapt, 

în planurile astral, mental şi cauzal nici noi, oamenii nu mai 

folosim corpuri de formă „umanoidă”; în planul mental superior 

şi în planul cauzal nu mai folosim în fapt niciun fel de formă, în 

sensul în care definim forma actualmente). Ca exemplu, unele 

dintre cele mai cunoscute forme de manifestare ale altor fiinţe 

umane, sunt „cetaceele” (ele au ales corpuri acvatice: delfinii şi 

balenele); albinele (ele evoluează ca şi grupare, deci trec prin 

stadiul uman ca şi conştienţă şi conştiinţă colectivă, iar trupurile 

pe care le vedem în lumea planului fizic reprezintă doar 

„avataruri”/ proiecţii, într-un fel în care degetele reprezintă părţi 

ale mâinii); furnicile; precum şi alte categorii de fiinţe care nu 

se manifestă la nivelul de vibraţie actual al planului fizic (dar cu 

care vom interacţiona direct, inclusiv prin simţuri, după 

schimbarea energiilor terestre), şi care în mod popular au fost 

numite „spiritele naturii”, de o mare varietate, cele mai cunoscute 

(popularizate) regnuri ale lor fiind: elfii, gnomii, salamandrele şi 

ondinele (respectiv spiritele eterului, pământului, focului şi apei).  

Sarcina spiritelor naturii este să creeze medii de dezvoltare 

pentru regnurile cunoscute de noi ca mineral, vegetal, animal şi 

alte regnuri cu care încă nu lucrăm (prin medii de dezvoltare 

înţelegem aici deopotrivă formele, calităţile – dintre care noi 

oamenii putem percepe prin simţurile actuale numai câteva 

nivele de vibraţie: culori, sunete, gusturi/arome, mirosuri şi, cei 

mai sensibili, vibraţiile de nivel astral/afectiv sau de nivel mental 
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– dar şi anumite condiţii pentru ca fiinţele întrupate în aceste 

medii – deci fiinţa plantei, a mineralului sau ale unor regnuri de 

entităţi elementale, care acţionează inclusiv în ceea ce numim 

„fenomenele naturii” – fiinţele întrupate deci, să îşi poată derula 

propria dezvoltare/ evoluţie cât mai eficient). Tot spiritele 

naturii se ocupă şi de menţinerea „echilibrului ecologic” şi a 

funcţionării marelui proces de existenţă şi evoluţie a tuturor 

fiinţelor de pe Terra, mai ales din planul fizic şi cel eteric. 

Această activitate reprezintă procesul lor de dezvoltare/ 

evoluţie/ şcolarizare prin co-participarea la creaţia cosmică. În 

acest demers ele sunt supravegheate, îndrumate şi ajutate de alte 

fiinţe din regnul imediat superior umanităţii, numite în limbaj 

occidental „îngeri” (acele regnuri care lucrează cu oamenii 

„umanoizi”) şi respectiv „devas” (cu referire la celelalte clase/ 

regnuri de îngeri care lucrează pe diverse nivele şi tipuri de 

„calificări”/ sarcini existenţiale cu restul marii varietăţi de 

„spirite ale naturii”). 

Deasupra tuturor acestora, se afla un alt regn de fiinţe, numite 

în terminologia creştină „arhangheli,” iar în cea hindusă „manu”, 

care au ca teme evolutive ale lor să creeze mediile de dezvoltare 

pentru întregi cicluri planetare, sau după caz grupuri de fiinţe 

(popoare spirituale). Unele dintre subciclurile care privesc 

evoluţia oamenilor din regnul nostru (umanoid) au fost numite 

în istorie „civilizaţii”. (Practic acestea sunt mari scenarii, jocuri 

sau pedagogii cosmice în cadrul cărora, fiinţele prin participare, 

asumare de roluri/misiuni şi prin întreg ansamblul de manifestări 

derulate, cresc în: a) putere-voinţă, b) conştienţă de sine/ 

responsabilitate, c) cunoaştere-înţelepciune şi, respectiv d) iubire/ 
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non-egoism/ compasiune/unire cu toate fiinţele;  – acestea 4 

fiind atributele sau obiectivele de bază ale programelor terestre 

pentru noi, ființele „umanoide” în actualul mare ciclu care a 

început în ultimele zeci de mii de ani din perioada numită a 

Atlantidei – şi care sunt regăsite în aproape toate tradiţiile/ căile 

de evoluţie, dintre care unele recente sunt cunoscute ca „religii”).  

Mai este important să reţinem că toate aceste „programe 

pedagogice” de creştere a fiinţelor se derulează cursiv pe mai 

multe planuri; mai ales pentru oamenii „umanoizi” (pentru noi 

este cel mai complex program şi care oferă cea mai accelerată 

evoluţie dintre toate liniile prezentate mai sus) lecţiile se fac şi 

se continuă perpetuu în planul fizic-eteric (material), cel astral, 

cel mental şi cel cauzal, între care fiinţa „migrează” permanent 

tot luând şi dezbrăcând „salopete de lucru” numite corpuri sau 

vehicole, necesare activităţilor în aceste planuri, pe parcursul 

unor perioade mai lungi sau mai scurte de timp numite „vieţi”.  

*** 

Am făcut prezentarea introductivă de mai sus din necesitatea 

de a înţelege unul dintre cele mai importante aspecte ale acestor 

vremuri de tranziţie: umanitatea „noastră” – deci cea care este 

organizată în actuala societate şi civilizaţie – va trece la un nivel 

care solicită coparticiparea la creaţia cosmică într-un fel foarte 

asemănător celui în care o fac „spiritele naturii”. Simbolic 

vorbind, suntem copii în marea familie cosmică de fiinţe, dar 

acum ajungem la gradul de maturitate (ca umanitate socială, nu 

ca fiinţe individuale, pentru că mulţi oameni sunt peste aceste 

nivele, cu mult) care să ne permită accesul la nivelul de 
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responsabilitate şi la sarcina de a avea grijă de dezvoltarea 

fraţilor mai mici, adică fiinţele la nivele inferioare ale conştienţei 

de sine, sau mai simplu, din regnuri inferioare umanităţii.  

Altfel spus, misiunea şi condiţia nostră de bază ca umanitate 

şi ca civilizaţie viitoare va fi aceea de a ne pune în slujba acestor 

fiinţe din celelalte regnuri, a ne dărui total binelui/ evoluţiei/ 

progresului lor sub aspect cosmic, sens în care vom avea ca 

misiune să concepem şi să implementăm medii de existenţă şi 

coabitare sinergică a tuturor regnurilor care să permită accelerarea 

evoluţiei deopotrivă a oamenilor (a fiinţelor la gradul de om) cât 

mai ales a celorlalte regnuri. (Despre aceste medii de dezvoltare/ 

evoluţie vom trata cu altă ocazie, mai ales că este tema comună 

a umanităţii şi este unul dintre elementele ce trebuie proiectate 

şi implementate ca model-prototip (şi) în România). 

Desigur că nu vom lucra de unii singuri – şi aici intervine un 

alt aspect esenţial al problemei: vom colabora cu celelalte 

categorii de fiinţe care deja au aceste misiuni: „spiritele naturii”, 

„îngerii”, „arhanghelii”/„devaș”-ii în special, precum şi cu unele 

„civilizaţii extraterestre” surori (care fac parte din aceeaşi 

familie de tipologii/matrixuri evolutive și ai căror reprezentanți 

sunt foarte multe dintre sufletele ce asumă acum destine aici jos 

în planul fizic al civilizației terestre).  

În acest scop, pentru a se putea realiza această cooperare, în 

primul rând (şi de aceea vedem pe toate tipurile de canale de 

comunicare a informaţiei acest mesaj) este necesar să ne 

ridicăm fiecare individual nivelul de vibraţii ale corpurilor 

noastre (fizic, eteric, astral, mental în special – pentru că cel 
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cauzal este automat la nivelul evolutiv al spiritului nostru), să 

ne purificăm, să ne înălţăm întru virtute, conştiinţă şi iubire şi 

desigur să ne deschidem starea/câmpul conştienţei (al realizării, 

al trezirii) prin accesarea cunoaşterii şi a înţelegerii naturii şi 

condiţiei fiinţelor, evenimentelor şi proceselor care se derulează 

pe Terra în prezent şi spre viitor. 

Bibliografie ajutătoare pentru detalii pe această temă: 

- Din tainele vieţii şi ale universului – Scarlat Demetrescu 

- Sfere cereşti – Adam Ramon 

- Cartea Spiritelor  - Alan Kardek 

- Cosmogonia rozicruciană – Max Heindel 

- Evoluţia ocultă a umanităţii – C. Jinarajadasa 

- The Solar Sistem – Arthur Powell 

- The Astral, Mental, Causal Body – Arthur Powell 

- Spiritele naturii – Rizzi Lavagra 

- Tot ce puteţi găsi/lectură de H.P. Blavatsky şi de Rudolf Steiner (mai 

ales de la Steiner vom învăţa enorm de multe despre cum ne vom organiza 

activităţile şi raporturile cu diversele regnuri şi nivele de fiinţe pe planetă şi 

în cosmos – el a adus deja pe lume acum un secol: pedagogia Waldorf, 

ingineria construcţiilor spirituale; agricultura biodinamică etc; în română sunt 

traduse peste 150 de volume cuprinzând conferinţele lui, cărți aflate în 

multiple biblioteci univesitare sau comunitare/ județene din țară) 

- Site-uri din ultimele două decenii, care pe plan mondial participă la 

re-educarea umanităţii şi la construirea „conştienţei unităţii” (o listă parțială 

a lor poate fi consultată în bibliografia de final a volumului)   
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II. MISIUNEA UMANITĂŢII (CA ÎNTREG 

COLECTIV) ÎN CADRUL NOII CIVILIZAŢII 

 

Misiunea speciei umane sociale este să structureze un alt tip 

de civilizaţie, un alt tip de matrix/matrice sau program existenţial, 

unic, universal și integrator, la nivelul întregii planete, care să 

permită şi susţină concomitent următoarele aspecte ce reprezintă 

obiectivele programului de evoluţie al fiinţei umane în următorul 

ciclu (sau mai exact cerinţele şcolii terestre de evoluție spirituală, 

de la elevii-fiinţe umane): 

1. Evoluţia accelerată a fiecărei fiinţe umane. În India 

antică, la fel ca şi în cultura tradiţională chineză, fiecare om se 

considera venit în această lume ca într-un laborator (sală de 

exerciţii) al evoluţiei spirituale, unde, beneficiind de varietatea 

de instrumente puse la dispoziţie (forţe, energii, fiinţe, structuri 

şi matrixuri de diverse tipuri etc), trebuia să se dedice cât mai 

intens şi cât mai concentrat practicii evoluţiei sale ca fiinţă. 

Metodele au variat mult în istoria planetei, însă în cadrul Noii 

Civilizaţii aspectul inedit îl constituie faptul că evoluţia 

individuală a fiinţei umane nu se poate realiza decât prin evoluţia 

colectivă a tuturor fiinţelor, nu numai oamenii, ci şi celelalte 

regnuri. „Toţi pentru unul şi unul pentru toţi”, „conştiinţa 

unităţii/counsciousness of oneness”, „universul holografic”, 

„matrixul”, „procesele sinergice” etc sunt numai unele dintre 

sintagmele ce definesc realităţi-cheie ale acestui proces. Pentru 

că cea mai mare parte a omenirii actuale suntem la nivelul la care 

dăm examenul de absolvire/ bacalaureat pentru a obține titlul de 
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Maestru Creator Divin, fapt care presupune deopotrivă să avem 

capacitatea de a da naștere la realități noi și originale (după 

chipul și asemănarea noastră, la fel precum și Divinitatea, care 

ne-a creat pe noi, face), dar și să punem aceste creații în slujba/ 

beneficiul altor ființe, fapt pentru care procesul de creație are 

două surse: propria identitate a creatorului și originalitatea 

măiestriei lui, alături de nevoia și identitatea ființei pentru care 

creează și a cărei nevoi vine să o rezolve prin rezultatul acelei 

creați. (mai multe detalii vă invit să consultați în secțiunea 

privind condiția umană de Maestru Crator Divin Universal, 

pagina 66 și următoarele din prezentul volum). 

2. Manifestarea condiţiei umane cosmice: aceea de Fiu de 

Demiurg, creator de universuri/ lumi/ realităţi. „Opera magna” 

a umanităţii în cadrul Noii Civilizaţii o va constitui tocmai 

crearea şi dezvoltarea acelor Medii evolutive sinergice şi 

integrative care să accelereze prin legile sinergiei şi prin 

dăruirea/iubirea şi alte tipuri de energii/puteri pe care le 

aportează fiinţele umane (dar şi împreună cu alte categorii de 

fiinţe), tocmai procesul de creştere/evoluţie/dezvoltare a vieţii 

din toate regnurile, de ridicare accelerată a nivelului de 

conştiinţă şi de conştienţă de sine, de putere, de individualizare 

şi de autodeterminare a fiinţelor. 

3. Edificarea unei civilizaţii de rang/nivel galactic. Nivelul 

galactic înseamnă deopotrivă cunoaştere şi înţelepciune, deopotrivă 

virtute şi tehnologie, dar mai ales standard superior de conştiinţă 

(= iubire, puritate, moralitate etc) şi conştienţă (= înţelegere, 

emancipare, iluminare, realizare, responsabilitate) care să permită 
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ca umanitatea Terrei, cea din planul fizic, să coopereze cu alte 

civilizaţii de la alte şcoli de evoluţie (planete) ale universului1.  

4. Realizarea unui prototip/model de civilizaţie universală atât 

pe orizontală cât şi pe verticală. Universalitatea verticală presupune 

implicarea unei multitudini de nivele de fiinţare (actualmente 

numite regnuri) în mod activ în procesele existenţiale derulate în 

cadrul acelei civilizaţii; unele dintre regnuri (cum ar fi animalele 

superioare, oamenii, îngerii, arhanghelii, sau liniile evolutive 

paralele cu cea a umanităţii – cele considerate în categoria 

generică a „spiritelor naturii”) participă în mod conştient (pe 

măsură ce se trezeşte însă, şi umanitatea începe să fie cuprinsă 

în „categoria creatorilor conştienţi”), iar alte nivele de fiinţare 

(precum plantele, mineralele, regnurile elementale precum şi 

alte regnuri „inferioare” din liniile paralele umanităţii) vor 

participa prin coordonarea „fraţilor” mai mari, adică prin 

implicare în procese şi medii de evoluţie, special create de către 

categoriile creatorilor conştienţi. Caracterul universal al civilizaţiei 

viitoare, văzut prin prisma celuilalt aspect, respectiv cel orizontal, 

presupune faptul ca aceasta să implice o varietate reprezentativă 

de modele existenţiale şi de lumi/ culturi/ civilizaţii din cosmos 

(ai căror reprezentanți suntem de fapt majoritatea dintre noi, 

oamenii care au avut întrupări în planul fizic al Terrei în ultimele 

cicluri posthiperboreene, precum și prototipurile de culturi/ 

civilizații sau sisteme sociale – de credințe, valori, atitudini etc 

– care au fost create în planul social în această perioadă). Un 

exemplu simplificat şi simbolic, pentru a înţelege caracterul de 

                                                           
1 Pentru distincţia “conştiinţă” – “conştienţă” a se vedea pagina 96. 
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universalitate, ar fi acela în care în loc să existe mai multe licee 

fiecare cu profilul lui distinct şi specific (de arte, meserii, 

biologie, informatică, sport, litere etc.), să se creeze o singură 

şcoală care să alăture tot ce e mai bun din fiecare dintre celelalte, 

într-un singur loc. Elevii vor avea apoi libertatea să îşi aleagă 

sau realizeze reţeta de curricule şi de combinaţii care li se 

potriveşte cel mai bine (conform naturii proprii, înclinaţiilor, 

pasiunilor, ritmului şi programului dorit, precum şi obiectivelor 

de viitor), dar în acelaşi timp să beneficieze de o gamă largă de 

opţiuni, putând dobândi mai multe calificări deodată, în acelaşi 

interval de şcolarizare. În felul acesta, viitoarea civilizaţie a 

Terrei va constitui un accelerator al progresului fiinţelor umane 

(prin propria lor participare/implicare şi efort conştient), atât a 

celor „întrupate” acum în planul fizic terestru, cât şi a celor ce 

vor veni în viitor din alte civilizaţii locale din diverse părți ale 

universului. Iar aceste fiinţe umane astfel „calificate/ antrenate” 

la rândul lor prin manifestarea condiţiei cosmice de „Maestru 

Creator Divin” vor crea în mod direct sau vor ajuta la crearea 

(atât pe Terra cât şi pentru alte şcoli din Cosmos) altor medii de 

dezvoltare superioară (mai rapidă şi cu mai multă „fericire”) 

pentru alte categorii şi linii de evoluţie a fiinţei (primul astfel de 

accelerator, produs aici pe Terra, a avut nevoie de multă 

suferință inserată în procesele de transformare, transmutare și 

combinare a diverselor modele/ prototipuri de a fi; e ca și într-o 

reacție chimică, în care nu se pot amesteca în mod natural 

anumiți compuși și atunci e nevoie să se intervină cu forțe 

puternice din afară: presiune, temperatură etc) care să înfrângă 

voința liberă a compușilor și să îi oblige să se unească/combine, 
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dând naștere la ceva nou. Dar odată realizat prototipul acestui 

proces de accelerare a evoluției ființei prin crearea unei noi 

rețete a integrării și armoniei dintre atomii unei civilizații, el se 

poate reproduce în alte lumi fără să se mai treacă prin caznele 

inițiale ale cercetării/explorării și descoperirii rețetei. Deci fără 

să mai implice chinurile și suferința de care a fost nevoie în 

existența și destinele individuale și colective ale vieții sociale pe 

Terra).  

5. Realizarea unei şcoli galactice de pregătire a Maeștrilor 

Creatori Divini Conștienți. Creatorii conştienţi sunt acele 

categorii de fiinţe ajunse la un nivel de evoluţie (pe verticală) 

suficient de avansat pentru a se putea armoniza cu legile cosmice 

ale dezvoltării proceselor vieţii (a le simţi din interior, a le trăi la 

nivel de conştiinţă), dar şi la un standard de experienţă şi 

calificare suficient de mare şi variată (pe orizontală, deci, prin 

multitudinea de vieţi şi cicluri parcurse în diverse galaxii şi la 

diverse nivele de manifestare a existenţei) spre a cunoaşte în 

profunzime felul cum se produce procesul de creştere şi evoluţie 

a fiinţei în Cosmos. Terra va deveni un laborator de antrenament, 

calificare şi promovare a fiinţelor ajunse al stadiul de Om 

(primul nivel al creatorilor conştienţi şi autonomi), care pot să 

creeze conştient într-o varietate de planuri de manifestare; însă 

specificul aparte ale viitoarei civilizaţii şi al Terrei în următoarele 

cicluri de dezvoltare a vieţii umane va consta în faptul că 

generaţiile ei de “elevi-ucenici în creaţie” vor avea deopotrivă 

puterea şi capacitatea de a inova/ manifesta/ crea la un nivel mai 

evoluat decât foştii lor profesori (actualele regnuri numite 

angelice, în fapt ierarhia arhanghelilor în mod special). Sensul 
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evoluţiei cosmice este acela de a forma creatori care să accelereze 

procesele de dezvoltare ale fiinţelor încă din fazele mici ale 

creşterii lor spirituale, adică să “coboare în materialitate”, în 

medii cu “vibraţii joase”. Simbolic exprimat, măiestria unui 

dascăl/pedagog este cu atât mai mare cu cât reuşeşte să se 

coboare la nivelul de percepţie al copiilor cât mai mici şi să-i 

ridice cât mai repede la cote universitare, nu numai ca viteză ci 

şi ca putere de manifestare a existenţei. Elevul de clasa a 8-a, 

care a învăţat să creeze softuri pentru programarea calculatoarelor, 

este mai avansat ca putere decât profesorul lui de matematică ce 

a făcut şcoala cu creionul şi hârtia doar, şi nu se pricepe la 

informatică. Acesta este sensul evoluţiei vieţii şi una dintre 

cerinţele ei principale: modelarea, dezvoltarea de fiinţe creatoare 

cât mai puternice şi complexe încă din stadii cât mai 

“începătoare”; adică accelerarea progresului. Fiinţele umane 

care îşi vor face şcolarizarea în cadrul viitoarei civilizaţii terestre 

vor învăţa să creeze medii de dezvoltare (ecosisteme și 

pedagogii cosmice) extrem de profunde pentru accelerarea 

evoluţiei altor nivele, categorii şi linii de fiinţare din Univers. 

Unele dintre ele (mai ales la început) se vor antrena în planurile 

“joase” ale Terrei (cel fizic, eteric, astral, mental şi cauzal – 

planurile cu forme, adică acolo unde esențele sunt îmbrăcate în 

structuri exterioare care să le amplifice și dezvolte indentitatea 

interioară prin expresiile acelor forme și prin manifestările lor în 

diverse realități înconjurătoare). Iar apoi, aceste ființe vor primi 

misiuni de coordonare a proceselor realizate/implementate pe 

alte planete sau sisteme solare din Cosmos, privind proiectarea 

şi lansarea şi acolo a unor “ateliere” speciale (civilizaţii) 
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acceleratoare ale progresului. În acest sens, nu numai că fiinţele 

umane care vor rămâne, precum şi cele care vor veni în 

continuare să îşi facă şcolarizarea pe Terra (în toate planurile ei) 

sunt ele însele extrem de avansate şi cu o experienţă foarte vastă 

(suflete bătrâne, cum se spune acum), dar planeta înseşi le pune 

la dispoziţie o uriaşă cantitate de matrici existenţiale, modele-

prototip pentru structurarea mediilor de evoluţie: fie că vorbim 

de trupuri din planurile fizic-eteric-astral (pe Terra sunt peste 30 

de milioane de specii în planul fizic; cunoscute de ştiinţa actuală, 

fără a le lua în considerare şi pe cele existente în alte cicluri 

planetare trecute sau cele din planurile eterice), fie că vorbim de 

combinaţii complexe de forţe create prin cooperarea cu o 

multitudine de nivele de fiinţe şi varietăţi de forme de 

“civilizaţii” structurate de acestea (indiferent că ne referim la 

fiinţele umanoide şi civilizaţiile umane din planul fizic, eteric 

sau astral-mental, fie la liniile de evoluţie “paralelă” sau la 

spiritele naturii care modelează chiar şi acum mediile de progres 

pentru alte regnuri decât cel uman). În Galaxiile din clusterul/ 

grupul din care face parte şi Calea Lactee, Terra a fost comparată 

cu o mare bibliotecă/bază de date/laborator: aici este depozitat 

materialul de cunoaştere-înţelepciune şi de forţe matriciale 

(“schiţele/modelele fundamentale”) pentru aproape tot ceea ce 

este momentan creaţie în planurile Universului Fizic (planurile 

fizic, eteric, astral, mental, cauzal deocamdată – toate cu 

subdiviziunile şi nivelele proprii de vibraţie). Pentru alte detalii 

vă invit să consultaţi bibliografia recomandată la secţiunea I din 

prezentul material, precum şi portalul Cristianei, www.bucuria-

cunoaşterii.ro 
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6. Îndeplinirea unor roluri/ misiuni importante în scenariile 

evoluţiei, atât în planul fizic al Terrei (în cadrul Noii Civlizaţii) 

cât şi în cadrul proceselor de dezvoltare a altor civilizaţii, de pe 

alte planete (exact aşa cum umanitatea actuală a fost şi este 

susţinută de umanităţile altor planete – cunoscute în antichitate 

ca zei – care au participat de la început la crearea împreună a 

unui mega-program evolutiv în planul fizic al Terrei, program 

care a cuprins o succesiune de mai multe civilizaţii locale, care 

culminează acum cu una galactică). Practic toate aceste misiuni 

pe care fiinţele umane, în mod individual sau la nivel de 

umanitate le primesc, au legătură directă cu procesele de creare 

a unor  medii de evoluţie a vieţii care să fie cât mai performante 

pentru diverse regnuri de fiinţe. Aceste procese desigur sunt 

supravegheate de fiinţele din regnurile superioare (Ierarhiile 

Spirituale sau Ierarhia Divină cum e cunoscută în creștinism), 

întrucât putem compara fiinţa la gradul de om (deci acest ucenic 

în laboratorul cosmic al creaţiei) cu un student, sprijinit deopotrivă 

de asistenţi/ laboranţi (regnul îngerilor) şi de profesori (regnul 

arhangelilor); dar şi de alte fiinţe mai înalte, (despre care vom 

trata cu altă ocazie, iar până atunci vă invit să vă informați din 

operele lui Rudolf Steiner sau cele ale lui Scarlat Demetrescu). 

Fiinţele umane vor fi invitate să participe în calitate de co-

creatori de lumi alături de fiinţele din regnurile superioare, nu 

numai pentru că au dobândit acest drept (prin evoluţia lor) ci şi 

pentru că în şcoala Terrei vor dobândi experienţe şi puteri pe 

care alte nivele de fiinţe (mai avansate) nu le au, sau nu le pot 

manifesta în felul în care o pot face oamenii creatori-conştienţi. 

Să ne reamintim exemplul de la pct 5 de mai sus cu elevul 
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informatician din clasa a 8-a în comparaţie cu profesorul de 

matematică sau de biologie: profesorul are ca temă să creeze 

programe pentru evoluţia/ dezvoltarea elevilor; dar elevii sunt, 

ştiu şi pot mai multe decât putea el când a fost la vârsta acestora; 

ei învaţă utilizând calculatorul (deci un instrument mai performant 

şi accelerator al progresului) nu mai folosește creionul și hârtia 

ca pe vremuri; aşadar profesorul are nevoie chiar de elevi (de 

unii din clasele mai mari), care să îl ajute a transpune propriul 

program pedagogic (lecţia de biologie de exemplu) în limbajul 

informatic al softurilor de calculator şi de a-l adapta la profilul 

(felul de a fi) diferit pe care îl au elevii în acel moment istoric/ 

cosmic şi în stadiul la care se află întreaga şcoală ca evoluţie 

proprie. Cu fiecare ciclu cosmic, sistemele evolutive își fac un 

up-date, la niveluri superioare, iar ființele trebuie să țină și ele 

pasul cu acel standard, adaptându-se din mers; cele care sunt 

încă în procesul școlarizării la nivele începătoare vor primi 

automat acele actualizări, intrinseci progarmelor evolutive; dar 

ființele superioare care nu mai evoluează prin școlarizare, ci prin 

crearea de lumi/ medii pentru școala altora mai mici, acelea vor 

învăța noile realități prin chiar elevii lor, așa cum și aici jos, orice 

maestru evoluează cu fiecare discipol pe care îl formează și 

ridică spre nivelul propriu de măiestrie, sau orice antrenor (după 

ce devine antrenor) ca să câștige noi medalii mai poate să o facă 

doar învățându-i/ antrenându-i pe alții să poate ajunge să urce pe 

podium. Acesta este prototipul fundamental al evoluției cosmice 

(regăsit și la scară macro, dar și la scară micro, chiar în jurul 

nostru, în lumea umană și animală): până la un punct evoluăm 

prin efort propriu orientat spre noi înșine (dăruit nouă, ego-
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centrist, în care asimilăm din mediu tot ce e necesar formării 

identității noastre unice și multilateral dezvoltate/ capabile) iar 

de la acel punct în sus, mai putem evolua doar punând această 

identitate și capacitate proprie în slujba progresului altora 

(instinctul matern, devoțiunea față de rege/ regat a cavalerului, 

dăruirea față de cauză a soldatului, misionarului, savantului etc 

– toate acestea sunt atitudini prin care ființa umană manifestă 

această nouă etapă a procesului ei de evoluție, orientat spre 

ceilalți).  
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III. MISIUNEA EXISTENŢIALĂ INDIVIDUALĂ 

STANDARD [A FIECĂREI FIINŢE UMANE] 

 

Fiecare dintre fiinţele aflate la gradul de om (al conştienţei de 

sine şi al începutului participării la co-creaţia cosmică a vieţii), 

din linia noastră de evoluţie (umanitatea terestră care “derivă” 

din regnul animal, vegetal etc) are, indiferent că se află la şcoala 

Terrei sau pe alte planete/ laboratoare, şi indiferent că activează 

în planuri fizice, astrale, mentale, cauzale sau chiar în planurile 

superioare (pentru că mai sunt altele de parcurs până finalizăm 

procesul evolutiv al regnului/stadiului uman) are, aşadar, 

următoarele trei categorii mari de misiuni/ sarcini/ activităţi 

necesare procesului evolutiv cosmic şi individual (misiuni care 

îmbracă diverse forme, în funcţie de condiţiile concrete ale 

lumilor şi nivelurilor la care activează la un moment dat; pentru 

că lumile şi formele se schimbă mereu, însă cele trei coordonate 

rămân aceleași, fiind constante universale): 

a) Misiunea de a evolua în mod permanent ca fiinţă 

(misiunea de elev la şcoala cosmică a progresului): este o temă  

care începând din regnul uman se transferă în sarcina individului 

(pentru linia noastră a evoluţiei individuale, deci nu de conştiinţe 

colective, cum e cazul la animale de exemplu). Acest aspect 

presupune efortul cerut între altele de toate şcolile spirituale, 

religiile sau tradiţiile cunoscute în istorie; este procesul deosebit 

de complex dealtfel, prin care aprcurgem, ca elevi, şcoala 

universală a vieţii; planetele sunt laboratoare cu specific propriu; 

de asemenea programele evolutive care se derulează la un 
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moment dat în matrix-urile planetare oferă şi ele oportunităţi de 

dezvoltare variate şi diferite; de aceea fiinţa-om (spre deosebire 

de alte regnuri, cum ar fi mineralele, îngerii sau arhanghelii) este 

un fel de călător din planetă în planetă, pentru a dezvolta în mod 

armonios (de preferinţă deodată, în acelaşi ritm) toate aspectele 

cerute. Putem compara planetele cu liceele de profile diverse: 

informatic, agricol, industiral, silvic, sportiv, de arte, de 

biologie-chimie etc. La toate acestea, elevii aflaţi să spunem în 

clasa a 9-a vor învăţa/ dezvolta un set de discipline universale 

(de ex: limba română şi matematica-informatica, în cazul 

exemplului nostru simbolic) dar vor găsi la fiecare liceu anumite 

seturi de discipline absolut specifice pentru care acea şcoală şi 

numai ea este dotată. (Pentru detalii recomandăm și cărţile 

sugerate în bibliografia de la secțiunea I) 

b) Misiunea de a ajuta alte categorii de fiinţe în evoluţia lor 

(misiunea de camarad/ de coleg); prin ajutor înţelegem o 

implicare directă conştientă şi asumată, în sensul sprijinirii 

proceselor existenţiale (de manifestare în viaţa lor) şi/sau 

evolutive ale altor fiinţe. Caracterul asumat şi conştientizat ne 

ajută să deosebim această misiune a fiinţei umane – prin care ea 

creşte în evoluţia proprie – de alte procese prin care ea este 

„utilizată” ca instrument inconştient, de către alte regnuri 

superioare de fiinţe pentru a folosi la dezvoltarea/ evoluţia altor 

categorii de fiinţe din medii, planuri sau stadii evolutive 

neconştientizate. De exemplu, umanitatea actuală ajută la 

dezvoltarea regnurilor elementale prin procesele mentale (de 

prelucrare a matricilor-gând; sau raţionare cum le spunem acum) 

sau prin cele astrale (procesarea sentimentelor şi a virtuţilor), 
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precum şi la dezvoltarea regnurilor mineral, vegetal şi animal 

chiar şi prin simpla interacţiune dintre o fiinţă mai avansată 

(câmpurile de vibraţii superioare pe care le emite umanitatea) şi 

una într-un stadiu inferior. Desigur, în momentul când noi, ca 

oameni, realizăm această interacţiune prin decizia/ voinţa 

noastră (asumat, dorit) şi ne dăruim cu “dragoste, cu admiraţie 

şi cu profund respect” (cum ar psune Herman Hesse) slujirii altor 

fiinţe, atunci deja procesul lor de creştere se accelerează, pentru 

că se amplifică transferul de potențial, de stare de ființare de la 

om la cealaltă entitate, îi dăruim ei în mod conștient ceva din 

ceea ce suntem noi (exemplu: între un câine care interacţionează 

cu familia umană dar este tratat doar ca animal de pază (deci de 

utiliate), şi unul care este „animal de companie” sau chiar 

membru al familiei, există diferenţe uriaşe în evoluţie, ultimul 

dintre aceștia primind mult mai multă energie/ stare de ființare 

superioară prin dragostea, afecțiunea, respectul, grija, atitudinea 

mentală și spirituală cu care oamenii îl tratează). Fiinţele pe care 

le ajutăm sunt alese în mod natural prin afinitate/ rezonanţă: unii 

preferă semenii propriei specii (sau diverse categorii dintre 

aceştia: copii, bătrâni, femei, orfani, artişti etc), alţii preferă alte 

regnuri: plantele, animalele, mineralele, sau chiar ecosistemele 

(de fapt “conştienţa ecologică” este actualmente cea mai extinsă 

plajă de integrare a acestui ajutor, iar ceea ce se numeşte 

“conştienţa unităţii vieţii – consciousness of oneness” reprezintă 

exact stadiul următor, fundamentul pentru Noua Civilizaţie). 

c) Misiunea de a îndeplini rolul de actor în diversele 

planuri şi scenarii evolutive în care fiinţa umană derulează 

procesele ei de creştere. Aceste scenarii fiind special create 
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pentru a sprijini evoluţia fiinţelor – atât cele umane cât şi altele 

– evident că ele trebuie să se deruleze prin actori care primesc 

anumite roluri specifice (mai mult sau mai puţin conştientizate, 

în funcţie de nivelul lor evolutiv ca fiinţă). Sarcina omului este 

să caute a-şi înţelege acest rol şi a-l realiza cât mai bine în mod 

conștient, voit, asumat. În cadrul actualei societăţi umane 

terestre datorită gradului mare de “întunecare a conştienţei” 

(uitării de sine) şi a forţelor de dezorganizare puternice (forțele 

entropice care structurează fundamentul a tot ceea ce avem 

social și biologic/ natural în planul fizi al Terrei), multe dintre 

roluri sunt jucate sub îndrumarea fiinţelor din planurile 

superioare, între care se numără atât fiinţe umane ce au ca temă 

să asiste un confrate care activează legat la ochi (întrupat) în 

laboratorul planului fizic, dar mai ales fiinţele din regnul 

îngerilor. În cadrul Noii Civilizaţii, toate fiinţele umane îşi vor 

aduce aminte ce rol au primit şi se vor antrena conştient în 

acesta; practic “amintirea de sine” precum şi multe alte procese 

evolutive strict esenţiale, vor fi învăţate/ antrenate încă imediat 

la venirea în planul fizic (prin naştere sau prin întrupare în 

corpuri procesate prin inginerie genetică) precum un alfabet 

(noţiuni elementare) în cadrul a ceea ce va fi atunci echivalentul 

a ceea ce numim acum, în zilele noastre, sistem educaţioal. 
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IV. ELEMENTE PRIVIND ÎNŢELEGEREA                       

TRANSFORMĂRILOR PLANETARE 

 

A. Obiectivele/ finalităţile actualei revoluţii planetare 

Redăm mai jos obiectivele minimale, stabilite ca fiind 

obligatorii de atins înainte de a se putea da startul implementării 

Noii Civilizaţii, start care a fost ales pentru trecerea dintre anii 

2012-2013 (în măsura în care aceste cote nu vor fi atinse 

suficient de mult, vor fi introduşi şi alţi catalizatori, atât din 

gama celor natural-cosmici, cât şi a celor psihologici şi medical-

energetici; despre unii dintre ei am tratat mai jos): 

1. Crearea unei ambianţe, o nouă stare de conştienţă 

(awarness), care să unească sentimente, atitudini, gânduri, 

trăiri şi stări de conştiinţă (seturi de valori şi norme morale de 

nivel înalt) într-un nou „matrix” existenţial, suficient de bine 

conturat şi în care suficient de multe fiinţe umane („masa 

critică”) să creadă cu toată puterea. Deci este imperios necesar 

ca „matrixul” Noii Civilizaţii să fie stabilizat în minţile şi 

sufletele oamenilor prima dată (și ferm ancorat acolo) pentru a 

putea ulterior să prindă contur în lumea fizică a materiei şi 

energiei, dar mai ales să poată fi menţinut aici în viața socială 

din planul fizic de realitate. 

2. Noua cunoaştere/ viziune – aceasta priveşte deopotrivă 

unificarea tuturor câmpurilor de cunoaştere/ înţelegere/ tărire 

anterior denumite spiritualitate, artă, ştiinţă, religie, tehnologie 

etc, dar şi descoperirea şi diseminarea în lume a cunoaşterii 

antice („oculte”) redate prin modalităţi mult mai simple de 
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exprimare şi explicate în limbajul tehnologic al actualei societăţi 

globalizate. Scopul acestei cunoaşteri este formarea/ educarea 

unei noi viziuni asupra realităţii şi dovedirea faptului că fiinţa 

umană are puterea de a controla/ manipula/ re-crea realitatea 

după dorinţă, dar desigur, şi în conformitate cu anumite legi/ 

standarde/ norme şi cerinţe cosmice ale evoluţiei vieţii. 

3. Crearea/ trezirea/ implementarea motivaţiei autodezvoltării, 

purificării, evoluţiei spirituale, dezvoltării personale integrative etc 

– ceea ce în limbaj simplu numim a fi o fiinţă umană mai bună, 

care să se dăruiască cu toată iubirea binelui altor finţe; readucerea 

în atenţia şi activitatea omului (în viaţa de zi cu zi) a importanţei 

uriaşe a proiectării şi derulării unui porgram personalizat de 

evoluţie spirituală (calea proprie, deosebită de căile colective 

cunoscute deja până acum; de exemplu în Civilizaţia Indiană din 

vechime, care a cunoscut și ea o perioadă de individualizare a 

căilor evolutive, calea personală se numea „saddhana” și ea 

constituia propriul program de evoluție spirituală pe care 

pesoana și-l crea combinând multiple învățături și practici ce 

considera că i se potrivesc de la diverși maeștri/ învățători sau 

alte căi clasice). 

4. Restructurarea arhitecturii sociale – transferurile de 

putere, de structuri, de forţe şi energii; proiectarea şi începerea 

implementării noilor tipuri de sisteme/ procese/ structuri care 

vor defini organizarea şi funcţionarea Noii Civilizaţii (care 

trebuie să fie şi cosmică, şi spirituală, şi ecologic-universală etc, 

dar în acelaşi timp şi tehnologică şi „materială”; adică va fi o 

civilizație integrată, unificată în care spiritul și materia vor fi 

privite ca părți ale aceluiași întreg, numit „oneness”) 
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5. Pregătirea la un standard suficient a două aspecte 

conexe şi strict necesare procesului de derulare a transformării: 

a) Definitivarea calificărilor şi adaptărilor în rolurile proprii 

a celor născuţi (= lucrătorii în lumină) să preia sarcinile 

implementării şi menţinerii în funcţionare a elementelor Noii 

Civilizaţii (altfel spus, dăm jos sistemul medical, dar tot ne trebuie 

terapeuţi; înlăturăm sistemul educaţional, dar tot vom avea nevoie 

de oameni care să se ocupe de evoluţia/dezvoltarea fiinţelor; 

înlăturăm actualele tenologii învechite, dar tot vom avea nevoie 

de ingineri care să creeze și opereze tehnologiile viitoare etc etc). 

Aceşti „specialişti” încep prin a se forma în lumea aceasta în 

calificările lor (nu neapărat prin sistemele şcolilor statului sau a 

educaţiei formale – mulţi vor fi autodidacţi, întrucât destinul lor 

i-a pus să se califice/ pregătească/instruiască în anumite domenii 

de referinţă), dar vor fi, prin fiinţa şi profilul psihologic propriu, 

altfel de oameni (a se vedea mai jos pct B, a); 

b) Determinarea/ stimularea lucrătorilor-în-lumină să se 

purifice şi pregătească totodată şi pe celelalte coordonate ale 

vibraţiilor superioare, luminii interioare, standardului de conştiinţă 

şi conştienţă etc. – despre care prezentul material tratează; unele 

motivaţii sunt induse prin catalizatori sociali sau cosmici; altele 

sunt catalizate/ stimulate prin evenimentele din destinul fiecăruia; 

în acest sens internetul abundă de informaţii atât prin site-uri cât 

şi prin cărţi apărute în ultimele 2 decenii, ca urmare a răspândirii 

curentului dezvoltării personale și mișcării privind noua 

spiritualitate (un fel de new-age reloaded, new-age fiind numele 

sub care a fost cunoscută marea perioadă de renaștere spirituală 

a omenirii occidentale în jurul anilor ‘70-80 ai secolului trecut). 
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6. Aducerea „cazanului social” la starea critică de „fierbere”/  

tensiune revoluţionară – actuala revoluţie se face cu oamenii 

şcoliţi, cu elite culturale, intelectuale şi spirituale (fiinţe de un 

nivel superior de evoluţie), pentru că e o revoluţie a transformării 

interioare a omului şi lumii prin cunoaştere/ iluminare (este faza 

finală a ceea ce istoria a numit „revoluţia iluministă”). În acest 

sens este necesar ca generaţiile acestor oameni (în special cei sub 

25-30 de ani) să fie torturaţi (la propriu) de matrixul acestei 

societăţi şi lumi spre a-şi dori în disperare să facă orice numai ca 

să schimbe ceva, să înlăture actuala stare de lucruri. Ei sunt 

„masa de manevră” sau „forţa percutantă” („generaţia indigo”). 

Liniile catalizatoare după care această forţă uriaşă (nu doar prin 

sentimente, ci şi prin potenţialul creativ şi voinţa de a fi) va fi 

canalizată spre a „muta munţii din loc” sau a ancora fundamentul 

Noii Civlizaţii sunt trasate de alte „grupuri de lucru” (ca în orice 

revoluţie) însă de data aceasta sub inspiraţie divină, întrucât 

Noua Civlizaţie trebuie să se armonizeze cu legile Universului. 

Aceste aspecte reprezintă teme şi obiective ale umanităţii; 

desigur însă că lanţul evenimentelor şi proceselor de transformare 

este mult mai vast, întrucât schimbarea actuală afectează întreaga 

planetă (precum şi sistemul solar dealtfel) pe toate nivelele şi 

planurile ei de existenţă şi de asemenea toate categoriile de 

fiinţe-elevi (= speciile, regnurile, liniile evolutive) la această 

şcoală de evoluţie. Pe noi, ca umanitate, însă ne priveşte doar 

aspectul asupra căruia ni s-a dat libertatea să operăm creativ 

prin fiinţele şi puterile/ capacităţile noastre individuale şi 

colective. Construirea Noii Civilizaţii conform standardelor 

care ni se cer, este practic un fel de „examen de admitere” în 
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laboratorul creaţiei cosmice, în genul celor care se dau la 

şcolile de arte: trebuie să ne dovedin talentul, măiestria şi 

potenţialul creator ca indivizi şi ca umanitate în ansamblu şi 

desigur nivelul de trărire, puritate, iubire, conştiinţă, putere 

(virtute), non-egoism şi STO („service to others”) necesar 

accesului în acest laborator. 

 

B. Factori determinanţi ai transformărilor planetare  

Este aproape un truism al istoriei constatarea că nici un lucru 

în societatea umană nu s-a schimbat dintr-o dată şi nici la 

întâmplare. În primul rând (şi cel mai important), a fost necesară 

o preparare a lumii, o pregătire a fundamentelor acestei schimbări, 

care, indiferent dacă s-a produs la nivel cultural, spiritual, 

organizaţional, economic sau social, s-a realizat totdeauna cu şi 

prin oameni. Deci a fost necesar mai întâi ca suficient de multe 

fiinţe umane cu roluri cheie în aceste sectoare supuse transformării, 

să fi fost ele însele pregătite  şi dornice de a implementa aceată 

schimbare. Fiinţa umană aşadar a fost şi rămâne în continuare 

agentul şi mobilul principal, poarta către orice metamorfoză a 

sistemelor lumii noastre. Formele sub care s-au introdus în 

societate aceste transformări, au variat desigur în istorie, dar 

aproape de fiecare dată s-au realizat prin, sau au avut ca agent 

complementar forţa. Fie că au fost realizate sub aspectul năvălirilor 

şi cuceririlor, al războaielor interne, al revoluţiilor, al luptei 

economice sau politice, de fiecare dată aceste schimbări au fost 

însoţite de instrumente exterioare (arme, sisteme, îndoctrinare 
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publică, mecanisme de constrângere economică sau politică, legi 

şi norme sociale etc) şi de multă suferinţă umană.  

Astăzi însă lucrurile s-au schimbat. Dat fiind faptul că omenirea 

se pregăteşte să treacă de la funcţionarea pe baza legii entropiei 

(al conflictului, concurenţei, supravieţuirii celui mai puternic şi 

adaptat, al decăderii celui care nu luptă mereu spre a se menţină 

în frunte) la funcţionarea pe principiul legii sinergiei (al colaborării 

şi cooperării pe criterii simbiotice şi coparticipative, al complemen-

tului şi asocierii în vederea producerii de valoare adăugată, al 

comuniunii şi împărtăşirii). Trecerea spre civilizaţia globală 

reprezintă o punte de legătură, un moment de tranzit între cele 

două tipuri de principii funcţionare, moment care va marca şi 

procesele de transformare şi formele sub care această transformare 

se produce. Pentru început vom constata că întregul fenomen va 

fi însoţit de suferinţă umană (aferentă şi specifică legii entropiei) 

dar că nu se va mai produce prin instrumente exterioare, ci pe 

cale de metamorfoză internă a fiinţei umane, adică sub aspect 

social, pe cale paşnică. Acesta este criteriul sau axul central al 

transformărilor ce vor duce la Noua Civilizaţie: schimbările se 

produc nu prin forţe externe, nici prin mecanisme sociale 

(economice, politice, legislative sau militare), ci prin intermediul 

mutaţiilor pe care le parcurge fiecare fiinţă umană, la nivel de 

comportament, personalitate, sistem de valori şi conştienţă de 

sine. 

 Redăm în continuare unele dintre cele mai importante direcţii/ 

linii de forţă care marchează aceste transformări: 
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a) Schimbarea profilului psihologic al fiinţei umane: 

reprezintă principalul mecanism de transformare a lumii noastre; 

deşi aşa cum subliniam anterior în toate epocile istorice şi cu 

privire la toate transformările produse în societatea umană, a 

trebuit ca, pentru ca acestea să se producă, suficient de mulţi 

oameni să fie pregătiţi a le accepta, totuşi, actuala perioadă se 

caracterizează printr-un aspect inedit: pentru prima dată aceste 

transformări nu mai sunt produse de elite ci de mase. Începând 

cu perioada cunoscută în istorie ca epoca iluministă, orice 

modificare în lumea oamenilor a vizat în prealabil transformări 

în rândul maselor. Acum însă, la trecerea spre civilizaţia globală 

– și apoi spre Noua Civilizație – asistăm la o prăpastie propriu-

zisă între profilul psihologic al generaţiilor anterioare din secolul 

XX şi tipologia noii generaţii ai cărei reprezentanţi au început să 

se nască spre finele mileniului (anii ‘70-80 și după). Noua 

generaţie are alte structuri psihice activate, alte grile de trebuinţe 

(în general mult superioare generaţiilor anterioare), alte reţete şi 

combinaţii de factori existenţiali care trebuie realizate pentru ca 

fiinţele umane să se simtă împlinite în viaţă şi în lume2. Şi mai 

ales aceste fiinţe umane au unele trăsături definitorii şi inedite 

în istoria psihologiei persoanei şi grupurilor sociale sau maselor: 

- O nevoie acută de a se descoperi pe sine în toată plenitudinea 

fiiinţei proprii; de a-şi trece în revistă valorile fundamentale, de 

a construi propriul sistem valoric existenţial şi de a nu accepta 

                                                           
2 Pentru detalii recomandăm volumele noastre: „Piramida trebuințelor umane 

fundamentale dincolo de Maslow: o perspectivă psiho-spirituală” și respectiv 

„Fundamente ale evoluției sistemelor economice: o viziune antropologică 

asupra rolului economiei în progresul societății și omului” care pot fi 

descărcate gratuit de aici: https://spiritual-science.delphy-institute.org/books/  

https://spiritual-science.delphy-institute.org/books/
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să ia nimic din afară fără o verificare şi certificare atentă cu 

privire la calitatea valorică şi potrivirea cu propria natură 

individuală; 

- Prioritatea existenţială de a trăi o viaţă cu rost profund; de a 

căuta sensul vieţii şi de a-l armoniza cu propria natură şi cu 

fundamentele valorice ale nivelului propriu de conştiinţă (de aici 

vedem acţiunile şi uneori sacrificiile voluntarilor de toate 

felurile pentru a se pune în concordanţă viaţa proprie cu 

imperativele conştiinţei); 

- Un acut simţ al valorilor înalte, de nivele cu mult superioare 

celor ale societăţii actuale; o voinţă de fier în a lupta pentru a 

pune de acord mediul existenţial cu aceste valori; o voinţă aprigă 

de a exista şi a se manifesta în acest sens (voinţa de putere 

descrisă de Nietzsche); 

- Necesitatea fundamentală definitorie conform piramidei 

dezvoltării (piramidei trebuințelor fundamentale) este aceea de 

a crea şi împărtăşi valori derivate din propria identitate și 

originalitate (nivelul 7 al piramidei3); 

- Scopul vieţii: realizarea împlinirii de sine, care trece printre 

altele prin realizarea optimă a misiunii existenţiale şi prin 

actualizarea tuturor laturilor dezvoltării ca fiinţă umană. Misiunea 

existenţială este prezentă în conştiinţa şi obiectivele fiecăreia 

dintre persoanele noii generaţii sub întreitul aspect al: a) contribuţiei 

                                                           
3 A se vedea pentru detalii cartea noastră: „Piramida trebuințelor umane 

fundamentale dincolo de Maslow: o perspectivă psiho-spirituală” care poate 

fi descărcată gratuit de aici: https://spiritual-science.delphy-

institute.org/books/ 

https://spiritual-science.delphy-institute.org/books/
https://spiritual-science.delphy-institute.org/books/
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la dezvoltarea individuală plenară, b) sprijinirea evoluţiei şi stării 

de bine a altor categorii de fiinţe; c) jucarea rolului scenic, în 

calitate de actor unic şi original strict necesar în ansamblul vieţii 

sociale şi cosmice a umanităţii; 

- Accentul pus nu pe trecut sau prezent, ci pe viitor, pe progres/ 

evoluţie deopotrivă verticală (ca nivel valoric) precum şi orizontală 

(sub aspectul complexităţii şi lărgimii câmpului de cuprindere, 

care trebuie să includă o multitudine de lumi, de universuri, de 

realităţi ce definesc împlinirea personală a fiinţei umane şi binele 

general al lumii).  

b) Orizontalizarea puterii: acest proces, care face posibilă 

pentru prima dată în istoria umanităţii implementarea idealului 

antic al democraţiei, se realizează prin intermediul infrastructurii 

tehnologiei comunicaţiilor, începând cu internetul şi continuând 

cu etapele ulterioare ale dezvoltării altor tipuri de tehologii care 

deja se prefigurează sub denumirea generică AI – „Artificial 

Intelligence”. Acestea vor permite totodată şi un alt proces/ 

sistem pentru circulaţia optimă a fluxului universal de resurse 

între fiinţele umane (şi nu numai umane), precum şi un alt nivel 

de realitate în ce priveşte tipologia şi funcţionalitatea acestor 

resurse. 

c) Resursele fundamentale: resursele de bază pe care se 

sprijină procesul de tranziţie spre Noua Civilizaţie se constituie 

pe chiar fundamentul psihologic al fiinţelor umane din noua 

generaţie: nevoia de creţie-inovaţie şi de împărtăşire către alţii a 

operei astfel rezultate. Aceste resurse – creativitatea, potenţialul 

novator, originalitatea, nivelul ridicat de încorporare a valorilor 



Aurelian Burcu                  *               Pași către Noua Civilizație a Terrei 

51 

 

superioare, utilitatea pentru procesul de dezvoltare umnă etc – 

se vor cere a fi încorporate în toate bunurile, serviciile, relaţiile şi 

raporurile dintre oameni, fie ele economice, sociale, psihologice 

sau spirituale, în organizaţii, instituţii, grupuri sau alte structuri 

ale lumii sociale. Aceasta este optica nouă după care funcţionează 

indivizii şi grupurile/ pieţele/ mediile comunitare create de ei, 

cei aparţinători noii generaţii4. 

d) Noile forme de asociere: vechile fundamente ale asocierii, 

bazate pe legături biologice (rudenia), geografice şi istorice 

(naţiunea, cetăţenia), socio-culturale (tradiţia, limba, obiceiurile) 

sau spirituale (religia, calea comună de evoluţie, şcoala filosofică 

etc) se vor desface. Toate aceste legături ale trecutului erau 

numai în parte şi numai uneori sub controlul fiinţei umane; cel 

mai adesea această nu putea opta pentru alternative. Noile 

generaţii de profile umane nu-şi pot permite o atare stare de 

lucuri; lumea lor, lumea în care îşi doresc aceste fiinţe să 

evolueze, trebuie să fie o copie cât mai fidelă a opţiunilor 

personale, în acord cu natura individuală şi cu libertatea de 

decizie, de dezvoltare, de alegere a unei multitudini de orizonturi 

şi de posibilităţi de combinare valorică a realităţilor precum și 

de realizare de combinații mult mai complexe și mai profunde. 

Nimic nu mai poate fi predefinit ca un dat de la altcineva pentru 

o anumită fiinţă umană; astfel de realităţi ar reprezenta pentru 

aceste suflete ceea ce colivia este pentru pasăre. Omul noii 

                                                           
4 Pentru detalii recomandăm cartea „Fundamente ale evoluției sistemelor 

economice: o viziune antropologică asupra rolului economiei în progresul 

societății și omului” care poate fi descărcată gratuit de aici: https://spiritual-

science.delphy-institute.org/books/ 

https://spiritual-science.delphy-institute.org/books/
https://spiritual-science.delphy-institute.org/books/
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generaţii în fiecare zi, începând chiar cu prima zi a venirii sale 

pe lume, se doreşte creatorul şi modelatorul universului său 

existenţial, după propriile opţiuni şi propriile cerinţe valorice ale 

naturii individuale. Ceea ce uneşte toate fiinţele umane este însă 

nevoia de sinergie, de a produce împreună resurse superioare, de 

a participa la procese de creaţie, de a aporta propria valoare la 

un ansamblu care astfel devine deopotrivă mult superior fiecărui 

contributor, dar din care fiecare se poate împărtăşi evoluând el 

însuşi în acest fel. (Goethe spunea cândva ca „adevărata împlinire 

este să te dedici unui ideal care depăşeşte identitatea personală 

prezentă”). Principiul de bază al noilor forme de asociere este 

centrarea pe dezvoltare umană (individuală, plenară) personală 

şi colectivă şi pe crearea de valori superioare prin aportul de 

resurse personale (cunoştinţe, competenţe, efort, experienţă, 

creativitate, şi mai ales suflet), valori distribuite apoi spre 

colectivitate, puse în slujba binelui altor ființe (deopotrivă 

oamenii și celelate regnuri care împreună se simt acum parte a 

aceleiași comunități). 

e) Schimbarea obiectivului central existenţial al fiinţei 

umane (sensul vieţii) care devine şi principala „axis mundi” a 

societăţii: împlinirea de sine obiectivizată social prin calitatea 

vieţii. Conform ecuaţiei proprii conceptului şi dezideratului 

împlinirii de5, aceasta nu se poate realiza în întregime decât într-

un mediu favorabil producţiei şi accesului la o gamă extrem de 

bogată şi de complexă de resurse existenţiale. Un astfel de mediu 

                                                           
5 A se vedea volumul nostru „Educaţia ecologică, dezvoltarea durabilă şi 

calitatea vieţii” care poate fi descărcat gratuit de pe Google. 
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devine în felul acesta orientat spre un nivel superior de calitate a 

vieţii pentru fiecare fiinţă umană şi pentru întreaga comunitate. 

Fiinţa umană urmărind realizarea împlinirii pesonale şi totodată 

constatând că lumea/ societatea actuală nu numai că nu-i oferă 

toate şansele şi resursele necesare, dar chiar blochează printr-o 

serie indefinită de procese şi mecanisme uzate ale istoriei calea 

spre aceste resurse, fiinţa umană deci, va descoperi că mai 

înainte de a-și urmări dezideratul propriu și tocmai în scopul 

realizării cu succes a acestuia, va trebui să facă prima dată o altă 

muncă: aceea de transformare a lumii; dintr-un maidan plin cu 

buruieni şi mărăcini să facă o splendidă grădină capabilă să 

producă resursele necesare pentru o viaţă de calitate şi pentru 

realizarea dezideratului împlinirii personale. Pentru că nici o 

panseluță nu poate prospera fericită dacă în jur e deșert, are 

nevoie prima dată să creeze o oază. O astfel de grădină se va 

numi comunitate şi va integra în afară de fiinţele umane şi o serie 

întreagă de fiinţe şi procese natural-cosmice ca locuitori şi 

componente/ părţi strict necesare aspirațiilor de evoluţie, 

împlinire şi calitate superioară a vieţii pentru toţi participanţii. 

f) Ridicarea economiei spre stadiul de suprasistem social: 

sistemul economic, datorită legăturii existenţiale (de esenţă, de 

logică internă a funcţionalităţii sale) extrem de strânse cu fiinţa 

umană şi trebuinţele acesteia va fi singurul suficient de constrâns 

a ţine pasul cu modificările structurilor psihologice ale membrilor 

societăţii, în măsură a se metamorfoza pe sine evoluând spre 

nivele superioare de structurare şi valori, aşa cum am avut ocazia 

să arătăm în volumul dedicat tocmai acestei simbioze inedite 

între om şi economice intitulat „Fundamente ale evoluţiei 
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sistemelor economice. O viziune antropologică asupra rolului 

economiei în progresul societății și omului”6. Forţat de mutaţiile 

petrecute în rândul profilului psihologic al populaţiei (clienţi, 

angajaţi, stakeholders), economia se va strădui să ţină pasul cu 

nevoile acestora, sens în care va suda şi mai mult legătura deja 

existentă istoric între acest sistem şi fiinţa umană. Aceşti doi 

actori, acum asociaţi, vor purta ulterior toate bătăliile şi muncile 

transformării structurilor civilizaţiei, fiecare preluând jumătate 

din această sarcină: fiinţa umană pe cea valorică (de viziune şi 

set de valori) iar economia pe cea instrumentală (de implementare 

a acestor valori la nivel de comunitate şi asigurare a fluxului 

optim de resurse necesar satisfacerii trebuinţelor noilor profile 

umane). Să ne reamintim că Aristotel definea economia ca fiind 

„măsura nevoii pe care o avem unii de alţii”, iar la acest nivel al 

evoluției ființei umane contemporane, nevoia de comuniune și 

de împărtășire este deja puternic conștientizată și urmărită ca 

obiectiv central al vieții individului și comunității deopotrivă.  

g) Reproiectarea instrumentelor de gestiune a progresului 

social. În perfect acord cu noul profil psihologic al fiinţei umane, 

cu noul set de valori/ paradigme şi cu noua arhitectură a sistemului 

economic, şi în scopul de a gestiona cât mai eficient procesul de 

flux al resurselor, se vor crea noi instituţii şi sisteme de organizare 

a proceselor privind producerea, transformarea şi distribuţia 

resurselor. Pornind de la substratul material-energetic (arhitectură, 

tehnologii, design, tipuri de energie etc) şi până la cel conceptual 

(ştiinţific) şi spiritual, vor fi utilizate alte instrumente şi structuri 

                                                           
6 Volumul poate fi descărcat gratuit de aici: https://spiritual-science.delphy-

institute.org/books/  

https://spiritual-science.delphy-institute.org/books/
https://spiritual-science.delphy-institute.org/books/
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sociale specifice care vor satisface deopotrivă nevoia de organizare 

integrală a societăţii cât şi curgerea continuă a fluxului de resurse 

universale între creatorii de resurse şi cei care se împărtăşesc din 

aceste creaţii, în cadrul comunităţii. 

h) Dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi a aplicaţiilor lor care fac 

posibilă genstiunea resurselor, realizarea unor procese şi 

structuri materiale, sociale şi spirituale fără precedent înainte. (O 

parte din această ştiinţă şi tehnologie există deja, dar nu a fost 

dată încă în folosința publică din diverse motive, unele pozitive 

altele negative; alta va fi „importată” de la civilizaţii de pe alte 

planete, care practic au creat şi dezvoltat actualul program de 

evoluţie numit societatea umană din ultimele cicluri ale Terrei – 

mai ales civilizaţiile planetare din ultimele milioane de ani, din 

perioada materializării planului fizic, începând cu primele 

civilizaţii „fizice” cunoscute sub numele de Hiperborea, urmată 

de Lemuria şi respectiv Atlanta). 

i) Dezvoltarea unei adevărate reţele planetare de cunoaştere 

alternativă prin care li se arată oamenilor că lucrurile sunt altfel 

decât au fost învăţaţi şi că au puterea de a determina şi 

transformă realitatea utilizând ştiinţa universală, aceea care 

uneşte într-o persepctivă continuă şi integrată toate fragmentele 

de realitate numite anterior: religie, filosofie, ştiinţă, materie, 

energie, spirit, planuri de manifestare etc.  
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C. Categorii de catalizatori ai tranziţiei planetare 

Coordonatele procesului de transformare planetară (dintre 

care unele au fost prezentate în secţiunile anterioare, A şi B) vor 

beneficia de aportul accelerator al unei serii întregi de factori 

catalizatori, între care la loc de frunte situăm şi următoarele 

categorii: 

a) Catalizatorul natural-cosmic: încadrăm aici deopotrivă 

procesele de transformări climaterice, ecologice, geologice cât 

şi fluxurile şi perioadele ciclice oferite umanităţii pentru 

dezvoltarea de procese particulare, de către modelatorii cosmici 

ai evoluţiei, într-o succesiune de aspecte uşor de înţeles dacă 

privim corelat ciclurile de civilizaţii particulare din ultimele mii 

de ani, cu informaţiile oferite de astrologie privind trăsăturile 

caracteristice ale zodiilor guvernatoare pentru fiecare ciclu, şi cu 

viziunea de ansamblu a existenţei societăţii umane ca un 

laborator specializat în cadrul unei şcoli de nivel cosmic, unde 

lecţiile sunt determinate ca tematică şi durată, fiind deci necesar 

a se produce într-un anumit interval. În acest sens, deopotrivă 

pentru respectarea intervalului, dar şi pentru catalizarea/ 

susţinerea realizării acestor lecţii, forţe de nivel cosmic vor 

introduce diverşi agenţi care să stimuleze fiinţele umane şi 

societatea per ansamblu să ţină pasul cu cerinţele şcolare (astfel 

de catalizatori pot fi războaie, boli, noi paradigme, revoluţii etc); 

deci tot ceea ce împinge de la spate căruţa lumii atunci când ea 

dă semne de încetinire sau împotmolire pe drumul progresului7.  

                                                           
7 Pentru detalii pe aceste teme recomandăm volumele „The Shift of The Ages”, 

„Divine Cosmos” și „Science of Oneness” ale lui David Wilcock (ce pot fi 
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b) Catalizatorul social-istoric: principalul factor catalizator 

din această categorie este reprezentat de lupta (ideologică în 

principal, dar şi ca sistem de valori şi stiluri de viaţă) dintre 

membri Noii Generaţii („lumea Lexusului”, cum a numit-o 

Thomas Friedman – în cartea „Lexus şi măslinul”) cei care 

doresc să trăiască în viitor pe principiul sinergiei (coparticipativ 

şi co-creator), şi respectiv agenţii vechilor structuri sociale şi 

mentalităţi („lumea măslinului”), aceia care încă se agaţă de 

structuri şi sisteme arhaice bazate pe competiţie şi distrugere 

(principiul entropiei). Această luptă determină deopotrivă 

producerea de transformări accelerate în societate, dar şi – prin 

agitaţia conceptuală şi comunicaţională – catalizarea proceselor 

de trezire, de autoconştientizare a tot mai multor fiinţe umane cu 

privire la sensul evoluţiei şi a ceea ce este bine pentru ei (adică 

posibilitatea de a înţelege diferenţele dintre cele două lumi şi a 

se alătura celor ce migrează spre viitor) 

c) Catalizatorul economic şi politic: căderea – la început mai 

lentă, dar deja în accelerare accentuată spre finele mileniului II – a 

vechilor sisteme şi structuri ale arhitecturii sociale şi conceptuale 

(valorice) bazate pe paradigme ale trecutului. Această cădere se 

produce printr-un proces foarte simplu: noile fiinţe umane constată 

că aceste sisteme nu mai satisfac trebuinţele lor, datorită deopotrivă 

faptului că aceste trebuinţe sunt diferite de ale oamenilor ce au 

fondat în trecut respectivele sisteme, cât şi datorită faptului că 

sistemele însele s-au deturnat de la misiunea fondatoare (ele au 

                                                           
descărcate gratuit de pe site-ul său de aici: https://divinecosmos.com/free-

books/) precum și cartea „Sfârșitul veacurilor” vol. 1-2, de Mira și Cristian 

Dikol (care poate fi procurată din librării/biblioteci sau de pe internet) 

https://divinecosmos.com/free-books/
https://divinecosmos.com/free-books/
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renunţat a mai satisface trebuinţe umane, lucrând în folosul propriu 

şi în acest sens jefuind de resurse tocmai pe cei pe care fuseseră 

proiectate să îi servească). Principalele sisteme ce vor fi scoase de 

pe scena istoriei (unele prin ofilire datorită părăsirii lor de către 

fiinţele umane ce reprezentau chiar seva pentru existenţa şi 

funcţionarea acestora, altele prin prăbuşire datorită eroziunii/ 

dispariţiei bazei conceptuale/ ideologice de susţinere în societate) 

se vor număra: sistemul educaţional, cel politic, cel militar, 

sistemul administrativ, sistemul poliţienesc (incluzând toate 

structurile de gestiune legală a forţei, „forţa publică impusă” 

cum se numesc în sociologie: poliţie, justiţie, legislaţie, securitate), 

cel social (organizarea socială pe baze genetice, tradiţionale, 

culturale sau legale), iar mai târziu cel religios. 

d) Catalizatorul psihologic: frustrarea şi tensiunile create de 

discrepanţa dintre complexitatea de trebuinţe pe care le solicită 

profilul noilor generaţii de oameni pentru a se simţi fiinţe 

împlinite în existenţa lor, pe de o parte, şi sărăcia extremă de 

posibilităţi şi resurse necesare satisfacerii acestui deziderat, pe 

care le poate oferi societatea actuală, pe de altă parte. 

e) Catalizatorul de factură umanistă şi etică (catalizatorul 

de conştiinţă): tensiunile şi stresul de conştiinţă creat datorită 

discrepanţei tot mai mari între standardele de calitate a vieţii de 

care beneficiază diversele grupuri de oameni; această prăpastie 

uriaşă a dat naştere la toate formele de manisfestare voluntarială 

– de la cei ce vaccinează copiii africani împotriva bolilor, la cei 

ce protejează animalele, pădurile, ecosistemele sau militează 

pentru valori superioare ale umanităţii – forme care la rândul lor 

se transformă în mişcări ample, dar care numai în mod indirect 
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(derivat) vor produce mutaţii pe planul ralităţii fizice, sociale, 

exterioare deci (altfel spus nu prin astfel de manifestări se 

schimbă lumea, dar prin ele se schimbă unii oameni). Principalul 

lor efect catalitic este acela asupra realităţilor interioare, a 

sistemelor de valori ale noilor generaţii, al trezirii conştienţei 

planetare, comune şi valoric-responsabile a tot mai multor 

oameni, a sensibilizării şi mobilizării mulţimilor mari de actori 

aflaţi pe scena lumii noastre şi mai ales a alimentării cu 

sentimente, trăiri, gânduri şi stări de conştiinţă superioare a 

mătricii planetare din care se va naşte Noua Civilizaţie. 

f) Catalizatorul individual-spiritual (sau transcendental): 

se regăseşte în nevoia tot mai acută a fiinţei umane de raportare 

la sensul sacru al vieţii, de comuniune cu transcendentul sau 

divinitatea, de a se încadra pe sine în ansamblul mai vast al unei 

ordini de nivel cosmic, de a se dedica unei discipline personale 

de evoluţie spirituală, dincolo de formalismele şi particularităţile 

vechilor căi (fie ele laice ori religioase); este practic începutul 

conştienţei cosmice, adică acea stare de trezire care face ca fiinţa 

umană să se perceapă pe sine drept elev la şcoala cosmică a 

evoluţiei, dar un elev responsabil, conştiincios şi tot mai dedicat 

realizării temelor existenţiale evolutive.  
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Bibliografie în completarea aspectelor tratate în prezentul capitol: 

1. Copiii indigo: copiii cei noi au sosit – Carroll Lee 

2. Copiii de cristal – Doreen Virtue 

3. Tărâmul îngerilor – Doreen Virtue 

4. Matei,vorbeşte-mi despre rai – Suzanne Ward  

5. Iluminări pentru o nouă eră - Suzanne Ward – şi încă vreo alte 6-7 titluri 

aflate şi  în BCU 

6. Învăţăturile lui Tobias – Geoffrey Hope 

7. Învăţătura Hathor – Tom Kenion 

8. Şocul viitorului – Alvin Toffler 

9. Al Treilea Val – Alvin Toffler 

10. A crea o nouă civilizaţie – Alvin Toffler 

11. Al Patrulea Val – Herman Maynard 

12. Fundamente ale evoluţiei sistemelor economice: o viziune antropologică 

asupra rolului economiei în progresul societății și omului  – Aurelian 

Burcu  

13. Lexus şi măslinul – Thomas Friedman 

14. Pământul este plat – Thomas Friedman 

15. Scurtă istorie a viitorului – Jacques Attali 

16. Soros despre Soros: a fi acolo sus – George Soros 

17. „Sfârşitul veacurilor”(vol 1-2) – Mira şi Chirstian Dikol 

 

De asemenea recomandăm: 

-  tot ce găsiţi de la autorii mari ai planetei: David Wilcok; Gregg Braden; 

Neale Donald Walsch; Fritjof Capra; Laszlo Ervin; Ken Wilber;Melchizedec 

Drumvalo; etc (toate cărţile lor se pot descărca gratuit de pe internet, de pe 

www.scribd.com sau site-urile proprii autorilor); 

- http://fymaaa.blogspot.ro/ - cel mai mare portal planetar cu documentare 

(traduse în română) despre majoritatea lucrurilor pe care trebuie să le ştim ca 

umanitate pentru a ieşi din matrix şi a trece la următorul nivel de evoluţie 

(echipa chiar se numeşte „Ieşirea din Matrix”)   
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- cărţile de pe site-urile: http://www.cosmicawareness.org;  

http://www.thenewcall.org; www.bibliotecapleyades.net  (sunt extrem de 

bine scrise şi cu informaţii în sinteză);  

- site-urile www.divinecosmos.com (site-ul lui David Wilcock); 

http://www.diagnosis2012.co.uk/ ; http://www.cassiopaea.org  

- site-urile mişcării worldshift (pornită în urmă cu peste 2 decenii de 

Laszlo Ervin) și care pot fi consultate în lista bibliografică universală de la 

finalul volumului.   

http://www.thenewcall.org/
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 V. CERINȚE STANDARD ALE IMPLICĂRII FIINȚEI 

UMANE ÎN TRANSFORMAREA LUMII NOASTRE 

 

Pentru a parcuge procesul de trecere spre Noua Civilizaţie, 

fiecărei fiinţe umane (indiferent dacă va mai rămâne în planul 

fizic până după tranziţie sau nu – dar cu atât mai mult şi mai intens 

dacă va participa şi la implementarea şi fundamentarea/ fixarea 

matrixului realităţii Noii Civilizaţii) i se solicită următoarele 

categorii de aspecte (ele sunt incluse în categoria „temelor 

speciale”, care, deşi în mare parte au legătură şi acoperă aspecte 

ale purificării karmei proprii şi a îndeplinirii sarcinilor evolutive/ 

temelor asumate prin destin, totuşi în rest sunt suplimentare şi 

liber-asumate, adică lăsate la latitudinea fiecărei fiinţe în parte): 

a) Informarea/ educarea – constă în accesarea informaţiei 

necesare cu privire la aspectele cheie fundamentale ale momentului, 

care răspund la întrebări de genul: „cine suntem ca umanitate?” 

(istoria reală a Terrei şi civilizaţiilor); „cine sunt eu ca fiinţă 

umană?” (autocunoaşterea), „ce se întâmplă de fapt pe planetă?” 

(mersul revoluţiei de creare a Noii Civilizații şi mai ales înţelegerea 

contextului social, cosmic şi spiritual în care aceasta trebuie 

realizată); „ce rol am eu în acest context?” (înţelegerea destinului 

şi a propriei misiuni de actor pe scena vieții, în contextul rolului 

asumat în actuala existență);  

b) Participarea la construirea matrixului noii lumi. Se 

porneşte de la întrebarea „cum aş vrea să arate o lume mai bună, 

o lume în care să fiu cu adevărat împlinită ca fiinţă”. De aici derivă 

şi importanţa cunoaşterii a ce înseamnă să fii fiinţă umană şi ce 
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înseamnă procesul cosmic al evoluţiei prin medii de dezvoltare 

cum ar fi societatea umană sau ecosistemul mare al Terrei. 

Coparticiparea se face prin imaginaţie, creativitate, minte şi suflet, 

prin dorinţe, sentimente, credinţe, vise şi trăiri proprii; prin 

alocarea a cât mai mult timp pentru a ne gândi, imagina, simţi, 

visa (chiar cu ochii deschişi), analiza sau construi mental lumi 

paralele, ansambluri de realităţi superioare acesteia şi armonizate 

cu fiinţa noastră, cu trebuinţele ei reale (dincolo deci de iluziile 

societăţii actuale – de aici şi necesitatea ca omul să fie foarte 

dezamăgit de actualele realităţi pentru a se putea concentra cu 

adevărat pe crearea/ imaginarea celor noi). În scopul antrenării 

acestor virtuţi, mai ales capacitatea de concentrare/focalizare a 

minţii şi lucrul cu gândurile (tehnică utilizată de toate tradiţiile 

spirituale ancestrale și moderne) s-a lansat forţat pe toată planeta 

(în ultima jumătate de secol) învăţământul obligatoriu gratuit 

(după caz între 8-12 clase) şi în cadrul lui obligativitatea unor 

discipline şi activităţi care susţin ingineriile mentale: matematicile, 

informatica, sportul (multe dintre mișcările membrelor fiind în 

strictă relație cu mecanismele minții), tehnicile de creativitate, 

logica şi retorica, studiul culturilor şi civilizaţiilor, artele (inclusiv 

literatură) şi orele de critică de artă (antrenarea abilităţilor de a 

pătrunde într-un univers şi a re-imagina realitatea lui), ştiinţele 

despre om şi societate/grupuri (psiho-sociologiile în special), 

olimpiadele şcolare (extinse la toate tipurile de activităţi 

educaţionale) etc. Scopul sistemului educaţional iluminist a fost 

acela ca fiecare fiinţă umană să dobândească deopotrivă cunoaşterea, 

puterea, virtutea şi nivelul de emancipare/ responsabilitate/ 
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conştiinţă ca deopotrivă să ştie cum şi să poată reconstrui lumea 

în care doreşte să trăiască. 

c) Transformarea de sine – acest proces presupune „ridicarea 

nivelului de vibraţii” pentru fiecare dintre corpurile numite (în 

tradiţiile spirituale) „inferioare”: fizic, eteric, astral şi mental. 

Acest aspect se realizează cel mai simplu prin învăţăturile de 

bază ale creştinismului şi/sau budismului (dar poate fi realizat 

pe orice altă cale): monitorizarea gândurilor, a sentimentelor, 

atitudinilor/ faptelor, hranei, energiilor, fiinţelor şi locurilor cu 

care interacţionăm şi alegerea de fiecare dată numai a acelora 

care sunt pe nivele superioare, care produc bine pentru alte 

fiinţe, care ne încarcă cu energie pozitivă, pură; cultivarea 

iubirii/ compasiunii, a  bucuriei, a seninătăţii etc; renunţarea 

la ego (centrarea pe sine) şi cultivarea altruismului (centrarea pe 

binele fiinţelor din jurul nostru); ridicarea nivelului de conştientizare 

(prin cunoaştere şi meditaţie/ realizare/ înţelegere) etc (credem că 

la acest capitol există atâta informaţie de mii de ani şi mai ales 

în prezent, atât în cărţi cât şi pe internet încât face inutilă orice 

dezvoltare sau comentare suplimentară a subiectului în acest 

moment). 

d) Contribuţia la realizarea noii ambianţe planetare de 

lumină – adică participarea în mod conştient (prin voinţă şi 

decizie proprie) la proiectul planetar de ridicare a vibraţiilor 

întregului plan fizic (prin puterea inclusiv a fiinţelor umane, a 

corpurilor noastre cauzal şi mental în special). Acest proces se 

poate face prin deja răspânditele meditaţii colective (la anumite 

ore în anumite zile ale săptămânii, sau în anumite locuri în diverse 

momente ale anului etc); sau se poate face prin participarea 
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individuală în cât mai multe momente din zi, prin conştientizarea 

existenţei unei matrici de gânduri, sentimente, energii şi vibraţii 

care leagă toate fiinţele vii pe planetă (a se revedea mesajul/ 

simbolismul filmului „Avatar”) şi decizia de a ne conecta noi 

înşine pentru a contribui prin efort propriu (oferirea de gânduri 

şi sentimente superioare, rugăciune, meditaţie etc etc – după caz 

în funcţie de fiecare persoană) la ridicarea nivelului de lumină, 

puritate, armonie, coeziune, integrare şi iubire (etc) al acestei 

ambianţe care învăluie toate fiinţele planului fizic al Terrei. 

e) Amintirea, asumarea şi realizarea/ îndeplinirea rolului 

propriu în scenariul actualelor evenimente de transformare 

planetară, indiferent ce sacrificii ar necesita (sacrificiile sunt de 

fapt probe karmice şi/sau oportunităţi pentru evoluţie personală). 

Regăsirea rolului propriu se poate face numai prin cunoaşterea 

de sine şi prin cunoaşterea contextului planetar, amintită la pct 

a). Pe şantierul acesta mare al schimbării lumii, şi mai ales al 

construcţiei Noii Civilizaţii, fiecare am venit asumând anumite 

roluri bine determinate, şi în acest sens beneficiind de instrumentele, 

competenţele, cunoştinţele (la nivel de profunzime a fiinţei 

noastre – ele trebuie reamintite) şi puterile necesare acelor roluri.  

f) Cooperarea; lucrul în echipe – sarcinile momentului de 

tranziţie, dar mai ales fundamentul structural al Noii Civilizaţii 

presupun comuniunea tuturor fiinţelor. Lucrul în echipă este un 

moment de antrenament în care, în paralel cu sarcinile rolului pe 

şantierul transformărilor (şi care, ca pe orice şantier, se realizează în 

cea mai mare parte prin echipe) avem oportunitatea să ne 

transformăm pe noi înşine, mutându-ne de la o societate entropică 

(concurenţială, în care fiecare a fost învăţat să lupte pentru el şi 
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să se centreze pe sine cu prioritate) spre o societate sinergică, a 

centrării pe satisfacerea binelui ființelor din jur, a slujirii lor 

(STO – „service to others”). Va fi necesar să învăţăm a trăi cu 

conştienţa unei mame ideale: se dăruieşte total puilor ei; şi chiar 

dacă face ceva pentru sine, o face în scopul de a se menţine în 

continuare în bune condiţii de funcţionare pentru a sluji pe mai 

departe binelui acestora. De aceea se tot spune pretutindeni: 

calea fericirii proprii trece prin fericirea tuturor celorlalte fiinţe şi a 

întregului univers; aceasta este „conştienţa unităţii” (counsciousness 

of onenness) şi „atitudinea de iubire divină” care vor fi standardul 

de bază în Noua Civlizaţie. 

 

Bibliografie: 

- Aproape toate materialele informative (site-uri, cărţi, 

documentare) din bibliografia Worldshift/RO sau cea privind 

transformările planetare în curs de la finalul volumului; sunt 

acolo sute de portaluri online și de cărţi în format electronic 

şi/sau tipărit precum și zeci de nume de lideri în diverse domenii 

cheie ale progresului lumii noastre) 
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VI. CONDIȚIA UMANĂ CONTEMPORANĂ 

DEVENIREA CA MAESTRU CREATOR DIVIN 

UNIVERSAL 

 

A. Noțiuni introductive 

Așa cum am amintit în referințele anterioare, Terra este 

actualmente (în ciclul ei de manifestare cu toate planurile de 

vibrații active – fizic, eteric, astral, mental, cauzal și cele superioare, 

dar esențiale sunt cele enumerate, cunoscute și ca planuri cu 

forme, unde sufletele învață/ progresează modelând și lăsându-

se modelate de formele exterioare de manifestare) un mare 

laborator, o școală intensivă dar și universală de evoluție a 

ființei.  

Caracterul de școală intensivă este creat prin cumularea aici 

a multor forțe/ puteri/ energii și proceduri de evoluție a ființelor, 

instrumente care sunt puse sub gestiunea forțelor cosmice ale 

individualizării (ale diviziunii, ale entropiei, ale disoluției, ale 

eliberării) dar conlucrează totodată cu forțele cosmice ale 

uniunii (iubirii, armoniei, cooperării, asocierii). Deci deopotrivă 

forțele de respingere cât și cele de atracție se manifestă la cote 

foarte ridicate în planurile cu forme și în special în cele cu 

vibrație joasă (sau de densitate mare), mai ales în planurile fizic, 

eteric și astral inferior. Simbolic exprimat, privit din perspectiva 

noastră, a ființelor umane, aceste planuri sunt asemeni unei săli 

de forță, unde pentru antrenare mușchilor, este necesar să îi 

punem pe aceștia să lucreze împotriva unor forțe din afară, prin 

intermeniul aparatelor de sport. Doar trăgând de haltere și 
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învingând forța lor care se opune intenției mușchiului nostru, 

vom crea acestuia capacitatea de a fi la fel de puternic precum 

acea forță cu care se antrenează. Deci se produce la nivelul 

ființei umane (și al tuturor ființelor), un proces de interiorizare a 

puterii pe care o confruntă în mediul exterior. De aceea acest 

mediu existențial a fost creat să fie entropic (adică plin de forțe 

exterioare care lovesc mereu în entitatea și identitatea ființei), 

entropia fiind definită în cel mai simplu mod chiar de către Isus: 

cel care nu urcă, acela coboară. Adică mereu trebuie să facem 

eforturi să învingem forțele din afară care ne trag în jos, nu doar 

pentru a urca, ci chiar și pentru a ne menține starea de a fi. Toate 

ființele din toate regnurile naturii duc clipă de clipă o luptă 

pentru existență și dezvoltare, concurând cu forțele din jur care 

pentru ele devin entropice. Orice prădător, orice condiție climatică 

nepotrivită, orice lipsă și orice suferință, sunt pentru orice ființă 

un context și instrument de antrenament, întocmai la fel cum 

pentru elevii de la sala de sport este maestrul antrenor sau un 

camarad cu care luptă pentru ca ambii să își dezvolte abilitățile 

de jucători/ luptători/ sportivi.  

Ființelor aflate în stadii inferioare omenirii, acest mediu 

existențial le oferă șanse extrem de bune pentru ca ele să își poată 

crea propria identitate (desprinzându-se sub impulsul forțelor 

entropice care le lovesc mereu din afară, de întregul mai mare 

din care fac parte ca entități amorfe) și treptat-treptat, o conștiență 

de sine tot mai clară și mai puternică, prin care ele se diferențiază 

de alte entități asemănătoare din jur și își exprimă tot mai plenar 

propria originalitate. Uitându-ne pe scara evoluției speciilor (așa 

cum este ea conturată de știința materialistă actuală) observăm 
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clar gradele de emancipare tot mai crescute de la un nivel la altul 

al acestei evoluții; animalele superioare sunt cu mult mai 

conștiente de ele însele, au o personalitate individuală distinctă 

de a celor din jur, au propriile stări de a fi (emoții, gânduri), 

profile de comportament (învățate pe cont propriu) care 

depășesc condiționările genentice și instinctuale ale speciei. În 

fapt ceea ce știința materialistă numește „instinct”, știința 

spirituală știe că este o formă a conștienței colective, a unui 

câmp de ființare (stare de a fi) comun tuturor entităților din 

aceeași specie, o bază de date cu informații pe care fiecare ființă 

o primește imediat după ce ia un trup în lumea aceasta și care o 

ajută să se adapteze la mediu și să continue procesul de evoluție 

proprie, trecând prin experiențe personale (diferite de 

experiențele altor indivizi din aceeași specie) și manifestând 

reacții deopotrivă în acord cu programele instinctuale (reacții 

automate) dar și reacții personale, bazate pe identitatea și 

originalitatea ei. Fiecare astfel de reacție personală, fiecare 

experiență pe care un individ o creează nou, original, ca decizie 

proprie de a se raporta la un context și o situație din mediul ei de 

viață, se înmagazinează apoi ca experiență și învățătură în 

memoria colectivă, în baza de date a conștienței colective și se 

va transfera automat apoi întregii specii. În acest fel a fost 

conceput acceleratorul de evoluție pentru ființele sub-umane, 

care, practic, învață și evoluează unele prin altele; iar această 

conștiență colectivă (baza de date cu învățăturile evolutive ale 

unei specii) este gestionată de ceea ce în India antică se numeau 

Devas iar în creștinism Arhagheli, adică ființe de un nivel foarte 

avansat de evoluție (deasupra oamenilor sunt îngerii și apoi 
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Arhanghelii) care au misiunea, asemeni profesorilor de la școala 

noastră socială, să conceapă și gestioneze programe specializate 

de evoluție pentru ființele (speciile, sau după caz pentru oameni, 

popoarele, culturile, civilizațiile) pe care le au în grijă la un 

moment dat. Aceste ființe-profesori sunt ajutate de un alt regn 

de ființe, mai puțin evoluate decât ele dar care învață și 

progresează tocmai prin implicarea în acest ajutor, ființe numite 

îngeri în creștinism sau devas de ordin inverior, în hinduism, și 

care sunt o etapă intermediară între umanitatea actuală și 

arhangheli8. Pentru ființele din regnurile subumane, arhanghelii 

sunt ajutați și de o altă mare clasă de entități aflate în evoluție pe 

Terra, entități numite generic (colectiv) „spiritele naturii” în 

occident, dar care cunosc o varietate uriașă de categorii și de 

niveluri de evoluție diferite.9  

Revenind la umanitate, care este obiectul volumului de față, 

pentru noi școlarizarea prin foțe entropice a fost organizată să 

                                                           
8 Detalii despre ierarhiile cerești vă invităm să consultați în cărțile lui Rudolf 

Steiner (are mai multe volume traduse în românește care tratează despre 

aceste ierarhii) precum și în cărțile „Din tainele vieții și ale universului” de 

Scarlat Demetrescu și „Sfere cerești” de Adam Karmon.  
9 Despre spiritele naturii recomandăm  și cărțile lui Rudolf Steiner, precum și 

următoarele: „Spiritele elementale ale naturii” (Jorge Ange Rizzi  Livraga), 

„Farmecul Tărâmului Zânelor : comunicarea cu spiritele naturii şi elementali” 

(Ted Andrews ), „Spiritele naturii şi fiinţele elementare : să lucrăm cu fiinţele 

inteligente din natură” (Marko Pogaćnik – el fiind și unul dintre cei mai 

cunoscuți practicieni moderni în echilibrarea ecosistemelor urbane sau 

agricole, distruse sau perturbate de om, prin colaborarea directă și personală 

cu spiritele naturii de acolo), „Fiinţele nevăzute : studiu despre entităţile 

astrale, fiinţele elementare şi spiritele naturii” (Sebastian Stănculescu ) 

 

http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/CRKA6K3LV5U2EP8BE2M4VHSXTI9HQG9XJH7CJAL7E19XSR1IPH-32123?func=full-set-set&set_number=869961&set_entry=000002&format=999
http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/CRKA6K3LV5U2EP8BE2M4VHSXTI9HQG9XJH7CJAL7E19XSR1IPH-32120?func=full-set-set&set_number=869961&set_entry=000001&format=999
http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/CRKA6K3LV5U2EP8BE2M4VHSXTI9HQG9XJH7CJAL7E19XSR1IPH-32126?func=full-set-set&set_number=869961&set_entry=000003&format=999
http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/CRKA6K3LV5U2EP8BE2M4VHSXTI9HQG9XJH7CJAL7E19XSR1IPH-32126?func=full-set-set&set_number=869961&set_entry=000003&format=999
http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/CRKA6K3LV5U2EP8BE2M4VHSXTI9HQG9XJH7CJAL7E19XSR1IPH-32129?func=full-set-set&set_number=869961&set_entry=000004&format=999
http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/CRKA6K3LV5U2EP8BE2M4VHSXTI9HQG9XJH7CJAL7E19XSR1IPH-32129?func=full-set-set&set_number=869961&set_entry=000004&format=999
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funcționeze după modelul sălii de sport de la ora unui profesor 

înțelept. Un profesor de sport are ca misiune să antreneze 

corpurile copiilor, să le formeze deprinderi, abilități, puteri etc. 

Ar putea încerca să facă asta punându-i să repete mereu exerciții 

standard – flotări, genuflexiuni, haltere, alergat în jurul pistei etc 

– dar știe că elevii s-ar plictisi la un moment dat și orice 

plictiseală este moartea progresului, motiv pentru care, profesorul 

nostru găsește o altă soluție: împarte clasa în două grupe, le dă 

tricouri diferit colorate (la unii albe, la alții negre), le prezintă 

regulile unui joc nou și apoi îi lasă să joace. Să presupunem că 

jocul este unul de fotbal sau de volei. E desigur un joc colectiv, 

de echipă,  pentru că trebuie să implice pe toți elevii. Aplicând 

această strategie profesorul câștigă (de la elevi) câteva lucruri pe 

care nu le-ar fi putut obține dacă îi punea doar să repete niște 

exerciții formale, preconstituite: 

- Antrenează spiritul de echipă și solidaritatea (cei cu 

tricouri albe vor ține cu ai lor, cei cu tricouri negre cu ceilalți) 

- Le oferă o misiune, o cauză pentru care să lupte; deci îi 

implică și motivează din interior (fără vreo constrângere din afară) 

- Prin aplauzele galeriilor de pe margine, precum și prin 

raportare la propria echipă, fiecare jucător se simte stimulat să 

dea tot ce poate, să se depășească pe sine însuși și să își descopere, 

manifeste și dezvolte propriile virtuți, talente, abilități, iar prin 

recompensele pe care le primește (aplauze, sau fluerături de la 

galerie, și după caz îmbrățișări sau reproșuri de la colegi) are 

sistemul de referință direct și imediat, natural și organic al 
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progresului lui personal (nu mai e nevoie de notele profesorului 

pentru a ști unde este ca nivel de dezvoltare) 

- Creează și stimulează responsabilitatea individuală pentru 

binele colectiv (după principiul „toți pentru unul și unul pentru 

toți”); nici un meci nu poate fi câștigat doar de unul singur, oricât 

de genial ar fi jucătorul, este nevoie de toți și de fiecare.  

- Stimulează meritocrația, prin aceea că în funcție de 

abilitățile, talentele, vocațiile descoperite și antrenate de fiecare 

jucător, acesta își găsește/ creează/ determină singur locul în 

echipă (unul poate e bun să fie portar, altul atacant, altul mijlocaș 

sau apărător etc); dar totodată, dacă nu se străduiește să fie cât 

mai bun, echipa, ceilalți colegi, nu îl vor implica să joace cu ei 

decât dacă nu au altă variantă, așa că cel mai mult va trebui să 

stea pe banca de rezrve – iată că astfel primește fiecare sportiv 

încă un stimulent motivațional intrinsec pentru a se depăși pe 

sine, pentru a se strădui clipă de clipă să evolueze.  

- Îi învață pe elevi dinamica fluidă a grupului și cocreația. 

Nici un meci nu poate fi proiectat sau scris dinainte, ci el se 

creează clipă de clipă prin fiecare atitudine și mișcare a tuturor 

celor 22 de jucători, care se poziționează clipă de clipă în funcție 

de trei mari sisteme de referință: 1) unde este mingea, 2) care 

este rolul lui pe teren (portar, atacant, apărător), 3) mișcările 

fiecăruia dintre ceilalți și nevoia care este în acel moment de a 

se implica el însuși, nevoie care derivă din strategia de joc a 

echipei sale, precum și de situația concretă și fluidă din teren. 

- Orice joc colectiv, permite fiecărui jucător libertatea de 

a progresa în ritmul propriu (susținut, stimulat de motivațiile 
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enumerate la punctele anterioare), posibilitatea de a lua decizii 

și de a greși. Acestea sunt experiențele personale care, toate, fie 

bune fie rele, fie corecte fie greșite, se derulează în văzul tuturor 

– și al jucătorilor de pe teren și al tribunelor – și astfel devin 

lecții produse de fiecare elev, dar utile întregii clase. Prin acest 

mecanism, practic, profesorul implică întreaga clasă ca fiecare 

elev să devină ajutor al profesorului în actul pedagogic, iar prin 

experiențele multiple generate de complexitatea jocului și 

libertatea de manifestare originală a fiecărui elev, se co-creează 

astfel un număr uriaș de mare de lecții (față de câte ar putea oferi 

doar profesorul singur) în aceeași unitate de timp (ora de sport) 

lecții care sunt asimilate organic și ușor de toți elevii, pentru că 

nu vin ca o impunere din afară (o temă dată de profesor sau o 

obligația școlară) ci prin faptul că dinamismul și pasiunea 

jocului implică emoțional toți elevii (deopotrivă  pe cei din teren 

cât și pe cei din tribune) se creează o conexiune, o coparticipare 

(emoțională și mentală, chair dacă nu și fizică) a tuturor, o 

captare a lor în joc, iar această stare de a fi permite ca fiecare 

elev să absoarbă și asimileze fără efort, fiecare experiență creată 

în timpul jocului. Nu numai o absoarbe, dar o și transpune în 

propriul sistem de valori, o internalizează. Reacția colegilor, 

tribunelor, profesorului – deci a tuturor participanților – plus 

regulile generale ale jocului, prezentate de profesor tuturor 

dinainte, fac, în fapt, ca fiecare experiență să poată fi evaluată, 

înțeleasă și apoi fondul ei pedagogic intrinsec asimilat de fiecare 

elev. Dacă cineva faultează pe teren, dacă are un comportament 

nepotrivit sau dimpotrivă, face sacrificii enorme pentru echipă, 

sau este extrem de bun în tehnica jocului – toate aceste lucruri 
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sunt înțelese și validate ca virtuți sau ca vicii, discriminate deci 

de către fiecare elev și astfel toți împreună și fiecare în parte are 

posibilitatea să descopere și asimileze deopotrivă cunoașterea de 

a discerne dintre ce e bine și ce e rău, precum și puterea de a 

învinge totdeauna tentația răului/viciului și de adopta mereu 

comportamentul virtuos. Stimulentul oferit de jocul în sine, de 

tribunele de pe margine, de recompensa dacă marchează sau 

dacă echipa proprie câștigă, sunt forme exterioare care activează 

puteri interioare uriașe la fiecare elev, puteri de a progresa 

intensiv, fără ca profesorul să fie nevoit să îi forțeze. În fapt, 

societățile antice de aceea au celebrat triumfuri și au ridicat 

statui în cetăți, ca să arate poporului care sunt faptele mărețe, 

glorioase, virtuoase pe care acea cetate le apreciază pentru că 

duc la progres și cine sunt eroii model, pe care, văzându-i mereu 

în mijlocul lor (pe statui) fiecare cetățean și mai ales copiii vor 

crește admirându-i și dorindu-și să devină și ei astfel. „Credința 

în eroi naște eroi” era una dintre devizele cetății Romei antice; 

aceasta este cea mai bună școală de evoluție pentru ființa umană, 

care se bazează deopotrivă pe legea naturală a inducției/ 

mimetismului (transferul de potențial, de energie, de stare de 

ființare, de putere/ capacitate de la o ființă la alta dacă se pun în 

rezonanță – iar admirația față de eroi-modele creează starea de 

rezonanță psihică) cât și pe natura intrinsecă a fiecărei ființe 

umane (a ego-ului propriu) care își dorește să fie admirată, 

respectată, să aibă și ea parte de o multitudine de realități care să 

o facă fericită și pe care, evident că nu le poate obține decât de 

la societate.  
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În același fel a înscenat și Divinitatea actualul teatru de 

evoluție al umanității pe Terra, aducând aici echipa cu tricouri 

negre, ca să ne exprimăm simbolic, adică ceea ce creștinismul a 

numit „dracos” și care reprezintă o complexă ierarhie de ființe 

(nu doar drăcușorii care ne tentează pe noi oamenii să comitem 

greșeli, ci multe alte regnuri și niveluri, începând de la ființe 

foarte înalt avansate, de rangul arhanghelilor și mai sus – de aici 

mitul antic al „căderii” îngerului cel mai drag Divinității, care în 

fapt nu a căzut, ci a coborât în lumile de vibrație joasă, cu 

densitate mare, ca să devină antrenor al sufletelor umane din 

acest laborator evolutiv; iar toată această ierarhie acționează 

evident după legile divine, conform palnurilor cosmice la scară 

mai mare și în funcție de lecțiile pe care omenirea actuală le are 

de gestionat. În vechime, șefii acestei ierarhii, care se ocupa de 

coordonarea ființelor cu rol entropic, de opoziție față de 

omenirese numeau după caz Saturn (zeul destinului – de unde 

biserica creștină a derivat mai târziu numele de „Satan”) în vest, 

sau după caz Lorzii karmei (în India – cunoscând mai multe 

denumiri de la o epocă la alta).  

Tot ceea ce istoria a cunoscut ca fiind culturi, civilizații, 

evenimente – sociale, economice, politice, militare etc – fac parte 

din astfel de scenarii colective ample, jocuri în care deoptorivă 

ființele umane (cu ajutorul și îndrumarea îngerilor și arhanghelilor) 

cât și ființele din tabăra opusă (tot sub coordonarea ierarhiei lor 

divine, formate din arhangheli și superiori lor) „luptând” unele 

împotriva altora (dracii să ne determine să generăm vibrații 

negative – gânduri, emoții, acțiuni – iar noi să ne opunem acestei 

tentații și să generăm doar vibrații pozitive) învățăm de fapt 
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lecțiile evoluției, ne antrenăm puterile personale (virtuți cum le 

numim în cultura creștină) și asimilăm forțe, cunoașteri, experiențe 

care ne modelează și dezvoltă identitatea proprie, adică ne ajută 

să creștem ca ființe spre nivele superioare de capacitate și putere.  

Să vedem în continuare încă un alt aspect important al 

originalității programului evolutiv al Terrei, înainte de a putea 

înțelege în ce constă condiția umană actuală și cum este ea 

antrenată, ca să devenim Maeștri Cretori Divini Universali.  

 

B. Trinitatea sacră – cumularea celor trei linii de evoluție 

cosmică în programul special al Terrei pentru condiția 

umană de Maestru Creator Divin Universal 

 

Să ne reamintim aici pe scurt că în actualul ciclu terestru 

misiunea evolutivă a omenirii cuprinde trei aspecte definitorii 

pentru sarcinile ce îi revin; și anume:  

1) sarcina/misiunea fiinţei umane de a se emancipa pe sine 

prin transcenderea naturii inferioare (animalice) care se manifesta 

prin tot ceea ce este inferior (deci nu există rău şi bine universal, 

ci inferior şi superior ce se definesc prin locul în care se plasează 

fiecare fiinţă umană în parte pe scara progresului, ca şi la alpiniştii 

care urcă pe munte);  

2) sarcina/misiunea/temă de a ajuta alte fiinţe spre a-şi realiza 

şi ele ascensiunea evolutivă, învăţând propriile lecţii şi făcând 

paşii care li se potrivesc spre a merge mai departe (aceasta este 

una dintre cele mai grele şi presupune prima dacă conştientizarea 

unităţii vieţii şi fiinţei – sau mai simplu exprimat nevoia pe care 
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o avem unii de alţii – în funcţie de nivelul fiecărui grup de 

popoare şi de al fiecărui individ în parte, această stare s-a numit 

după caz: conştiinţa socialistă, ecologista, spirituală, cosmică etc) 

3) însărcinarea sau misiunea de a juca un rol în marea regie a 

vieţii; piesa existenţei este scrisă în mare de către Forurile 

Superioare (Ierarhia Divină cum se numeşte în creştinism) adică 

de fiinţele mai evoluate care au grijă, precum fraţii mai mari 

dintr-o familie, ca şi cei mici să crească, fapt pentru care, aşa 

cum profesorul înscenează lecţii în funcţie de nivelul la care se 

afla fiecare clasă de elevi, tot aşa şi Ierarhia Divină creează 

scenarii cosmice potrivite pentru evoluţia fiecărei categorii 

(numite de ştiinţă oficială actuala: regn) de ființe. 

În scopul accelerării evoluţiei/ progresului, Ierarhia Divină s-

a gândit să ofere o soluţie mai puţin folosită până atunci în 

univers: să unească trei linii mari de dezvoltare a fiinţelor: linia 

Arhimanică, cea Luciferică/ Prometeică şi cea Khristică. Acest 

aspect îl găsim în special în tradiţiile Indiei vechi, ale Greciei 

(care a preluat de la orient şi de la egipteni foarte multe elemente 

de cultură și civilizație și de cunoaștre produndă), la persani etc, 

iar ca explicaţie științifică, în cărţile lui Mircea Eliade (în special 

în „Istoria Religiilor”) şi în multe dintre cărțile lui Rudolf 

Steiner. De aici derivă deci ideea de trinitate sacră preluată de 

mai multe tradiţii spirituale ale umanităţii.  

Dar ce înseamnă fiecare dintre aceste căi?  

Ca să înţelegem mai bine cele trei tipuri de forţe pe care 

Divinitatea le-a introdus în programa şcolară a evoluţiei fiinţei 

umane (şi nu numai, dar acum vorbim despre om) este important 



Aurelian Burcu                  *               Pași către Noua Civilizație a Terrei 

78 

 

să înţelegem care este rostul omului. Ceea ce numim „om" este 

în fapt o etapă din evoluţia cosmică a fiinţei (cum ar fi gimnaziul 

pentru şcolari) în care, parcurgând mai multe trepte de dezvoltare, 

fiinţa începe să dobândească o conştientă superioară și tot mai 

clară despre sine înseşi, despre rostul său şi al lucrurilor în 

universul înconjurător la scară tot mai largă (adică să se perceapă 

ca un frate într-o numeroasă familie cosmică) şi să îşi dezvolte 

puterile, cunoaşterile şi competențele de a se manifesta în 

conformitate cu statutul şi condiţia sa: aceea de fiu al Divinității, 

creat după chipul și asemănarea Ei și de aceea având intrinsec 

valența de a deveni el însuși Maestru Creator Divin Univesal 

într-o bună zi.  

Or, pentru a fi şi maestru și creator fiinţa este necesar să 

dezvolte trei categorii mari de puteri: 

1) puterea de a stăpâni forţele cu care universul creează 

mediile şi formele de viaţă (adică pedagogiile şi mediile în care 

elevii evoluează); această putere este axată în jurul Voinţei 

individuale şi a ceea ce numim în prezent Virtuţi şi Empowerment 

(setul tuturor virtuţilor sau puterilor individuale prin care fiinţa 

umană stăpâneşte sau îşi impune voinţa asupra oricărei alte forţe 

exterioare s-a numit caracter; de aici şi sintagma „tărie de 

caracter"); învăţătorul principal care a fost însărcinat cu dezvoltarea 

„muşchilor interiori" ai ființei umane a fost „Ahriman" (aşa îl 

numeau persanii) sau cum i-au spus mai târziu evreii şi apoi 

creştinii: „Satan" (conducătorul ierarhiei cerești despre care am 

amintit în secțiunea anterioară, ierarhie mandatată să creeze 

forțele entropice de diviziune/ disoluție din mediile nostre de 

existență). El este o fiinţă din regnurile superioare ale Ierarhiei 
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Divine – mâna dreaptă a lui D-zeu îi ziceau sumerienii şi evreii 

antici –  (deci dincolo de bine şi de rău) care a venit cu propriile 

echipe de lucrători – o ierarhie întreagă de fiinţe de nivele 

inferioare de evoluţie, față de el: „dracii" din tradiţiile vestice, 

ce au ca misiune să pună piedică oamenilor, adică să lupte 

împotriva voinţei acestora, așa cum am prezentat în secțiunea 

anterioară, despre felul cum e regizat jocul evolutiv al ființelor 

umane, prin scenariile colective numite culturi-civilizații-

tradiții, în cadrul cărora Ahriman are rolul de antrenor al 

virtuților ființelor umane. Înscenând acel joc și implicându-i pe 

oameni alături de și împotriva celelilalte tabere, ființele umane 

pe lângă aspectele/virtuțile enumerate anterior pe care le vor 

câștiga/învăța/dobândi, vor învăţa și plăcerea implicării, a 

dăruirii, a dedicaţiei faţă de un lucru şi un scop (prima şi cea mai 

importantă fază a lecţiei Meşterului Manole: de a se pune pe sine 

în lucrare/creaţie, de a se dărui trup și suflet în ceea ce fac acolo); 

cu cât vor deveni mai buni cu atât vor fi mai mult antrenaţi/ 

absorbiţi în acest joc, cu atât mai mult se vor identifica cu această 

misiune: de a se antrena continuu şi de a se depăşi pe ei înşişi; 

astfel încât la un moment dat Ahriman poate pleca acasă, elevii 

lui vor continua antrenamentul fără să mai aibă nevoie de 

Învăţător; este cazul asceţilor, călugărilor şi a tuturor sufletelor 

avansate din lumea oamenilor, care chiar dacă nu s-au dus la 

mănăstiri (adică centre de antrenare olimpică) au continuat totuşi 

acest proces de lucru intensiv cu propria fiinţă învingând forţele 

concurente (forţe care au ca misiune să creeze viciile, slăbiciunile 

voinţei şi caracterului, precum şi altele asemănătoare) fără să mai 

fie necesar a avea stimulente exterioare preluate din jocurile 
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sociale și rolurile asumate în cadrul lor (de părinte, de profesor, 

de medic, de politician, rege sau sclav, bogat sau sărac etc).  

Pentru a sprijinii şi mai mult ființele umane în accelerarea 

procesului de evoluție, alţi avatari ai divinităţii au creat ceea ce 

numim actualmente: religii, căi, metode sau mişcări de evoluţie 

spirituală (după caz). Şi aşa ajungem la categoria a doua de 

Învăţători: cei generic numiţi „luciferici". 

2) Lucifer/ Prometheus/ Hermes-RA/ Rama(n) - este a doua 

categorie de Avatari-Învățători care au adus umanităţii 

Cunoaşterea. Cunoaşterea este instrumentul şi procedura care 

dezvoltă al doilea mare set de puteri ale Fiinţei Umane: 

puterile care generează conștiența, adică acea capacitate de a 

înţelege felul cum sunt structurate lucrurile în univers10. 

Lumina cunoșterii (sau conștiența) este ca şi cea a unui felinar: 

cu cât faci mai mare flacăra, cu atât sfera iluminată de jur-

împrejur creşte, iar întunericul se retrage. Conștiența este capacitatea 

fiinţei de a realiza rostul şi sensul lucrurilor şi fiinţelor şi 

proceselor evoluţiei cosmice; cu cât creşte şi se emancipează mai 

mult, cu atât fiinţa umană sporeşte în capacitatea acestei realizări. 

Atunci când puterea de a înţelege şi a cunoaşte se combină cu 

puterea virtuţii (cultivate de Ahriman) fiinţa umană descoperă 

capacitatea de a face, de a se manifesta în acord cu propria 

decizie/intenţie influenţând şi creând realităţile din jurul ei.  Deci 

începe să se manifeste ca şi creator de lumi, după chipul şi 

asemănarea ei (adică după propria voinţă şi set de valori pe care 

                                                           
10 Pentru distincția dintre „conștiință și conștiență” recomandăm secțiunea 

VI.D.  
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le agreează); fapt care nu înseamnă că totdeauna este corect (sau 

bine) ceea ce şi cum face. Iar la început este chiar „rău" pentru 

că procesul prin care Ahriman a cultivat „muşchii" interni ai 

puterii fiinţei umane, au dat naştere la ceea ce în psihologie numim 

„centrarea pe sine"/ „individualism” sau în spiritualitate numim 

„egoism"; era un aspect absolut necesar, pt că fiinţa umană 

trebuia să înveţe să „lupte împotriva" celorlalţi (dacă dorea să 

dea gol în poartă adversă, era normal să nu le lase lor mingea, 

sau cu atât mai puţin să le-o dăruiască: asta ar fi fost o greşeală 

cosmică de neiertat); făcea parte din regulile de aur ale jocului. 

În acele părţi ale universului, în care pedagogiile ahrimanice şi 

cele luciferice se combină, se creează linii de evoluţie a fiinţelor 

extrem de puternice, care creează ele însele părţi de universuri 

deosebit de avansate (olimpice am putea spune); fiinţele umane 

care evoluează în aceste „şcoli” sunt foarte dragi Divinităţii (aşa 

cum o ştiu şi tradiţiile spirituale pământeşti din ultimele mii de 

ani), însă ele nu sunt cele mai performate, sau mai corect exprimat, 

cele mai utile lui Dumnezeu pentru scopul existenţei lui: acela de 

a fi un Părinte pentru toate creaţiile. Aceste fiinţe au în egală 

măsură în ele şi pot manifesta în afară puterile cosmice ale 

Creaţiei şi Distrugerii (exprimate în limbajul nostru uman) sau 

mai corect ale Asocierii şi Disocierii (de forţe, fiinţe, lumi etc). 

Însă ele nu au trăirea creaţiilor proprii aşa cum o are Divinitatea. 

În acest sens, pe pământ s-a mai adus o mare pedagogie cosmică, 

s-a alăturat celor două anterioare încă o linie de evoluţie, care 

prin Avatarii trimişi, creează un alt set (al treilea) de puteri 

speciale. 
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3) Linia puterilor cristice, adusă prin Avatari precum:  

Zarathustra, Toth/Isis, Khrisna sau Khristos („krishna/kristos” 

înseamnă acelaşi lucru, doar că unul în sanscrită - limba sacră a 

zeilor - iar celălalt în greacă); puterile cristice permit fiinţei 

umane să se transpună pe sine în starea existenţială a altei 

fiinţe şi să privească/ simtă/ înţeleagă existența prin ochii ei 

(exprimat aşa mai simplist). Una dintre cele mai mediatizate 

puteri din cadrul setului cristic este ceea ce în creştinism se 

numeşte „iubire divină” iar în budism „compasiune universală”: 

adică unirea/contopirea cu cealaltă fiinţă (deci nu doar un set de 

sentimente/ emoții)11. Desigur această „topire” prin pierderea 

                                                           
11 ) De la „Turnul lui Babel” încoace – turn care a însemnat nu crearea 

limbilor diferite, ci ascunderea semnificaţiei reale a conceptelor, pentru ca 

fiinţele să o descopere prin ele însele – deci de atunci, occidentul a încurcat 

rău de tot lucrurile, unul dintre ele fiind şi conceptul de „iubire” prin care în 

prezent – momentul apogeului haosului – se definesc cel puţin următoarele 

realităţi: 1) atracţia senzuală dintre două fiinţe (sau cea carnală cum îi spune 

creştinismul); 2) simpatia/ șarmul (tot o atracţie între două fiinţe, indiferent 

de regn; în româneşte se şi spune „mi-e drag de-mi vine să-l mănânc” adică 

tot o forță de unuiune între două entităţi); 3) setul de sentimente pe care 

alchimiştii îl numeau „magnetism animal” şi pe care poeţii îl descriu ca fiind 

„îndrăgostirea”; toate forțele de până aici sunt externe voinței și condiției 

umane, pe ele le regăsim pretutindeni în lumea naturii, acționând și 

impulsionând toate regnurile, nefiind, deci, speficce omului; 4) apoi „iubirea 

platonică” adică rezonanța sau armonizarea (sau, altfel spus: a fi pe aceeaşi 

lungime de undă) între două fiinţe/ entităţi pe criteriul sistemelor de valori 

apropiate sau comune; 5) „prietenia” sau acea putere care uneşte două fiinţe 

umane tot pe criterii de rezonanţă, dar care trece dincolo de individualitatea 

proprie, adică dă fiinţei puterea de a depăşi propriul ego (centrarea pe sine) 

pentru a se dărui nevoii de bine a celeilalte, în mod necondiționat; 6) și, în 

final „iubirea divină” sau „compasiunea universală”, descrisă de mistici ca 

fiind uniunea atât de deplină cu toată creaţia încât „să poţi răsări cu fiecare 

răsărit de soare şi să înfloreşti cu fiecare floare” cum ar zice un călugăr sufist 

(Rumi); adică transcenderea totală a graniţelor propriei fiinţe, „disoluţia în 

absolut” (cum spun budiştii), uniunea cu întregul, „oneness”. 
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identităţii de sine se realizează numai pentru liniile evolutive 

care utilizează exclusivă această cale cristică (ele sunt în principal 

linii de evoluţie colectivă a fiinţelor – suflete/ conştiinţe 

colective). Pe pământ însă acţionează şi celelalte două căi, fapt 

care face că individualitatea fiinţei – cu toate puterile ei de 

cunoaştere, de voinţă şi de capacitate creatoare – să se manifeste 

în continuare. Linia cristică, însă, este esenţială pentru ca fiinţă 

umană să înveţe a crea în acord cu starea/ nevoia de bine 

(progres, evoluţie) a celor pentru care creează.  Aşa cum un 

maestru bucătar nu prepară meniuri doar după propriul chef, ci 

în primul rând după poftele/nevoile clienţilor, aşa cum o mamă 

nu face doar ce vrea ea, ci în primul rând ceea ce este bine pentru 

puiul ei potrivit stării şi condiţiei lui – şi aşa cum Divinitatea nu 

creează şi nu se manifestă după mofturile proprii, ci numai şi 

numai în conformitate cu necesităţile specifice fiecărui univeres 

şi fiecărei ființe în parte.  

Pământul este locul unde fiinţele umane învaţă să devină 

Creatori Divini Conştienţi Universali, deci să aibă şi puterea, 

şi cunoaşterea şi iubirea (capacitatea de a se tanspune în 

starea de a fi a fiinţei pentru care creează). De aceea – aşa cum 

ne spun miturile şi tradiţiile tuturor civilizaţiilor cunoscute până 

acum de istorie – Divinitatea a trimis aici pe cei mai mari şi mai 

apropiaţi dintre copii lui: toţi au „căzut din ceruri”: şi Ahriman, 

şi Luciferos, şi Khristos – adică au fost coborâţi pe pământ (într-

o lume cu vibraţii scăzute). Şi nu numai că au „umblat printre 

oameni invățându-i” ci chiar au îmbrăcat ei înşişi haina condiţiei 

umane: adică au fost oameni ca noi. Foarte-foarte important 

acest lucru. Desigur creştinismul vorbeşte numai despre 
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Avatarul Isus (în fapt Isis preluată de la Egipteni, şi masculinizată 

în povestea biblică, adaptată profilului masculin ale epocii de 

atunci și celor de după; pentru că evreii au luat totul de la alţii – 

tradiţii, spiritualitate etc, inclusiv limba şi scrierea numerologică, 

aşa cum o ştiu toţi istoricii; de trei ori şi-au schimbat tradiţiile 

spirituale în 5 milenii; ceea ce nu-i rău deloc, pt că totul trebuie 

adaptat nevoilor evolutive, nu bătut în cuie pentru eternitate). 

Pentru ca un Învăţător să devină credibil elevilor săi, sau un 

antrenor să fie înţeles de către sportivi, trebuie prima dată să 

reproducă el exerciţiile pe care le cere acestora; şi să o facă ori 

de câte ori e necesar, până când elevii deprind tehnica în mod 

corect (de aceea s-a spus și în Biblia creștină „dacă fratele tău nu 

poate să meargă, ia-l de mână și mergi cu el o milă sau o mie de 

mile, până deprinde arta mersului” – pentru că din puterea 

noastră, prin implicare personală trup și suflet, dăruim putere și 

stare de a fi celor din jur cu care ne conectăm). Așa au făcut și 

acele mari Entități, care au coborât aici, în structurile sociale ale 

Pământului, acele 3 linii de școlarizare și evoluție pentru ființele 

umane. 

De aici rezultă o altă concluzie extrem de importantă, pe care 

o redescoperă acum umanitatea şi care era cunoscută tuturor 

tradiţiilor spirituale „esoterice” (din est şi vest): aceşti Învăţători 

sunt în continuare „întrupaţi” în condiţia umană; ei sunt fiecare 

(toţi cei trei) în noi înşine, în fiecare dintre noi: nu numai forțele 

şi puterile aduse de ei, nu numai metodele şi pedagogiile pe care 

le punem în practică pentru a ne dezvolta în calitatea noastră de 

creatori divini conțtienti, ci chiar „ființa” lor. Aşa cum în Biblie 

se spune că „asupra lui Isus s-a coborât Duhul Sfânt prin botez” 
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(adică a intrat Khristos-ul în fiinţa pământească a lui Isus) tot aşa 

în fiecare dintre noi, din momentul în care am început evoluţia 

în sistemul pământului, s-au întrupat fiecare dintre aceste puteri 

divine, sau avatari prin ființa și puterea/ capacitatea lor. Iar în 

acest mare final de ciclu, îi avem pe toţi trei și lucrăm din 

interiorul nostru cu forțele lor, antrenându-ne și evoluând 

personal fiecare în ritmul și stilul propriu.  

Aceasta a fost una dintre „tainele” cele mai mari şi mai 

ascunse de către bisercia oficială a creştinismului (de după 

secolul IV când acesta s-a oficializat şi stabilizat, într-o singură 

doctrină devenită dogmă – adică închisă, ne nemodificat – 

pentru că înainte erau vreo 200 de secte şi interpretări). Desigur 

există şi o motivaţie corectă pt care a trebuit să facă acest lucru, 

dar nu face obiectul temei noastre. În plus, aşa cum Buddha le-a 

interzis indienilor (şi ulterior tuturor urmaşilor căii deschise de 

el) să se mai preocupe de cunoaştere şi să se concentreze pe 

practică interioară a compasiunii şi transmutării alchimice a 

propriei fiinţe, aşa cum Isus le-a cerut oamenilor acelaşi lucru – 

să ia propria cruce şi să îşi fie, fiecare, propria cale – misiunea 

noastră a umanităţii actuale, este să echilibrăm aceste trei mari 

forțe, şi apoi să le transcendem, altfel spus să le folosim ca 

temelie (ca material de lucru) pentru a edifica propria Identitate. 

Majoritatea operelor literare „inițiatice” (cum li se spune în 

prezent) indiferent în ce epocă au fost scrise, dar mai ales cele din 

occident, din ultimele 5 secole (perioadă în care au început să se 

transpună în societate efectele creării noii identităţi a fiinţei 

umane şi a umanităţii ca şi colectiv, stimulate de intrarea în Era 

Vărsătorului) au în ele cuprinsă aceasta învățătură (sau măcar 
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părți din ea). Majoritatea aducătorilor de nou pe lume – fie că 

vorbim de vizionari (de ex: Thomas Morus, Thomasso Campanella, 

Saint Germaine, Francis Bacon), de reformatori activişti (de ex: 

Rousseau, Marx, Saint-Simon, Adam Smith, Comenius etc), de 

gânditori (Goethe, Kant, Heghel) de „oameni de ştiinţă” (Newton, 

Mendeleev, Linee, Jung etc), de viitorologi (Jules Verne, Alvin 

Tofler, John Naisbitt etc), de inventatori (de ex: Tesla, Michelangelo) 

şi cu atât mai mult de toţi cei din categoria generică a „marilor 

artişti” (dar mai ales scriitorii) cea mai mare parte au avut tangenţă 

cu învăţăturile şi mediile „esoterice” precum şi cu tradiţii sacre şi 

cunoaşteri despre cum se face evoluţia vieţii la nivel cosmic (de 

la piatră la zei – învățături la care avem și noi acces acum și care 

fac parte din bibliografia recomandată la secțiunile anterioare ale 

prezentului volum).  

Sarcina aducătorilor de nou pe lume, însă, a fost alta: să dea 

o formă utilă progresului lumii umane, adaptate momentul 

scenic al evoluţiei societăţii de atunci. Astăzi şi generaţia noastră 

are aceeaşi misiune, doar că în prezent forma exterioară pe care 

o ia creaţia noastră, va fi o reproducere a transformării interioare, 

adică a re-configurării identităţii de sine. Şi acest lucru se 

realizează ca fenomen de masă. Nu toată masa umanităţii, ci 

câteva sute de milioane sau chiar miliarde, în următorii ani, 

pornind de la exemplul dat de o avangardă de câteva milioane în 

ultimele decenii, continuat în perioada anilor 2010-2011, cu un 

mare „boom” o explozie de „trezire” la propria identitate ce s-a 

petrecut concomitent la zeci şi zeci de milioane de suflete, pe tot 

cuprinsul planetei. Aceste zeci și sute de milioane de suflete, sunt 

„lucrătorii-în-lumină”  de pe şantierul edificării Noii Civilizaţii; 
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ceilalţi o vor prelua şi se vor schimba ei înşişi din mers, pe măsură 

ce învaţă – prin puterea exemplului dată de avangardiştii 

constructori şi prin contactul direct cu noile realităţi ale acestei 

civilizaţii – cum să se ridice la noile standarde de conștiință, 

conștiență şi manifestare/ comportament adaptate noului fel de a fi. 

Până acum echipa însărcinată cu „demolarea lumii vechi” a 

fost principala vizibilă pe şantierul lumii; şi ca la orice demolare, 

s-a produs multă mizerie şi mai ales praf (s-au demolat credinţe, 

pardigme, sisteme, modele, valori). Din cauza prafului cei ce nu 

au ştiut exact la ce să se aștepte (adică nu ştiau care este scenariul 

evoluţiei vieţii pe planeta noastră) nu au putut să vadă că în timp 

ce echipa demolatorilor lucra intens propriile teme, au început 

deja lucrul şi echipa constructorilor lumii noi; iar acest proces se 

realizează la nivel planetar de vreo 20 de ani de către avangarda 

acestora. În ultimii 5-6 ani, zeci de milioane12 (am scris bine: 

milioane) de alţi constructori au început să intre treptat-treptat 

pe şantier, pe măsură ce erau pregătiţi prin destin şi prin propria 

dezvoltare. Partea principală a muncii lor s-a realizat până în 

prezent (2011, anul redactării textului; n.r.) în acea zonă de 

şantier special creată ca laborator de sprijin pentru specificul 

muncii acestora: internetul. Până atunci, în lumea exterioară 

internetului, şantierul va arăta la fel: un haos mare, cu multă 

mizerie şi mult praf. Spre finalul lui 2012 (conform Planului așa 

cum a fost el realizat și comunicat către forțele revoluționare din 

societate) se vor retrage echipele de demolare, şi vor intra în 

                                                           
12 Numai în 2011 s-au creat aproximativ 170 de milioane de bloguri noi; adică 

aproximativ atâtea suflete au început să mediteze la soluţii pentru diverse 

aspecte necesare lumii celei noi.   
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acest mediu celelalte echipe: cele de curăţenie şi implementare 

a structurilor sociale, fizice ale noii civilizaţii (textul a fost scris 

în 2011, pentru detalii privind întârzierile de plan, a se vedea 

secțiunea de început a cărții - „Preambul”; n.r.) 

Grecii spuneau că fiecare om care are o voce are o datorie 

pentru binele cetăţii (deci trebuie să vină cu soluţii şi să le 

exprime); creştinii reformaţi (şi etica protestantă a muncii) au 

spus că fiecare suflet este trimis de Divinitate cu daruri pentru 

umanitate, pe care este necesar să le ofere acesteia prin ceea ce 

este şi ceea ce poate. Actuala mişcare – conştiinţa unităţii 

planetare, „conscious of oneness” – spune că fiecare om este un 

agent al divinităţii trimis aici cu însărcinarea de a recrea lumea, 

„după chipul şi asemănarea” lui proprie, recreându-se pe sine în 

acelaşi timp pe baza celor trei mari seturi de puteri despre care 

am tratat mai sus, în perfectă sinergie cu toate fiinţele care 

compun marele ecosistem planetar şi în acord cu legile divine 

care guvernează procesele naturii, vieţii şi ordinii cosmice. 

Asta este, exprimat în cuvinte simple, epopeea umanităţii şi 

rostul ei prezent. Pentru detalii, desigur, vă recomand și sursele 

bibliografice (cărți, site-uri) enumerate pe parcursul cărții 

precum și cele din bibliografia universală de la final. Pentru că, 

să nu uităm: toate adevărurile se afla în noi, dar ca să ni le re-

aducem aminte, avem nevoie de cunoaşterea (re-cunoasterea) 

exterioară (un fel de reacapitulare pe care elevul o face asupra 

teoriei înainte de a intra în atelierul de lucru ca să creeze). Şi la 

fel pentru reamintirea puterilor proprii (atât cele ahrimanice cât 

şi cele khristice) avem nevoie de a ne face „încălzirea” (ca 

sportivul înainte de a intra în joc) pe margine, adică trecând prin 
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evenimente „superficiale” în viaţa noastră, ori fiind părtaşi mai 

mult sau mai puţin direcţi la evenimente din vieţile altora (e şi o 

regulă de aur aceea că „înţeleptul învăţa din greşelile altora”). 

Foarte important acest ultim aspect, pentru că unele dintre aceste 

puteri se reactivează (reamintesc) prin evenimente considerate 

„negative” (rele) atât de către societate cât şi de propria 

conştiinţă (de aici derivă reactivarea lecţiilor învăţate în trecutul 

existenţei noastre ca ființe în alte multe vieţi) şi tocmai de aceea 

accentul este pus – atât de curentele creştine şi budiste, cât mai 

ales de mişcarea planetară spirituală actuală – pe „iertare” 

(detaşare sau „let-it-go” cum se spune în prezent); atât iertarea 

celorlalţi (şi a tuturor manifestărilor lor) cât şi iertarea noastră 

înşine. Pentru a putea naşte fluturele avem nevoie să ne detaşăm 

de omidă cu tot ce a reprezentat identitatea şi viaţa ei în trecut. 

În ceea ce privește caracterul universal al condiției umane de 

Maestru Creator Divin Universal, acesta constă în antrenarea 

capacității de a rezona cu orice profil de ființă cu care 

interacționăm și pentru care va fi necesar în viitor să creăm 

instrumente necesare progresului acestora. Pentru acest lucru, în 

planurile superioare alte Terrei mai întîi, și apoi treptat-treptat, 

în ciclurile de edificare și densificare a planului fizic (perioadea 

hiperboreeană, lemuriană, atlantă), coborând și în planul fizic, 

au fost aduse  nenumărate specii de ființe și prototipuri cosmice 

de structuri corporale (fiecare corp în fapt e un mediu existențial 

de antrenament și evoluție pentru ființa care îl folosește), 

prototipuri numite generic „monade”. Ele au fost inserate în 

planul fizic în diverse epoci prin proiectarea și armonizarea unor 

medii complexe de existență și interacțiune (conexiune) între 
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aceste ființe, medii numite astăzi ecosisteme, în mijlocul 

cărerora apoi, ființa umană și societățile create de și pentru ea, 

au fost integrate de asemenea armonic. Desigur, pe parcursul 

timpului și mai ales în epoca modernă (când am primit multă 

cunoaștere și tehnologie, dar nu am folosit și înțelepciunea sau 

măcar cutumele din tradițiile vechi) umanitatea a produs unele 

perturbări și distrugeri în armonia mare a ecosistemului planetar 

sau ecosistemelor locale, generând suferință pentru celealte 

ființe. Însă și acest proces este tot unul de învățare pentru oameni 

(și pentru ființele celelalte) pentru că orice victimă și orice 

agresor sunt în fapt roluri în scenariul acestui plan fizic de 

realitate prin care sufletele evoluează, iar mecanismul complex 

al karmei setează ulterior noi medii existențiale și experiențe 

individuale (pentru noi, oamenii) astfel încât să putem retrăi pe 

pielea proprie experiențele pe care le-am creat în viețile altora și 

astfel să avem cunoașterea intrinsecă, interiorizată a manifestărilor/ 

creațiilor noastre, să putem conștientiza dacă sunt bune sau nu și 

ce mai trebuie schimbat la ele pentru a putea genera bine în viața 

celor cărora le-au fost destinate. Procesul e asemenei artei 

gătitului, când bucătarul trebuie să guste el însuși mai întâi din 

ingrediente și apoi din preparatul final, pentru a se asigura că a 

creat ceva bun și de folos celui ce i-l oferă.  

Caracterul de universalitate a condiției umane de creator, se 

realizează așadar prin integrarea energiilor, puterilor, stărilor de 

a fi (existențiale) a nenumărate alte categorii de ființe (și monade, 

prototipuri) în același ecosistem planetar. Noi ca oameni trăim, 

ne mișcăm, existăm în ambianța generată de cumulul tuturor 

acestor vibrații, pe care le absorbim în noi înșine, în structurile 
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noastre corporale (prin legile și mecanismele ecosistemului – 

nevoia de hrănire, respirație, interacțiune permanentă de orice 

fel cu celelate specii) și le sedimentăm acolo până la gradul la 

care putem spune că în noi înșine trăiesc și vibrează toate 

celelalte regnuri ale naturii. Acest fenomen a putut da naștere la 

ceea ce numim astăzi conștiința ecologică (cu atât mai dezvoltată 

cu cât un suflet este mai evoluat la scara spirituală, deci e un 

spirit bătrân) adică acea capacitate de a ne păsa de binele altor 

ființe care nu se aseamănă cu noi, pe care poate nu le-am văzut 

direct sau nu am interaționat niciodată cu ele și care în mod 

personal poate nu ne servesc niciunui bine (în sens de interes 

personal egoist) dar ne dorim și acționăm ca lor însele să le fie 

bine și să fie respectate, să aibă șansele să prospere conform 

cerințelor și standardelor de bine ale speciei respective. Deci din 

respect universal pentru viață, pentru ființă, indiferent sub ce 

formă și la ce nivel de evoluție se află aceasta. Atitudinea aceasta 

de universalitate, pentru omenire, este echivalentul atitudinii 

materne pure, atunci când o ființă-mamă se apropie cu dragoste 

și cu devotament față de orice pui, indiferent ce trup, ce culoare, 

ce calități are și de-al cui e; maternitatea este o virtute universală 

de a sluji binelui unei ființe neajutorate; ea nu judecă ci doar 

slujește cu iubire necondiționată și compasiune universală.   
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C. Coordonatele fundamentale ale Conștienței Depline 

(Full Consciousness), bază a Calității de Maestru Creator 

Divin Universal 

 

Într-o formulă simplificată și parabolică, am putea spune că 

școala Terrei, de formare a Maeștrilor Creatori Divini Universali 

(MCDU) se aseamănă cu o școală de formare a maeștrilor 

bucătari. Când un elev înscris la școala de bucătari știe foarte 

bine toate rețetele din manualul de bucate (deci a asimilat 

cunoașterea) și stăpânește foarte bine instrumentele și tehnicile 

pentru gătit (vasele, tehnologia, focul, apa etc - deci are putrea/ 

virtutea/ stăpânirea voinței lui asupra forțelor creatoare din 

laborator), atunci el devine expert în gătit. Ca să ajungă maestru, 

trebuie să treacă la un nivel superior, nivel la care e necesar ca 

de acum încolo să nu mai gătească după manual, după rețete 

preconstituite de alții, ci să creeze propria rețetă, derivată din 

ființa/ identitatea/ originalitatea proprie. O astfel de rețetă poartă 

amprenta sufletului său și viață din viața sa, fiind creată „după 

chipul și asemănarea proprie” (întocmai precum și Divinitatea 

creează ființele cărora le insuflă duh din duhul Său). Aici ființa 

umană se află la nivelul de Maestru Creator. Dar pentru a deveni 

și Divin, e necesar ca orice creație a lui să nu fie făcută doar de 

dragul creației (pentru a-și contempla chipul în oglinda creației, 

întrucât acesta ar constitui un mare viciu și o mare decădere) ci 

cu scopul de a sluji binelui altei ființe, fiindu-i deci oferită 

acesteia. Însă pentru a ști ce nevoie are cealaltă ființă, este 

necesară dezvoltarea altei abilități și anume capacitatea de a 

rezona cu starea de a fi a ei, de a se pune în propria piele a acelei 
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ființe și de a simți din interiourl ei ceea ce îi trebuie, chiar atunci 

când acea ființă nu este conștientă de sine și nu știe ce nevoi are. 

Instinctul matern este forța universală (inconștientă) prin care 

ființele sunt învățate din afară (deci ca un dat/împrumut de la 

natură) să se armonizeze cu starea de a fi, cu entitatea și 

identitatea altei ființe, iar iubirea divină este virtutea personală 

dobândită/ antrenată/ cultivată în mod conștient și prin efort 

propriu, de către ființa umană prin care se realizează acest 

aspect. Ambele permit mestrului bucătar să poată pătrunde în 

sufletul clientului său chair când acesta intră pe ușa restaurantului 

și să simtă ce nevoie are, chiar înainte ca acesta să deschidă gura. 

Iar apoi din măiestria lui de creator (și din identitatea proprie 

pusă la baza acestei măiestrii, așa cum am văzut anterior) plus 

din nevoia și identitatea proprie clientului, să co-creeze o rețetă 

strict specifică acelei nevoi, acelui client și acelui moment. 

Aceasta este capacitatea de Maestru Creator Divin, prin care, 

clipă de clipă, în tot ce manifestăm (prin fapte, vorbe, gânduri, 

emoții) să generăm co-creații derivate din nevoile și specificul 

ființelor pentru care creăm. Clipă de clipă noi, ca oameni, 

interacționăm cu alte ființe, dar de la acest stadiu în sus, orice 

interacțiune devine una perfect conștientă și supusă acestei 

reguli: de a nu fi un act întâmplător, ci o manifestare de slujire 

creatoare de bine pentru cealaltă ființă.  

Or, pentru a putea opera la un astfel de standard, este necesar 

în prealabil și pe parcursul antrenamentului, desigur (pentru că 

această calitate de MCDU nu se dobândește peste noapte, ea 

decurge treptat, și urcă pe nivele tot mai înalte de perfecționare 

pe măsură ce evoluăm la școala progresului spiritual) să 
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cultivăm în paralel starea de a fi numită Full Consciousness – 

Conștiența Deplină. Iar ca să fie deplină, conștiența umană 

trebuie să se raporteze la următoarele 6 dimensiuni: 

1. Dimensiune spirituală: raportul cu Divinitatea; evoluția 

spirituală; dezvoltarea morală; 

2. Dimensiunea personală: cunoașterea de sine, dezvoltarea 

personală; autoîmplinire; auto-actualizare; 

3. Dimensiune creativă / existențială: dă curs condiției 

existențiale a ființei umane, acea de ființă din ființa Divinității, 

creator de valori și inovator-remodelator de realități; 

4. Dimensiunea comunitară: relația ființei umane cu societatea 

și mediul comunitar; integrare, comunicare și comuniune; 

calitatea vieții și strategiile pentru atingerea succesului personal 

sau colectiv; relația de conviețuire sinergică și armonioasă cu 

ceilalți; succes și împlinire de sine în viața personală, familială și 

publică. 

5. Dimensiunea ecologică: integrarea ființei umane în Marea 

Familie a ființelor și procesul care definește mediul natural-cosmic; 

învățarea abilităților de existență, în relație cu, și, manifestându-

se în armonie cu legile vieții și coabitarea sinergică în direcția 

dezvoltării reciproce cu alte ființe și ecosisteme naturale; amenajarea 

mediului de viață în conformitate cu legile de organizare și 

funcționare a energiilor și a proceselor natural-cosmice; 

6. Dimensiunea material-energetică: relația cu energia și 

materia; sănătate, nutriție, mișcare; activitate și stil de viață 

biologică. 
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În același timp, o ființă umană pe deplin conștientă și o 

societate care aspiră la acest statut, sunt cele care lucrează intens 

pentru a se dezvolta / evolua în următoarele 6 domenii principale: 

1. Conștiența de sine - a cunoaște, a exprima și a dezvolta 

propria identitate și originalitate; încredere în sine; auto-

împuternicire; autocunoaștere; stimă de sine. 

2. Conștiința spirituală - a ști că omul ca Spirit / Sinele este 

etern; toată lumea are existențe multidimensionale și moduri de 

exprimare (corpuri și personalități) în multe planuri de realitate, 

pe calea evoluției, către niveluri superioare de manifestare a 

iubirii divine. 

3. Conștiența umanistă - de a privi umanitatea ca un sat 

global, o mare familie unică, în care toți membrii sunt egali între 

ei, iar fericirea unuia depinde de fericirea tuturor 

4. Conștiența planetară – a recuoaște că ființa umană matură 

spiritual (și umanitatea ca un întreg) este (și trebuie să se 

manifeste ca) unul dintre protectorii Planetei – Gaia.  

5. Conștiența ecologică – aceea a fraternității universale cu 

toate ființele și reintegrarea umanității în ecosistemul Terrei. Și, 

totodată, să punem societatea umană în rezonanță cu Legile 

naturii. 

6. Conștiența cosmică - realizarea faptului că Universul este 

o mare ordine cosmică complexă, cu mai multe niveluri și planuri 

de existență, populate cu nenumărate tipologii de civilizații, 

societăți, ordine de ființe, niveluri de tehnologii, cunoștințe și 
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înțelepciune și o diversitate de monade și avataruri ale fluxurilor 

de viață și ființă. 

Într-o formulă simplificată, aceste 12 coordonate fundamentale 

ale Conștienței Depline necesare ca bază pentru calitatea de 

Maestru Creator Divin Universal se pot regăsi în diagrama din 

Anexa 1.  

 

D. Clarificarea  distincției între „conștiență” și „conștiință” 

 

Foarte adesea, deopotrivă în curentele spiritualiste cât și în 

știința clasică (psihologie, antropologie, sociologie etc) noțiunile 

de conștiință și conștiență sunt adesea confundate, suprapuse, 

folosite una în locul alteia. Dar ele au fiecare o identitate 

distinctă, foarte diferită de a celeilalte, motiv pentru care e util 

să aflăm ce înseamnă cu adevărat fiecare, la ce realitate anume 

se referă și să le putem utiliza corespunzător semnificației 

proprii, ca să nu mai producem confuzii precum cea cu privire 

la conceputul de „iubire” care a devenit un fel de etichetă 

universală pusă pe lucruri care sunt chiar opuse unul altuia ca 

valoare și semnificație. Or, atunci când producem astfel de 

confuzii – numim la fel și virtutea și viciul opus ei – evident că 

există riscul să ducem omenirea în eroare și o facem să apuce pe 

cărări greșite.  

Conştiinţa este o funcţie şi o componentă a Sinelui (a Fiinţei 

intrate în procesul trezirii cosmice) care deţine setul de 

norme/legi ale universului pe care fiinţa respectivă a reuşit să le 

acceseze/ înveţe pe parcursul evoluţiei ei (devenind una cu ele, 
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pătrunzânduse de imperativul lor sau de necesitatea de a le 

respecta). Aceste norme/legi universale/cosmice sunt criteriile 

(forţele, puterile) după care se structurează şi evoluează toate 

fiinţele, procesele, fenomenele etc etc – Viaţa în sensul 

universal. Cu cât acest set de legi/ norme/ puteri este mai mare 

cu atât fiinţa se află pe un nivel superior de evoluţie (ştiinţele 

terestre de la Aristotel încoace numind aceste nivele “regnuri”) 

şi are acces la misiuni, universuri sau libertăţi de a se manifesta 

creator în folosul evoluţiei vieţii şi a altor fiinţe. În general 

vorbim de conştiinţă la fiinţele individualizate, dar ea există şi la 

liniile de evoluţie colectivă; la regnul animal aşa cum este el 

structurat acum pe Terra, conştiinţa este manifestată sub forma 

instinctului. Conştiinţa este cea care permite fiinţei să poată 

distinge cu claritate totdeauna calea care urcă de cea care 

coboară (sub aspect evolutiv; sau în limbaj uman simplificat: 

binele de rău – în lumile unde există liber arbitru) şi să aibă 

puterea de a o alege totdeauna pe prima; ea este de asemenea 

locul unde Sinele şi Divinitatea comunică în mod direct mesaje 

către personalitatea din planul social (adică oamenii în trup 

fizic).  Vehicolul de bază al Sinelui şi cel care permite conştiinţei 

să se exprime este Corpul Cauzal (pentru detalii recomandăm 

„The Causal Body” – Arthur Powell) Corpul cauzal mai este 

numit şi „corpul khristic de lumină” (kristic/khristos şi krishna 

vin din aceeaşi limbă, sanscrită, şi înseamnă explicativ nu 

etimologic, claritatea care permite manifestarea divinităţii în 

fiinţa-avatar dintr-un plan inferior; tot de acolo derivă şi 

cuvântul „cristal” care înseamnă tot claritate şi armonie perfectă 

care reflectă nedeformat lumina); în tradiţia/ ştiinţa hindusă 
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veche, corpul cauzal era numit „buddhi” fiind purtătorul Sinelui-

Atman şi exprimându-se prin funcţia de bază numită „conştiinţă” 

aşa cum corpul mental are funcţia numită „raţionare” sau 

procesare a matricilor-gând (= lucrul cu gândurile-forţă, sau 

matrici ale realităţilor, pentru a le combina în noi tipuri de 

realităţi, fapt care înseamnă creaţie, la nivelul umanităţii).  

Conştienţa reprezintă câmpul de înţelegere, aria pe care se 

răspândește lumina şi puterea cu care o fiinţă înţelege 

(conştientizează/ realizează) semnificaţia/ locul/ rostul etc a ceea 

ce este în jurul ei (fiinţe, lucruri, procese, fenomene etc). 

Conştienţa se dezvoltă prin cunoaştere (prin informaţia al cărui 

sens/ rost a fost asimilat, pus în armonie sau sinergie cu propria 

natură individuală; putem compara cuantele de informaţie cu 

cărămizile din construcţii; sunt folositoare numai cărămizile cau 

au reuşit a fi unite cu celelalte pentru da o formă de edificiu 

coerentă, durabilă, sau cum numim actualmente: un sistem de 

valori, un sistem existenţial, un set de paradigme/ credinţe).  

Simbolic exprimat: conştiinţa este o scară cu care fiinţa urcă 

pe nivele superioare de evoluţie, pe când conştienţa reprezintă 

felinarul sau după caz reflectorul cu care luminează o arie mai 

mare sau mai mică în jurul ei. Desigur acestea două sunt în 

directă corespondenţă: cu cât creşte una, creşte şi cealaltă şi se 

şi influenţează reciproc (dacă ridici aceelași felinar la o înălțime 

mai mare pe scară, el va lumina mai mult în jur, decât atunci 

când era pe o treaptă inferioară a acelei scări). Conştiinţa creşte 

prin ceea ce numim „caracter” sau setul de virtuţi, de puteri ale 

fiinţei (la nivel uman ne referim); adică prin efort individual şi 

prin intensitatea acestuia. Virtuţile şi conştiinţa se educă la fel 
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precum muşchii şi procesele mentale; de aceea există o aşa de 

mare coeziune şi unitate a fiinţei umane, aşa cum este ea 

structurată în prezent pe Terra, deşi foloseşte cea mai largă gamă 

de corpuri/ vehicole: fizic, eteric, astral, mental, cauzal – acest 

aspect împreună cu condiţiile speciale ale matrixului din planul 

fizic, permite în fapt accelerarea evoluţiei finţelor umane şi fac 

din Terra un laborator inedit13.   

                                                           
13 Pentru alte detalii privind conştiinţa şi conştienţa, precum şi structurile 

fiinţei umane recomandăm volumul nostru „Psihologia Fiinţei. Psihologia 

ecologică integrativă a personalităţii” care poate fi descărcat gratuit de pe 

internet (Google) precum și „Cosmogonia rozicruciană” de Max Heindell, 

„The Eteric, Astral, Mental, Causal Body” de Arthur Powell (de pe Google), 

„Man – visible and invisible” de C. W. Leadbeater (tot de pe Google).  
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VII. COORDONATELE TEMELOR ROMÂNIEI ÎN 

CADRUL REVOLUŢIEI PLANETARE ȘI 

CONSTRUIRII NOII CIVILIZAȚII 

 

A. Aspecte introductive  

 

Ca în orice altă mare perioadă de transformări produse în 

rosturile societății și civilizației umane, și acum, în perioada 

tranziției cosmice ocazionată de fenomenul Worldshift 2012 

(sau ascensiunea în 5D, sau noua conștiință planetară etc – toate 

în fapt denumiri diferite care se referă la același fenomen al 

saltului evolutiv pe care îl face umanitatea către punerea bazelor 

Noii Civilizații) s-a pus tot mai intens întrebarea (în rândul 

oamenilor treziți, care și-au amintit cine sunt și de ce se află 

aici): „...ei bine, şi acum ce facem?”, din perspectiva marii 

transformări planetare şi a faptului că noi suntem aici şi acum, 

deloc întâmplător, asumând anumite destine în spațiul acesta al 

României. După o scurtă reflecție, fiecare suflet în parte (dar și 

împreună, cei care am reușit să ne conectăm la nivel local sau 

global pe rețele de diverse tipuri – fizice sau online – cu alții ca 

noi, lucrători în lumină, pe șantierul marii transformări 

planetare),  și-a putut da seama că:  

1. Înainte de a ne apuca de făcut ceva, este imperios necesar 

să stăm şi socotim ce anume trebuie făcut şi mai ales cum; adică 

să înțelegem fiecare și toți cei implicați marele plan al șantierului 

transformării lumii noastre; e un algoritm standard pe orice fel 

de șantier, faptul ca imediat ce un lucrător ajunge acolo, să fie 
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pus la curent deopotrivă cu viziunea de ansamblu (planurile 

arhitectonice) ale întregului edificiu la care participă, cât și cu 

stadiul lucrărilor și sarcinile specifice locului și domeniului unde 

el își va aduce aportul și expertiza.  

2. În afară de aspectele pe care le avem fiecare de realizat în 

destinul propriu, şi care ne afectează în principal pe fiecare 

individual până la un punct, în ceea ce priveşte participarea la 

marele şantier al lumii este o sarcină şi o responsabilitate 

colectivă (prin colectiv nu se înţelege munca la grămadă, ci 

faptul că, exact ca pe orice şantier, fiecare lucrător este unic/ 

original şi necesar; fiecare are propriile calificări, competenţe şi 

puteri, dar întreaga muncă este obligatoriu a fi făcută împreună, 

confom unor planuri foarte bine puse la punct şi cu optima 

sincronizare atât a activităţilor, cât şi a fiinţelor noastre aflate în 

armonie) 

3. Fiecare categorie de popoare a avut de jucat un rol 

important pe scena evoluţiei societăţii umane în ultimele mii de 

ani; rolurile nu s-au repetat niciodată pentru că ele au fost părți 

din scenariul marii transformări, care acum ajunge la final; la fel 

şi astăzi, anumite grupuri de fiinţe umane, pe diverse coordonate 

ale planetei, au parcurs paşi uriaşi în ultima jumătate de secol în 

scopul implementării Noii Civilizaţii şi a saltului ce urmează să 

fie realizat de Terra şi evident de umanitate. În acest context, 

România are ea însăşi anumite sarcini specifice şi desigur, 

diferite de ale altor grupuri umane care lucrează în paralel, atât 

în vestul cât şi în estul planetei; iar o parte importantă a 

experienţelor din destinele noastre individuale, şi mai ales a 
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sarcinilor/ misiunilor pe care le avem de realizat împreună, au 

strânsă legătură cu acest context şi deci, cu misiunea României. 

De aceea în cele ce urmează vom descoperi împreună deopotrivă 

care este semnificația cuvântului „România” și care sunt 

coordonatele principale (vom enumera doar 6 dintre ele) ale 

misiunii acesteia.  

 

B. Semnificația numelui „România” în limba sanscrită  

 

Limba sanscrită este considerată momentan cea mai veche 

limbă cunoscută în istoria omenirii, de către istoria oficială. Din 

punct de vedere al unei cunoașteri mai profunde și mai înalte, 

știm că sanscrita (numită și „limba sacră/ a zeilor/ a divinității” 

– chiar și în istoria oficială) a fost limba unei civilizații uimitoare 

care s-a desfășurat pe Terra în perioada dintre Atlantida și 

actualul ciclu planetar și care a trăit propriile procese de 

transmutare (catastrofice ca orice apocalipsă de altfel) descrise 

în marile epopei indiene „Ramayana” și respectiv „Mahabharata”, 

care sunt în fapt veritabile cărți de istorie (prezentare a evenimentelor 

reale petrecute în acele vremuri). Acea civilizație s-a întins între 

actualul teritoriu al Oceanului Atlantic și actuala zonă ocupată 

de India, inclusiv în actualul spațiu al Africii de Nord (care era 

atunci o câmpie fertilă, chiar și pe vremea Romei antice încă mai 

erau zone fertile marginale deșertului actual) și bazinul 

mediteranean, atunci inexistent, aici fiind o câmpie ce a fost 

ulterior doar inundată de către apele oceanului. Spațiul acesta a 

fost ocupat deci de o civilizație postatlantă extrem de avansată 
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(spiritual și tehnologic) ce vorbea limba sanscrită din care ulterior 

(după decăderea și apoi distrugerea civilizației) au derivat multiplele 

limbi numite astăzi „indo-europene” pentru că au un trunchi 

comun. Chiar și numele unor zone ocupate ulterior de popoare 

aparent diferite, derivă din sanscrită și are semnificația atribuită 

unor zone administrative din imperiul/ statul care ocupa acest 

teritoriu: de exemplu „daksha” (din care a derivat „dacia” de mai 

târziu) înseamna „a patra”, „cheltay” (din care a derivat numele 

de „celți” – atribuit popoarelor din zona actuală a Franței, Țărilor 

de Jos și Germaniei de vest în principal) însemna „a cincea”; 

„egiptul” de azi era a opta, „sumer” a șasea etc. Detalii vă invit 

să descoperiți în fascinantele volume ale lui Eugen Lozovan 

(„Dacia sacră”) și respectiv Adrian Bucurescu („Dacia magică”).  

Din fragmentarea acelei mari civilizații au rezultat ulterior 

civilizațiile cunoscute (mai mult sau mai puțin, dar măcar 

certificate prin descoperiri arheologice) de istoria oficială: 

minoică, akadiană, asiriană, egipteană, vedică. Acestea au fost 

principalele focare/ centre de cultură care au păstrat câte ceva 

din acea civilizație; restul zonelor au decăzut și au fost ocupate 

de alte populații, despre care istoria oficială nu are suficiente 

date pentru a le recunoaște, cu excepția unor zone europene – 

între care și spațiul ocupat de România. Despre aceste zone au 

tratat în cărțile lor autorii mai sus amintiți, folosind alte 

instrumente științifice de analiză bazate nu pe probe fizice 

(precum arheologia, știut fiind că formele fizice sunt cele mai 

perisabile – edificiile, textele scrise, armele, vestimentația etc.), 

ci pe proble antropologice, culturale, folclorice, care s-au 

transmis de la generații la generații (independente de gradul de 
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cultură sau de evoluție materială a unui popor) în mentalul 

colectiv sub forma tradițiilor și folclorului. Acesta este cel mai 

bun purtător al spiritului unui popor, al ethosului unui grup de 

ființe umane sau al unei civilizații.  

Haideți pentru început să vedem ce înseamnă conform 

dicționarului (contemporan) german-sanscrit14 numele de 

„România” (am apelat la acest dicționar știut fiind că nemții sunt 

cei mai buni specialiști și cei mai obiectivi în anumite domenii 

tehnice, inclusiv în felul cum au tratat savanții lor culturile și 

civilizațiile altor lumi și popoare, fără părtinire și fără patosul 

naționalist modern care i-a orbit pe cei ai altor națiuni):  

- ramani = beautiful young woman (femeie frumoasă – dar 

cu semnificația că pe vremuri frumusețea exterioară era în 

rezonanță cu noblețea interioară, forma urma fondul deopotrivă 

pentru lucruri și oameni); mistress (= învăţătoare; maestră; 

stăpână); wife; woman (= nevastă – din nou cu explicitarea 

faptului că în multe culturi din vechime – așa cum avem mărturie 

de la arheologie, dar și de la unele civilizații istorice antice prin 

scrierile lor, femeia/ nevasta nu era doar un obiect utilitar în 

gospodărie, ci șefa spirituală a familiei, cea care comunica cu 

zeii și cu voința divină și avea grijă de binele tuturor ființelor din 

familie/ trib/ gintă). 

- ra = love/ desire/ giving/ granting (to grant)/ surrender 

etc (dragoste/ dorință/ dăruire/ oferire/ aplecare) 

                                                           
14 Dicționarul poate fi accesat pe http://spokensanskrit.de/ 

http://spokensanskrit.de/
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- rama = delighting/ beautiful/ pleasant/ lovely/ dear/ 

charming (încântător / frumos / plăcut / minunat / drag / fermecător) 

- mani = precious stone/ jewel/ crystal/ gem (piatră 

prețioasă / bijuterie / cristal / nestemată) 

- manu = father of the human race („părinte al rasei umane”; 

cunoscut în ştiinţele oculte drept „creatorul de oameni”, 

„coordonatorul divin al unei rase”, „avatarul unei epoci”) 

- mana = mind/ thought/ idea/ imagery/ view/ belief/ opinion 

(minte / gând / idee / imaginație / vedere / credință / opinie) 

- ya = cel care/ cine 

La egiptenii antici Ra reprezenta zeul solar, reprezentantul 

luminii/iluminării ființei umane, avatarul divin trimis spre 

slujirea oamenilor în scopul evoluției lor; iar la o scară mai mare, 

divinitatea înseși. 

La hinduşi Rama era al 7-lea avatar/ întrupare sacră al unuia 

dintre cele 3 aspecte ale Divinităţii numit „Vishnu” ( = virtutea 

morală; ordinea cosmică; creaţia universală; evoluţia vieţii; mai 

târziu a renăscut sub numele de Krishna), însărcinat cu 

reeducarea şi antrenarea umanităţii pe calea evoluţiei spirituale 

în conformitate cu planul cosmic (echivalentul lui Toth-Hermes-

Mercurius-Luciferos) de la popoarele mediteraneene, care înseamnă 

înţelepciune + virtute, iar simbolurile lui sunt şarpele şi vulturul. 

Rama a fost cel ce a început proiectul umanităţii post-deluviene, 

adică al epocii programului de pregătire/formare a rasei 

Maeștrilor Creatori Divini Universali program în care ne aflăm 

şi noi în prezent ca societate umană.  
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Și acum să vedem cum am putea înțelege din aceste traduceri 

lingvistice pure, semnificația reală a numelui, care așa cum vom 

descoperi mai jos, chiar dacă poate îmbrăca diverse versiuni (în 

funcție de cum considerăm componența sintagmelor din 

sanscrită introduse în acest nume compus) toate gravitează în 

jurul aceleiași viziuni:  

= Țara conducătoare/ maestră/ învăţătoare; sau ţara Maestrei/ 

Conducătoarei/ Învăţătoarei (Ramani; versiunea feminină a lui 

Rama); ţara avatarului divin în versiunea feminină a Erei 

Vărsătorului, cea care aduce ştiinţa cosmică a evoluţiei vieţii 

precum şi întreg setul de virtuţi începând cu iubirea divină, 

compasiunea universală, unitatea în diversitate, libertate, 

egalitate, fraternitate etc; fiind totodată educatoarea/ iluminatoarea 

umanităţii pe calea evoluţiei cosmice a vieţii prin cunoaşterea şi 

integrarea universală (oneness);  

= Bijuteria lui RA (ra-mani + „a” , „a” se pune ca terminaţie 

la toate substantivele feminine în română şi alte limbi derivate 

din sanscrită); 

= Țara Fiilor Luminii (ra-mana-ya) – după denumirea dată și de 

Edgar Cayce urmaşilor lui Ra din Atlantis15; sau o altă denumire 

„ţara celor creaţi de divinitate după chipul şi asemănarea ei” 

(prototipul Adam Kadmon – universal template – fapt care se 

potriveşte cu toate marile mituri ale creaţiei postdeluviene) 

= Țara Creatorului Umanităţii Solare (ra-manu: umanitatea 

solară sau a luminii/ iubirii/ compasiunii/ unităţii/ comuniunii/ 

                                                           
15 Recomandăm „Universul lui Edgar Cayce” (vol 1-3) precum și alte cărți 

ale lui pentru astfel de teme.  
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cooperării, opusă celei lunare a entropiei/ distrugerii/ luptei/ 

egoismului/ individualizării etc.) 

= Sălaşul Divinităţii (se potriveşte cu apelativul de „grădina 

Maicii Donului” sau „Ţara Sfântă” acordată de diverse personalități 

contemporane din religia creștină) 

= Țara Creatorilor Luminii/ Iubirii (ra-mana-ya)  

= Țara Celor Devotaţi Luminii/ Divinităţii; ţara Celor Credincioşi 

(ra-mana-ya) 

 

C. Coordonatele principale ale Misiunii României  

 

Aspectele de mai jos nu sunt exhaustive; chiar în paralel cu 

ele se derulează şi altele, însă acelea nu ne privesc pe noi, pe 

„lucrătorii în lumină” actualmente aflați pe șantier în formele 

trupurilor și destinelor actuale. În marea transformare pe care o 

parcurgem, sarcina pe care o are umanitatea în ansamblu 

cuprinde două etape uriaşe: 

a) prima etapă constă în distrugerea şi înlăturarea ruinelor 

lumii vechi; nivelarea şi eliberarea terenului pe care se va 

amplasa şantierul celei noi; această etapă a ajuns foarte aproape 

de finalul ei; în paralel, mai ales în ultimele 2-3 decenii, a 

început şi pregătirea echipelor pentru etapa a doua (detalii 

privind procesele acestei prime etape, vom oferi cu altă ocazie, 

pentru că nu fac obiectul prezentului volum, fiindcă ele nu 

afectează munca noastră, a lucrătorilor-în-lumină, decât în mică 

măsură, chiar dacă pentru unii poate fi util ca să poată înțelege 
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mai clar scenariul mai vast al transformărilor precum şi unele 

suferinţe – catalizatori sociali – individuale şi colective care au 

fost necesare a fi folosite de către forurile superioare care 

gestionează acest proces de transformare). 

b) etapa a doua vizează proiectarea şi implementarea noii 

umanităţi, sau mai corect şi complex a Noii Civilizaţii (întrucât 

în afară de noile profile ale fiinţelor umane, vor fi transformări 

şi la nivel de energii şi  tehnologii, la nivelul celorlalte regnuri 

de fiinţe, precum şi în structurile planetei etc – dar de aceste 

aspecte se ocupă alte puteri şi fiinţe din alte dimenisuni; însă noi, 

umanitatea va trebui să ne integrăm în marele ecosistem cosmic 

al fluxului vieţii; iar această integrare este lăsată la libertatea 

noastră; este temă de casă pentru actualul moment de schimbare 

planetară, așa cum am prezentat în capitolele anterioare ale cărții 

de față). 

România şi destinele care au asumat sarcini/ roluri aici, participă 

la această a doua etapă, şi încă cu un rol extrem de important. 

Mai jos vom realiza trecerea în revistă a informaţiilor deja existente 

(făcute publice prin diverse surse) şi de interes direct pentru noi, 

„lucrătorii-în-lumină”, privind această misiune a României. Ea 

se compune aşadar din următoarele dimensiuni/ domenii relativ 

conexate, dar diferite totuşi prin sarcinile fiecăruia: 

 Coordonata 1: Proiectarea arhitecturii sociale a Noii 

Civilizaţii planetare de rang galactic (felul cum vor arăta şi vor 

funcţiona de la A la Z toate procesele existenţiale în cadrul ei); 

acesta este un proiect dat umanităţii care se derulează de mai 

mult de un ciclul zodiacal (aproximativ 2160 ani) încă din 
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secolul VIII î.e.n., moment din care au început să fie dăruite 

oamenilor căi spirituale şi programe evolutive khristice  (adică 

iluminatorii, de trezire a individului prin sine însuşi, de realizare 

a divinităţii din noi, a funcţiei noastre de avatari şi totodată a 

conştiinţei, conștienței şi puterii de a ne manifesta în calitate de 

co-creatori de nivel cosmic în laboratorul Vieţii), programe 

adaptate la specificul psihologic, cultural şi tematic al fiecărui 

grup de popoare-elevi. Practic Grecia antică a reprezentat un fel 

de schiţă, sau ciornă; Renaşterea, Umanismul, Reforma Europeană 

care au culminat cu Iluminismul, fondarea Americii (liberaliste 

şi comunitariene) precum şi Revoluţia Socialistă globală 

ulterioară, au dus enorm de departe proiectarea Noii Civilizaţii, 

ele reprezentând de fapt diverse etape care au realizat în final un 

fel de prototip tranzitoriu (societatea actuală democratică – ne 

referim aici la conceptul în sine şi nu la felul mai mult sau mai 

puțin deficitar cum este el pus în aplicare – cu toate organele, 

instituţiile şi felul nostru de a fi şi a trăi care pentru oamenii din 

Evul Mediu european ar fi părut un fel de Paradis pe pământ). 

Acest prototip a avut uriaşa sarcină de a cataliza evoluţia întregii 

umanităţi cu o viteză foarte mare, şi de o profunzime pe care 

mulţi încă nu o cuprind/înţeleg nici astăzi, respectând în acelaşi 

timp toate legile de evoluţie cosmică a fiinţei, inclusiv pentru 

şcoala pământului, legea karmei şi a liberului arbitru. Însă Noua 

Civilizaţie va fi de zeci de ori mai deosebită faţă de prezenta, 

prin comparaţie cu cât de evoluată  este aceasta faţă de societatea 

medievală europeană la nivelul maselor mari de oameni 

(simbolic vorbind, Noua Civilizaţie va fi raportat la aceasta, ceea 
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ce este fluturele faţă de omidă: în esenţă este şi vechea omidă, 

dar şi o nouă fiinţă; în formă, însă, este ceva total diferit).  

 Coordonata 2: Crearea unui mare impuls catalizator spiritual 

la nivel planetar. Simbolic vorbind, în România trebuie să se 

aprindă marele reflector destinat să lumineze drumul pe care 

(urmându-l) întreaga umanitate va ajunge la un nivel mult mai 

înalt de spiritualitate. Acest nivel este superior a ceea ce construieşte 

acum vestul (civilizaţia occidentală modernă), dar şi a ceea ce a 

ştiut de mii de ani estul (civilizaţia indiană şi cea chineză); noua 

spiritualitate va încorpora realizările acestor două grupuri de 

popoare ale lumii, dar va include multe alte ingrediente, între 

care sacralitatea (trăirea „mistică”/ transcendentală)  uniunii 

divinităţii din toate fiinţele (într-un sens aproape shamanic, dar 

altfel, mult mai conştient şi mai clar/ luminos) şi încă altele ce 

urmează să le aducem pe lume prin fiinţele noastre, noi cei care 

suntem acum „lucrătorii în lumină” aici în România. (Practic, 

aria acestei spiritualităţi afectează întreaga „lume de mijloc" 

adică popoarele slave, turcice şi semitice – situate geografic la 

mijloc în comparație cu „estul” şi „vestul” de care vorbeam mai 

sus – însă România are rolul de lider, purtătoarea făcliei şi cea 

care integrează toate ingredientele necesare (şi pe care le au şi 

turcii şi slavii şi arabii de exemplu) pentru a crea acea măreață 

trăire sau impuls catalizator şi făclie iluminatorie pentru toate 

fiinţele umane. Acest aspect este de o extrem de mare importanţă 

şi cel puţin din experienţa noastră cu românii până în prezent 

(românii din ultimul secol, nu doar cei din popor, ci şi marile 

spirite gânditoare/ creatoare născute aici), prea puţină lume îl 

înţelege încă. (Acest aspect se datorează și faptului că nu ne 
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înţelegem suficient de bine pe noi înşine şi nu suntem atenți la 

destinele noastre; în plus, nu avem încredere în faptul că 

Divinitatea alege pe cei care poartă făclia olimpică a tuturor 

transformărilor produse în lume, indiferent de condiţia lor 

aparentă în matrixul iluzoriu al acestei societăţi; iar Ea alege 

totdeauna după criterii diferite de concepţiile lumii16). În plus, 

este de maximă importanţă să conştientizăm această a doua 

coordonată a Misiunii României, întrucât lumina şi impulsul 

acestei spiritualităţi de nivel înalt, trebuie să fie creat din fiinţele 

noastre intime; este necesar să fie un aport propriu şi personal, 

să punem „trup şi suflet" cum ar spune poetul; să dăm viață din 

viața noastră și suflare din suflarea noastră. Să reflectăm în acest 

                                                           
16 Să ne amintim aici și parabola biblică cu acel paria care dormea pe 

marginea drumului și la un moment dat, spre șocul lui, se trezește că tocmai 

Dumnezeu se oprește lângă el (în condițiile în care un paria, în vechime, era 

mai nesemnificativ decât un lucru stricat și aruncat la gunoi). Al doilea șoc al 

omului este că Dumnezeu îi spune să se ducă la cetățile cutare și cutare, care 

se războiau de multă vreme, ca să le spună că El a zis să facă pace. Omul și 

mai șocat, adică nu era destul că înseși Divinitatea îl bagă în seamă (când 

nimeni din societate nu știa nici măcar că există, darămite să îl prețuiască în 

vreun fel), dar acum îi și dă o misiune! Incredibil! Panicat, omul începe să se 

lamenteze: cum să se ducă el acolo când e un paria, nici măcar haine nu are 

ca să poată fi primit în acele cetăți, nici măcar limba lor nu o știe și chiar dacă 

l-ar primi și asculta, el nu se pricepe nici la politică, nici la diplomație, nici la 

război – la nimic; cum o să îl creadă oamenii aceia și să execute porunca 

divină? – lar Dumnezeu îi răspunde: „Tu du-te numai până acolo, că restul 

fac Eu prin tine!”. Acest aspect se numește „mandatul divin” și presupune că 

fiecare dintre noi să ieșim din propriul eu, din limitele ego-ului personal, ca 

să putem să îl primim pe Dumnezeu și întreaga lui putere în noi, și să devenim 

astfel agentul manifestării Voinței Lui aici în lume; nu noi facem, ci El face 

prin noi, dar atunci când ne dăm acordul (avem puterea să acceptăm) să fim 

folosiți în acest sens, este de fapt momentul în care pășim spre un nou nivel 

de evoluție spirituală.  
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sens la Meşterul Manole17 şi la rețeta creaţiei cu adevărat vii, 

pentru că noi suntem, de fapt, el. Cineva spunea cândva că 

„precum lemnul, şi omul trebuie să-şi mistuie ființa lui în actul 

creaţiei, pentru a dărui lumii atât lumina cât şi energia evoluţiei”. 

Coordonata 3: Proiectarea, implementarea şi testarea unităţii 

fundamentale structurale a Noii Civilizaţii. Noua Civilizație va 

fi un fel de mare rețea/ federaţie de astfel de unități structurale şi 

funcţionale (pe care pentru simplificare să le numim Comunităţi) 

foarte asemănător (ca idee generală) felului cum era Grecia antică, 

o federație de câteva mii de cetăți (de aceea precizam anterior că 

acea perioadă a fost un fel de „schiță” făcută de Demiurg privind 

                                                           
17 Meșterul Manole era cel mai priceput și apreciat constructor de mânăstiri; 

dar la un moment dat, în ciuda bucuriei aduse de faima și gloria lumească, el 

decade în depresie și se simte neîmplinit pentru că încă nu construise o 

mânăstire care să îl satisfacă în totalitate la nivelul lui de măiestrie, adică una 

„după chipul și asemănarea lui”. Așa că se apucă de ridicarea acestui nou 

edificiu, dar, spre surprinderea lui, ceea ce construia ziua (el împreună cu 

echipa) se dărâma noaptea. Și după nenumărate astfel de situații și încercări, 

disperat, Manole se roagă la Dumnezeu să îi spună ce se întâmplă, să îi arate 

care e rețeta pentru ridicarea unui astfel de edificiu. Iar Dumnezeu îi arată 

explicit: sacrificiul de sine, propria ființă, suflet din sufletul propriu puse la 

temelia edificiului, aceasta este rețeta creației la nivel de maestru (Ana, 

nevasta lui Manole, cea care e zidită în trupul mânăstirii e de fapt simbolul 

sufletului acestuia). De abia după ce se dăruiește total creației sale, după ce 

se zidește pe sine în ea (ca să se poată și oglindi după chipul și asemănarea 

proprie în creație), aceasta devine una vie și sursă de inspirație, de viață și de 

putere pentru toți cei care o vor admira. Simbolul izvorului care iese de la 

baza zidului, unde Manole cel vechi – cel care încă nu era maestru divin, ci 

doar un expert lumesc – se metamorfozează, dispărând din lumea fizică, dar 

înălțându-se ca putere spirituală în lumile cerești, la fel cu ceea ce ulterior a 

făcut Isus în creștinism prin miracolul ridicării la cer, sau alți avatari divini 

în alte tradiții spirituale. De abia după această metamorfoză ei, cei care inițial 

au îmbrăcat trupul și condiția umană, pot fi de folos ridicării tuturor oamenilor 

către ceruri, adică, simbolic exprimat, ajutării tuturor omizilor să devină fluturi.  
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noua lume spre care ne îndreptăm acum). Fiecare cetate grecească 

era independentă, liberă, cu identitate şi specific propriu; şi totuşi 

ele toate (peste 2000) erau unite de o conștiență comună: limbă, 

cultură, spiritualitate, economie, stil de viaţă, tradiţii etc – un 

întreg matrix care lăsa deopotrivă individului cât şi cetăţii maxima 

libertate, autodeterminare, autodezvoltare, demnitate, puterea de 

participare şi influenţare a viitorului individual şi colectiv etc (în 

paranteză fie spus, tocmai de aceea au și înființat Olimpiada, ca 

să celebreze spiritul de unitate în diversitate și să își reaminteasă 

mereu cine sunt atât ca părți cât și ca întreg mare: cetățeanul grec 

și respectiv Grecia). De fapt întreaga listă de obiective preluate de 

Revoluţia Iluministă şi implementate pas cu pas de atunci încoace 

la nivelul tuturor popoarelor lumii se regăsește în viziunea după 

care era organizată Grecia antică. Să ne amintim că grecii purtau 

un aşa mare respect pentru identitatea, libertatea şi puterea fiinţei 

umane de evoluţie prin sine înseşi, încât nu aveau niciun fel de 

instituţie care să fie considerată „necesară” pentru binele omului 

(cum are societatea actuală) şi în plus se considerau egali cu zeii 

în cosmos, și chiar de multe ori superiori acestora în virtuți.  

Noua Civilizație spre care ne îndreptăm va fi deopotrivă 

organică, matricială şi holografică. Aceste trăsături se vor regăsi 

şi în celulele ei fundamentale, comunităţile constitutive, pe care 

trebuie să le imaginăm/ proiectăm şi testăm în România cu 

prioritate; ele vor fi unite într-o rețea atât unele cu altele, cât şi cu 

fiinţele (din toate speciile cunoscute şi încă altele din alte lumi) 

deopotrivă în exterior – la nivel planetar – cât şi în interiorul 

fiecăreia dintre comunităţi, formând ceea ce încă de la Aristotel s-

a numit „flux universal al vieţii”, prin viaţă înţelegând totul, de la 
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materie şi energie, până la spiritualitate şi ființa/ spiritul însuși pe 

diverse nivele de manifestare. Poate unora le va părea greu de 

imaginat sau imposibil aşa ceva (filmul „Avatar” a adus unele idei 

în acest sens) , dar să ştiţi că pentru cei care au venit prin destinele 

lor cu aceste misiuni, este nu doar o mare plăcere munca (şi efortul 

desigur, „chinurile facerii/ creației”), ci şi cea mai mare împlinire 

a vieţii şi fiinţei lor în această lume. Şi aşa a fost dintotdeauna cu 

toţi aducătorii de lucruri noi în regia lumii noastre (în acest sens 

un poet spunea cândva că „dintre toate fructele pământului, omul 

este singurul care sporeşte numai prin epuizare” – în sensul de 

dăruire totală de sine).  

Coordonata 4: România reprezintă unul dintre principalele 

„turnuri de control” ale şantierului Noii Civilizații. Există voci 

care spun chiar că e cel mai important punct de pe planetă, atât 

din perspectiva social-instituțională (aici vor veni – şi unele 

chiar au venit – mari puteri ale lumii şi viitoarele instituţii sau 

mai corect structuri de gestiune a tranziţiei planetare către noua 

civilizaţie) cât şi din perspectivă spirituală (şi am văzut deasupra 

coordonata nr 2). Există, de asemenea, alte voci care precizează 

că în acest spaţiu, în viitorul apropiat se va plasa principala bază 

de comunicaţii cu alte civilizaţii din cosmos, baza prin care vor 

sosi pentru umanitate atât noi resurse (material-energetice, 

tehnologii, logistică etc.) precum şi experţi (fiinţe umane în 

special) din lumi mai avansate decât a noastră, care să ne învețe 

şi să ne asiste la reorganizarea proceselor existenţiale pe Terra 

în cel mai scurt timp posibil şi cu maximă eficienţă. Nu e nimic 

SF în aceste afirmaţii; umanitatea – grupuri mari de popoare – 

au mai trecut prin schimbări uriaşe peste noapte; să ne amintim 
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numai două dintre cele mai cunoscute exemple din istoria 

oficială: 1. Petru I, german de origine, când a fost numit rege al 

unei Rusii care trăia undeva între epoca de piatră şi evul mediu 

întunecat, a transformat-o peste noapte (în câteva decenii ale 

domniei lui) într-o mare putere și lumină europeană, preluând, 

prin experţi, totul din vest: tehnologia şi armata de la nemți; 

cultura şi vestimentaţia de la francezi;  muzica şi dansurile de la 

italieni; arhitectură, obiceiuri, bune maniere, sistemul de şcoli şi 

universităţi, spitale, asistența socială, iluminarea populaţiei etc – 

adică ce era mai bun şi mai avansat în omenire la acel moment 

potrivit viziunii iluministe şi expertizei altor popoare; 2. Poporul 

japonez a schimbat de două ori civilizaţia – adică totul, de la 

vestimentaţie şi tehnologie, până la organizare socială, şi 

spiritualitate/ religie/ paradigme: prima dată prin secolul al VII-

lea  e.n. când a preluat civilizația chineză; apoi la finele secolului 

al XIX-lea când a preluat civilizația occidentală). Deci să 

reţinem: se poate, se face în mod frecvent în umanitate şi este 

cea mai eficientă modalitate de evoluţie la nivel de mase („nimic 

nu e mai uşor de schimbat decât omul şi mai ales dacă această 

schimbare este colectivă” – recomandăm pentru detalii celebra 

carte a lui Gustave le Bon „Psihologia mulţimilor").  

În acest context, sarcina noastră a românilor lucrători pe şantierul 

acesta, este să pregătim „casa” acestui „turn de control”, să fie 

curată, îngrijită şi bine-primitoare, atât față de fiinţele umane ce 

vor veni din alte părţi ale planetei să lucreze în România, cât şi 

(şi mai ales) în momentul în care vom începe dialogul şi lucrul 

cu fiinţele din alte civilizații galactice. Această „casă” este 

deopotrivă exterioară  şi interioară. În interior trebuie să ne 
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pregătim prin purificare, ridicare a nivelului de vibraţii ale 

corpurilor noastre, dar şi prin accesarea (reamintirea) unei 

cunoaşteri de mare profunzime, tocmai întrucât va fi necesar să 

lucrăm cot-la-cot cu experţii trimişi de celelalte civilizaţii, atât 

în calitatea noastră de specialişti în anumite domenii ce vor fi 

utile în viitor pe Terra (terapii, pedagogii de evoluţie a diverselor 

categorii de ființe, tehnologii de toate felurile, procese mentale 

de coordonare şi menţinere a fluxului/ matrixului vieţii la nivelul 

întregului ecosistem-civilizație planetar etc.) cât şi în calitate de 

coordonatori ai unor procese de implementare a acestor cunoştinţe 

şi expertize oferite de vecinii noştri, „aliens". Adică ne vor fi 

solicitate acele capacităţi personale care au în vedere în special 

posibilitatea de a înţelege cu prioritate pădurea/ ansamblul (the 

big picture) înaintea copacului, spre a găsi locul optim şi procesele 

adaptate evoluţiei fiecărui element al ei în particular. Deci să 

vedem/ simțim/ trăim matrixul lumii celei noi şi apoi să participăm 

la coordonarea implementării lui prin multiple categorii de actori/ 

ființe participante, din diverse regnuri ale naturii sau societăţii 

umane. 

Coordonata 5: Centru energetic de bază pentru „ancorarea” 

fundamentelor Noii Civilizaţii şi a „noii energii”. Am folosit 

conceptul de „noua energie" pentru că e de referinţă în limbajul 

planetar actual. În acest context, spaţiul carpatic (ce se întinde 

de la Munţii Tatra până la Munţii Hemus incluzându-i şi pe 

aceştia – şi poate nu e întâmplătoare asemănarea cu un dragon) 

prin energiile, tehnologiile şi diverse categorii de forțe pe care le 

cuprinde (inclusiv piramidele eterice şi aurul masiv din Munţii 

Apuseni) reprezintă, simbolic vorbind, capul de pod al noii lumi. 
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Aceste aspecte sunt necesare de ştiut, nu doar pentru a înţelege 

de ce România şi de ce atât de mare tam-tam pe marginea 

importanței ei, cât mai ales datorită faptului că mulţi dintre 

„lucrătorii în lumină" (unii deja o fac) vor lucra în mod direct cu 

aceste energii, atât prin corpurile lor „subtile” (eteric, astral şi 

mental) cât şi prin noile tehnologii ce vor fi date spre folosinţa 

umanităţii. Într-un anumit fel, coordonata 2 a misiunii României 

(care vizează ființele umane) se completează cu coordonata 5 

care vizează matrixul energetic care va fundamenta (= structura 

şi menține) rețeaua vieții la nivelul Terrei (recomandăm a se 

revedea filmul „Avatar”), rețea de care suntem legate în mod 

direct, prin trupurile noastre (fizic, eteric, astral şi mental) toate 

fiinţele. În plus, de acum încolo (şi aici intervine sarcina fiinţelor 

din România în principal – atât nativii, cât şi cei veniţi din alte 

colţuri ale planetei – umanitatea va începe să lucreze în mod 

direct prin corpul cauzal (=al conştientei khristice) pentru a 

coopera la evoluţia tuturor fiinţelor aflate la Școala Terrei, dar şi 

pentru a participa la misiuni (puţin mai încolo, într-o perioadă 

pe care noi nu o vom mai prinde în timpul acestei vieţi în planul 

fizic) în cadrul altor civilizaţii din galaxie. 

Coordonata 6: Pepiniera de elite valorice. Chiar dacă 

sintagma folosită nu este cea mai academică sau elegantă, şi nici 

credibilă pentru mulţi dintre românii din prezent (din nou, 

datorită lipsei de încredere în persoana noastră pământească, şi 

în Divinitatea care se manifestă prin toate formele de viață), ea 

corespunde în mare parte fenomenului observat chiar şi de 

străini în ultimele decenii, dar care acum are o amploare uriaşă, 

adică este la nivel de masă. În fiecare adolescent aproape, putem 
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recunoaşte un Eminescu; în multe suflete de artişti regăsim un 

Brâncuşi; în multe minţi tinere (sau mai puţin tinere) regăsim 

diverse variaţiuni de Einstein-i etc. Dar poate cel mai important 

aspect, în multe dintre suflete regăsim chemarea sacră a nemărginirii, 

acea forță care naşte visători, exploratori, reformatori ființe 

create pentru mari depărtări şi înalte piscuri ale progresului; 

acele destine chemate să tragă după ele căruța lumii, chiar atunci 

când ea s-a împotmolit şi de multe ori chiar împotriva voinţei 

lumii de a merge mai departe (despre aceste profile a scris 

Nietzsche acum mai bine de un secol în multe dintre cărțile lui, 

la loc de frunte aflându-se celebra „Așa grăit-a Zarathustra”, 

considerată un fel de biblie a omului iluminat modern). Acele 

fiinţe care nu se mulţumesc niciodată cu puţin, ci au fost 

calificate (prin experienţa şi misiunile lor anterioare, în diverse 

vieți) să zboare la mari înălţimi: ei sunt vulturi, nu păsări de curte 

(la ele se gândea şi Iorga atunci când se referea la români18). 

Astfel de ființe au venit în cadrul fiecăruia dintre popoare, atunci 

când acestea aveau de jucat roluri cheie în destinele progresului 

lumii. Acum ele sunt şi în România; însă în număr foarte mare. 

Toate aceste ființe umane care acum lucrează în diverse colţuri 

de lume (sau putrezesc prin poduri şi pivnițe insane, nerenunţând 

la a face ceea ce simt că sunt dăruiți să facă – în fapt eterna 

condiţie a creatorului de valori în societatea umană să sufere 

pentru nașterea creației lui) vor avea roluri uriaşe în cadrul şi 

momentul implementării Noii Civilizaţii, sau în faza a doua a 

                                                           
18 Nicolae Iorga a scris cândva: „Să nu îi spunem vulturului că e nerecunoscător, 

dacă nu se coboară la mâna de grăunțe aruncate de gospodar, în bătătură, 

pentru găini!” 
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stabilizării ei. Noi am mai prezentat, cu diverse ocazii, unele 

dintre argumentele (sociale, genetice, culturale, energetice etc)19 

ce determină ca acest spaţiu carpatic deopotrivă să atragă spre 

întrupare mai ales în această perioadă şi în următoarele decenii 

ființe umane de un nivel evolutiv mai înalt față de media 

planetară (iar unii chiar foarte înalt; şi ei vor avea roluri mai 

puţin necesar a fi cunoscute în acest moment – e destul să de 

gândim că ceea ce a fost Tibetul, prin energiile şi oamenii lui în 

ultimele mii de ani pentru planetă, va fi de acum încolo 

România, dar sub o cu totul altă formă decât a avut-o societatea 

şi viața tibetană, desigur).  

 

 

  

                                                           
19 A se vedea mai jos și secțiunea VIII A, pct. 2 în prezentul volum.  
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VIII. PROPUNERE DE STRATEGIE PENTRU 

PERSONALUL WORLDSHIFT/RO 

- pentru perioada  2011-2012 - 

 

A. Aspecte conceptuale prealabile 

 

Înainte de a prezenta propunerea de algoritm operaţional  

pentru personalul de aici din România, aflat pe șantierul marii 

transformări planetare, este util să definim unele dintre conceptele 

şi necesităţile de lucru în cadrul acestui șantier pentru a avea o 

imagine mai clară asupra aspectelor operaţionale de mai jos, de 

la secţiunile B și C, coroborate totodată și cu celelalte informații 

tratate în secțiunile anterioare ale volumului de față.   

1. Umanitatea are o temă colectivă. Umanitatea terestră a 

ajuns (a fost „crescută”) la stadiul de conştienţă şi asumare a 

condiţiei de creator – fiu de demiurg, ființă din ființa Divinității; 

este primul pas pentru primirea în cadrul Laboratorului Cosmic 

al Creaţiei Divine. Actualmente umanitatea dă examenul de 

admitere, având ca temă edificarea unei civilizaţii proprii, de 

ordin galactic, dar o civilizaţie profund echilibrată, adică 

deopotrivă universală, deopotrivă material-energetic-tehnologică 

şi în acelaşi timp spirituală, dar şi – cel mai important – o 

civilizaţie perfect deschisă schimburilor cu alte culturi şi 

civilizaţii cosmice. În general fiecare planetă, structurează (în 

planul ei fizic – sau, după caz, în planul cu forme cel mai de jos 

ca vibraţie permisă de configuraţia acesteia) civilizaţii 

particulare, cu specific local. Terra este unul dintre laboratoarele 
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în care se realizează o civilizaţie universală, care să poată integra 

în mod perfect armonic orice valoare particulară de oriunde din 

univers. Acesta este şi motivul pentru care în ultimele mii de ani 

(post-Atlantida) am avut civilizaţii locale planetare atât de 

diferite, dar şi motivul pentru care România este aleasă ca spaţiu 

de pornire al acestui proiect, unele aspecte fiind detaliate la 

punctul următor. 

2. Matrixul special genetic şi spiritual creat în spaţiul 

carpatic: fundamentul înţelepciunii de nivel cosmic. În spaţiul 

carpatic, ocupat în mare parte actualmente de statul şi poporul 

român, s-au petrecut (între altele) două procese extrem de 

valoroase: s-a creat un matrix spiritual-cultural (de paradigme, 

credinţe, tradiţii, obiceiuri) şi unul material-energetic, ambele 

cu valenţe universale, prin următoarele procese: 

a) Sincretismul total al valorilor aportate în ultimele mii de 

ani din toate colţurile lumii, adică dinspre toate celelalte culturi 

şi civilizaţii ale umanităţii. Sincretism înseamnă combinarea 

perfectă dintre aceste valori, astfel încât în final ele dau un întreg 

unitar; este ca la maioneză: alături diverse ingrediente, amesteci 

îndelung şi în final, după omogenizare rezultă un produs total 

diferit (ca gust, aspect, culoare etc.) faţă de ingredientele de 

bază, şi evident net superior acestora, dar care poartă, nealterată, 

în interiorul lui, identitatea fiecăruia dintre aceste ingrediente. 

b) Aportul de substrat genetic şi psihologic venit din partea 

tuturor grupurilor majore de popoare ale planetei care contează 

pentru viitorul umanităţii.  Aproximativ 25 (unii spun că 22, alţii 

27) de pattern-uri (matrixuri sau tulpini) genetice au fost amestecate 
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în spaţiul carpatic, ducând în final la crearea unui nou matrix de 

forţe – biologice, energetice, psihologice – care permit fiinţelor 

umane născute în trupurile fizice şi eterice şi crescute în 

ambianţa psihică aferentă, să se poată manifesta, exprima şi mai 

ales să poată percepe în mod universal toate prototipurile 

particulare de culturi şi civilizaţii. 

Aceste două mari combinaţii permit fiecărei fiinţe umane 

născute în România (dintre cei care au misiuni în contextul 

planetar, asumate prin destinele lor – Lucrătorii în Lumină de 

aici) să aibă un fel de limbaj universal cu care să poată pătrunde 

matrixurile/realităţile particulare ale fiecăreia dintre culturile/ 

civilizaţiile (sistemele de valori) ale Terrei, dar în acelaşi timp 

să poată înţelege, asimila şi apoi valorifica elemente ce vor fi 

aduse din alte civilizaţii galactice, pentru a edifica aici pe pământ 

Noua Civilizaţie, universală ea înseşi. Aceste este motivul 

principal pentru care, între altele, fiinţele umane născute pe 

parcursul istoriei în acest spaţiu şi pătrunse de această ambianţă 

de forţe s-au înţeles bine cu toată lumea, nu au putut avea 

„coloană vertebrală” (adică un set propriu de valori şi credinţe 

ferme/fixe), au fost mereu receptivi la orice este nou, s-au 

adaptat oriunde s-ar fi dus pe planetă, ca şi cum acolo ar fi trăit 

dintotdeauna, au avut succes mai ales datorită cultivării de relaţii 

între şi cu oamenii, dar nu au excelat niciodată în nimic aparte, 

pentru că acest matrix de care vorbim este deopotrivă „calea de 

mijloc”, „limbajul universal”, „axul central valoric” etc (s-a 

numit în variate moduri inclusiv „universal template”/ Adam 

Kadmon) în care armonia între valori este atât de bine 

structurată, încât nici una nu iese în faţa celorlalte, dar nici una 
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nu rămâne în urmă. Adică toate lucrurile sunt văzute dincolo de 

bine şi de rău, dincolo de catalogări sau păreri particulare, 

apreciate prin ceea ce sunt şi prin valoarea lor nu ca lucruri în 

sine, ci ca posibilităţi pe care le oferă în momentul în care sunt 

integrate sinergic într-un ansamblu şi mai mare.  

În final subliniem din nou ideea că la procesul de construire 

a matrixului special al României au contribuit forţe deopotrivă 

material-energetice cât şi psihologice şi spirituale, care nu s-au 

născut datorită locuitorilor acestui spaţiu, ci au fost aportate din 

afară, aduse din diverse zone ale planetei prin migrațiile 

milenare și trecerea popoarelor din și înspre toate zările pe aici 

(precum şi din alte părţi ale universului) şi combinate în spațiul 

acesta. Evident că au contribuit şi fiinţele umane în diverse 

momente ale istoriei, dar nu numai cei care se consideră (acum) 

români; de asemenea o mare contribuţie au avut-o şi evenimentele, 

care în mare parte nu se datorează popoarelor locuitoare ale 

acestui spaţiu în ultimele mii de ani (cât anumitor lideri cu destine 

speciale); aceste evenimente au fost regizate de alte tipuri de 

puteri, oamenii (masele, poporul, sau popoarele) fiind doar actori 

inconştienţi (simbolic exprimat, popoarele erau instrumentul cu 

care se mesteca maioneză; bucătarul era altcineva). 

La crearea matrixului pentru România s-a lucrat mai multe 

mii de ani, atât de fiinţe umane întrupate pe pământ, cât şi de 

oameni din alte civilizaţii, dar şi de fiinţe (umane şi din alte 

regnuri) din sferele superioare (deci fără să fi coborât în trup 

fizic). 
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3. România în contextul programului galactic al Terrei. 

Când se utilizează acest termen, mai ales în ultimii 20 de ani în 

contextul planetar, foarte multă lume este indusă în eroare de 

paradigme şi concepte ale lumii vechi, unele dintre ele chiar 

datând din epoca feudală, renăscute acum.  

Unii concep România prin prisma naţionalismelor revoluţiei 

paşoptiste (de la 1848, când acest curent a fost creat spre a servi 

ca şi catalizator planetar fiind atunci un pas înainte în mersul 

revoluţiei iluministe de construire a unei civilizaţii de ordin 

galactic, la momentul respectiv etapa presupunând pregătirea 

psihologică a maselor de a fi incluse în echipe coerente de lucru 

- popoarele naţionale - cărora urma să li se dea aceeaşi temă pe 

întreaga planetă. Dar acel pas s-a finalizat după primul război 

mondial). Alţii văd în termenul de „România” renaşterea unei 

mitologii (în parte cu baze istorice) inventate la trecerea dintre 

secolele XIX-XX pe tema dacilor (inclusiv comunismul 

românesc – ca de altfel şi politica impusă conducerilor tuturor 

statelor la nivel planetar în acele perioade – s-a bazat pe 

îndoctrinarea maselor – prin sistemele educaţionale în special – 

cu privire la rădăcinile lor istorice „ancestrale”; acest proces a 

fost absolut necesar atunci; el a luat sfârşit în ultimele decenii 

ale secolului XX, oficial ca dată, în 1992 când s-a adoptat la 

Summitul Terra 1 „Carta Pământului” sau „Agenda 21” – cum 

mai e cunoscută – un document simbolic ce trebuia să constituie 

piatra de temelie a începerii șantierului Noii Civilizații; care ar 

fi început, dacă nu ar fi fost opoziția din partea caracatiței 

corupției deja generalizate în toate sistemele și structurile 

societății, cu care ne luptăm de atunci încoace pentru a o înlătura 
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și elibera lucrările acestui șantier – așa cum am arătat în 

secțiunea introductivă a prezentului volum).  

Pe de altă parte, cu privire la mitologia curentului dacologic, 

în mare măsură, lucrurile au stat cu totul altfel decât o spune 

istoria, întrucât între colonizarea atlantă (ca urmare a exodului 

Fiilor lui Unul din ultimul teritoriu atlant cu ceva timp înainte de 

cataclism20) şi dacii istorici (ca de altfel toate popoarele 

consemnate de istoria oficială, cu excepţia rasei galbene şi  

civilizaţiei vechi chineze care sunt reminiscenţe ale Lemuriei) s-

au derulat mai multe perioade astrologice de culturi şi civilizaţii, 

fiecare având propriile matrixuri date umanităţii ca programe 

mari de evoluţie a conştiinţei şi conştienţei (deci atât a fiinţelor-

elevi în acest laborator, cât şi a temelor laboratorului însuşi). O 

parte din mitologia eroică şi spirituală moştenită prin tradiţie, 

precum şi cea mai mare parte din tehnologiile şi infrastructura 

energetică ce se află în continuare în Munţii Carpaţi şi spaţiul 

aferent, se datorează marelui imperiu creat de atlanţi într-o arie 

uriaşă, de la Atlantic până în actuala Indie (de aici şi unitatea de 

spiritualitate numită indo-europeană), imperiu din care Dacia de 

mai târziu şi Egiptul, istoric, precum şi Egiptul despre care vorbeşte 

Edgar Cayce sau Sumerul erau zone administrativ-teritoriale, 

unite însă în aceeaşi cultură şi civilizaţie (așa cum am mai amintit 

pe parcursul acestui volum). Acestea se întâmplau în perioada 

astrologică a zodiei leului (o zodie durând 2160 de ani). De abia 

mai târziu, începând cu epoca racului şi definitivându-se în cea 

a taurului, au apărut programe variate de civilizaţii locale date 

                                                           
20 Recomandăm pentru detalii scrierile lui Edgar Cayce, în special „Universul 

lui Edgar Cayce” (vol 1-3) de Dorothée Koechlin de Bizemont.  
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unor grupe diferite de fiinţe venite la întrupare aici în planul fizic 

al Terrei. De atunci a început marele proces de edificare a unei 

civilizaţii universale, prin amestecarea (sincretismul) şi sinergia 

valorilor mai multor civilizaţii cu specific particular din univers. 

Din acel moment şi până în perioada Greciei antice (mai concret, 

prin secolul VIII î.e.n) s-a lucrat pe echipe diferite, fiecare 

edificând propriile matrixuri; din momentul amintit (secolul 

VIII-VI î.e.n fiind şi perioada religiilor/curentelor spirituale 

„khristice”), a început marea combinare la nivelul întregii planete; 

iar din acest mare program istoria a reţinut visele/eforturile de 

universalitate/ universalism (= de a crea un singur popor planetar 

şi o civilizaţie în care oamenii să trăiască după principiul unităţii 

în diversitate) ale unora dintre liderii, organizaţiile şi programele 

mari ale Terrei, între care cele mai cunoscute sunt: Atena; Roma 

(în faza de imperiu); Alexandru Macedon; SUA (în momentul 

fondării); Napoleon; Anglia Imperială a secolului al XIX-lea; 

revoluţia iluministă şi toate marile revoluţii ulterioare care au 

pus în practică agenda mondială de evoluţie a umanităţii: cea 

paşoptistă (1844-1848); cea socialistă; primele două războaie 

mondiale; ONU; revoluţia verde de acum; mişcările pentru 

conştiinţa globală etc. 

În acest context şi în baza celor prezentate la punctul 2 de mai 

sus, România nu reprezintă nici statul sau organizaţia politic-

administrativă numită astfel şi nici poporul actual. România este 

matrixul care permite civilizaţiei universale să se manifeste, prin 

aceea că anumite fiinţe întrupate în acest matrix au cele mai 

potrivite instrumente de a lucra pentru edificarea ei. Motivele 

derivate din simbolismul numelui sanscrit, ales de francmasoni 
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atunci când au creat statul cu numele acesta în zona actuală, a 

fost explicat în capitolul anterior). Pentru că România/ RAMANIA 

înseamnă şi „ţara/ regatul/ tărâmul/ locaşul (etc) lui RA/ 

RAMA”, RA fiind acea Forţă Spirituală Divină – Holy Spirit/ 

Duhul Sfânt (manifestată şi prin diverşi avatari în decursul 

istoriei – precum Krishna, Zarathustra, Buddha, Isus, Mahomed 

etc în timpurile recente) care călăuzeşte acest program special 

derulat pe Terra în ultimele mii de ani, cu un punct culminant în 

ultimele 12 milenii şi care se finalizează în perioada anilor 

imediat următori). Este motivul pentru care Papa a numit-o 

„Grădina Maicii Domnului” (În fapt Fecioara  fiind componenta 

feminină a Spiritului Sacru/Duhului Sfânt în religia creştină, 

care e o religie de tip masculin), iar tibetanii ca şi multe alte 

persoane şi organizaţii planetare ştiu că va fi următorul Tibet – 

adică va prelua (îşi va activa) această funcţie ca centru de înalte 

vibraţii spirituale create şi menţinute prin eforturile fiinţelor 

umane.  

Partea şi mai frumoasă a lucrurilor este că eforturile 

„pământenilor” se vor înfrăţi cu ale unor trimişi/ reprezentanţi 

ai altor civilizaţii din galaxie (practic ele însele co-fondatoarele 

actualului program terestru) pentru că, dacă, pe de o parte, 

România este un focar de spiritualitate pe planetă, Terra înseşi, 

pe de altă parte, va deveni un fel de lider (model, exemplu) 

catalizator al evoluţiei altor civilizaţii din diverse zone ale 

universului. Acest lucru nu trebuie să ne stimuleze orgoliul de 

„cetăţeni ai Terrei” pentru că sub aspectul evoluţiei (atât 

materiale cât şi spirituale) nu vom fi nici măcar la glezna altor 

programe planetare chiar din sistemul nostru solar (cum ar fi 
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civilizaţia de pe Jupiter de exemplu). Măreţia şi specificul 

programului terestru la care se lucrează constă în faptul că va 

permite deopotrivă evoluţia accelerată la nivel spiritual (fiind 

un laborator pentru olimpici), dar va da posibilitatea fiecărei 

fiinţe umane (precum şi fiinţelor din alte regnuri) să îşi creeze 

şi urmeze propriul program evolutiv în acord cu natura 

individuală şi necesităţile specifice în perfectă conlucrare cu 

toate celelalte fiinţe; această conlucrare (sinergie) va reprezenta 

ea înseşi un accelerator al evoluţiei cosmice a vieţii. (Detalii am 

prezentat în capitolele anterioare). 

Simbolic exprimat: fiecare planetă este ca o şcoală cu profil 

special: una de chimie, alta de sport, de arte, de informatică etc. 

Terra va deveni o şcoală universală, în care fiecare elev va putea 

alege orice program doreşte, sau cât de multe poate, pentru a se 

dezvolta cât mai plenar ca fiinţă umană şi a-şi accelera procesul 

de evoluţie la nivel cosmic. Deci fiinţa umană care în mod 

normal trebuia să parcurgă programe evolutive pe mai multe 

tipuri de planete pentru a se desăvârşi (a trece în regnul următor) 

va avea la dispoziţie un fel de „supermarket”/ „toate-în-una” în 

acelaşi loc. Şi chiar mai mult decât atât, programul viitoarei 

civilizaţii va permite fiecăruia să îşi urmeze ritmul propriu, dar 

va stimula totodată elevii eminenţi şi campionii olimpici; acest 

din urmă aspect l-a realizat şi până în prezent prin programele 

derulate (matrixul lumii aşa cum o ştim), însă prin noile 

„invenţii” să le spunem (la nivel de proiectare a matrixurilor 

evolutive) puse la punct de civilizaţiile care au fondat actualul 

program al Terrei, coordonate de Fiinţele din Ierarhiile Spirituale, 

în viitor dezvoltarea campionilor se va putea realiza şi fără ceea 
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ce numim acum catalizatorul suferinţei, algoritmul karmic şi 

Legea Entropiei. Se va putea lucra şi obţine rezultate de nivel 

înalt sub aspectul evoluţiei fiinţei, utilizând Legea Sinergiei, fapt 

care va permite evoluţia concomitentă a mult mai multor clase 

de fiinţe, decât se realizează acum prin entropie. 

Acestea sunt numai câteva elemente de suprafaţă; ansamblul 

programelor de transformare a matrixului Terrei, şi mai ales de 

construire a viitoarei civilizaţii este atât de vast şi complex, încât 

nici fiinţele umane din alte civilizaţii nu îl înţeleg toate (de aici 

limitările sau unele erori transmise prin channeling), întrucât 

trece dincolo de simpla deţinere de informaţii, şi se raportează la 

nivelul de fiinţare; de aceea mulţi pământeni actuali îl cunosc 

mai bine, în ciuda civilizaţiei noastre relativ primitive, pentru că 

oricât de înapoiată sau avansată ar fi o civilizaţie în planul 

realităţilor material-energetice şi sociale, totuşi capacitatea de a 

înţelege procesele cosmice ţine de clasa în care se află ființa-elev 

ca evoluţie, nu de dotările, profilul sau amplasamentul şcolii 

planetare, adică a respectivei civilizaţii. Societatea actuală 

terestră cuprinde în parte elevi din clasele mari, care au venit în 

laboratorul claselor mai mici, pentru a ajuta la „modernizarea/ 

evoluția” acestuia şi la crearea unor programe de dezvoltare 

accelerată, pentru viitor, a elevilor de aici. 

4. Tema colectivă a României: proiectarea şi implementarea 

noului program evolutiv universal al Terrei, Noua Civilizaţie. La 

fel ca pe întreaga planetă şi în spaţiul României există mai multe 

echipe care lucrează, fiecare având sarcini bine definite în 

algoritmul logic şi procesual al marii transformări actuale terestre. 

În esenţă, activităţile derulate se pot încadra în două mari categorii: 
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a) Cele care vizează distrugerea matrixului lumii vechi 

(distrugerea clădirilor în ruină din oraşul lumii vechi, şi nivelarea 

terenului pentru ridicarea noului oraş – cum se exprimă sociologii 

şi viitorologii americani, simbolic vorbind) 

b) Cele care lucrează la proiectarea şi construirea noii lumi/ 

civilizaţii. 

O parte din echipele din România activează în cadrul frontului 

de la punctul a). Ele nu ne interesează pe noi în tratarea subiectului 

de față, însă este util (şi chiar, după cum am constatat în ultimul 

timp, uneori şi foarte necesar) să ştim ce fac acestea, să le 

înţelegem deopotrivă necesitatea muncii cât şi specificul ei, 

pentru a nu le împiedica în realizarea temelor proprii. În plus, 

mai este util să cunoaştem cele două faze şi pentru că atunci când 

ne apucăm de proiectat şi implementat matrixul lumii noi, să nu 

copiem ruinele lumii celei vechi (a se vedea şi necesităţile 

prezentate la punctul C de mai jos). 

În acest moment, şi prin prisma celor precizate anterior 

despre semnificaţia conceptului de „românia”  vom reţine numai 

următoarele aspecte sintetice: 

- România are ca domeniu principal de activitate aspectul b) 

de mai sus şi o temă colectivă 

- tema colectivă o reprezintă proiectarea şi implementarea 

la nivel planetar a Noii Civilizaţii. Sub aspect logic şi din punct 

de vedere operaţional, această temă a fost divizată în 6 domenii 

cu specific propriu (conform celor prezentate în capitolul 

anterior), dar toate sunt părţi ale aceleiaşi sarcini unitare. 

Această Nouă Civilizaţie va fi un program evolutiv universal, 
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atât în sensul sincretismului între valorile particulare derulate 

de diverse programe ale altor planete, cât şi în aceea că nu se 

va adresa numai fiinţelor umane, ci va cuprinde ca într-o mare 

horă – într-o sinergie – toate categoriile de fiinţe, din mai multe 

planuri de manifestare (fizic, eteric, astral şi mental) şi din mai 

multe linii/curente evolutive (unele la acelaşi nivel evolutiv, 

altele la nivele inferioare sau superioare umanităţii) care sunt 

deja, sau vor veni în viitor pe Terra.  

- cei care sunt chemaţi să lucreze pe şantierul din România 

şi în cadrul acestei misiuni sau teme colective nu sunt români 

(nu se consideră români în sens lumesc); ei sunt Fiinţe – membre 

ale întregii familii a universului; „fragmente” de divinitate (sau 

avatari ai divinităţii) aşa cum toate sunt astfel, indiferent de 

formele aparente pe care le îmbracă în diverse planuri ale 

manifestării cosmice: entităţi de diverse regnuri, fenomene, 

materii sau energii etc. Spiritul/ Fiinţa/ Divinitatea este în toate, 

în diverse nivele de evoluţie, de conştienţă de sine şi de puteri 

de manifestare. Aceasta este ceea ce se numeşte „conştienţa 

unităţii” (Consciousness of Oneness) sau „conştienţa cosmică” 

(Cosmic Awareness). Numai fiinţele ajunse la nivelul evolutiv 

care să le permită măcar înţelegerea (simţirea/trăirea) la nivel de 

conştiinţă (sau la nivelul „sinelui”) a acestei stări de a fi, au 

primit misiuni în România; însă mai este necesar ca ele să se şi 

trezească. Încă o dată subliniem: aceste fiinţe nu au de-a face cu 

poporul român; de aceea ele s-au născut în diverse zone ale 

planetei şi unele se vor alătura şantierului din România în 

momentele potrivite. Cele născute în matrixul numit „România” 

vor beneficia de instrumente de lucru speciale (precizate la 
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punctul 2 de mai sus) şi evident au asumat (sau primit) prin 

destinul lor sarcini mai deosebite (adică mai grele şi care 

necesită capacităţi şi răspunderi de nivel mai înalt; asemeni 

răspunderii pe care arhitectul sau inginerul ce ridică o 

construcţie o are pe toată durata existenţei şi funcţionării acelui 

edificiu, spre deosebire doar de zidar ori de strungar; şi 

Lucrătorii în Lumină din România  vor fi responsabili pentru 

fundamentele şi succesul implementării matrixului Noii Civilizaţii 

şi al noului program evolutiv al Terrei). 

- observăm aşadar că tema României este axul central al temei 

întregii umanităţi (acesta este şi unul dintre motivele pentru care 

întreaga umanitate îşi va trimite reprezentanţii –  care au prin 

destinele lor sarcina să participe – înspre România, fie că vor 

veni fizic, fie că vor direcţiona diverse tipuri de resurse, de la 

cele material-energetice sau financiare, până la forţe de nivel 

spiritual transcendent). Şi evident, tot acesta este şi motivul 

pentru care celelalte civilizaţii galactice, coparticipante la marea 

construcţie terestră, vor folosi spaţiul României  ca bază 

principală a operaţiunilor (= temei lor proprii) şi se vor alătura 

specialiştilor Lucrători în Lumină de pe acest şantier. 

 

B. Algoritmul strategic general de acţiune şi recomandările 

noastre 

 

Există în acest moment, atât în România  cât şi pe planetă două 

curente de opinie despre cum ar fi bine să participăm ca umanitate 

la construirea Noii Civilizaţii. O parte dintre acestea figurează în 
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programe sau portaluri de pe internet;  de exemplu portalul 

www.newciv.org a colectat între anii 1995-1998 câteva mii de 

opinii din toată lumea, exprimate în numele câtorva mii de 

organizaţii și persoane private; altele au fost expuse la conferinţe 

ori congrese internaţionale, sau fac parte din agende de lucru ale 

organizaţiilor planetare (suprastatale), atât cele de sub tutela ONU 

cât şi altele independente (cum ar fi The Club of Rome şi toate 

organizaţiile conexe, sau cele din mişcarea World-Shift). 

1. Curentul democratic, să îl numim așa, simbolic, cel care 

presupune acţiune de masă. 

Acest curent consideră că schimbarea planetară se poate 

produce de jos în sus, dinspre masele de oameni care îşi doresc 

(la modul simplu spus) să trăiască într-o lume mai bună. Se 

apreciază că din sinergia ideilor şi viziunilor a milioane de 

suflete care aspiră la o altfel de realitate, se va „croşeta” sau 

structura/naşte matrixul noii realităţi, care să îi mulţumească 

deopotrivă în mod perfect pe toţi şi pe fiecare în parte.  

Prezentul document nu dezvoltă acest concept, întrucât sub 

aspect de finalitate o astfel de cale este nulă (fapt dovedit de 

întreaga istorie cunoscută a umanităţii precum şi de evenimentele 

aflate acum în desfăşurare pe Terra), iar sub aspect strategic, noi 

considerăm că este o eroare. În plus, condiţiile deosebite ale 

transformărilor actuale (ale mersului revoluţiei planetare) şi 

sarcinile de rangul cel mai înalt sub aspectul responsabilităţii şi 

performanţei (care solicită oameni extrem de calificaţi pentru ele) 

exclud această modalitate, care din punct de vedere pur sentimental 

sau ideologic, desigur că pare corectă şi extrem de atractivă.  

http://www.newciv.org/
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Lucrătorii în Lumină de pe şantierul românesc nu trebuie să se 

lase induşi în eroare de amploarea adeziunii la iniţiativa acestui 

curent, la nivelul societăţilor din vestul planetei (cele anglofone – 

în special SUA, Australia şi Canada) unde este curentul dominant/ 

principal (alături de extremismul ideologic al libertăţii mai presus 

de orice). În toate revoluţiile din istorie acesta a fost curentul 

principal şi el a avut ca misiune nu să proiecteze realitatea 

viitoare, ci să catalizeze (amplifice) şi unifice forţele masei de 

manevră participantă la stabilizarea acestei realităţi. De 

exemplu, în revoluţia socialistă (revoluţia roşie – a sacrificiului 

pentru o lume dreaptă şi egală) masa de manevră au fost oamenii 

fără educaţie, pentru că de la ei s-a cerut în principal puterea 

fizică, instinctuală şi afectivă. Actuala revoluţie (revoluţia 

portocalie – a comunicării, comuniunii şi împărtăşirii) are ca masă 

de manevră oamenii şcoliţi, educaţi, întrucât realitatea spre care 

ne îndreptăm (noua civilizaţie) se implementează pe fundamentele 

unei viziuni unificate a tot ceea ce vechea lume a avut despărţit în 

fragmente. Ei vor aporta 1. forţele mentale (credinţa derivată din 

cunoaştere şi puterea corpului mental  - a minţii - de a crea, 

focaliza şi menţine un matrix format din anumite idei/ gânduri/ 

paradigme/ valori) şi 2. energia/puterea corpului cauzal (corpul 

khristic) prin care Sinele (Atman) sau Fiinţa propriu-zisă permite 

manifestarea în planul fizic a forţelor/ puterilor divine (= omul-

avatar al divinităţii).  

Simplu exprimat:  prin conştiinţă – care este funcţia de bază 

a corpului cauzal sau al corpului khristic – fiecare dintre noi 

putem sta de vorbă cu divinitatea, ne putem armoniza cu legile 

cosmice, putem vedea adevărul, putem accesa puteri de rang 
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înalt etc. Dacă memoria este sediul de bază în care se colectează 

informaţia de pe urma căreia derivă cunoaşterea prin prelucrarea 

ei de către forţele mentale (raţionare), conştiinţa în schimb, este 

tot o bază de date, sediul legilor cosmice şi al lecţiilor/puterilor 

creatoare existenţiale asimilate de fiinţa umană pe parcursul 

şcolarizării sale ca elev (pe diverse planete şi în mii şi mii de 

existenţe asumate în diverse planuri de manifestare), de pe urma 

căreia, se naşte înţelepciunea, prin aportul forţelor spirituale 

aduse de chiar Sinele/Atman sau Fiinţa noastră intimă.  

Noua Civilizaţie va fi profund pătrunsă de aceste procese 

(cunoaştere cosmică, conştiinţă spirituală, fiinţa umană ca 

avatar al divinităţii beneficiind de puteri creatoare divine etc.), 

ce vor reprezenta deopotrivă unul dintre criteriile de selecţie pe 

piramida ierarhică a societăţii viitoare (piramida meritocratică 

ce va structura ordinea socială şi sistemul de valori) şi deopotrivă 

instrumentele de bază cu care fiinţele umane individual şi 

umanitatea ca entitate colectivă, vor participa la misiuni privind 

creaţia cosmică şi sprijinirea evoluţiei altor categorii de fiinţe. 

Dar acest aspect nu face ca toate fiinţele umane să fie egale ca 

rang de evoluţie şi evident ca teme/ roluri/ misiuni care li se 

încredinţează în lume (procesul este extrem de asemănător cu 

ierarhizarea elevilor pe clase în şcoala contemporană, în funcţie de 

nivelul lor evolutiv).  

2. Curentul meritocratic (care presupune: calificare, virtute, 

competenţă, experienţă, nivel spiritual, rol asumat prin destin; 

devotament/implicare cu tot sufletul) 
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Al doilea curent porneşte de la premiza că suntem doar elevi 

la o uriaşă şcoală a evoluţiei, Universul, în cadrul căreia Terra 

este doar un laborator între altele. Orice şcoală are programe 

adaptate deopotrivă ciclurilor (grădiniţă, şcoală generală, liceu, 

universitate etc), nivelului de dezvoltare al elevilor (clasele), cât şi 

domeniilor/ disciplinelor (tematicilor – părţi ale marelui proces 

educaţional ce se finalizează cu un anumit profil). În calitate de 

elevi, activăm în cadrul acestui ansamblu de operaţiuni predefinite, 

având o libertate de manifestare care creşte progresiv cu nivelul de 

dezvoltare la care ne aflăm. Adică pe măsură ce avansăm în clasele 

evolutive, deşi vom primi în continuare teme cu finalităţi 

prestabilite, vom avea o tot mai mare libertate de a aporta propria 

creativitate, de a pune din originalitatea noastră individuală şi de 

echipă (ca indivizi, popoare locale sau umanităţi întregi, de pe 

diverse planete) în felul și forma sub care realizăm acele teme și 

atingem acele finalități.  

Actualul context al revoluţiei terestre este tot o temă dată/ 

predefinită: deci se aşteaptă anumite finalităţi (obiective) 

prestabilite şi ni se solicită să atingem anumite aspecte în 

realizarea acestei teme. Mai simplu exprimat: pe şantierul lumii 

primim caietul de sarcini (cu toate datele necesare) în care este 

prevăzut de către proprietar felul cum doreşte să realizăm 

viitorul edificiu. Avem oarecare libertate să oferim soluţii 

conceptuale şi să alegem metode de realizare, însă numai în 

limitele acestor cerinţe din caiet (altfel spus, dacă cineva cere un 

hotel evident că nu se poate alege cu un spital sau catedrală, însă 

poate accepta una sau alta dintre versiunile de arhitectură şi 

design cu privire la acel hotel). 
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În acest context, strategia de acţiune propusă de acest al doilea 

curent – strategie aplicabilă în toate conjuncturile din istoria 

umanităţii: revoluţii, campanii militare, expediţii, şantiere, 

programe de orice fel, firme/organizaţii etc. – vizează următoarele 

etape, ca răspuns la întrebările cheie ce definesc algoritmul 

standard operaţional în acest sens: 

a) Încotro ne îndreptăm? sau Ce avem de făcut? – destinaţia, 

finalitatea; aceasta este dată ca temă predefinită (hotelul din 

caietul de sarcini al şantierului, în exemplul nostru simbolic); 

noi, lucrătorii, trebuie să o vizualizăm în prealabil, în concret, să 

ne fie o imagine clară în minte, nu numai o speranţă sau un 

deziderat („dacă nu ştii concret încotro te îndrepţi cu siguranţă 

vei ajunge într-un loc greșit” spune o zicală din înţelepciunea 

ancestrală). Atât proiectanţii (în special), dar într-o anumită 

măsură şi inginerii ce se ocupă de implementare, şi managerii/ 

liderii (în subsidiar) este necesar să facă efortul de a-şi imagina 

întreaga realitate viitoare cât mai vie şi cât mai amănunţită (ca şi 

cum vizualizezi deja noul hotel: intri în camere, te plimbi pe 

coridoare, simţi aromele de la bucătărie, te tolăneşti în fotoliile 

confortabile etc).  

Pentru uşurinţa înţelegerii situaţiei noastre concrete, edificarea 

unei noi civilizaţii, stuff-ul participant şi în special arhitecţii-

proiectanţi, este recomandat să îşi imagineze că au făcut o 

călătorie în societatea viitorului şi întorcându-se de acolo relatează 

tot ce au văzut despre cum e organizată, cum funcţionează, cum 

arată, trăiesc şi gândesc/simt acei oameni şi celelalte fiinţe 

conlocuitoare; formele, culorile, tehnologiile, designul, arhitectura 

etc (totul; sau cel puţin cât mai mult posibil). Este necesară o 
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viziune asupra întregului edificiu, altfel, există riscul ca cel care 

proiectează doar o uşă sau un perete să nu le poată potrivi 

ulterior în arhitectura întregii clădiri, la asamblare. Ca exemplu 

pozitiv (demn de urmat ca sugestie de lucru, pe anumite 

coordonate), recomandăm scrierile din seria „utopii”, romanele 

sau filmele SF, ori romanele de anticipaţie (desigur diferenţa 

dintre romancieri şi scriitori de anticipaţie/ vizionari este că 

primii scriu după imaginaţia lor, pe când ceilalţi fac o excursie 

intuitivă în viitorul lumii; aşa se face şi diferenţa dintre simpli 

visători şi arhitecţii reali ai noilor lumi). Ca exemplu negativ 

(adică o culegere de păreri personale despre diverse părţi ale 

edificiului, dar care nu se vor putea niciodată asambla pentru că 

au fost proiectate prin ignorarea imaginii holistice), vă recomand 

eşecurile în anticipare/vizualizare potrivită (în sensul că marea 

parte a ideilor erau reformulări ale matrixului lumii vechi şi 

paradigmelor lui) pe care le puteți găsi în colecţia de pe 

www.newciv.org, în special opiniile venite de la persoanele 

fizice (bine intenționate de altfel, dar nepregătite pentru astfel de 

sarcini). 

b) Cu cine? – oamenii care prin destinul lor au job-uri 

specializate pe şantier (de la vizionari, arhitecţi, ingineri, manageri 

până la lucrătorii-în-lumină generalişti); marea parte dintre aceştia 

vor rămâne să locuiască şi în noua lume; o mică parte doar 

lucrează pentru perioada preparatorie şi vor părăsi acest trup în 

diverse etape de implementare a viitoarei civilizaţii; aici ne 

referim la cei care construiesc noua lume (lucrătorii în lumină) şi 

nu la echipele care au ca temă să cureţe terenul de sistemele lumii 

vechi (ei funcţionează/acţionează după alte criterii, care nu fac 
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obiectul nostru de interes, decât în măsura în care trebuie să 

aplicăm sfatul unei înţelepciuni ancestrale: să ne alăturăm celor 

care vâslesc în aceeaşi direcţie în care vrem şi noi să mergem şi 

totodată să nu interferăm cu ceilalţi; „nu poţi sluji la doi stăpâni 

deodată” spune şi un pasaj din Biblia curentului creştin) 

c) Cum? – strategia de parcurgere a drumului între faza de 

proiect şi cea de finalitate obiectivă/ reală/ palpabilă; ea se pune 

la punct de către oameni specializaţi în acest sens, care în mod 

tradiţional au fost numiţi consilieri/ experţi în strategie sau 

„vizionarii căilor”. Fără ei nici o armată, şantier sau firmă nu 

pleacă la drum. Uneori sarcinile expertului strategic sunt cumulate 

de arhitecţi/ generali/ manageri/ lideri. Experţii strategici sunt 

esenţiali nu numai pentru că oferă de la început algoritmul care 

duce spre succesul obiectivului întreprins, ci şi pentru că pe 

parcurs sunt cei în măsură să ofere modalităţi de soluţionare a 

problemelor inerente ce apar, de adaptare a planurilor și 

strategiilor la situația concretă din teren, fără a se schimba esența 

acestora.  

d) Cu ce instrumente? Prin ce mijloace? – trebuie proiectate 

instrumentele, vehicolele, structurile în general, necesare pentru 

parcurgerea drumului. Totul în univers ţine de structură; esenţa 

este una singură (fiinţa/divinitatea); în structuri (şi în felul cum 

funcţionează procesele de structurare) constă toată varietatea de 

lumi şi puterea acestor lumi de a sprijini evoluţia fiinţelor şi 

vieţii. Înţelegerea faptului că structura instrumentală este 

esenţială, face diferenţa între proiecte utopice şi cele realizabile. 

Structura sau instrumentul/mijlocul este necesar să fie proiectat 

în mod cu totul adaptat: un anumit tip de instrument foloseşte 
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pentru a zbura, altul pentru a naviga pe mări, altul pentru a 

sfredeli stânca muntelui ca să treci prin ea. Un cu totul alt fel de 

structură serveşte la implementarea unei noi civilizaţii, decât 

cele folosite de umanitate până acum. Proiectarea structurii se 

face cu specialişti calificaţi (pregătiţi prin educaţie, experienţă şi 

potrivire/ armonizare cu obiectivul de proiectat etc – a se vedea 

mai jos secţiunea B). 

e) Cu ce resurse? – desigur resursele sunt ele însele de 

multiple categorii, de la cele material-energetice, până la cele 

spirituale (puteri şi competenţe/virtuţi) transcendente ale Fiinţelor 

Umane. Resursele nu reprezintă grija personalului, ci a 

„Proprietarului” şantierului (Divinitatea); adică ele au fost deja 

planificate şi trimise prin destinele pe care toţi oamenii le-au 

primit/asumat în această perioadă. Cei ce sunt purtătorii acestora 

vor veni la momentul potrivit al scenariului. Sarcina principală 

a stuff-ului despre care se discută în prezentul document este să 

elaboreze planurile şi să recunoască şi integreze resursele, atât 

în faza de planificare cât şi pe parcurs, pe măsură ce ele intră în 

lucrare. 

Curentul meritocratic consideră că prima dată se întruneşte pe 

şantier stuff-ul format din specialiştii ceruţi de punctele anterioare:  

1. vizionarii: cei ce vin cu caietul de sarcini sau cu 

imaginea lumii din viitor; 

2. arhitecţii: cei care pot proiecta structurile acestei 

lumi conform cerinţelor aduse de caietul de sarcini;  
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3. consilierii/experţii în strategii şi inginerii: cei care pot 

înţelege proiectul şi sunt calificaţi să-l transforme în 

realitate;  

4. managerii/liderii care organizează şi gestionează la 

modul general procesele necesare şantierului. 

Toţi aceştia sunt vârful piramidei din turnul de control al 

şantierului. Cu ei se fac planurile de acţiune. Apoi aceste 

planuri se divid pe fragmente procesuale şi operaţionale şi se 

distribuie în jos pe o piramidă organizatorică şi de competenţe, 

către diverse nivele de echipe specializate/calificate pentru 

sarcini determinate.  

Libertatea de manifestare creatoare se exprimă la fiecare 

nivel, de la arhitecţii care pot vizualiza construcţia finală în mai 

multe forme (toate îndeplinind însă cerinţele standard ale 

caietului de sarcini), la strategii care pot să aleagă o cale sau alta, 

la managerii care pot organiza algoritmii fluxurilor de resurse în 

diverse moduri şi până la personalul de la baza piramidei, la 

zidarul care își pune propria măiestrie în ridicarea bolților sau 

pictorul care oferă întreaga lui capacitate creatoare în pictarea 

vitraliilor. Evident că pe şantier, într-o măsură mai mare sau mai 

mică (potrivit nivelului de responsabilitate şi calificare la care 

activează), fiecare lucrător are o imagine mai amplă sau mai 

restrânsă, mai detaliată sau mai vagă despre întreg ansamblul 

muncii tuturor şi despre edificiul final. Tocmai în acest sens s-a 

eliberat noua cunoaştere în rândul oamenilor educaţi (cu studii 

de nivel înalt) pe toată planeta, pentru a avea capacitatea să 

înţeleagă (raţional) şi să se pătrundă de (să simtă, să vibreze în 

armonie cu) imaginea şi valorile noii lumi ce se edifică. Acest 
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lucru nu înseamnă că toţi se transformă peste noapte în vizionari, 

arhitecţi sau ingineri calificaţi să facă parte din stuff-ul şantierului. 

Fiecare a fost pregătit prin destinului lui în această lume şi prin 

activităţile (misiunile) derulate în alte vieţi (unii tot în planul 

fizic al Terrei, alţii în cadrul civilizaţiilor de pe alte planete) să 

se ocupe de diverse sarcini în cadrul acestui mare program planetar. 

În ceea ce ne privește, noi recomandăm adoptarea versiunii 

meritocratice de lucru pentru şantierul din România.  

Indiferent ce opţiune vor alege anumite echipe din România 

(sau persoane, individual), sugestionate sau nu de colegi ai noştri 

din civilizaţiile colaboratoare (acolo îşi au originea ideile care 

au dat naştere celor două curente, încă de la începutul actualului 

program de evoluţie al umanităţii terestre, din perioada Greciei 

antice) sau de entităţi din planul astral inferior al Terrei (cei care 

au ca temă să ne inducă în eroare), la anumite nivele de realitate 

lucrurile au fost deja stabilite. Rămâne ca fiecare dintre 

lucrătorii-în-lumină să îşi găsească propria cale şi propriul loc 

pe şantierul umanităţii şi al României, pentru că numai în funcţie 

de regăsirea de sine corectă şi de regăsirea corectă a locului şi 

sarcinilor/misiunilor de realizat, îi va fi luat în considerare şi 

restul muncii ce va urma să o realizeze de acum încolo. Celor ce 

vor porni acest demers de căutare cu mintea deschisă şi dorinţa 

sinceră, li se vor arăta şi ghizii, şi căile şi informaţiile necesare.  
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C. Necesităţi vitale pentru stuff-ul şantierului din România 

 

Întrucât de la lucrătorii din România se aşteaptă asumare de 

sarcini şi responsabilităţi, dar şi realizarea de acţiuni de rang 

înalt – ei fiind o parte din stuff-ul care activează turnul de control 

al şantierului planetar – este util să aflăm care sunt aspectele de 

bază ale cerinţelor după care personalul din acest turn de control 

a fost, este şi va mai fi recrutat de acum încolo.  

În afară de aceste cerinţe, redate mai jos – care corespund 

„calificării profesionale” dintr-un CV clasic –  există şi un alt 

pachet de necesităţi, care vizează deopotrivă nivelul evolutiv ca 

fiinţă, precum şi un anumit standard de înţelepciune, de 

purificare integrală şi de putere superioară faţă de forţele 

matrixului lumii vechi, la care se adaugă fidelitatea absolută faţă 

de valorile lumii noi; simplu exprimat: devoţiune totală, trup şi 

suflet faţă de cauza revoluţiei actuale şi faţă de valorile lumii 

noi, fără compromisuri sau trădări în favoarea tentaţiilor lumii 

vechi. În acest sens, martiriul, sacrificiile, torturile sau oprobiul 

de orice fel dobândite deja de la lumea veche sunt unele dintre 

dovezile cele mai bune de fidelitate. În marea majoritate a 

situaţiilor, fiecare dintre aceste categorii de revoluţionari trebuie 

să fi trecut prin experienţe care dau curs cuvintelor biblice 

transmise umanităţii prin avatarul Isus: „cine n-a murit pentru 

Mine în lumea aceasta, nu poate moşteni viaţa din lumea ce va 

să vină” sau „ia crucea ta şi vino după mine; lasă mamă, lasă 

tată, lasă lumea aceasta”; ca şi oţelul chinuit/prelucrat în atelierul 

fierarului până ia forma unei săbii demne de purtat în bătălie, şi 

fiinţele lucrătorilor în lumină din rândul stuff-ului au fost greu 
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încercate şi modelate prin evenimentele destinelor personale 

pentru a fi special pregătite să asume roluri cu mare sarcină şi 

încărcătură deopotrivă socială şi spirituală. Această categorie de 

cerinţe, privind procesele de alchimie individuală a personalului 

chemat să facă parte din stuff-ul şantierului, nu fac obiectul 

tratării în prezentul material, de aceea nu vom insista asupra lor. 

Necesităţile enumerate mai jos sunt un fel de abecedar, un 

fundament al pregătirii acestor lucrători din punct de vedere al 

„jobului/ calificării profesionale” în cadrul echipei stuff-ului de 

pe şantierul actualei transformări planetare. Doar cunoscând 

aceste aspecte putem să distingem concret un adevărat lucrător 

din echipele turnului de control, de celelalte categorii de pe 

şantier, dar mai ales de cei ce doar se prefac a avea competenţele 

cerute, sau de aceia care sunt simpli visători sau li se pare că 

dacă au arătat cu degetul spre lună au şi atins-o. 

Lucrătorii din stuff au fost trecuţi printr-o pregătire extrem de 

complexă; o parte din programul de calificare şi training s-a 

realizat prin structurile acestei lumi vechi (şcolarizare/ perfecţionare, 

experienţă dobândită activ, roluri şi sarcini îndeplinite în diverse 

situaţii/ conjuncturi/ instituţii sau organizaţii), alta prin evenimente 

şi procese ale destinului propriu (autoeducaţie, auto-calificare, 

experienţă, purificare etc), sub supravegherea şi coordonarea 

anumitor fiinţe special desemnate (ca în toate momentele de 

mari transformări sau de revoluţii) din planurile superioare.  

După finalizarea acestei pregătiri, sau în ultimele ei etape, 

fiecare dintre aceste persoane au avut parte de o transformare 

(transmutare) în stil echivalent şamanic (chiar dacă nu au trecut 
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prin procedurile şi ritualurile formale ale şamanismului) în care 

au renăscut ca identitate; această transmutare a cumulat şi sintetizat 

rezultatele proceselor de pregătire derulate pe coordonata calificării 

profesionale şi a transformării ca fiinţă („atelierul fierarului”) la 

un nivel superior de înţelegere (pătrundere a sensului lucrurilor 

în univers), de cunoaştere („deschidere a minţii”/ sau realizare/ 

„trezire”), de înţelepciune (ca atitudine), virtute (ca nivel de 

putere a fiinţei proprii asupra forţelor matrixului acestei lumi); 

catharsis (ca grad de sfinţenie/ puritate); STO (service to others 

– orientarea spre slujirea binelui celorlalți, iubirea/altruismul şi 

atitudinea de conştiință şi conştienţă cosmică) şi dedicaţie faţă 

de misiunea asumată de a contribui la naşterea noii lumi ca 

responsabilitate de ordin galactic. Astfel ei au parcurs ultimul 

stadiu al pregătirii, echivalent metamorfozei fluturelui care 

abandonează omida veche ce l-a hrănit și crescut, devenind 

acum o ființă superioară și liberă.  

Iată, aşadar, care sunt cerinţele principale, din gama pregătirii 

profesionale, de la aceste roluri ale lucrătorilor în lumină, stuff-

ul turnului de control al şantierului România: 

1. Cosmogonia – este termenul care defineşte cunoaşterea 

proceselor evolutive ale vieţii şi fiinţei în univers, într-un mod 

profund şi cât mai detaliat (atât cât se poate percepe din planul 

de realitate în care ne aflăm acum, desigur). Acest aspect 

presupune de aceea şi un anumit nivel de evoluţie ca elev la 

şcoala cosmică (evoluţie a fiinţei/sinelui), dar şi o pregătire a 

reamintirii acestei informaţii în matrixul planului fizic după 

naşterea în acest trup. În fapt toate căile de evoluţie umană 

(dintre care unele au fost numite ulterior religii) au acest set de 
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informaţii pe baza cărora elevii, ştiind cine sunt, unde se află, 

încotro se îndreaptă şi ce au de făcut aici şi acum, să îşi 

organizeze procesele de dezvoltare ca fiinţă şi existenţă umană 

(atât ca indivizi, cât şi ca grupări/ societăţi umane). Pentru mase 

exista o cunoaştere cosmogonică exoterică exprimată mai mult 

simbolic şi prin parabole (actualmente a luat forma ştiinţei de 

popularizare, de la baza mişcării privind revoluţia globală); 

pentru elite (coordonatorii din lumea aceasta a proceselor 

educaţionale – fraţii sau colegii mai mari) a existat dintotdeauna 

cunoaşterea esoterică, ştiinţifică (în sensul ştiinţei universale/ 

sacre/spirituale), a proceselor cosmice. O parte din cunoştinţele 

foste esoterice au devenit acum publice; dar în continuare ele au 

chei de descifrare pe care nu le pot accesa masele (şi nici ştiinţa 

laică, aşa cum e ea, încă, în prezent) decât în funcţie de nivelul 

de evoluţie al fiecărei fiinţe în parte. De aceea sunt în continuare 

valabile vorbele biblice din vechime: „mulţi privesc, puţini văd/ 

mulţi ascultă, puţini aud/ mulţi află, puţini înţeleg”, cu corectura 

că numărul acelor „puţini” este astăzi la nivel de zeci de milioane 

de suflete, iar cantitatea de înţelegere cu care se aleg este şi ea în 

creştere. Însă fiinţele care au asumat roluri de lucrători în turnul 

de control al şantierului România, precum și în cel al lumii, au 

nivelul de fiinţare necesar să pătrundă în profunzime tainele 

evoluţiei vieţii şi a legilor cosmice, în acord cu care va fi necesar 

să proiecteze şi asiste implementarea temelor umanităţii.  

[Şi, ca o paranteză, este util să nu ne legăm atât de mult de 

aşa-zisele explicaţii ale ştiinţei materialiste, umaniste şi luciferice 

(în sensul real, pozitiv al cuvântului, adică „iluminatoare”, 

centrată pe om în calitate de împuternicit al universului, sau 
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dumnezeu-creator cum i se spune în prezent) a occidentului, 

întrucât sarcina ei nu este aceea de a dovedi aspecte real 

ştiinţifice (în sensul Ştiinţei Cosmice/ Universale/ Sacre), cât a 

utiliza un alt limbaj (de data aceasta unul raţionalist care îl 

înlocuieşte pe cel mistic şi sentimental al vechilor religii precum 

şi pe cel esoteric al alchimiei) pentru a motiva masele să se ridice 

la acţiune (în special masele din lumea vestică, anglo-saxonă, 

care au o temă total diferită de restul planetei în aceste momente 

de revoluţie transformatoare a umanităţii). O mare parte din 

formulele şi „legile” descoperite/utilizate acum de ştiința 

occidentală sunt tot mitologii/basme îmbrăcate în hainele 

conceptelor adresate raţiunii; scopul lor este acela parabolic, să 

trezească motivaţia şi să ofere o viziune care, chiar dacă este 

falsă ca realitate per ansamblu (deşi porneşte de la un sâmbure 

de adevăr), are ca obiectiv să activeze puteri transformatoare la 

nivel de mase mari de oameni, în special să întărească 

sentimentele şi noile credinţe  (acest proces fiind realizat ca 

fundament procedural standard, în toate revoluţiile din istoria 

cunoscută, diferind evident instrumentele şi limbajul). Exemple: 

faimoasa „lege a lui Paretto” (sau legea lui 1/5 sau 20%); legea 

lui radical din 1%; conceptul de „masă critică” (el însuşi definit 

în peste 6 variante, de la „e suficient ca un singur fluture să bată 

altfel din aripi ca lumea să se schimbe” până la „radical din 1 la 

sută”, „2% din populaţia planetei” sau  „50+1 la sută” dacă se 

pun în mișcare atunci schimbă întregul); sau nu mai puţin 

celebra „lege a atracţiei” (poți obține orice dorești dacă respecți 

algoritmii legii atracției pe care îi învață diverși guru). Toate 

aceste formule au ca sarcină să creeze şabloane/pattern-uri în 
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minţile oamenilor, pentru ca ei să aibă astfel o bază de sprijin 

în fortificarea credinţei individuale şi în unirea acestor credinţe 

pentru a da naştere unui val uriaş de putere transformatoare, 

necesar în toate momentele de tranziţii sociale. Acest val va fi 

direcţionat conform unor strategii şi planuri în prealabil stabilite, 

şi create de puteri de pe alte niveluri de realitate superioare, 

împreună cu fiinţe umane care au asumat roluri în acest sens, în 

societatea actuală a pământului, sau în echipele de pe alte planete 

care lucrează cu umanitatea terestră.] 

2. Cunoaşterea şi experienţa în realitatea a ceea ce este o 

civilizaţie: organizare, structurare, funcţionare şi coordonare 

a proceselor (managementul ei). Aşa cum un mecanic auto 

cunoaşte toate părţile maşinii, o poate desface şi reface la loc sau 

repara sau înlocui diverse segmente ale ei, tot astfel şi personalul 

chemat să activeze în stuff-ul planetar are nevoie de pregătire în 

acest sens. Pregătirea s-a realizat fie prin şcolile, programele, 

structurile societăţii actuale, fie prin funcţiile deţinute în diverse 

nivele ale sistemelor societăţii, fie prin autoeducaţie sau auto-

cultivare (şi de multe ori prin toate acestea în proporţii variabile). 

Nu are importanţă atât de mare varietatea de modalităţi, cât 

calificarea efectivă prin cunoaştere şi experienţă. Mai ales 

experienţa este esenţială, întrucât cunoaşterea poate fi accesată 

relativ repede (în cazul în care este incompletă), însă experienţa 

lipsă nu poate fi recuperată dintr-odată. În afară de aceste 

aspecte, un alt element se dovedeşte de mare greutate în context: 

umanitatea actuală este necesar să construiască nu doar 

fundamentul incipient al civilizaţiei viitoare, ci şi podul de 

trecere dinspre lumea aceasta spre lumea aparţinătoare celeilalte. 
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Or, acest pod are un picior în civilizaţia veche, este construit şi 

se sprijină pe structurile, sistemele, energiile, legile şi paradigmele 

acestei lumi vechi. Astfel încât el nu se poate proiecta şi construi 

decât cu oameni care au experienţă în lucrul cu realităţile lumii 

celei vechi, dar care, desigur, sunt calificaţi şi pentru operarea 

cu realităţile lumii celei noi, întrucât podul acesta trebuie 

direcţionat într-acolo. 

3. Structurarea, organizarea, funcţionarea şi conducerea/ 

managerierea Noii Civilizaţii: personalul din cadrul stuff-ului, 

ca de altfel întreg personalul şantierului, trebuie să înţeleagă 

imaginea lumii celei noi, să adere şi să se pătrundă de valorile 

acesteia, să şi le dorească şi să fie dispuşi să se transforme în 

acord cu ele. Spre deosebire însă de restul lucrătorilor de pe 

şantier, stuff-ul din turnul de control trebuie să fie calificat în a 

înţelege şi structura organizarea şi funcţionarea lumii celei noi, 

şi mai ales să fie capabil a proiecta noile sisteme şi procese de 

gestiune viabilă a acestei noi civilizaţii. În acest sens desigur că 

experienţa din trecut şi cunoaşterea din viitor le sunt instrumentele 

de bază. Dacă păstrăm parabola cu umanitatea ca şantier, stuff-

ul din turnul de control este necesar să poată citi şi înţelege 

instrucţiunile tehnice din caietul de sarcini care redă coordonatele 

majore ale cerinţelor proiectării lumii noi; pe baza lor, fiecare 

categorie din stuff va detalia propriile teme: arhitecţii vor trasa 

planurile; inginerii vor pregăti instrumentele şi procesele 

operaţionale; strategii vor identifica algoritmii funcţionali optimi şi 

rezolvarea problemelor; managerii/liderii se vor ocupa de resurse 

şi echipe. 
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4. Cunoaşterea şi înţelegerea procesului complex de trecere 

între cele două civilizaţii. Mai ales că pe vastul şantier al planetei 

se derulează concomitent procesele de demolare a lumii vechi şi 

de ridicare a celei noi. Stuff-ul din turnul de control al echipelor 

care lucrează la ridicarea lumii noi este obligatoriu să aibă 

imaginea de ansamblu (nu li se cer detaliile tehnice) a întregului 

şantier, ca să ştie când, cum, unde, cu cine, de ce? să acţioneze, 

astfel încât deopotrivă echipele lor să îşi poată realiza treaba, dar 

şi să se sincronizeze cu algoritmul mare al tuturor operaţiunilor 

(marea scenografie a revoluţiei). Acţiunile realizate fără a 

cunoaşte aceste lucruri, pot crea mari pericole  atât pentru 

lucrători sau echipe, cât şi pentru diverse procese ce se derulează 

concomitent. (Imaginaţi-vă ce ar fi dacă ofiţerii aceleiaşi armate, 

neavând cunoştinţă despre strategiile date fiecăruia dintre 

diviziile pe care le conduc, aflându-se în focul bătăliei şi-ar 

confunda camarazii cu inamicul; tocmai din acest motiv s-a 

folosit dintotdeauna în lumea oamenilor uniformele – şi în 

armată şi pe şantiere. În prezent uniformele lucrătorilor pe 

şantierul lumii nu sunt din stofă, ci se compun din atitudini, 

manifestări, credinţe, gânduri, sentimente, seturi de valori, 

capacităţi şi competenţe aflate pe diverse nivele de vibraţie. 

Citind „ecusoanele” lor (interioare) putem şti fiecare din ce 

echipă şi din ce sector de operaţiuni face parte. Aceasta este o 

sarcină a celor din stuff care se ocupă cu resursele umane ale 

şantierului și care, de aceea, au rolul de ghizi/călăuze în destinele 

celorlalți lucrători). 

În sinteză, înţelegerea momentului de trecere între cele două 

civilizaţii presupune cunoaşterea a trei aspecte:  
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a) Procesele pe baza cărora se realizează trecerea (atât cele 

de demolare a lumii vechi cât mai ales a celor de construcţie a 

lumii noi); 

b) Algoritmul sau strategia, paşii operaţionali prin care aceste 

procese sunt ordonate ca să se deruleze cu maxim de eficienţă; 

c) Instrumentele prin care se realizează punctele anterioare 

şi felul cum operează ele (o parte din aceste instrumente au fost 

numite: crize economice, politice, sociale; războaie; boli; catastrofe 

naturale etc; sau doar ameninţări cu astfel de evenimente). Pe 

baza acestor instrumente se reglează procesele energetice (biologice) 

şi psihologice ale umanităţii, pentru ca ea să acţioneze în concordanţă 

cu programul evolutiv pus la dispoziţie de oportunităţile şcolii 

universului numită Terra. 

5. Necesitățile standard care fac posibilă existenţa oricărei 

civilizaţii şi evident de care nu se va lipsi nici cea viitoare; aceste 

necesităţi se încadrează în următoarele 6 categorii sau clase de 

realităţi: 

a) fiinţele (membrii) care vor popula societatea universală a 

noii civilizaţii (despre care ştim deja că nu vor fi doar oameni, ci 

multe alte regnuri şi clase de entităţi cu drepturi egale şi cu 

participare prin specificul lor la procesele de funcţionare a 

acestei civilizaţii); 

b) raporturile dintre fiinţe – felul cum se percep şi interacţionează 

unele cu altele fiinţele membre, pentru noua civilizaţie, în 

special fiinţele umane (alături de cele din regnurile supra-umane 

şi din liniile de evoluţie paralele cu umanitatea, dar ajunse la 

gradul conştienţei de sine) precum şi în relaţie cu celelalte 
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categorii de fiinţe care vor popula ecosistemul planetar (în 

contextul galactic al civilizaţiei); 

c) structurile/ arhitectura socială/ sistemele (organele) interne 

ale civilizaţiei şi instituţiile (în forma lor viitoare desigur, fapt 

pentru care se vor numi altfel) care în calitate de instrumente fac 

posibilă derularea/gestiunea proceselor şi fluxurilor, în cadrul 

structurilor civilizaţiei; 

d) procesele interne de funcţionare a fluxurilor energiei/ 

vieţii/ fiinţei în cadrul organismului mare al civilizaţiei; aceste 

procese vor fi conectate la alte fluxuri cosmice atât pe orizontală 

(între civilizaţii de pe diverse planete) cât şi pe verticală (între 

diverse niveluri şi planuri de manifestare a fiinţei); 

e) cultura/paradigmele: setul de credinţe, cunoştinţe, valori, 

atitudini, idealuri etc. ce definesc spiritualitatea/ cultura şi misiunea 

existenţială (raţiunea de a fi) a oricărei civilizaţii precum şi formele 

lor de exprimare (arte, ştiinţe, sporturi, practici de diverse naturi, 

etc.) inclusiv stilul de viaţă aferent acestora; 

f) infrastructura material-energetică cuprinzând toate tipurile 

de lucruri (tot ce are formă şi nu e fiinţă), energii, materii, 

tehnologii etc.; 

Această coordonată este o sarcină extrem de importantă la 

care sunt chemaţi să lucreze vizionarii/proiectanţii (arhitecţii) 

împreună cu o parte din ingineri; este tema lor principală, de 

specialitate; dar întreg ansamblul stuff-ului va fi necesar să o 

pătrundă în detaliile ei tehnice pentru că vor coordona operaţiunile 

de transpunere în realitate a acestor planuri. 
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6. Podul de trecere sau instrumentul care face posibilă 

deopotrivă construcţia şi implementarea lumii celei noi, dar în 

acelaşi timp transformarea oamenilor din lumea aceasta veche 

pentru a fi adaptaţi la standardul de locuitori ai matrixului 

Noii Civilizaţii. Acest instrument l-am numit simbolic pod, dar 

este un ansamlu de structuri şi de procese (un fel de mega-

maşinărie sau mega-proces) care construieşte lumi şi prelucrează/ 

transformă oameni (printr-un proces alchimic personal), respectând 

în acelaşi timp legile de organizare şi funcţionare deopotrivă a 

matrixului civilizaţiei vechi (de unde pleacă şi pe care se 

sprijină; în principal liberul arbitru individual şi legea entropiei), 

dar în acelaşi timp acţionând în armonie cu legile, energiile şi 

realităţile lumii celei noi, care sunt (desigur) diferite de cele 

vechi, unele chiar opuse; de exemplu: sinergia şi operaţiile de 

combinare sinergică a realităţilor, opuse vechilor principii 

entropice; sau standardul STO – Service to Others (slujirea 

celorlalte fiinţe) opus egoismului actual STS (Service to Self); 

renunţarea umanităţii la atitudinea egotică de a se considera 

principală în cadrul civilizaţiei şi al ecosistemului planetar etc. 

În acest context extrem de complex şi greu (şi oarecum paradoxal) 

mai presus de orice, acest instrument – „podul” –  este esenţial. 

Practic, dacă aţi auzit vorbindu-se pe tot mai multe dintre 

canalele de diseminare a noii cunoaşteri, că prin umanitatea 

Terrei se derulează un proiect unic în zonă locală de galaxie, 

nemaiîncercat de alte planete, desigur, şi la acest aspect se 

referă: realizarea unui proces de transformare a umanităţii prin 

ea înseşi, cu minim de aport din afară (în general trecerile dintre 

civilizaţii planetare se fac prin scoaterea elevilor din planul fizic 
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şi revenirea lor după restructurarea acestuia – proces numit 

apocalipsă în tradiția occidentală) în condiţiile extrem de 

bulversante ale transformărilor ce se produc şi pe alte coordonate 

(material-energetice sau spirituale) ce nu au legătură cu 

umanitatea, ci reprezintă procese proprii ale Terrei şi ale altor 

regnuri de fiinţe. Simbolic exprimat, umanităţii i se cere să 

construiască un pod peste prăpastia dintre cele două lumi pe 

timp de furtună şi apoi să şi treacă dincolo pe el.  

Evident că în acest context esenţiale sunt deopotrivă construirea 

corectă a podului (structurii de trecere) cât şi pregătirea oamenilor 

să reziste în timpul trecerii. Aceste două secvenţe se realizează 

concomitent; şi în acest sens proiectarea structurilor organizaţionale 

şi a proceselor ce se vor derula sunt sarcini ce nu pot fi date în 

seama oricui, ci numai a acelei părţi din stuff-ul turnului de 

control al şantierului calificat şi trimis în această lume şi în 

aceste vremuri cu misiunea specială în acest sens. (Să ne 

amintim că oricât ar fi de bun echipajul unui vapor şi oricât de 

experimentat căpitanul, există totuşi diverse momente – intrarea 

şi ieşirea din porturi, traversarea unor fiorduri sau canale, 

trecerea prin anumite zone maritime etc – în care întreaga navă 

este predată unor experţi antrenaţi special pentru aceste funcţiuni 

și pentru acele locuri; pe şantierul din România şi în turnul 

acestuia de control, în rândul stuff-ului de lucru se află şi astfel 

de experţi, pentru corabia umanităţii). 
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D. Propunerea algoritmului de operaţiuni în intervalul 

imediat următor (2011-2012) 

 

În continuarea viziunii prezentate de secţiunile anterioare ale 

materialului de faţă, propunem următoarea secvenţă de paşi 

pentru demararea implementării operaţiunilor din cadrul Misiunii 

României: 

1. Obţinerea „caietului de sarcini” al şantierului umanităţii, 

cu specificaţiile proprii României. Caietul de sarcini cuprinde 

principiile directoare (cerinţele generale) privind Noua Civilizaţie 

şi unele norme metodologice cu referire la temele şantierului din 

România. Acest caiet a fost adus pe lume prin destinele celor 

mandataţi în acest sens, numiţi în simbolistica utilizată de prezentul 

volum: „vizionari”. Caietul de sarcini nu cuprinde amănuntele/ 

detaliile, ci face referire la anumite elemente cadru/generale 

obligatorii de atins, între acestea (cu titlu de exemplu, pentru mai 

bună înţelegere, în contextul actual): 

- scopul/misiunea noii civilizaţii – ea va avea un scop clar şi 

conştientizat/asumat de toate fiinţele umane, aşa cum astăzi toţi 

elevii de liceu înţeleg, de exemplu, care e rostul şcolii şi ce au 

de făcut zi de zi acolo;  

- anumite norme metodologice de realizare a structurilor 

constitutive, a proceselor de funcţionare, a tipului de management 

al civilizaţiei;  

- referiri la categoriile de fiinţe ce vor constitui populaţia de 

bază a civilizaţiei şi modul cum se raportează unele la altele 

(societatea noii civilizaţii şi procesele de fiinţare); 
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- legile după care va funcţiona (pachetul de paradigme ce vor 

reprezenta „constituţia” ca document principial şi organizatoric 

de top a noii civilizaţii); 

- norme metodologice (standardele, paradigmele, setul de 

valori, credinţe, atitudini etc) privind felul de a fi şi a se manifesta 

al fiinţelor membre, cu referire specială la fiinţele umane;  

- standarde de proiectare şi implementare a proceselor de 

evoluţie (de asemenea cu referire specială la fiinţele umane care 

au în sarcină şi buna dezvoltare şi calitate a vieţii celorlalte 

regnuri membre ale civilizaţiei); 

- informaţii privind noile energii şi tehnologii ce vor fi 

utilizate etc. 

2. Întrunirea arhitecţilor-proiectanţi. Toate elementele din 

caietul de sarcini trebuie înţelese mai mult ca un fel de schiţă sau 

set de principii directoare; pe baza lor arhitecţii urmează să 

proiecteze modelul (în diverse versiuni) viabil al Noii Civilizaţii. 

Acest model va fi integral, atingând deci toate cele 6 categorii 

de elemente prezentate în capitolul anterior al volumului de față. 

Versiunile de modele vor fi retuşate şi îmbunătăţite prin sugestii 

primite în special de la restul stuff-ului (consilierii strategici, 

inginerii şi managerii/liderii operaţionali), dar în subsidiar, dacă 

e cazul, şi de la alte categorii de persoane din România şi de pe 

planetă, mai ales cei care au anumite sarcini de top în actualul 

mers al revoluţiei (deci se află la nivele superioare de calificare 

şi responsabilitate transferată de la Coordonatorii din planurile 

superioare), dar şi diverşi lucrători-în-lumină. Oricum, opţiunile 

şi ideile acestora au fost formulate de mult timp şi plasate în 
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surse publice de informare (în special în biblioteci şi pe internet 

– şi ne referim cu prioritate la gânditorii, curentele de opinie sau 

ideile/viziunile exprimate în perioada Greciei şi Romei antice, 

în perioada iluministă şi în ultimele decenii, după anii 1980 – 

epoca mişcării New Age; la acestea se adaugă paradigme şi 

seturi de valori ale civilizaţiilor orientale). 

3. Implicarea consilierilor strategici şi inginerilor. Pe baza 

proiectelor realizate de arhitecţi, ce vor reda imaginea edificiului 

şi fiinţei Noii Civilizaţii, se vor putea identifica inginerii şi 

managerii necesari pentru implementarea acestor realităţi. 

Aceştia, desigur, vor îndeplini ei înşişi condiţiile de la secţiunea 

C de mai sus. Chemarea/atragerea lor se poate face fie prin ofertă 

publică, fie prin contacte/recomandări personale din partea 

membrilor stuff-ului deja implicaţi în echipă, şi evident, în 

funcţie de calificarea acestora cu privire la sarcinile de realizat 

pentru implementarea proiectului civilizaţiei viitoare. Desigur 

că un sprijin substanţial va fi oferit şi din partea altor puteri (mai 

puţin lumeşti) precum şi prin acţiunea unor legi cosmice, între 

care cele din categoriile sincronicităţilor şi afinităţilor/atracţiilor 

individuale. În fapt unul dintre principiile de selecţie a 

personalului din cadrul sutff-ului va fi acela al rezonanţei 

(simplu exprimat, ei se vor alege singuri în momentul în care îşi 

reamintesc cine sunt şi ce au de realizat în aceste momente de 

tranziţie planetară). 

4. Finalizarea proiectului privind Noua Civilizaţie şi aprobarea 

lui. Echipa complexă a stuff-ului şantierului din România, formată 

din vizionari, arhitecţi, ingineri, consilieri strategici şi manageri, 

va da o formă finală proiectului după solicitarea de aprobare din 
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partea Forurilor Superioare (Coordonatorii din planurile superioare 

ai actualelor transformări planetare), sau mai simplu exprimat, din 

partea Voinţei Divine. Pe baza acestui proiect, se vor realiza în 

paralel: 

a)  strategia operaţională generală de lucru a întregului şantier 

din România; 

b) proiectarea instrumentului necesar implementării imaginii 

noii civilizaţii, ca prototip în România. 

5. Proiectarea şi începerea utilizării instrumentului 

operaţional: federaţia de comunităţi – o lume alternativă 

societăţii actuale. Acest instrument este oarecum asemănător cu 

matriţa/negativul de la turnarea unei forme. Deci el însuşi va fi 

necesar să fie structurat după forma, organizarea şi funcţionarea 

Noii Civilizaţii, însă nu se va confunda cu aceasta, ci reprezintă 

„pod de trecere” (cum l-am numit în secțiunea anterioară), 

structura creatoare a noii civilizaţii; la fel ca şi matriţele, şi 

această structură va fi îndepărtată după ce sunt create şi 

asamblate toate piesele (sistemele, procesele etc.) necesare 

organismului noii civilizaţii (în fapt structura va fi absorbită în 

organismul noii civilizaţii, într-un fel asemănător cum fiinţa 

omizii este absorbită în fiinţa fluturelui când acesta ia naştere). 

Această structură auxiliară a fost numită instrument de lucru mai 

ales datorită rolului activ deopotrivă de structurare (= creare de 

structuri) şi transformare pe care îl are, deoarece ea trebuie să 

realizeze o serie vastă de sarcini între care la loc de frunte se 

situează cele referitoare la transformarea fiinţelor umane, la 

realizarea elementelor componente ale Noii Civilizaţii, la 
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catalizarea procesului de absorbţie a oamenilor din matrixul 

lumii vechi/ al societăţii actuale, precum şi la realizarea tranziţiei 

dinspre legile/ energiile/ realităţile ce definesc matrixul acestei 

lumi spre cele ale matrixului lumii viitoare, printr-un proces 

cursiv şi natural.  

Acest instrument, creat după chipul şi asemănarea Noii 

Civilizaţii, va fi el însuşi o federaţie de comunităţi (aşa va arăta 

viitorul structurilor organizatorice ale Terrei), constituind o 

lume/ realitate/ societate total distinctă, dar care convieţuieşte 

(există şi se manifestă) concomitent în timp şi spaţiu cu cea 

actuală, în zona carpatică. Federaţia va utiliza la început 

energiile, materiile şi diverse alte tipuri de resurse (cum ar fi 

tehnologiile sau o parte din alimentele) din matrixul lumii vechi, 

motiv pentru care va realiza schimburi reciproce cu structurile 

acesteia. Procesul de coabitare şi schimb este esenţial nu numai 

pentru procurarea resurselor, ci mai ales pentru realizarea uneia 

dintre sarcinile de bază ale acestui instrument (al federaţiei de 

comunităţi, deci): de a ajunge la sufletul şi mintea cât mai multor 

fiinţe umane şi a le pune la dispoziţie în mod adaptat necesităţilor 

lor o gamă cât mai complexă de instrumente de transformare şi 

adaptare (a persoanei şi existenţei) la standardele de convieţuire 

în Noua Civilizaţie. Pe parcurs Federaţia comunităţilor va trece 

la utilizarea noilor energii, tehnologii şi resurse, deopotrivă prin 

conectarea la fluxul transformărilor terestre şi cosmice (şi a 

planurilor superioare ale Terrei – eteric, astral, mental şi cauzal) 

cât şi cooperării directe cu fiinţe din alte civilizaţii galactice sau 

din alte linii de evoluţie a vieţii pe Terra (de exemplu cele 

încadrate generic în categoria „spiritele naturii” şi care ne vor 
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învăţa cum să utilizăm noile tipuri de conexiuni, energii şi puteri 

ale tuturor corpurilor noastre umane – de la cel fizic la cel cauzal 

– în sinergie cu toate fiinţele planetei şi în contextul unui matrix 

mai complex de forţe din zonă locală de galaxie). 

6. Începerea operaţiunilor: deschiderea şantierului din 

România. Întreg ansamblul operaţiunilor va debuta, desigur cu 

implementarea federaţiei de comunităţi, adică a instrumentului 

operaţional de structurare a Noii Civilizaţii. În funcţie de resurse 

şi de strategia adoptată de către stuff-ul turnului de control al 

şantierului, federaţia poate începe cu 12 sau 24 de comunităţi, 

localizate de preferinţă în zonele sacre ale spaţiului carpatic. Nu 

intrăm în detalii în acest moment cu privire la elementele 

constitutive ale federaţiei în calitate de instrument (o parte din 

elementele propuse de noi au fost prezentate în proiectul 

Federaţiei Andromeda şi în alte materiale din trecut), ci vom 

încheia subliniind că această federaţie (indiferent sub ce formulă 

va fi proiectată în final) nu reprezintă doar o alăturare de 

comunităţi, ci o lume nouă, în miniatură, cu procesele interne 

existenţiale total diferite de cele ale societăţii actuale. Altfel 

spus, totul va fi nou aici, de la arhitectură şi design, la alimentaţie 

şi vestimentaţie, până la sensul vieţii, stilul de viaţă, de muncă, 

de spiritualitate, de interacţiune între membrii umani şi membri 

din celelalte regnuri ale naturii şi universului; inclusiv organizarea 

şi funcţionarea proceselor interne, legile şi energiile etc. Acest 

instrument va fi şi cel ce va pune în aplicare (va permite lucrătorilor-

în-lumină din România) realizarea concomitentă a celor 6 

coordonate ale Misiunii României. 
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Pentru toate operaţiunile solicitate de punctele 1-6 de mai sus, 

este necesară stabilirea unui comitet de organizare responsabil 

cu formarea echipei stuff-ului şi cu procesele administrative 

conexe şi stabilirea unui prim sediu în calitate de cartier general. 
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IX. PROPUNERE PENTRU CREAREA UNUI 

 CENTRU DE RESURSE ŞI INIŢIATIVE 

„WORLD_SHIFT_ROMÂNIA” 

 

A. Premise  

 

Context 

Trăim vremuri de mari schimbări sociale, spirituale, planetare 

şi cosmice. Umanitatea şi fiecare membru al ei poate şi trebuie să 

joace un rol în această mare serie de revoluţii cumulate. A sosit 

momentul ca România, în mod conştient şi la nivel de populaţie 

(deci printr-o parte semnificativă a destinelor individuale, nu doar 

prin forţele politice, militare şi strategice transcendente cunoaşterii 

publice) să intre în scenă şi să participe prin efort, înţelegere şi 

creaţie proprie la construirea unei noi civilizaţii unitare planetare, 

care să fie deopotrivă integrală (umanitatea să se integreze în 

fluxul natural-cosmic al Vieţii şi Fiinţei), spirituală (la un nivel 

superior de conştiinţă şi sacralitate) şi galactică (capabilă de a se 

alătura activ marii familii de culturi şi civilizaţii din Univers).   

De ce un centru worldshift în România? 

Necesitatea unui astfel de centru derivă din cel puţin următoarele 

catregorii de factori: 

1. Rolul pe care îl are de jucat România prin destinul ei în marea 

transformare planetară;  
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2. Momentul planetar la care a ajuns mişcarea de transformare 

a lumii şi civilizaţiei noastre şi care se apropie de ultimul act 

înainte de „marele salt”, act care necesită intrarea în scenă (şi) a 

oamenilor din România; 

3. Locul şi rolul deosebit de importante pe care le au un 

număr mare dintre destinele fiinţelor născute în România (roluri 

de actori-cheie, atât cei la nivel de elite, cât şi cei care trebuie să 

realizeze o ambianţă de spiritualitate de cel mai înalt nivel –  

„lucrătorii în lumină”); 

4. Faptul că în România o bună parte dintre actorii-cheie încă 

nu sunt suficient de pregătiţi (atât cu privire la înţelegerea 

scenariului transformărilor galactice şi planetare, cât şi cu privire 

la misiunea/destinul lor individual); 

5. Faptul că atât actorii deja pregătiţi (sau care lucrează de o 

bună perioadă de timp) precum şi cei ce de acum încolo îşi vor 

intra în roluri, întâmpină şi vor întâmpina în continuare diverse 

tipuri de dificultăţi, atât în destinele lor individuale, cât mai ales 

în misiunea proprie în scenariul revoluţiei planetare; în acest 

context, solidaritatea, sprijinul reciproc, suportul motivaţional şi 

terapeutic, sinergia eforturilor şi puterea exemplului sunt unele 

dintre cele mai necesare/indispensabile instrumente deopotrivă 

pentru supravieţuire (în special psihică, dar şi fiziologică) şi 

pentru ca fiecare să poată realiza cu optim de eficienţă misiunea 

asumată prin destinul individual şi colectiv al planetei; 

6. Necesitatea de a învinge o uriaşă forţă inerţială, creată de 

paradigmele şi mediul existenţial al societăţii româneşti, forţă care 

destructurează încă de la naştere profilul de pregătire a destinelor 
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persoanelor chemate să rescrie scenariul lumii noastre, şi care 

totodată acţionează în permanenţă ca o piedică, o prăpastie fatală 

şi o mlaştină a degradării din care mereu trebuie să ne scoatem 

unii pe alţii, cei care dorim să mergem mai departe; 

7. Şi nu în ultimul rând, faptul că spaţiul carpatic este unul 

dintre primele locuri din lume unde se vor imagina şi pune în 

aplicare (pentru testare şi dezvoltare) modelele incipiente de 

structuri ale noii civilizaţii planetare (de nivel galactic), 

proiectate şi implementate în principal (dar nu exclusiv) de către, 

cu, şi prin intermediul destinelor şi fiinţelor născute în România. 

Există desigur iniţiative spre diverse tipuri de comunităţi pe toată 

planeta, dar ele nu se încadrează în modelele cerute de viitor; 

important însă este că acestea arată interesul şi atracţia populaţiei 

spre alte forme de existenţă. 

De ce sintagma „World-Shift”? 

Deşi ne apropiem de momentul cheie al marelui salt, umanitatea 

încă nu a ajuns la un limabj comun de exprimare a realităţilor care 

definesc transformările actuale (deopotrivă social-planetare şi 

cosmice); încă mai există diferenţe de percepţie şi de interpretare; 

încă mai persistă mentalităţi, sentimente şi paradigme blocate în 

structuri rigide (derivate din particularităţile vechilor sisteme 

religioase, ştiinţifice, culturale, social-politice etc). 

În acest context, s-a optat pentru conceptul „world-shift” 

întrucât, pe de o parte este o sintagmă „neutră” (altfel spus, un 

element de mijloc, inteligibil de către toate „taberele”), iar pe de 

alta, se află deja în uz, încetăţenit, cu o prestanţă mondială şi 

(poate deloc nesemnificativ) cu resurse (material-energetice şi 
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spirituale) şi suport de imagine (prin oamenii care l-au utilizat sau 

accesat, precum şi prin liderii care au aderat la diverse mişcări ce 

au folosit chiar această sintagmă) (a se vedea  lista site-urilor şi 

personalităţilor worldshift – Anexele 2,3,4 precum şi listele  

membrilor „The World Commission on Global Consciousness & 

Spirituality” şi respectiv ai Declaraţiei de la Budapesta: „Shifting 

a New Thinking and A New Civilization” din Anexa 5.1) 

Chiar în această Declaraţie găsim o definiţie destul de 

semnificativă pentru conceptul „căii de mijloc” adoptate: 

„We believe that the world can be constructively changed; 

a new civilization can be created. We call on governments, 

businesses, educators, artists, scientists, activists and all 

concerned citizens to join their commitment to ours. We call on 

people in every walk of life to become aware of the critical 

nature of the world situation and use the power of new thinking 

and acting to bring about the necessary changes.  The wise 

people of all traditions have admonished us to see humanity as 

one family, to honor the sanctity of life and creation, to nurture 

love and compassion and to apply the golden rule of treating 

others as we want to be treated ourselves. For the first time in 

history, the application of this wisdom is not only a 

precondition of personal growth and fulfillment, but also a 

precondition of human survival.” 
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B. Misiune 

 

Centrul World-Shift/RO porneşte cu sarcina de bază de a 

pregăti România* pentru misiunea sa în contextul transformării 

civilizaţiei şi planetei noastre. În acest sens centrul va fi 

deopotrivă: 

1. o structură-suport, catalizatoare, amplificatoare şi 

stabilizatoare a proceselor de ridicare a nivelului conştiinţei 

individuale şi colective a „persoanelor chemate” din spaţiul 

carpatic (= crearea „reţelei de lumină” în România prin 

unificarea muncii tuturor „lucrătorilor în lumină” având ca 

finalitate fundamentarea şi fixarea în realitatea materială şi 

socială  a unei ambianţe/aure de înaltă puritate, spiritualitate şi 

putere transformatoare),  

2. o bază de antrenament, perfecţionare şi adaptare a 

actorilor-cheie ce activează deja, sau urmează să fie 

implementaţi în scenariul global al transformărilor civilizaţiei şi 

vieţii pe planeta noastră (actorii-cheie sunt cei ce proiectează 

şi/sau implementează structurile noii lumi; rolurile lor sunt în 

special de: „arhitecţi”, „ingineri” şi „manageri de programe” pe 

„şantierul” noii civilizaţii). 

3. un instrument de realizare a infrastructurii necesare 

(pe de o parte la nivel de oameni, relaţii între aceştia şi echipe de 

lucru, pe plan local/carpatic şi mondial, iar pe de alta la nivel 

deopotrivă pământesc/social şi spiritual/cosmic) pentru ca 

România să se poată integra cât mai eficient în rolul pe care îl 
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are de jucat în aceste momente de trecere de la vechea la noua 

civilizaţie planetară. 

 

C. Destinatari/ populaţie ţintă 

 

Centrul World-Shift/RO se adresează cu prioritate populaţiei 

României. El are în vedere asigurarea suportului necesar pentru 

ca două dintre categoriile de bază ale participanţilor la 

transformările planetare şi cosmice să îşi poată desfăşura 

misiunile cu maxim de eficienţă: 

a) Actorii-cheie = persoanele care sunt chemate prin 

destinul lor (şi pregătirea din timpul ultimelor vieţi) să activeze 

în poziţiile cheie ale proceselor de transformare planetară, adică 

acele persoane cu roluri de: 

1. „proiectanţi” = cei care, prin misiunea lor, au făcut o 

„excursie” în viitorul lumii noastre; au înţeles-o, au trăit-o în fiinţa 

lor, iar acum pun pe tapet schiţele pentru a o realiza prin noi înşine, 

în realitatea imediată a planetei şi civilizaţiei umane 

2. „manageri de program” = persoanele care au deopotrivă 

capacitatea de a înţelege proiectul noii lumi, la înălţimea uriaşă 

a paradigmelor ei, precum şi abilitatea de a organiza resursele 

(oameni, instituţii, procese de transformare, materie şi energie 

etc) în sensul realizării în mod concret a viziunii proiectanţilor 

3. „ingineri de şantier” = persoanele care înţeleg viziunea 

noii lumi, sunt armonizaţi ca fiinţe cu profilul (conştiinţa şi 

trăirea) cerut de ea, şi au în acelaşi timp cunoştinţe, competenţe 
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şi diverse alte tipuri de puteri personale de a face în mod concret 

realizabile diverse realităţi particulare (tehnice, medicale, 

biologice, sociale, spirituale etc) din marele puzzle al noii civilizaţii. 

b) Lucrătorii în lumină = acele persoane care au ca sarcină 

să contribuie la crearea şi fundamentarea (menţinerea până la 

stabilizare, echilibrare, prin înseşi fiinţa, efortul şi activităţile/ 

manifestările lor), a noii grile/ ambianţe/ matrix/ conştiinţe 

planetare de înaltă spiritualitate. O anumită parte dintre ele sunt 

şi „actori-cheie”, dar marea majoritate au rolul principal de a 

spiritualiza (prin fiinţa, efortul şi activităţile realizate în această 

lume) mediul existenţial românesc potrivit cu standardele noilor 

paradigme; adică de a o transforma dintr-o stare mistică şi 

inconştientă (unire inconştientă cu Dumnezeu şi cu Natura), în 

una de trăire şi manifestare trezită/conştientă de sine (asumată, 

responsabilă şi creativă) a fiinţei umane prezente şi viitoare. 

Omul din România, la fel ca şi cel de pretutindeni trebuie să se 

conştientizeze ca Fiu de Demiurg: creator de lumi existenţiale 

pentru evoluţia fiinţelor (aceasta este temă colectivă a umanităţii 

şi o parte din „revelaţia marelui salt”) la nivel cosmic. 

Pentru fiecare dintre aceste categorii centrul va structura 

modalităţi specifice, unele dintre ele predefinite (standard, 

derivând fie din specificul activităţilor, sau din experienţa 

iniţiativelor derulate pe mapamond până în prezent), altele ce se 

vor naşte din necesităţile concrete de lucru ale persoanelor 

implicate. 
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C. Funcţiuni/obiective de bază 

 

1. Informare/orientare universală – predarea/preluarea 

informaţiei necesare înţelegerii concomitente şi corespunzătoare 

a următoarelor procese: 

- condiţia umanităţii (şi a omului individual) potrivit evoluţiei 

cosmice, a marelui proiect galactic şi planetar, a destinelor 

fiinţelor umane născute în ultimele generaţii; (multă lume din 

România deşi are acces la surse şi căi spirituale dintr-o gamă 

extrem de variată, nu a conştientizat încă în ce constă evoluţia 

umană, care sunt temele şi ce trebuie să realizeze individul şi 

umanitatea; iar paradoxul face că o bună parte dintre aceia care 

chiar muncesc în sensul acestor teme şi le fac corect, au o 

înţelegere greşită a scopului lor, astfel încât reprezintă chiar o 

frână în calea realizării conştiinţei globale şi a unificării 

umanităţii cu fluxul de Viaţă şi Fiinţă – ei sunt elevii silitori 

individual, dar care împiedică şcoala să evolueze în întregime); 

- imaginea de ansamblu a marelui proces de transformare/ 

revoluţie/apocalipsă care se petrece de câteva zeci de ani şi a 

momentului şi cerinţelor actuale de manifestare/acţiune la nivel 

de specie/ umanitate  

2. Realizarea Amintirii de Sine – trezirea, conştientizarea, 

înţelegerea destinului propriu, a misiunii în această existenţă, a 

modalităţilor sub care se poate ea realiza şi a contextului/locului 

în care persoana şi destinul sunt chemate să acţioneze; 
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3. Calificare proprie – dobândirea cunoştinţelor/ competenţelor/ 

nivelului de puritate şi fiinţare (conştiinţă) suplimentare, 

necesare potrivit misiunii existenţiale şi rolului în scenariul de 

transformare a civilizaţiei (mare parte din această calificare s-a 

realizat prin evenimentele destinului; mai trebuie ca ea să fie 

conştientizată şi lecţiile învăţate în profunzime). Unele aspecte 

ţin de puterea de a face lucruri în lumea aceasta, altele de 

ridicarea nivelului propriu de vibraţie (= spiritualizare). 

4. Suport psihic, moral, motivaţional, terapeutic – necesar 

energizării, „reparării” sau preîntâmpinării producerii de „leziuni”/ 

„dereglări” din partea lumii celei vechi.  

5. Interfaţă de relaţie între cei care fac parte din aceleaşi 

echipe – majoritatea rolurilor în scenariul lumii sunt create să 

lucreze împreună, în echipe complexe; centrul facilitează 

regăsirea şi cunoaşterea reciprocă a membrilor acestor echipe, 

cultivarea relaţiilor interpersonale, realizarea ambianţei şi 

suportului pentru funcţionarea eficientă a echipelor etc. 

6. Schimburi de experienţă, informaţie, înţelegere, competenţe 

între diverse persoane şi echipe – datorită complexităţii 

transformărilor prin care trece acum lumea noastră, complexitate 

regăsită atât în destinele individuale cât şi în marele proces de 

schimbare planetară şi cosmică, nimeni nu le poate cunoaşte, 

înţelege şi face pe toate deodată. Doar pe măsură ce omul 

individual şi împreună cu echipele parcurge paşi pe calea 

realizării misiunii în lume, va simţi uneori nevoia personală, 

alteori se va impune prin forţa împrejurărilor, necesitatea de a 

lărgi orizontul de cunoaştere, înţelegere, competenţe şi implicare 
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proprie în diverse locuri sau scenarii. Centrul va oferi suportul 

necesar up-datării proprii în acest sens. 

7. Catalizator de resurse existenţiale – de la materie şi 

energie, până la relaţii, contacte, logistică, imagine şi alte aspecte/ 

instrumente necesare oricărei întreprinderi în lumea oamenilor. 

8. Crearea platformei de suport pentru aducerea pe lume a 

creaţiei/inovaţiei (conform destinului propriu fiecăruia dintre 

cei chemaţi cu roluri de actori-cheie) şi apoi de promovare a 

persoanei şi operei pentru a fi plasată la locul potrivit în puzzle-

ul noii lumi. 

9. Trezirea şi/sau activarea (punerea în mişcare a) românilor 

care încă mai rătăcesc prin universuri străine rostului lor în 

această lume. 

 

D. Structura organizaţională şi juridică 

 

a) Structura organizaţională  

World-Shift/ RO poate fi realizată sub mai multe formule de 

organizaţii, dintre care cele mai viabile sunt următoarele: 

1. Organizaţie-club, deschisă (semi-formală): 

- beneficiază de identitate proprie, dar cel mai mult se 

utilizează numai identitatea de nume şi de viziune/ misiune; 

- are un minim de personal administrativ, de obicei voluntar: 

preşedintele/ coordonatorul şi secretara;  
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- are un minim de cerinţe pentru dobândirea calităţii de 

membru şi o libertate aproape totală pentru toţi membrii (cu 

privire la implicarea sau nu în activităţile clubului); oricine poate 

să vină şi să plece oricând din club, precum şi din activităţile în 

care se implică (pe obrazul propriu, desigur); 

- activităţile iau naştere şi se derulează de obicei prin 

iniţiative ad-hoc între membri; 

- resursele se strâng mai greu; de obicei prin cotizaţii ale 

membrilor, sau „simpatii” din partea unor persoane sau firme 

bogate; 

- de obicei nu este calificată (nu poate) să realizeze proiecte/ 

programe semnificative (este o organizaţie mai mult de socializare 

şi de dezvoltare sau satisfacere a unor necesităţi proprii, creată 

de membri pentru ei înşişi – luaţi exemplu clubul pasionaţilor de 

şah sau de alpinism). 

2. Organizaţie standard, formală/structurată: 

- presupune elemente de identitate concret şi puternic 

formulate şi manifestate: misiune, obiective, valori/deontologie 

şi/sau cultură organizaţională, statutele membrilor, simboluri de 

identitate etc.; 

- are personal şi organigramă special adaptate la misiunea şi 

obiectivele propuse; personalul se recrutează pe bază de 

calificări, competenţe, motivaţie etc. (ca la orice firmă), dar 

remuneraţiile sunt în funcţie de capacitatea echipei de a atrage 

resurse; pentru început organizaţia se bazează pe aport voluntar 

de muncă, implicare, competenţe şi cunoştinţe calificate; 
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- lucrează pe bază de strategii proiectate (gândite managerial) 

cu alocare de resurse pe bază de proiecte/programe şi pe criterii 

de eficienţă; 

- necesită responsabilitate şi seriozitate din partea personalului 

cu funcţii de bază (cel din organigramă) indiferent că este 

remunerat sau nu; 

- are aptitudinea de a realiza orice fel de proiect în conformitate 

cu ţelurile propuse (şi în măsura, desigur, a resurselor pe care le 

atrage); 

- poate fi finanţată fie permanent (cu buget propriu ca o 

instituţie publică), fie pe bază de programe sau agende de lucru, 

atât de către persoane fizice (în special cei cu resurse mari) cât 

şi de firme sau instituţii naţionale/ internaţionale. 

3. Organizaţie formală, dar „relaxată” 

- presupune că are identitate puternică, organigramă, 

personal şi imagine la fel ca şi organizaţia-tip de la punctul 2, 

dar nu  se omoară cu proiecte-programe şi nici cu lucrul intensiv 

ca la o firmă; 

- personalul de obicei este mai mult voluntar (chiar şi cel 

administrativ de bază, managerul/preşedintele sau contabilul, de 

exemplu); cam toţi membri se mai ocupă şi cu altceva în vieţile lor 

şi alocă o parte mică din timpul zilnic organizaţiei; dar cei care sunt 

aleşi în funcţii de administrare sunt persoane serioase care îşi fac 

treaba; 

- activităţile sunt o medie între „relaxarea” de la organizaţia-

club şi goana după proiecte/programe  şi resurse, de la organizaţia-



Aurelian Burcu                  *               Pași către Noua Civilizație a Terrei 

175 

 

standard; în plus organizaţia se preocupă în principal de interesele 

membrilor sau a ceea ce propun ei, şi nu se leagă atât de mult de 

strategiile public afirmate sau stabilite iniţial (este un fel de 

organizaţie cu drum şerpuit, elegant spus „flexibilă” în existenţa 

ei). 

4. Reprezentanţă a unei organizaţii din străinătate  

- în această situaţie structura organizaţională va fi cea 

solicitată de organizaţia-mamă, şi care poate fi una asemănătoare 

cu a ei, poate fi doar de agenţie/reprezentanţă sau alta în funcţie 

de strategiile concrete adoptate. 

5. Organizaţie incubată = program sau departament în 

cadrul unei organizaţii existente deja 

- practic e un fel de „stat în stat”, dar are avantajul de a 

beneficia de resursele, logistica şi imaginea organizaţiei 

incubatoare, urmând ca pe măsură ce se dezvoltă, să poată 

dobândi o tot mai mare identitate proprie, iar în final să devină 

organizaţie de sine stătătoare; există, desigur, o listă lungă cu 

avantaje şi una la fel de lungă cu dezavantaje (pe care le vom 

discuta în direct cu cei eventual interesaţi). 

6. Universitate  

- în acest caz ar fi o universitate deschisă, non-formală, care 

în afară de programe educaţionale (informare, calificare) ar oferi 

şi consultanţă, programe de interacţiune socială şi schimb de 

resurse, programe manageriale pe proiecte mai vaste, naţionale şi 

internaţionale, programe de PR şi promovare a valorilor (oameni 

şi creaţiile lor) etc.;  
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- sub aspect administrativ, ar funcţiona după modelul 

Universităţilor Populare din Europa, combinat cu noul model al 

universităţilor on-line (detalii vor fi oferite la cerere, celor 

interesaţi). 

7. Organizaţie instituţionalizată 

- acest lucru înseamnă că se înfiinţează sub tutela şi din 

resursele statului sau a unei instituţii publice (exemplu: Casele 

Municipale de Cultură sunt instituţii în subordinea Primăriilor; 

alt exemplu: Universitatea Populară din Cluj este o organizaţie 

distinctă, dar care funcţionează ca program incubat în Casa 

Municipală); 

- teoretic, şi World-Shift/RO poate începe fie ca o instituţie 

în subordinea unei alte instituții centrale guvernamentale (mai 

greu în perioade de criză) sau în subordinea unei instituţii 

publice locale (Consiliul Judeţean, Primăria, Casa de Cultură 

Municipală, o universitate de stat, etc.); 

- mai mult, dacă World-Shift/RO se va proiecta ca Universitate 

de tipul Universităţii Multiculturale sau Universităţii Populare 

(din cadrul Casei Municipale de Cultură) o poate chiar înlocui 

pe aceasta; dacă există adeziunea şi a altor comunităţi (municipii) 

din ţară, modelul se va putea extinde extrem de uşor formând 

reţeaua la nivel naţional (şanse ar fi întrucât toate universităţile 

populare nu mai fac mare lucru, misiunea lor fondatoare fiind 

depăşită de istorie; problema este că ar trebui înlocuiţi nişte 

funcţionari publici). 
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b) Baza juridică şi contabilă 

Sub aspect economico-juridic, din gama destul de largă de 

posibilităţi legale, cele mai eficiente, în special sub aspectul 

imaginii, puterii de a atrage sau primi resurse (inclusiv din partea 

instituţiilor statului), de a folosi forţă de muncă neremunerată, 

de a beneficia de înlesniri fiscale etc., se impun cu prioritate 

următoarele două versiuni: 

- fundaţie 

- asociaţie 

Fundaţia este de departe cea mai eficientă structură potrivit 

criteriilor de mai sus, dar şi cea mai scumpă la înfiinţare. În 

situaţia în care centrul se structurează ca reprezentanţă a unei 

organizaţii internaţionale, atunci structura juridică va fi decisă 

de organizaţia-mamă. 

Desigur, pentru situaţia în care World-Shift/RO este structurată 

incubat sau în subordinea unei instituţii publice (centrale sau locale) 

ea poate fi (cel mai eficient şi cel mai probabil): 

- fundaţie 

- instituţie autonomă, departament sau alt aspect instituţional 

de drept public (în funcţie de situaţia concretă) 

 

E. Platforma de proiecte şi programe 

 

Versiunea reală a platformei de activităţi va putea fi realizată 

numai după ce se finalizează proiectarea/fondarea organizaţiei, 

pentru că în cea mai mare parte depinde de felul cum, cu ce şi cu 

cine va lucra World-Shift/RO. 
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Totuşi, pornind de la misiunea de bază şi de la funcţiile pe 

care trebuie să le realizeze World-Shift/RO, putem întrevedea 

unele dintre acţiunile standard chiar de la start-up: 

a) Realizarea ansamblului de activităţi necesare proiectării şi 

scoaterii în lume a oricărei organizaţii (operaţiuni administrative, 

logistice, de imagine şi marketing, strategii, parteneriate, resurse 

primare, secretariat, spaţii şi dotări etc.); 

b) Crearea unei baze de date cu informaţii de toate tipurile 

utilitare: cărţi, site-uri, filme, documentare;  

c) Crearea/fundamentarea unei locaţii şi ambianţe pentru 

socializare şi interacţiune/dialog între membri prezenţi şi viitori; 

evident aici se include şi locaţia principală a secretariatului; 

d) Organizarea activităţilor de seminarii/workshop-uri explicative 

sau pentru schimburi de experienţă, cunoştinţe şi resurse necesare 

calificării individuale (începând chiar cu primii membri); 

e) Crearea unei baze de date şi a unei reţele de suport cu 

personalităţi şi firme, prin contactul şi atragerea (cel puţin la 

nivel de simpatie) a cât mai multor persoane „utilitare” pentru 

centru (funcţionari publici, lideri de opinie sau valoare, funcţionari 

în firme de renume etc.); 

f) Lansarea unor iniţiative şi strategii de atragere de fonduri 

semnificative pentru start-up; etc 

 Crearea/fondarea şi pornirea World-Shift/ RO se poate 

realiza sub două forme principale: 
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a) de jos în sus – pornind de la membri fondatori şi apoi 

crescând prin atragerea de noi membri, resurse şi suport din 

partea liderilor/personalităţilor mari (de interes pentru misiunea 

organizaţiei), a firmelor (sau oamenilor de afaceri privaţi) ori 

fundaţiilor mari; 

b) de sus în jos – mai înainte de a se începe proiectarea 

organizaţională, se „vinde” (promovează) ideea unui „mare 

rechin” (în sensul omenesc al cuvântului...), fie el persoană 

fizică sau firmă care să pună la bătaie resursele; promotorii ideii 

se angajează ca de acele resurse să înfiinţeze, managerieze, 

dezvolte şi producă rezultatele cerute de misiunea şi obiectivele 

organizaţiei (practic este ca şi la fondarea unei afaceri: cine dă 

banul stă şi se uită; ceilalţi muncesc); această strategie se aplică 

şi pentru situaţia în care organizaţia ar fi incubată în cadrul unei 

instituţii publice. 

Fiecare dintre cele două strategii are deopotrivă avantaje şi 

dezavantaje inerente. 
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ANEXE 

 

Prezentarea de faţă se completează pentru înţelegerea aprofundată 

a momentului, contextului, necesităţii şi formelor sub care poate fi 

realizat World-Shift/RO cu următoarele anexe: 

Anexa 1 – Diagrama determinantelor fundamentale ale Conștienței 

Depline pentru condiția umană de Maestru Creator Divin Universal. 

(din motive tehnice  și editoriale) este plasată la finalul cărții) 

Anexa 2 – Lista unora dintre site-urile de referinţă privind 

personalităţile, programele, paradigmele şi comunităţile „world-

shift” de pe mapamond 

Anexa 3 – Autori şi lideri de opinie de talie mondială care au 

explicat prin lucrările lor (ştiinţifice sau literare) transformările prin 

care trece planeta şi civilizaţia noastră 

Anexa 4 (1-5) – Conţine 5 fişiere cu site-uri, liste de cărţi din topul 

celor studiate pe mapamond în ultimii 30 de ani (unele au şi o scurtă 

prezentare, cum ar fi lista New-Age), documentare şi nume mari de 

oameni de ştiinţă care au adus pe lume paradigmele şi invenţiile pentru 

noile tehnologii de tip star-trek şi mai departe). Colecţia cuprinde site-uri 

dintre cele mai studiate de pe planetă în acest moment cu privire la 

transformările lumii noastre, în special străine, dar şi câteva dintre cele 

româneşti. Unele dintre acestea (cum ar fi www.divinecosmos.com sau 

www.thenewcall.org  conţin şi volume de sinteze extraordinar de utile 

mai ales celor care nu au timp să reia informaţia din sutele şi sutele de 

cărţi de ştiinţă/ religie/ civilizaţii/ istorie etc); altele, precum 

www.cosmicawareness.org, www.bibliotecapleyades.net sunt totodată şi 

veritabile ghiduri-suport informaţionale) 

Anexa 5. The World Commission On Global Consciousness & 

Spirituality 

http://globalspirit.org/index.php
http://globalspirit.org/index.php
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Anexa 6 (1) – Conţine portalul mondial al comunităţilor de toate 

tipurile; exemplificativ şi sugestiv am selectat dintre acestea tipul 

comunităților de cele de viaţă integrală (convieţuire comunitară), dar 

intrând pe portalul mondial (pe link-ul din anexă) puteți descoperi peste 

600 de comunități mondiale (și link-urile spre site-urile lor) catalogate 

în mai multe tipuri (de conviețuire, ecologice, spirituale etc). 

*** 

Anexa 2 – Lista unora dintre site-urile de referinţă privind 

personalităţile, programele, paradigmele şi comunităţile „world-shift” de 

pe mapamond 

 

*site-urile sunt în ordinea culegerii lor de pe internet, nu a importanţei 

1. http://ervinlaszlo.com/ 

2. http://ervinlaszlo.com/forum/ 

3. http://www.worldshiftnetwork.org 

4. http://www.globalcooperationproject.org/ 

5. http://www.globalshiftu.org 

6. http://www.awakeningmind.org/world_commission 

7. http://www.shiftinaction.com 

8. http://www.enlightennext.org 

9. http://www.newdimensions.org 

10. http://www.noetic.org/ 

11. http://www.alignment2012.com 

12. http://www.workingwithoneness.org 

13. http://worldshift2012.org/ 

14. http://www.globalonenessproject.org/ 

15. http://www.shiftoftheages.com/ 

16. http://shiftoftheage.wordpress.com/ 

17. http://www.heartcom.org/GalacticShift.htm 

18. http://lightgrid.ning.com/  

 

 

http://ervinlaszlo.com/
http://www.worldshiftnetwork.org/
http://www.globalshiftu.org/
http://www.awakeningmind.org/world_commission
http://www.enlightennext.org/
http://www.noetic.org/
http://www.alignment2012.com/
http://www.workingwithoneness.org/
http://worldshift2012.org/
http://www.globalonenessproject.org/
http://www.shiftoftheages.com/
http://shiftoftheage.wordpress.com/
http://www.heartcom.org/GalacticShift.htm
http://lightgrid.ning.com/
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(Society) WorldShift 2012 

WorldShift 2012 is a new movement that draws attention to the global state 

of social, economic and environmental emergencies we now face. It 

proposes a series of actions and solutions to help humanity deal with the 

problems we may encounter. WorldShift 2012 seeks to unite and engage 

everyone in this process by signing the WorldShift 2012 Declaration and to 

collectively and consciously commit to the process of transformational 

change required. WorldShift 2012 was initiated by The Club of Budapest 

with the support of Campaign Promotions, Positive TV and Events4Change 

and cooperating partners including The Alliance for a New Humanity, The 

Goi Peace Foundation, The Institute of Noetic Sciences, The State of the 

World Forum, First Noosphere World Congress, HUB (Humanity Unites 

Brilliance), Architects of a New Dawn, The Art of Living Foundation, The 

Jane Goodall Institute, Renaissance2, The Lifeline, The World Wisdom 

Council, The WorldWide Fund for Nature and 999 It's Time with other 

organisations joining daily. 

http://worldshift2012.org 

(Education) The World Commission on Global Consciousness and 

Spirituality 

The World Commission on Global Consciousness and Spirituality cultivates 

a growing community of people from diverse cultural, religious,disciplinary 

and spiritual orientations to promote global wisdom, vision and values. The 

Commission is action oriented and acknowledges awakening consciousness 

and spirituality as transformative powers for the common good. 

http://www.awakeningmind.org/world_commission 

(Education) Global Shift University 

GlobalShift University (GSU) is a new global university with a vital 

mission. The GSU is here to educate and train a new generation of positive 

change agents who will work in existing and newly created public and 

private institutions towards the solution of the world’s most vexing and 

universal problems, those undermining the attainment and sustainability of 

productive, happy and healthy human life, ecological equilibrium and world 

peace.  

http://www.globalshiftu.org 

(Spirituality) The Art of Living Foundation 

http://worldshift2012.org/
http://www.awakeningmind.org/world_commission
http://www.globalshiftu.org/


Aurelian Burcu                  *               Pași către Noua Civilizație a Terrei 

183 

 

The Art of Living Foundation, established by H.H. Sri Sri Ravi Shankar in 

1981, is a global service project that formulates and implements lasting 

solutions to conflicts and issues faced by individuals, communities and 

nations. One of the largest volunteer-based organizations in the world, the 

foundation’s work has touched more than 300 million people spanning over 

140 countries. The Art of Living initiatives strive to uphold the dignity of 

every human being on this planet, offering each individual a stress-free 

mind, a healthy body and the opportunity to maximize their potential for 

personal and spiritual growth. The Art of Living Foundation is an 

international Non-Governmental Organization (NGO) in special 

consultative status with the Economic and Social Council (ECOSOC) of the 

United Nations participating in a variety of committees and activities 

relating to health, education, sustainable development and conflict 

resolution. The Foundation has accredited representatives at the United 

Nations in New York, Geneva and Vienna and also works in formal 

consultation with the World Health Organization (WHO): "Development of 

a Global Health Policy for the 21st Century"  

http://www.artofliving.org 

 (Society) World Culture Forum 

The World Culture Forum, situated in Dresden (Germany), is committed to 

the establishment of a healthy balance between the six facets of our culture, 

defined as: science, art, politics, religion, economics and media. For this 

reason, the World Culture Forum condemns the domination of any single 

cultural area, as it threatens our cultural balance and livelyhood. Its 

ambition is to create a „culture in balance”, an equal coexistence of mental, 

cultural, religious and artistic values in addition to economical mindset. 

http://www.wcf-dresden.org 

(Education) The Institute of Noetic Science 

The Institute of Noetic Sciences is a nonprofit membership organization 

exploring the frontiers of consiousness. The IONS employs the rigor of 

science, balanced by personal and collective wisdom, to support a shift in 

consciousness that transforms present global conditions into a world 

grounded in freedom, wisdom, and love. The institute serves an emerging 

movement of globally conscious citizens dedicated to manifesting our 

highest capacities.  

The Institute of Noetic Sciences (IONS) builds bridges between science and 

http://www.artofliving.org/
http://www.wcf-dresden.org/
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spirit, researches subtle energies and the powers of healing, inquires into the 

science of love, forgiveness, and gratitude, studies the effects of conscious 

and compassionate intention, seeks to understand the basis of prevailing 

worldviews and practices freedom of thought and freedom of spirit. 

http://www.noetic.org 

(Society) Global Challenges Network e.V. 

Global Challenges Nework was founded by Professor Hans-Peter Dürr, 

recipient of the Right Livelihood Award in l987. GCN encourages the 

cooperation of all societal groups to achieve problem solving actions. 

Science, economy, media, initiatives and engaged citizens provide an 

interdisciplinary approach to selected projects. All institutions and projects 

base their activities on a concrete contribution to garantee a future for life 

and environment. 

http://www.gcn.de 

(Peace) Goi Peace Foundation 

The mission of the Goi Peace Foundation is to bring together people in 

wisdom, united in their hearts toward the common goal of peace on Earth. 

By encouraging public awareness of peace and by building cooperation 

among individuals and organizations in all fields, including education, 

science, culture and the arts, the Goi Peace Foundation aims to build an 

international peace network and to stimulate the global trend toward a 

culture of peace. 

http://www.goipeace.or.jp 

** 

Alte site-uri privind mişcările mondiale world-shift şi conştiinţa unităţii 

 

http://www.uevn.org/ - Utopian EcoVillage Network Federation 

http://www.victorycities.com/ - the city of the future 

http://communitiesofthefuture.org - WELCOME to Communities of the 

Future (CoTF). an evolving 21st century network of people and 

organizations throughout the U.S.A, Europe and other countries that are 

working in collaboration to develop new concepts of governance, economic 

development, leadership, and education/learning as a response to a fast-

paced, interconnected, and increasingly complex world. 

http://www.transitionnetwork.org/  The purpose of this website is to: 

http://www.noetic.org/
http://www.gcn.de/
http://www.goipeace.or.jp/
http://www.uevn.org/
http://www.victorycities.com/
http://communitiesofthefuture.org/
http://www.transitionnetwork.org/
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provide an introduction to the concepts, principles and practices of 

Transition around the world 

show you how to go about setting up and developing a Transition Initiative 

in your locale 

help you deal with some of the objections you may come up against 

identify training that you may need as your initiative progresses 

enable you to connect to other Transition Initiatives around the world 

find out more about specific projects that Transition groups are engaging in 

enable you to find people involved in Transition based on their particular 

area of interest or location 

What we can't do is give you all the answers - we can help you access a lot 

of the resources and projects that other transitioners have been working on - 

but you're going to have to figure some of them out for yourself. And when 

you have, make sure you let the rest of us know about them. 

 

Alte comunităţi de tipul „transition town” pot fi preluate de pe site-ul 

http://www.transitionnetwork.org/;  

câteva dintre ele le redam mai jos 

 

   Transition Towns WIKI  

A Transition Initiative is a community working together to look Peak Oil 

and Climate Change squarely in the eye and address this BIG question 249  

      Boulder Co, USA  

The objectives of TRANSITION BOULDER COUNTY are: To raise public 

awareness of the issues associated with climate change and the peaking of 

global oil supplies, encouraging communities in the area to adopt the 

Transition Model in order to unleash the collective genius of the local 

community 244 3   

    Sandpoint, ID, USA  

It has been quite a journey so far. Our group started on February 24th, 2008 

and on June 1st we received the official designation as Transition Town. 

177 4    

   Ketchum, ID, USA  

Community Rising is a grassroots initiative seeking local solutions to 

http://www.transitionnetwork.org/community/support/12-ingredients
http://www.transitionnetwork.org/about/principles
http://www.transitionnetwork.org/resources/transition-primer
http://www.transitionnetwork.org/community/support/7-buts
http://www.transitionnetwork.org/about/training
http://www.transitionnetwork.org/initiatives
http://www.transitionnetwork.org/projects
http://www.transitionnetwork.org/people
http://www.transitionnetwork.org/#CheerfulDisclaimer
http://www.transitionnetwork.org/resources
http://www.transitionnetwork.org/projects
http://www.transitionnetwork.org/
http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=43%3Atransition-towns&id=7%3Atransition-towns-wiki&option=com_weblinks&Itemid=86
http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=43%3Atransition-towns&id=8%3Aboulder-co-usa&option=com_weblinks&Itemid=86
http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=43%3Atransition-towns&id=9%3Asandpoint-id-usa&option=com_weblinks&Itemid=86
http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=43%3Atransition-towns&id=10%3Aketchum-id&option=com_weblinks&Itemid=86
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address two of the greatest challenges of our time: 

Climate Change and Peak Oil. We started a transition initiative in our 

community because we are concerned about these realities. We believe that 

our community presently lacks the resilience to enable us to weather the 

severe energy shocks that will accompany peak oil and maintain our quality 

of life. 191 5  

     Lyons Co, USA  

We have joined together to explore ways to proactively respond to climate 

change, peak oil, and other economic and environmental challenges by 

creating a more engaged, resilient, healthy, sustainable, and connected 

community. 160 6    

   Santa Cruz, CA, USA  

Our mission is to be a catalyst for Santa Cruz' relocalization—the 

development of local self-reliance in food, energy, transportation, media, 

systems of care, economy and the arts—through a broadly inclusive 

community-building process. 307 7  

     Montpelier, VT, USA  

TRANSITION VERMONT's mission is to catalyze, inspire, encourage, 

network, support and train communities in Vermont as they consider, adopt, 

adapt and implement Transition Initiatives. 229 8      Portobello,Scotland  

Portobello, Scotland’s first Transition Town. 

We believe that the huge wave of communities around the UK – whether 

they’re transition Towns, Going Carbon Neutral, Sustainable, Community 

Buy Outs, kicking out plastic bags or getting more local food bought and 

sold, are showing that people have had enough of the way we've been doing 

things - and that there is another way - or lots of them! 168 9    

   Biggar, Scotland  

Site for Carbon Neutral Biggar 160 10    

   North-Howe, Scotland  

North Howe covers three local community council areas, including seven 

small and tiny villages. There are three community halls, one primary 

school, one post office/shop that is under threat of closure and no pubs. 

Hmm – we are planning to redress this last omission by instigating a 

http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=43%3Atransition-towns&id=11%3Alyons-co&option=com_weblinks&Itemid=86
http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=43%3Atransition-towns&id=12%3Asanta-cruz&option=com_weblinks&Itemid=86
http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=43%3Atransition-towns&id=13%3Amontpelier-vt-usa&option=com_weblinks&Itemid=86
http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=43%3Atransition-towns&id=14%3Aportobelloscotland&option=com_weblinks&Itemid=86
http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=43%3Atransition-towns&id=15%3Abiggar-scotland&option=com_weblinks&Itemid=86
http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=43%3Atransition-towns&id=16%3Anorth-howe-scotland&option=com_weblinks&Itemid=86
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Travelling Transition Tavern, which turns out to be a very popular idea! 254 

11   

    Forres, Scotland  

TTF meet to find practical solutions in Forres. Everyone is welcome. We 

are lucky to already have a large number of community initiatives among 

us. Let us all work together. 180 12  

     Arran and the Holy Isle  

New initiative 

     Global Ecovillage Network  

The Global Ecovillage Network is a global confederation of people and 

communities that meet and share their ideas, exchange technologies, 

develop cultural and educational exchanges, directories and newsletters, and 

are dedicated to restoring the land and living "sustainable plus" lives by 

putting more back into the environment than we take out. Network members 

include large networks like Sarvodaya (11,000 sustainable villages in Sri 

Lanka); EcoYoff and Colufifa (350 villages in Senegal); the Ladakh project 

on the Tibetan plateau; ecotowns like Auroville in South India, the 

Federation of Damanhur in Italy and Nimbin in Australia; small rural 

ecovillages like Gaia Asociación in Argentina and Huehuecoyotl, Mexico; 

urban rejuvenation projects like Los Angeles EcoVillage and Christiania in 

Copenhagen; permaculture design sites such as Crystal Waters, Australia, 

Cochabamba, Bolivia and Barus, Brazil; and educational centres such as 

Findhorn in Scotland, Centre for Alternative Technology in Wales, 

Earthlands in Massachusetts, and many more. 

     Community Transformer Network  

The Community Transformer Network is a global network of community 

transformers, social entrepreneurs, ecomonic developers, futurists, etc. 

http://www.smartconnectedcommunities.org/  

http://www.experiencefestival.com/ - Global Oneness is a huge, really huge, 

web site. Almost whatever you are searching for within health, spirituality, 

personal development and inspirationals - you will find it here! 

http://www.newciv.org/ 

http://www.worldtrans.org/ 

http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=43%3Atransition-towns&id=17%3Aforres-scotland&option=com_weblinks&Itemid=86
http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=43%3Atransition-towns&id=18%3Aarran-and-the-holy-isle&option=com_weblinks&Itemid=86
http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=44%3Ainternational-communities&id=20%3Aglobal-ecovillage-network&option=com_weblinks&Itemid=86
http://communitiesofthefuture.org/index.php?view=weblink&catid=44%3Ainternational-communities&id=58%3Acommunity-transformer-network&option=com_weblinks&Itemid=86
http://www.smartconnectedcommunities.org/
http://www.experiencefestival.com/
http://www.newciv.org/
http://www.worldtrans.org/
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http://www.globalideasbank.org 

http://www.worldtrans.org/whole.html - This area is devoted to the study of 

whole systems (are mai multe subsite-uri pe diverse teme).  

http://globalvisions.org/  cu noul site http://www.globalartistvillage.org/  

http://www.wiserearth.org/ - - Social Network of activists for a sustainable 

world The world's largest free and editable international directory of non-

governmental organizations (NGOs) and socially responsible organizations 

(over 110,000 in 243 countries, territories, and sovereign islands) and 

individuals. 

http://www.designingasociety.org/  

http://www.wholesystemsdesign.com/  

http://commonpassion.org/  We are a global social collaborative of 

individuals and communities who share compassion as a common passion. 

Our mission is to create social and environmental harmony through science-

based applications of collective consciousness. We welcome people and 

organizations from all walks of life to help us realize our common vision. 

 

Anexa 3 – Autori şi lideri de opinie de talie mondială 

care au explicat prin lucrările lor (ştiinţifice sau literare) transformările prin 

care trece planeta şi civilizaţia noastră 

1. Ken Wilber 

2. Neale Donald Walsch 

3. Jose Arguelles 

4. Gregg Braden 

5. David Wilcock 

6. Ian Wicherink 

7. John Major Jenkins 

8. Carl John Calleman 

9. John Petersen 

10. Jeoff Stray 

11. Daniel Pinchbeck 

12. Petter Russell 

13. Daniel Winter 

http://www.globalideasbank.org/
http://www.worldtrans.org/whole.html
http://globalvisions.org/
http://www.globalartistvillage.org/
http://www.globalartistvillage.org/%28http:/www.wiserearth.org/%21%29
http://www.designingasociety.org/
http://www.wholesystemsdesign.com/
http://commonpassion.org/
http://commonpassion.org/science-spirituality-peace
http://commonpassion.org/our-mission
http://commonpassion.org/evidence
http://commonpassion.org/evidence
http://commonpassion.org/our-study-results
http://commonpassion.org/how-participate
http://commonpassion.org/our-vision
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14. Drunvalo Melchizedek 

15. Richard Hoagland 

16. Barbara Marx Hubbard 

17. James O’Dea 

18. Robert K. Sitler 

19. Llevelllyn Vaughan-Lee 

20. Richard Boylan 

21. Patrick Geryl 

22. V.P. Kaznacheev  

23. Bill McGuire 

24. Pakal Votan 

25. Michael Talbot 

26. James L. Forberg 

27. Terence Mc. Kenna 

28. Deepak Chopra  

29. Ervin Lazlo 

30. Michael Drosnin 

31. Antony Robins 

32. Joel Barker 

33. Neville Goddard 

34. Moira Timms 

35. Marilyn Ferguson 

36. Helene Schucman 

37. Michael Sharp 

 

Anexa 4.1 Site-uri străine despre 2012, transformări planetare, conştiinţa 

cosmică, evoluţia umană, ştiinţe şi descoperiri revoluţionare din ultimi 30-

40 de ani, aliniamentul galactic şi alte asemenea 

 

1. http://www.bibliotecapleyades.net 

2. http://divinecosmos.com 

3. http://www.lawoftime.org/home.html 

4. http://www.cosmicawareness.org 

5. http://www.thenewcall.org  

http://www.bibliotecapleyades.net/
http://divinecosmos.com/
http://www.lawoftime.org/home.html
http://www.cosmicawareness.org/
http://www.thenewcall.org/
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6. http://www.cosmicawareness.org/html/books.html 

7. http://www.diagnosis2012.co.uk/  

8. http://www.zetatalk.com 

9. http://www.cassiopaea.org/ 

10. http://www.spaceandmotion.com 

11. http://projectavalon.net 

12. http://alignment 2012.com  

13. http://www.update2012.com 

14. http://www.thecenterfor2012studies.com 

15. http://www.the2012story.com 

16. http://www.stevequayle.com/index1.html 

17. http://www.tortuga.com/ 

18. http://www.ashtarcommandcrew.net/ 

19. http://www.theonlyplanetofchoice.com/ 

20. http://www.allspiritual.com/ 

21. http://www.lucistrust.org/ 

22. http://www.salrachele.com 

23. http://www.transactual.com/cac/cachome.html  

24. http://www.ourultimatereality.com 

25. http://survive2012.com/index.php/galactic-alignment.html 

26. http://www.xeeatwelve.com/ 

27. http://groups.yahoo.com/group/2012news/ 

28. http:// www.huttoncomentaries.com 

29. http://www.enterprisemission.com/ 

30. http://www.crystalinks.com 

31. http://www.soulsofdistortion.nl 

32. http://2012-ad.tribe.net 

33. http://2012rising.com/ 

34. http://www.december212012.com 

35. http:// www.doomsdayguide.org 

36. http://www.globalonenessproject.org/ 

37. http://www.lawrenceejoseph.com/ 

38. http://www.ourultimatereality.com 

39. http://www.2012theodyssey.com/bio-geoff.html 

http://www.diagnosis2012.co.uk/
http://www.zetatalk.com/
http://www.spaceandmotion.com/
http://projectavalon.net/
http://www.update2012.com/
http://www.thecenterfor2012studies.com/
http://www.the2012story.com/
http://www.tortuga.com/
http://www.ashtarcommandcrew.net/
http://www.theonlyplanetofchoice.com/
http://www.allspiritual.com/
http://www.lucistrust.org/
http://www.salrachele.com/
http://www.ourultimatereality.com/
http://survive2012.com/index.php/galactic-alignment.html
http://www.xeeatwelve.com/
http://www.huttoncomentaries.com/
http://www.enterprisemission.com/
http://www.december212012.com/
http://www.doomsdayguide.org/
http://www.globalonenessproject.org/
http://www.lawrenceejoseph.com/
http://www.ourultimatereality.com/
http://www.2012theodyssey.com/bio-geoff.html
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40. http://www.omegapoint.org/ 

41. http://www.omegapointinstitute.org/ 

42. http://www.mauricestrong.net/2008072115/strong-biography.html 

43. http://projectcamelotportal.com/ 

44. http://www.lightstreamers.com/dannion_brinkley.htm 

45. http://www.jamesfrazier.biz/ 

46. http://www.dannion.com/ 

47. http://www.returntoatlantis.com/retc/ 

48. http://www.viewzone.com/endtime.html 

49. http://www.cropcircleconnector.com/a...time2007m.html 

50. http://www.x-cosmos.it/cropcircles/ 

51. http://www.crawford2000.co.uk/planetchange1.htm 

52. http://www.crystalinks.com 

53. http://www.etheric.com/Starburst/Starburst.html (Paul LaViolette) 

54. http://2012en.wordpress.com/ 

55. http://www.universe-people.com 

56. http://www.abundanthope.net/mb1a/ 

57. http://www.returnoflight.com/ 

58. http://laura-knight-jadczyk.blogspot.com/  

59. http://lauraknightjadczyk.blogsome.com/ 

60. http://www.globalshiftu.org 

61. http://www.learn.edu/faculty 

62. http://www.sourceintegralis.org 

63. http://www.clubofbudapest.org 

64. http://www.connettivi.net 

65. http://www.thedarwinproject.com 

66. http://www.greggbraden.com 

67. http://www.BarbaraMarxHubbard.com 

68. http://fymaaa.blogspot.com/search/label/2012   

69. http://yahal-olal.blogspot.com 

70. http://www.calleman.com 

71. http://www.maya-portal.net 

72. http://www.livingmagically.co.uk 

73. http://www.sacredmysteries.com 

http://www.omegapoint.org/
http://www.mauricestrong.net/2008072115/strong-biography.html
http://projectcamelotportal.com/
http://www.lightstreamers.com/dannion_brinkley.htm
http://www.jamesfrazier.biz/
http://www.dannion.com/
http://www.returntoatlantis.com/retc/
http://www.viewzone.com/endtime.html
http://www.cropcircleconnector.com/a...time2007m.html
http://www.x-cosmos.it/cropcircles/
http://www.crawford2000.co.uk/planetchange1.htm
http://www.crystalinks.com/
http://www.etheric.com/Starburst/Starburst.html
http://2012en.wordpress.com/
http://www.universe-people.com/
http://www.abundanthope.net/mb1a/
http://www.returnoflight.com/
http://laura-knight-jadczyk.blogspot.com/
http://lauraknightjadczyk.blogsome.com/
http://www.globalshiftu.org/
http://www.learn.edu/faculty/
http://www.sourceintegralis.org/
http://www.clubofbudapest.org/
http://www.connettivi.net/
http://www.greggbraden.com/
http://www.barbaramarxhubbard.com/
http://fymaaa.blogspot.com/search/label/2012
http://yahal-olal.blogspot.com/
http://www.calleman.com/
http://www.maya-portal.net/
http://www.livingmagically.co.uk/
http://www.sacredmysteries.com/
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74. http://www.noetic.org 

75. http://visionarylead.org 

76. http://heartmindcommunications.com 

77. http://www.spiritlite.com 

78. http://www.MindReality.com 

79. http://www.anthonyhamilton.org 

80. http://www.globalcoherenceproject.org 

81. http://www.evolve.org 

82. http://www.conversationswithgod.org 

83. http://www.universe-people.com 

84. http://www.opertionterra.com 

85. http://www.Wingmakers.com 

86. http://www.Multidimensions.com 

87. http://www.ascendpress.org 

88. http://www.awakeningmind.org/ 

89. http://www.disclosureproject.org/ 

90. http://www.theorionproject.org/ 

91. http://www.colinandrews.net/ 

92. http://2012wiki.com 

93. http://www.hollow-earth.org/ 

94. http://www.contacthasbegun.com/ 

95. http://www.wepinet.com/ 

96. http://www.worldslastchance.com/ 

97. http://www.mkzdk.org/ 

98. http://www.worldtrans.org/whole.html - This area is devoted to the 

study of whole systems (are mai multe subsite-uri pe diverse teme).  

99. http://www.arcosanti.org/ 

100. http://www.newage.com.au – site-ul oficial New-Age Australia 

101. http://www.atlasoftheuniverse.com/ 

102. http://www.svpvril.com/ -   Sacred Science - creating an Advanced 

Science and awakening 

103. http://www.thecrowhouse.com/home.html 

 

 

http://www.noetic.org/
http://visionarylead.org/
http://heartmindcommunications.com/
http://www.spiritlite.com/
http://www.mindreality.com/
http://www.anthonyhamilton.org/
http://www.globalcoherenceproject.org/
http://www.evolve.org/
http://www.conversationswithgod.org/
http://www.universe-people.com/
http://www.opertionterra.com/
http://www.wingmakers.com/
http://www.multidimensions.com/
http://www.ascendpress.org/
http://www.disclosureproject.org/
http://www.theorionproject.org/
http://www.colinandrews.net/
http://2012wiki.com/
http://www.hollow-earth.org/
http://www.contacthasbegun.com/
http://www.wepinet.com/
http://www.worldslastchance.com/
http://www.mkzdk.org/
http://www.worldtrans.org/whole.html
http://www.arcosanti.org/
http://www.newage.com.au/
http://www.atlasoftheuniverse.com/
http://www.svpvril.com/
http://www.svpvril.com/whatelec.html
http://www.svpvril.com/whatelec.html
http://www.svpvril.com/svpvril.html#Awakened
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Anexa 4. 2. Site-uri românești privind transformările lumii noastre 

 

1. http://fymaaa.blogspot.com/ - „ieşirea din Matrix”;  probabil cel 

mai bun portal de informare în limba română despre 

transformările lumii noastre (documentare, articole, link-uri etc) 

2. http://trezirea.tk/ - noul site al fymaaa  

3. http://sites.google.com/site/iluziarealitatii/ 

4. http://romaniadinsuflet.blogspot.com 

5. http://ilaniel.multiply.com/journal 

6. http://groups.yahoo.com/group/matriceanoiiromanii 

7. http://www.lucratorul-in-lumina.com/Forum 

8. http://subvers.forumgratuit.ro/locuri-speciale-f20/romania-pamant-

sfant-t61.htm 

9. http://daniilsihastru.blogspot.com 

10. http://www.humanitysteam.ro/ 

11. http://dincolo-de-limite.blogspot.com  

12. http://www.calatorii-spirituale.com 

13. http://proiectari.blogspot.com 

14. http://2012en.wordpress.com/ 

15. http://romaniaesoterica.blogspot.com/ 

16. http://eusuntcelcesunt.blogspot.com/ 

17. http://evenimentespirituale.blogspot.com/ 

18. http://raveda.wordpress.com 

19. http://www.branc.ro/ 

20. http://www.lucratorul-in-lumina.com/ 

21. http://www.lucratorulinlumina.com/ 

22. http://www.esoterism.ro/ 

23. http://alexandracoliba.blogspot.com/ 

24. http://georgeenea.blogspot.com 

25. http://www.cristal-life.ro 

26. http://www.schooloflight.net 

27. http://raduungureanu.blogspot.com 

28. http://energiegratis.wordpress.com 

29. http://pamantul-nostru.blogspot.com 

http://fymaaa.blogspot.com/
http://trezirea.tk/
http://sites.google.com/site/iluziarealitatii/
http://romaniadinsuflet.blogspot.com/
http://ilaniel.multiply.com/journal
http://groups.yahoo.com/group/matriceanoiiromanii/message/45
http://www.lucratorul-in-lumina.com/Forum
http://subvers.forumgratuit.ro/locuri-speciale-f20/romania-pamant-sfant-t61.htm
http://subvers.forumgratuit.ro/locuri-speciale-f20/romania-pamant-sfant-t61.htm
http://dincolo-de-limite.blogspot.com/
http://www.calatorii-spirituale.com/
http://proiectari.blogspot.com/
http://2012en.wordpress.com/
http://romaniaesoterica.blogspot.com/
http://eusuntcelcesunt.blogspot.com/
http://evenimentespirituale.blogspot.com/
http://www.branc.ro/
http://www.lucratorul-in-lumina.com/
http://www.lucratorulinlumina.com/
http://www.esoterism.ro/
http://alexandracoliba.blogspot.com/
http://georgeenea.blogspot.com/
http://www.cristal-life.ro/
http://www.schooloflight.net/
http://raduungureanu.blogspot.com/
http://energiegratis.wordpress.com/
http://pamantul-nostru.blogspot.com/
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30. http://anul2012.ledstar-link.com/ 

31. http://www.vamfim.go.ro/ 

32. http://www.gnosa.ro 

33. http://incappucciato.weblog.ro/ 

34. http://www.bioconstructii.ro/satul-spiritual-7/5420100515/ 

35. http://www.energobiologie.ro/ 

36. http://romaniabinecuvantata.wordpress.com/ 

37. http://www.astralmagik.ro 

38. http://www.esoteris.ro/ 

39. http://www.nouaconstiinta.ro/ 

40. http://zborul-spre-acasa.blogspot.com/ 

41. http://armadaa.blogspot.com/ 

42. http://energianoua.blogspot.com/ 

43. http://eulinterior.blogspot.com/ 

44. http://www.new.almeea.com/ 

45. http://putereaprezentului.wordpress.com 

46. http://interplanetarychanges.blogspot.com/ 

47. http://earthchanges.multiply.com/ 

48. http://schimbariplanetare.spruz.com/ 

49. http://www.lumeaingerilor.ro/ 

50. http://www.sacred-texts.com/ 

51. http://www.spiritelenaturii.go.ro/ 

52. http://salvatiromania.wordpress.com/ 

53. http://www.roportal.ro/ 

54. http://reduceri-online.ro/index.php 

http://www.roportal.ro/discutii/ftopic73373-120.html 

55. http://www.roportal.ro/discutii/ftopic69103.html  - despre 2012 

56. http://schimbarea.blogspot.com/ 

57. http://subvers.forumgratuit.ro/locuri-speciale-f20/romania-pamant-

sfant-t61.htm 

58. http://www.enciclopedia-

dacica.ro/webring/dacianoua.go.ro/index.html 

59. http://www.enciclopedia-dacica.ro/ 

60. http://www.noul-ierusalim.ro/ 

http://anul2012.ledstar-link.com/
http://www.gnosa.ro/
http://incappucciato.weblog.ro/
http://www.bioconstructii.ro/satul-spiritual-7/5420100515/
http://www.energobiologie.ro/
http://romaniabinecuvantata.wordpress.com/
http://www.astralmagik.ro/
http://www.esoteris.ro/
http://www.nouaconstiinta.ro/
http://zborul-spre-acasa.blogspot.com/
http://armadaa.blogspot.com/
http://energianoua.blogspot.com/
http://eulinterior.blogspot.com/
http://www.new.almeea.com/
http://putereaprezentului.wordpress.com/
http://interplanetarychanges.blogspot.com/
http://earthchanges.multiply.com/
http://schimbariplanetare.spruz.com/
http://www.lumeaingerilor.ro/
http://www.sacred-texts.com/
http://www.spiritelenaturii.go.ro/
http://salvatiromania.wordpress.com/
http://reduceri-online.ro/index.php
http://www.roportal.ro/discutii/ftopic73373-120.html
http://www.roportal.ro/discutii/ftopic69103.html%20%20-%20despre%202012
http://schimbarea.blogspot.com/
http://subvers.forumgratuit.ro/locuri-speciale-f20/romania-pamant-sfant-t61.htm
http://subvers.forumgratuit.ro/locuri-speciale-f20/romania-pamant-sfant-t61.htm
http://www.enciclopedia-dacica.ro/webring/dacianoua.go.ro/index.html
http://www.enciclopedia-dacica.ro/webring/dacianoua.go.ro/index.html
http://www.enciclopedia-dacica.ro/
http://www.noul-ierusalim.ro/
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61. http://www.dacia.org/html/dacia_magazin.html 

62. http://www.dacia.org/ 

63. http://dacia.forumotion.net/ 

64. http://ramaniamyblog.wordpress.com/ 

65. http://www.ariminia.ro/ - istoria geților și tăblițele de la Sinaia 

66. http://danlupu.wordpress.com 

67. http://drumulinvingatorilor.ro/ 

68. http://www.inventatori.ro/ 

69. http://www.energielibera.net/ 

70. http://www.orgontech.bravehost.com/ 

71. http://www.zamolxis.ro/ 

72. http://evolutiaconstiintei.webs.com – site-ul lui Teodor Roșca 

73. http://www.miscareazeitgeist.ro 

74. http://nibiru-sfarsitul-lumii.blogspot.com 

75. http://quadratus.wordpress.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-

din-dacia/ 

76. http://www.aum.ro/ 

77. http://www.depindedenoi.ro/ 

78. http://civilizatiaaalesschimbarea.webs.com/ 

79. http://www.freewebs.com/octaviantiganus/ 

80. http://www.spiritualrs.net/Online_alf.html - conține cărţi şi 

articole/conferinţe ale lui Rudolf Steiner care pot fi descărcate 

gratuit (sunt câteva zeci de volume) 

81. http://www.stiinta.info/ 

82. http://solif.wordpress.com/ 

83. http://ramaniamyblog.wordpress.com (site cu cărți, autori și linkuri 

despre ramania și daci) 

84. http://schimbariplanetare.ning.com/ 

85. http://www.myspace.com/galacticontact 

86. http://earthchanges1.spaces.live.com/ sau 

http://awakeningnow.spruz.com/ 

87. http://www.danmirahorian.ro/ 

88. http://www.psi-sciences.com/  

89. http://www.agniastroterapii.ro 

http://www.dacia.org/html/dacia_magazin.html
http://www.dacia.org/
http://dacia.forumotion.net/
http://ramaniamyblog.wordpress.com/
http://www.ariminia.ro/
http://danlupu.wordpress.com/
http://drumulinvingatorilor.ro/
http://www.inventatori.ro/
http://www.energielibera.net/
http://www.orgontech.bravehost.com/
http://www.zamolxis.ro/
http://evolutiaconstiintei.webs.com/
http://www.miscareazeitgeist.ro/
http://nibiru-sfarsitul-lumii.blogspot.com/
http://quadratus.wordpress.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/
http://quadratus.wordpress.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/
http://www.aum.ro/
http://civilizatiaaalesschimbarea.webs.com/
http://www.freewebs.com/octaviantiganus/
http://www.spiritualrs.net/Online_alf.html
http://www.stiinta.info/
http://solif.wordpress.com/
http://ramaniamyblog.wordpress.com/
http://schimbariplanetare.ning.com/
http://www.myspace.com/galacticontact
http://earthchanges1.spaces.live.com/
http://awakeningnow.spruz.com/
http://www.psi-sciences.com/
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90. http://roaim.net.tc/ sau http://roaim.co.nr/ sau http://active.info.ms/ 

- “activ media romania” (foarte multe informaţii, articole, 

documentare) 

91. http://dincolo-de-materie.blogspot.com/ 

92. http://georgeenea.blogspot.com/  

93. http://amira-paranormal.blogspot.com/ 

94. http://www.ram-romania.ro/ 

95. http://casanoastra-romania-dacia.blogspot.com/ 

96. http://angelinspir.ro/ 

97. http://www.rufon.org/forum/index.php?topic=1776.0 

98. http://solis-romania.blogspot.com/  

99. http://mirceabatranu-attitude.blogspot.com/  

100. http://mirceabatranu-futurism.blogspot.com 

101. /http://casatreziriifilme.blogspot.com/  

102. http://www.dezvaluiri.go.ro/ 

 

 

Anexa 4.3 Lista oamenilor de știință care contribuie la transformările 

planetare actuale 

 

Material preluat de pe: 

http://www.estart.ro/allpsy/index.php?pagea=Articole_ShowDetailed&aid=

1075  

 

Lista de mai jos nu se dorește a fi una cantitativă, ci conține doar o parte 

dintre profesorii universitari, oamenii de știință și practicienii care au lansat 

noile științe și teoriile care vor schimba modul în care percepem lumea 

înconjurătoare. Este o listă selectă și redusă a pionierilor care au avut 

curajul să înfrunte dezaprobiul public și universitar și să cerceteze, studieze 

și explice realitatea în care trăim într-o manieră diferită de cea clasică. 

Deși public teoriile lor sunt fie negate, fie respinse, fie parțial acceptate, 

există deja aplicații secrete în diferite domenii, precum cel militar, 

psihologic sau energetic.  

 

http://roaim.net.tc/
http://roaim.co.nr/
http://active.info.ms/
http://dincolo-de-materie.blogspot.com/
http://georgeenea.blogspot.com/
http://amira-paranormal.blogspot.com/
http://www.ram-romania.ro/
http://casanoastra-romania-dacia.blogspot.com/
http://angelinspir.ro/
http://www.rufon.org/forum/index.php?topic=1776.0
http://solis-romania.blogspot.com/
http://mirceabatranu-attitude.blogspot.com/
http://mirceabatranu-futurism.blogspot.com/
http://casatreziriifilme.blogspot.com/
http://www.estart.ro/allpsy/index.php?pagea=Articole_ShowDetailed&aid=1075
http://www.estart.ro/allpsy/index.php?pagea=Articole_ShowDetailed&aid=1075
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Energie liberă - free energy; autori: 

Michael Faraday 

James Clerk Maxwell 

Nikola Tesla 

Tom Bearden 

Jean Louis Naudin 

James A. Patterson 

Viktor Schauberger 

John Hutchinson 

Steven Greer 

Nikolai Kozyrev 

Olivier Heaviside - a eliminat partea scalară din teoriile lui Maxwell 

 

Teoria stringurilor - string theory; autori: 

Edward Witten 

Brian Greene 

Steven Weinberg 

 

Timpul - the auric time scale; autori: 

Ray Tomas 

Nikolai Kozyrev 

Serghei V Smelyakov 

Yuri Karpenco 

Geoff Stray 

Jose Arguelles 

Terrence McKenna 

Denis McKenna 

John Major Jenkins 

Will Hart 

www.diagnosis2012.co.uk 

 

Astrofozica; autori: 

Maurice Chatelain 

Robert P. Kirshner 
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Joseph Silk 

David Wilcock – Wilcock`s constant (constanta lui Wilcock) 

Simon E Shnoll 

Alexey Dimitriev 

Nikolai Kozyrev 

 

Teoria câmpurilor morfogenetice - morphogenetic theory; autori: 

Rupert Sheldrake 

 

Corpul cuantic și tehnici șamanice - quantic body; autori: 

Deepak Chopra 

 

ADN - Șamanism – Biofotoni; autori: 

Fritz Popp - este cel care a descoperit emisia de fotoni a organismului 

Stuart Hamerhoff 

Alexander Gurvich 

David W. Deamer 

Pjotr Garjajev 

Vladimir Poponin 

Cleve Backster 

Fred Hoyle 

Simon Conway Morris 

Bruce Lipton 

Michael Behe 

Amit Goswami 

McKena - RES 

Francis Crick 

Rick Strassman 

Robert Wesson 

Frank Kamenetskii 

Luis Eduardo Luna 

Michael Harner 

Jean Pierre Chaumeil 

Graznya Fosar 
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Franz Bludorf 

Doc Lew Childre 

Rollin McCraty 

Glen Rein 

Vladimir Poponin 

Sam Chang 

Adnan Mussaelian 

Gregory L. Little 

Piotr Gariaev 

Grazyna Gosar, Franz Bludorg 

Nancy Ann Tappe 

 

Teoria „Intelligent design”; autori: 

Michael Behe - fondatorul „intelligent design theory” 

Amit Goswami 

Bruce Lipton 

Fred Hoyle 

Simon Conway Morris 

John Kearns 

 

Memorie cuantică/holografică - Creier cuantic/holografic; autori: 

Wilder Pinfield 

Karl Pribram 

Stuart Hamerhoff/Hameroff 

Roger Penrose 

Fritz Popp 

William Tiller 

Deepak Chopra 

Russel Targ 

Harold Pithoff 

Karl Lashley 

Edgar Mitchell - Institute of Noetic Sciences 

David Bohm - holographic universe theory 
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Teoria haosului; autori: 

Benoit B. Mandelbrot 

 

Univers holografic; autori: 

David Bohm 

Karl Pribram 

 

Fizica cuantică; autori: 

Roger Penrose 

Paul La Violette 

David Thomson - Quantum Ether Dynamics Institute 

Jimm Bourassa 

David Bohm 

Amit Goswami 

Manfred Clynes 

Daniel Winter - Heart Coherence Team, Heart Tuner 

Erwin Schrodinger 

Fritjof Capra - autorul cărții „The Tao of physics” 

 

Piramide; autori: 

Kirti Betai 

pharaoh Kufu 

Mark Lehner 

Cristopher Dunn 

Bruce Cathy 

Jean Martineau 

Peter Lemusier 

Don Elkins 

Carla Rueckert 

 

Câmpuri scalare - Torsion/scalar wave; autori: 

Nikola Tesla 

Nikolai Kozyrev 

David Wilcock 



Aurelian Burcu                  *               Pași către Noua Civilizație a Terrei 

201 

 

Eli Cartan 

Tom Bearden 

Harold Aspden 

William Tiller 

Dankachov 

Milo Wolf 

Paul La Violette 

Manfred Clynes 

Ervin Laszlo - teoria câmpului A-field 

 

Golden Mean; autori: 

Terence McKenna 

Karpenko 

Smelyakov 

 

Câmpuri telurice - Earth grid; autori: 

Schumann 

Ivan P. Sanderson 

Nikolai Goncharov 

Vyacheslav Morozov 

Valery Makarov 

William Becker 

Bethe Hagens 

Saskia Bosman 

Carl Munck 

Alexander Golod 

Kirti Betai - Daya Dhaar Self Care Centre 

James Lovelock 

Will Hart - earthquakes 

David Wilcock 

 

Eter - Ether fields; autori: 

Plato 

Clerk Maxwell 
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Albert Michaelson 

Edward Morley 

Michaelson Morley 

Milo Wolff - 

Geoff Haselhurst 

William Clifford 

David Wilcock 

Belousov Zhabotinski 

David Thompson 

Jim Bourassa 

 

Teoria ZPF - Zero point field; autori: 

Harold Puthoff - a măsurat energia la zero grade 

John Wheeler 

Richard Feynman 

Tom Bearden - 

James A. Patterson 

Viktor Schauberger 

Willis Lamb 

Jose Arguelles 

Terrence McKenna 

Simon E. Shnoll 

David Wilcock 

Alexey Dimitriev; Will Hart 

Paul La Violette 

John Major Jenkins 

Lynn Mctaggert 

Jean Louis Naudin 

Olivier Heaviside - a eliminat partea scalară din teoriile lui Maxwell 

John Hutchinson 

Steven Greer - disclosure project 
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Cimatica – Cymatics; autori: 

Angelika Gebhart Sayer 

francis Huxley 

Hans Jenny 

Buckminster Fuller 

Ashmolean Museum 

Pythagoras 

Daniel Winter 

Charles Leadbeater 

Annie Besant 

David Thomson 

 

Geometrie sacră; autori: 

Robert Lawlor 

Bruce Rawles 

Drunvalo Melchizedek 

Richard Hoagland 

David Wilcock 

Charles Leadbeter 

Annie Besant 

Robert P. Kirshner 

Robert J. Moon 

 

Noi experimente; autori: 

Russel Targ - telepathic transmission 

Harold Puthoff 

Jacobo Zylberbaum 

Tom Bearden - Tesla Howitzer 

Yu. V. Nachalov 

Ervin Laszlo 

Daniel Winter 
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Nașterea Universului; autori: 

William Tiller 

Ervin Laszlo - integral system theory 

Richard Dawkins 

Ray Tomes - harmonics 

Maurice Chatelain 

Tom Bearden 

Nikolai koyzrev 

SV Snelyakov 

Y. Karpenko 

Harold Aspden 

 

Conștiința; autori: 

Deepak Chopra 

Robert John 

Amit Goswami 

David Bohm 

Grinberg-Zylberbaum 

Roger Penrose 

 

Efectul Hado - Hado effect; autori: 

Masuru Emoto 

Jacques Beneviste 

Glen Rein - Sound energy research 

William Tiller 

David Schweitzer 

Ervin Laszlo 

 

Gematria - descifrarea Bibliei; autori: 

Daniel Winter 

Stan Tenen 

Howard Middleton Jones 

Joseph S. Puleo 

John the Baptist 



Aurelian Burcu                  *               Pași către Noua Civilizație a Terrei 

205 

 

Glen Rein 

Eliyahu Ripps 

Michael Drosnin 

Brenadn McKey 

Daniel Gleason 

 

Călătoria sufletului; autori: 

Terril Wilson 

Michael Newton 

Robert A. Monroe 

Ian Stevenson 

Alexandra David Neel 

Romanovski 

Ivor James 

Ravindra Kumar 

Sir Fred Hoyle 

 

 

Anexa 4.4. The New Age Book-list 

 

www.TheNewEarth.org  

 

THE REVELATION OF RAMALA - channeled by the Ramala Centre, 

Chalice Hill House, Dod Lane, GLASTONBURY, Somerset BA6 8BZ, Britain. 

First published 1978 by Neville Spearman, now an imprint of The C. W. Daniel 

Company Ltd, 1 Church Path, SAFFRON WALDEN, Essex CB10 1JP, Britain. 

Tel: (01799) 521 909 E-mail: cwdaniel@dial.pipex.com  

These teachings are given by a group of Masters on the Spiritual Planes using 

the collective name of Ramala, channeled by a husband and wife team, David 

and Ann Jevons. In this first book of three, forty-two Lessons cover subjects 

ranging from the Cycles of Life, love, money and possessions, free choice, 

reincarnation, law, and religion, to the coming Aquarian Christ, all expressed in 

clear, everyday terms.  

 

http://www.thenewearth.org/
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THE WISDOM OF RAMALA - channeled by the Ramala Centre, 

Glastonbury. First published 1986 by The C.W. Daniel Company Ltd, 1 Church 

Path, SAFFRON WALDEN, Essex CB10 1JP, Britain. Tel: (01799) 521 909 E-

mail: cwdaniel@dial.pipex.com ISBN 0-85435-185-X  

This second book of the Ramala Teachings has thirty-three Lessons including 

the nature of suffering, education, marriage, illness, and human consciousness. 

Following each Lesson, questions asked by a participating group are given very 

clear and illuminating answers by the Master Zen Tao, David Jevons' Spiritual 

Guide.  

 

THE VISION OF RAMALA - channeled by the Ramala Centre, Glastonbury. 

First published 1991 by The C.W. Daniel Company Ltd, 1 Church Path, 

SAFFRON WALDEN, Essex CB10 1JP, Britain. Tel: (01799) 521 909 E-mail: 

cwdaniel@dial.pipex.com ISBN 85207-231-7  

The third and last of the Ramala Trilogy with over 25 Lessons, again followed 

by questions, with answers by the Master Zen Tao. These three books are very 

readable and give an excellent grounding to the Higher Knowledge of the 

Spiritual Realms as well as much very practical "earthly" advice.  

 

THE P'TAAH TAPES: An Act of Faith (Book I) and Transformation of the 

Species (Book II) - transmissions from The Pleiades, channeled by Jani King. 

For more detail and ordering information check the P'taah website via the link 

given below.  

These are two separate books of communications from the Master P'taah of the 

Pleiades. The communications are in the form of answers to questions put to 

him through his "regular" channel, Jani King, during 28 group meetings in North 

Queensland. P'taah presents a philosophy which suggests that we should "live 

in the moment" and "embrace" or "allow" our negative emotions and fears to 

fully manifest rather than resisting them, thereby transmuting them. He also 

discusses the coming changes to humanity and Planet Earth. P'taah speaks with 

great kindness, good humor and a deep understanding of humanity.  

THE GIFT - Transmissions From The Pleiades - P'taah, Channeled by Jani 

King.  
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The Ascended Pleiadian Master P'taah gives a series of short inspirational 

messages, each on its own page in this beautifully produced "open anywhere" 

book. P'taah's kindliness and depth of vision make this a valuable source of 

inspiration; each "thought" is so short, and yet each provides a source of deep 

wisdom worthy of quiet and rewarding meditation.  

These P'taah books can be ordered from P'taah website  

 

THE NATURE OF REALITY (1979) / SEASONS OF THE SPIRIT (1980) 

ISBN 0-911951-14-7 / TAPESTRY (1985) ISBN 0-919951-22-8, by Hilarion 

- channeled by Maurice B. Cooke. First published 1985 by Marcus Books, Box 

942 Bradford, Ontario L3Z 2B4 - Phone (905) 551-1661 - Box 942 Bradford , 

Ontario L3Z 2B4 Phone (905) 551-1661 chris.rieder@rogers.com - 

www.hilarionbooks.com  

These three books dictated by Hilarion, an Ascended Master of Earth's Spiritual 

Hierarchy, contain much valuable knowledge from the Higher Spheres 

communicated in easily understood, down-to-earth terms.  

 

RAMTHA - edited by Steven Lee Weinberg PhD, from Ramtha Dialogues, 

tape recordings channeled by J.Z. Knight of Yelm, Washington State. First 

published by 1986 by Sovereignty Inc, Box 1865, BELLEVUE, WA 98009, 

USA.  

Ramtha is one of Earth's first Ascended Masters. He incarnated on Earth in a 

poor household and rose to become one of the most powerful leaders at the time 

of the civilization of Atlantis, 35,000 years ago. For sixty-three years he was 

feared as "The Ram", Earth's first great conqueror, taking over three-quarters of 

the known world. Following a near-mortal wound in battle and a spiritual 

revelation of Higher Worlds, he dedicated himself to a spiritual life finally 

achieving Initiation as an Ascended Master on the Higher Planes.  

Ramtha teaches that Thought is the prime force behind all creation, and that 

Love, expressed as emotion and feeling, is the main element by which the soul 

records its progress and evolution. Much of his teachings show the importance 

of living and expressing joy in "the now moment", of not living in the past or 

the future.  

 

http://www.ptaah.com/
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THE ONLY PLANET OF CHOICE - Essential Briefings from Deep Space 

- compiled by Phyllis V. Schlemmer and Palden Jenkins. First published 1993 

by Gateway Books, The Hollies, WELLOW, Bath, BA2 8QJ, Britain. ISBN 1-

85860-004-9. Tel: +44 1225 835 127. Fax: +44 1225 840 012.  

This book is the summary of 18 years' work by Phyllis Schlemmer, a psychic 

channel. During this period she facilitated communication between a 

distinguished group of international scientists, doctors and film-makers 

(including Gene Roddenberry, creator of Star Trek), and the Council of Nine, a 

circle of universal beings outside time and space. The Council of Nine gives 

much interesting information about Earth's past history, their current views on 

Humanity and Earth, and the full extent and potential of our free will.  

 

NEW TEACHINGS for an Awakening Humanity - The Christ - channeled 

by Virginia Essene. First published 1986 by Spiritual Education Endeavors 

Publishing Company, 1556 Halford Avenue #288, SANTA CLARA, California 

95051-2661, USA. E-Mail: lovecorp@ix.netcom.com - ISBN 0-937147-00-1  

This text, communicated by The Silver Ray and the Gold Ray, two 

complementary aspects of The Christ, offers general guidance, and specific 

counsel for religious leaders, scientists, governments, parents and teachers. 

There is also an interesting description of the nature of the twelve different 

universes, of which we are the most recently created.  

 

New Cells, New Bodies, NEW LIFE! - edited by Virginia Essene. First 

published 1991 by Spiritual Education Endeavors Publishing Company, 1556 

Halford Avenue #288, SANTA CLARA, California 95051-2661, USA. E-Mail: 

lovecorp@ix.netcom.com . ISBN 0-937147-06-0  

This is a series of channeled contributions from The Christ Jesus, Archangel 

Michael, Archangel Uriel/Paracelsus, Hilarion, Pallas Athena and AEolus and 

The Pleiadians. The subject matter deals with the more scientific aspects of our 

New Age body and mind transformation.  

 

ORIN & DABEN are two Spiritual Guides who communicate through Sanaya 

Roman and Duane Packer. Several books and tape courses are available; 

particularly stressed is the importance of "awakening the light body" in 
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connection with the raising of Earth's vibratory rate, and the fulfilment of one's 

"higher service". A (free) newsletter gives much practical wisdom and detailed 

information on all materials available. LuminEssence Productions, Box 19117, 

OAKLAND, California 94619.  

 

STEP BY STEP WE CLIMB TO FREEDOM- Vols. I & II- As given by the 

Arisen Masters - channeled by Pearl. First published 1977. Pearl Publishing, 

403 S.West Street, YREKA, California 96097.Vol I: ISBN 0-87707-200-0. Vol 

II: ISBN 0-87961-124-3.  

A course of advanced instruction in fifty Discourses given by members of the 

Spiritual Hierarchy of Ascended Masters, including Jesus-Sananda, Hilarion, 

Sanat Kumara, Arcturus, and Lord Maitreya.  

 

I WILL ARISE - Book I: The Light of Clarification - Book II: Procedures 

Towards Transmutation & Translation - channeled by Paola Hugh. 

Published and copyright 1972 by the Fleur De Lys Foundation, Box 114, 

EASTSOUND, WA 98245, USA.  

These two books of channeled communications from a group of "Elder 

Brothers" on the Spiritual Planes provide advanced teachings for the seeker of 

higher spiritual knowledge.  

 

FULL CYCLE -The story of Twin Souls, their incarnation down to Earth 

from the Spiritual Realms and their later transition back up to the Spirit 

Worlds - by Ripley Webb 

This book provides one of the best descriptions available of Twin Souls within 

the Spiritual Realms planning their Earth incarnation, the process of incarnating 

down to Earth, their subsequent pre-planned meeting and their later transition 

back to the Spiritual Worlds. It also provides a fascinating detail of life on the 

Spiritual plane, and the service given in helping those who have passed over 

from Earth life to adjust to their new surroundings. You can read the complete 

text of "Full Cycle", or freely download it, by clicking on the following Link:  

Full Cycle  

THE ETERNAL PILGRIM - A Visit to Earth's Past, Present and Future by 

Ripley Webb. This is Ripley Webb's second book, in which he is taken by his 

http://www.thenewearth.org/FullCycle.html
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Spiritual Guide Zerros on visits to view the creation of Planet Earth, the early 

civilisations of Lemuria, Atlantis and also to view scenes of the future Earth. 

The full text is available by clicking on the Link: "The Eternal Pilgrim"  

 

LIFE AFTER DEATH IN THE UNSEEN WORLDS - channeled by 

Anthony Borgia. First published 1954 as "Life in the World Unseen" by 

Odhams Press, England. Republished in 1966 by the Psychic Press of London.  

This communication by Monsignor Robert Hugh Benson, a son of former 

Archbishop of Canterbury, Edward White Benson, given after his death in 1914 

through his old friend, Anthony Borgia, gives us a very detailed and fascinating 

description of life in the Spiritual Realms surrounding Planet Earth where we 

return to, at various levels, after our death/transition from physical life. There 

are visits to the various Spiritual world Halls of Learning, Literature and Music, 

the creation by master masons through concentrated thought of new buildings, 

a visit to the lower realms, and also an inspiring visit to the highest realm where 

he has a meeting with the The Master of the Realms in his celestial residence.  

The full text is available by clicking on: "Life After Death in the Unseen 

Worlds".  

 

LIFE AFTER DEATH IN THE UNSEEN WORLDS - Book II - channeled 

by Anthony Borgia. 

This is a sequel given 37 years on (in 1951) by Monsignor Robert Hugh Benson, 

in which he describes assisting a young lad in England, dying of an early illness, 

to transition up to the Spiritual Realm. Monsignor Benson takes him into his 

own home, and with the assistance of his partner, Ruth, they show him around 

their area of the Heavenly plane and also help him settle into a new life there.  

The full text is available by clicking on: "Life After Death in the Unseen Worlds 

- Book II".  

 

LIFE AFTER LIFE - Raymond Moody - Bantam Books Inc, 1540 Broadway, 

NEW YORK, NY 10036-4094. Experiences of the life-to-death transition 

recounted by those who have passed through clinical death then returned to life.  

 

http://www.thenewearth.org/EternalPilgrim.html
http://www.thenewearth.org/LifeAfterDeath.html
http://www.thenewearth.org/LifeAfterDeath.html
http://www.thenewearth.org/LifeAfterDeathBookTwo.html
http://www.thenewearth.org/LifeAfterDeathBookTwo.html
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PEACE AT LAST: The After-death Experiences of John Lennon - 

channeled by Jason Leen - published 1989 by Illumination Arts Publishing Co. 

Inc, Box 1865, BELLEVUE, WA 98004-1938, USA. ISBN 0-935699-00-7  

John Lennon describes his assassination in New York City and his spiritual 

body's ascension to the higher planes. He is met by his Mother, Julia, and is 

taken through various initiations in beautiful crystal-temples to prepare himself 

for the onward move to yet higher spheres. It becomes apparent to him that he 

was placed on Earth as part of a high Mission, his fame as one of the Beatles 

later enabling him to communicate his experiences of the After-life to a wide 

audience. He is eventually permitted to communicate with the Solar Being of 

our System and is shown some of the transmuting work undertaken by the 

Angelic Realms for Planet Earth's Ascension.  

 

ANGELS AND MAN - channeled by the Spiritual Hierarchy through Nada-

Yolanda. First published 1974 by Mark-Age Inc, Box 290368, Ft. 

LAUDERDALE, FL 33329 USA.  

A very detailed description of the Angelic Realms and their relationship with 

evolving Humanity. ISBN 0-912322-03-9  

 

DESCENT OF THE DOVE - channeled by Ann Valentin and Virginia Essene. 

First published 1988 by Spiritual Education Endeavors Publishing Company, 

1556 Halford Avenue #288, SANTA CLARA, California 95051-2661, USA. E-

Mail: lovecorp@ix.netcom.com . ISBN 0-937147-03-6  

Archangel Uriel communicates on the nature of the Angelic Realms and various 

Earth-related subjects.  

 

THE CHAKRAS / THE ETHERIC DOUBLE / THE ASTRAL BODY / 

THE SOLAR SYSTEM by Arthur E. Powell. First published 1925-30 by the 

Theosophical Publishing House, 50 Gloucester Place, LONDON W1H 3HJ and 

the Theosophical Publishing House, Box 270, WHEATON, IL 60189-0270, 

USA.  

The Theosophical Society was established in Britain and India during the early 

part of this century to research and make available hidden occult knowledge, 

much of it based on Helena Blavatsky's monumental work The Secret Doctrine 
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first published in 1893. During the 1920s Arthur E. Powell gathered most of the 

published Theosophical writings into several compilations, of which the first 

three listed above give a good basic introduction to the non-physical aspects of 

the body, while The Solar System describes the evolution of our solar system 

and gives some early history of Earth.  

 

SAINT GERMAIN: EARTH'S BIRTH CHANGES - Saint Germain 

channeled through Azena Ramanda. First published 1993 by Triad Publishers 

Pty Ltd, Box 731, CAIRNS, Queensland 4870, Australia. ISBN 0-646136-07-0  

The Ascended Master Saint Germain of Earth's Spiritual Hierarchy gave these 

teachings to group sessions in the USA and Australia between 1986 and 1989. 

There is some interesting early history, beginning with the Titans, giants 25 feet 

or so high, who originated from the Vegan, or Lyrian system in our Galaxy. 

They were warlike and conquered many planets, eventually taking over the 

Constellation of the Pleiades and partly colonizing Mars, Maldek and Earth. A 

later civil war on Maldek led to its being blown up into millions of fragments, 

now part of our Asteroid Belt. An enlightened being named Atlas then came to 

Earth from the Pleiades and founded the Lemurian and Atlantean civilizations. 

A subsequent infiltration by the Forces of Darkness from the Constellation of 

Orion was to cause the destruction of Atlantis.  

 

EL*AN*RA - The Healing of Orion - by Solara. First published 1991 by Star-

Borne Unlimited, P.O.Box 858, Kealaekua, HI 96750, USA. Book Orders to: 

Star-Bourne Unlimited, c/o Sara Draim, P.O.Box 611, TAOS, NM 87571, USA. 

E-Mail: sursula@laplaza.org - ISBN 1-878246-04-6  

This is a dramatic account of an inter-galactic war between the Forces of 

Darkness (the OMNI, whose zone is the star Rigel), and the Galactic Council of 

Light which is based within the star system of Betelgeuse, also in the 

Constellation of Orion.  

 

A DWELLER ON TWO PLANETS by Phylos. First published 1952 by 

Borden Publishing Co, 2623 San Fernando Road, LOS ANGELES, California 

90065.  
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This material was channeled to Frederick S. Oliver in 1884-6 by Phylos "The 

Thibetan" covering his life in Poseida (Atlantis) and later incarnation in the 

1800's as Walter Pierson, an American citizen. The first story gives a very 

detailed description of his life in Poseida and its capital, Caiphul. In his later 

American life we are taken within the secret underground world of the White 

Brotherhood inside Mount Shasta, California, and in an out-of-body visit to the 

Planet Venus. A very interesting book.  

 

THE CAVE OF THE ANCIENTS - Lobsang Rampa. - 1963 - Re-published 

by Ballantine (Divn of Random House) 201 E 50th Street, NEW YORK NY 

10022.  

Lobsang Rampa (whose first book The Third Eye describes his life as a Buddhist 

monk in the Potala Monastery of Lhasa) now recounts a visit he made with some 

High Lamas to a cave in the mountains containing a hidden "Time Capsule" 

from the time of Atlantis, one of several buried around the world under the sign 

of the Sphinx. The interior of the cave, lit by overhead globes of light still 

working after tens of thousands of years, was filled with working models of 

various machines. One machine automatically clicked on and showed them 3-

dimensional pictures of the Time Capsule being constructed and also other 

scenes from Atlantis.  

 

EDGAR CAYCE on ATLANTIS - edited by Hugh Lynn Cayce - copyright 

by the Edgar Cayce Foundation, Box 595, VIRGINIA BEACH, Virginia 23451, 

USA. First published 1968. Republished 1988 by Warner Books Inc, 1271 

Avenue of the Americas, NEW YORK NY 10020.  

This material, as in several other Cayce books, was assembled after his death 

from the thousands of "Life Readings" which Edgar Cayce gave between 1924 

and 1944. This volume covers the history of Atlantis from 200,000 BC, through 

two earlier partial destructions of the continent to the final sinking of the 

remaining island of Poseidia or Poseidonis in the Atlantic around 10,700 BC. 

There is also much information on the migration by airships of the more 

enlightened Atlanteans to Egypt over a period of several hundred years before 

the final submergence. The construction of the Great Pyramid of Giza in Egypt 

is said to have been undertaken by the Atlantean colonists over a period of a 
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hundred years between 10,490 and 10,390 BC. Also detailed is the establishment 

by the colonists of a "Hall of Records" containing the history and inventions of 

Atlantis, set in a sealed chamber underneath a small pyramid (since demolished) 

on the line of a tunnel running from the Sphinx's right paw towards the Nile 

River. It is predicted that this chamber will be re-discovered at the time of the 

forthcoming Earth Changes.  

The entire collection of Edgar Cayce Readings is now available for personal 

research and study on CD-ROM for both IBM and Macintosh from A.R.E. 

Press, 68th & Atlantic Avenue, P.O.Box 656, Virginia Beach, Virginia 23451-

0656, 1-800-723-1112 - copyrighted Edgar Cayce Foundation, 1971, 1993, 

1994, 1995.  

 

SECRET OF THE ANDES - Brother Philip. Copyright Brother Philip 1961. 

First published 1961 by Neville Spearman Ltd, London. Re-published 1976 by 

Leaves of Grass Press, Box 2510, NOVATO, California 94948 and currently in 

print.  

At the time of Lemuria's final destruction and sinking in the Indian Ocean, Lord 

Muru, a Master of this former civilization established the Monastery of the 

Brotherhood of the Seven Rays high in the Andes near Lake Titicaca, Peru.  

In 1957 the Great White Brotherhood, the Hierarchy of Earth's Spiritual 

Mentors, established an Outer Retreat of the Monastery in a nearby high and 

remote hidden valley, as lush and green as the fictional Shangri-la. Brother 

Philip is Prior of the Abbey's Scriptorium which houses documents and records, 

codices and parchments from the world's most ancient civilizations, from before 

Lemuria up to Roman times. Brother Philip gives transcripts on the coming 

Changes to Earth and our Solar System from Ascended Masters of the Hierarchy 

of Earth: Sanat Kumara, Kuthumi, and Lord Aramu-Muru, also from 

Archangels Michael, Uriel, Raphael and Gabriel.  

 

PROPHECIES FOR TIAHUNACO / The Prophecies from other Planets 

concerning our Earth - recorded by Sister Thedra - published by the 

Association of Sananda and Sanat Kumara, 2675 West Hwy 89-A, Suite 454, 

SEDONA, Arizona 86336.  
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These two booklets record teachings in biblical language by Members of the 

Great White Brotherhood and Jesus-Sananda relating to the coming Earth 

Changes.  

 

MAPP* TO AQUARIUS: MARK AGE PERIOD & PROGRAM - the 

Spiritual Hierarchy channeled by Nada-Yolanda. First published 1970 by Mark-

Age Inc, P.O.Box 10, PIONEER, TN 37847, USA Phone/fax: (423) 784-3269 

- E-mail: iamnation@aol.com - ISBN 0-912322-53-5  

A series of short communications from various Masters of the Spiritual 

Hierarchy over the years 1958 to 1970, mainly in connection with the coming 

Earth Changes.  

 

EVOLUTION OF MAN - Spiritual - Mental - Physical. Channeled by The 

Spiritual Hierarchy through Nada-Yolanda. First published 1971, 2nd edition 

1988, by Mark-Age Inc, P.O.Box 10, PIONEER, TN 37847, USA Phone/fax: 

(423) 784-3269 - E-mail: iamnation@aol.com - ISBN 0-912322-06-3.  

This history of the development of man on Earth, starts with original 4th 

dimension Elder Race of giants - The Abels and Cains - who finally became 

entrapped in third dimensional forms with which they were experimenting. An 

early incarnation of Jesus-Sananda led the Abels, who believed in teaching the 

human subrace to rise back into the fourth dimensional form, away from the 

Cains, who wished to dominate and make use of the fallen third dimensional 

subrace of man. A war (on the mental level) between the Cains and Abels was 

fought, and unfortunately the Abels lost. Later developments on Lemuria and 

Atlantis lead up to the last re-incarnation of Sananda as Jesus of Palestine in 

preparation for the coming Aquarian Age. Many pointers are given in this 

communication by Earth's Spiritual Hierarchy to the factors in our past which 

caused errors and the ways of correction needed.  

 

ANGELS AND MAN - Channeled by The Spiritual Hierarchy through Nada-

Yolanda. First published 1974 by Mark-Age Inc, P.O.Box 10, PIONEER, TN 

37847, USA Phone/fax: (423) 784-3269 - E-mail: iamnation@aol.com - ISBN 

0-912322-03-9.  
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These communications are given to us from the Archangels in charge of the 

seven Rays or colors along which we evolve, Michael; Jophiel; Chamuel; 

Gabriel; Raphael; Zadkiel and Uriel. They tell us about the purposes of the 

Angelic Forces, their responsibilities towards our evolution and the many 

aspects we need to learn more of, such as the violet ray of transmutation, 

creation through thought and love, unification and coordinated service.  

 

VISITORS FROM OTHER PLANETS - experiences and channeling by 

Nada-Yolanda. First published 1974 by Mark-Age Inc, P.O.Box 10, PIONEER, 

TN 37847, USA Phone/fax: (423) 784-3269 - E-mail: iamnation@aol.com - 

ISBN 0-912322-04-7.  

This is essentially a diary from November 1957 to November 1973 of sightings 

and communications with the Mother Ships of our space brothers and members 

of Earth's Spiritual Hierarchy encircling our planet in preparation for the coming 

Earth changes at the end of this millennium. Of particular interest was the 

program "Operation Show Man" initiated in September 1961 under the 

leadership of Sananda-Jesus to openly land several groups of spacecraft at 

various points in full public view so as to alert humans to the existence of other 

beings outside of Earth and thus to open their thinking to higher spiritual 

knowledge. Eventually this program had to be modified as perceived resistance 

from the mass of humanity and government forces showed that humanity was 

not yet ready for this experience. Thus a program of more gradual sightings and 

communication was set in motion which continues to this day.  

 

YOU ARE BECOMING A GALACTIC HUMAN - channeled by Sheldon 

Nidle and edited by Virginia Essene. First published 1994 by Spiritual 

Education Endeavors Publishing Company, 1556 Halford Avenue #288, 

SANTA CLARA, California 95051-2661, USA. E-Mail: lovecorp@ix.netcom.com . 

ISBN 0-937147-08-7  

Sheldon Nidle channels for Washta, a Sirian Master and Member of the Sirian 

Council which acts on behalf of the Galactic Federation. This communication 

warns of our Solar System's approach to the Pleiadean Photon Belt, an enormous 

doughnut-shaped mass of photon light particles, which will precipitate Earth's 

ascension towards the 4th and 5th density levels sometime after December 1996. 
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The Council gives much early history of Planet Earth, the fate of the Hybornean, 

Lemurian and Atlantean civilizations, and the origins of our human race in the 

Vegan system of the Lyran Constellation. Washta also provides a description of 

his home planet in the Sirius B Star system and its basic social laws.  

 

MY CONTACT WITH FLYING SAUCERS by Dino Kraspedon. First 

published 1959 by Neville Spearman Ltd, London.  

This describes the author's meeting with the captain of a Flying Saucer in Brazil, 

1952. He is given much scientific information on the nature of matter, light, 

energy, gravity, on astro navigation and the atomic danger. He is told how flying 

saucers create a vacuum envelope around the craft for travel in Earth's 

atmosphere and is warned of the profound effects upon Planet Earth of a "second 

Sun" coming into our solar system at the end of this century.  

You can read, or download, an edited text of "My Contact with Flying Saucers" 

by Dino Kraspedon, by clicking here.  

 

INSIDE THE SPACE SHIPS by George Adamski. First published in 1956 by 

Arco Publishers Ltd and Neville Spearman Ltd, London. Re-published by GAF 

International, P.O.Box 1722, VISTA, CA 92085, USA. This book can be 

ordered direct from the above publishers at GAF International  

George Adamski was one of the earliest and best known "contactees" with our 

Space Brothers and their "flying saucers". His first meeting with a Venusian 

outside a bell-shaped Scout Craft in the Californian desert on the 20th of 

November 1952 is described in his book Flying Saucers Have Landed. The main 

text of this book has now been incorporated in the re-published book "Inside 

The Space Ships".  

His second book, Inside The Space Ships, describes in great detail his visit three 

months later aboard a small scout ship in which he is taken up to a cigar-shaped 

Venusian Scout-carrier mother ship, 2,000 feet long by 150 feet in diameter. 

Here he meets and converses with several men and women from Venus, Mars 

and Saturn. Some time later he is taken up on a couple of visits to a larger 

Saturnian Laboratory/mother ship. Here he has further discussions with 

members of the crew and an interplanetary Master and is shown around their 

laboratory from which remote-controlled discs are sent down to Earth for 

http://www.thenewearth.org/kraspedon.html
http://www.thenewearth.org/kraspedon.html
http://www.gafintl-adamski.com/
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sampling and recording, and correcting imbalances in our atmosphere. His final 

visit is again to the smaller Venusian mother ship; he is invited to a banquet 

given in honor of his two space contacts, now returning to their home planet 

having completed their Earth-based Mission. 

 

WE, THE ARCTURIANS - channeled by Dr. Norma J. Milanovich, with 

Betty Rice and Cynthia Ploski. First published 1990 by Athena Publishing, 

Mossman Center, Suite 206, 7410 Montgomery Blvd NE, ALBUQUERQUE, 

New Mexico 87109-1574, USA. ISBN 0-9627417-0-1  

These 5th dimensional (density) Beings on board their "Starship" Athena from 

the planet Arcturus communicate to us through Norma Milanovich as 

"automatic writing" on her computer. They have come within the orbit of Earth 

in order to help us in these times of change. They describe themselves as being 

little more than three feet in height, with skins of a slightly greenish color, hands 

with only three digits, and almond-shaped dark brown or black eyes. They tell 

us about their way of life on their home planet and give us a very detailed 

description of the functions of their "Starship" Athena and also much of their 

philosophy of life.  

 

A PLANETARY SAGA & RETURN OF ALIZANTIL / JOURNEY IN 

SPACE WITH ALIZANTIL - inspirationally received by Frank Howard. First 

published 1972 by the Association of Sananda & Sanat Kumara, 2675 West 

Hwy 89-A, SEDONA, Arizona 86336.  

This combined text of two books is given in the form of poetry and without 

paragraphs, which does make for some difficulty in reading; but there are very 

good descriptions of travel in our Space Brothers' craft and their Mission to 

Earth.  

 

CONCLAVE: Meetings of The Ones and Books 2-5: CONCLAVE: 2nd; 

3rd; 4th and Fifth Meetings - June 1989-Nov 1993 - received through Tuieta. 

Published by Portals of Light Inc, 1186E 700N, MARION, Indiana 46952, 

USA. Bk 1: ISBN 0-943365-08-2. Bk 2: ISBN 0-943365-10-4. Bk 3: ISBN 0-

943365-11-2. Bk 4: ISBN 0-943365-12-0. Bk 5: ISBN 0-943365-13-9.  
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Through a shift in consciousness, Tuieta records five meetings (available as 5 

paperback books) of the Commanders of the Inter-Galactic Fleet. The first is 

aboard the Command ship of the Inner Council Representative where the 

Commanders of the Ashtar Command give Earth status reports and renew their 

pledges to assist Earth's mankind through the changes. The second meeting is 

aboard the Command Ship of the Ashtar Command where Ashtar, Athena, 

Soltec, Korton, Monka, Hatonn and other Commanders as well as Lords 

Kuthumi and Sananda speak of the status of Earth and probable alternatives for 

the future. The third meeting, called one year after the first meeting, also takes 

place in the council chamber of the Ashtar Command Ship. The Masters and 

Commanders discuss Earth's probable changes, time frames and events leading 

up to the changes as well as the plans for evacuation of the planet. The fourth 

meeting gives Earth Volunteers specific details of their roles and duties. Details 

of lift-off are also discussed. The fifth and latest meeting provides information 

by the Ascended Masters, Ashtar Command and others who support and guide 

Earth and her inhabitants through this period of change. We are told there are 

three other planets who have roles similar to Earth's. Each is going through its 

own process of change. A glimpse of Earth and its way of life after the major 

changes is included.  

 

THE EXTRATERRESTRIAL VISION - Channeled Teachings from 

Theodore - by Gina Lake. Published 1995 by Oughten House Publications of 

Livermore, California. ISBN 1-880666-19-7  

The material for this book originates from a Being named Theodore on the mid 

Spiritual Planes, giving us information on the various extra-terrestrial races 

connected with Earth's past development: the Pleiadians, Sirians, Orions and 

also the small "green-grey" beings from Zeta Reticuli, often seen on "abduction" 

book-covers with relatively large smooth egg-shaped heads and dark almond 

shaped eyes; these are similar in appearance to their "negative" counterparts, 

The Greys, who are in fact responsible for the many human abductions and 

animal mutilations. In the last few chapters Theodore talks of the coming 

changes both to Earth and to its human inhabitants, in conjunction with the move 

from 3rd to 4th density living. He also gives a brief description of life in the 

future at the 4th density.  
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BASHAR: Blueprint for Change - A Message from Our Future. Material 

channeled from an Extraterrestrial by Darryl Anka. First published 1990 by New 

Solutions Publishing, 4838 50th Avenue S.W., SEATTLE, Washington 98116. 

ISBN 1-56284-113-0  

These teachings come from space-brother Bashar of the Planet Essassani, which 

is situated 500 light years from us in the direction of the constellation of Orion. 

He gives some very wise and down-to-earth teachings on how to "live in the 

moment" and to accept that everything we experience in our everyday lives is 

not only previously planned-for, but is exactly what we most desire and need to 

experience (from the perspective of our higher selves) at any given moment. He 

also gives us some interesting information about his own planet and its people, 

their culture and way of thinking; they are at this moment living on the higher 

"physical" level of the 4th density dimension and are themselves about to ascend 

into the non-physical 5th dimension.  

 

THE ASHTAR COMMAND - through Tuella 

Although these Messages of the coming Earth Changes and Ascension of Planet 

Earth given by the Ashtar Command in the 1980's through Tuella (Thelma Terrell) 

have since been long delayed in their outcome, mainly through the strong efforts of 

the Forces of Darkness to eliminate or postpone the event, the instruction and 

program contained therein remains largely unchanged and applicable to the now 

fast approaching times of final cleansing:  

 

ASHTAR COMMAND - PROJECT: WORLD EVACUATION 

This book gives us important information about the coming Earth Changes and 

the following Mass-evacuation procedures up to the Ashtar Command Fleet of 

Mother Ships in protective orbit around Planet Earth. 

For the full book text, click on "Ashtar - Project: World Evacuation"  

ASHTAR - A Tribute compiled by Tuella. 

This second Ashtar Command Book is a compilation by Tuella of further 

Messages from Ashtar and The Ashtar Command.There are also many other 

messages of general interest from various Commanders belonging to the 

http://www.thenewearth.org/ASHTAR1ProjectWorldEvacuation.html
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Ashtar Command's "Forces of Light". 

For the full book text, click on "Ashtar - A Tribute"  

 

ON EARTH ASSIGNMENT by Tuella. First published 1988 by Guardian 

Action International, Salt Lake City, Utah.  

This is an autobiographical account by Tuella (Thelma Terrell) of her mission 

on Earth as a Light Messenger for the Ashtar Command and other members of 

Earth's Spiritual Hierarchy. It contains some very interesting information on our 

Space Brothers' Earth Mission and operations, as well as her long and varied 

life in bringing these messages to the world. She also passes on much high 

wisdom garnered from her many past incarnations on Earth and from her service 

within the Ashtar Command between Earth incarnations. Interspersed within 

this account are further important messages channeled from the Spiritual 

Hierarchy.  

 

A NEW BOOK OF REVELATIONS - Channeled through Tuella - First 

published in 1990 as "Secrets of the Father's Little Book" by Guardian Action 

International, Salt Lake City, Utah  

This book commences with a communication from "The Throne of God", 

describing how His son Jehovah, misusing his gift of Free Will, came to Earth 

to sow confusion and lead its inhabitants down the path of darkness. "Jehovah 

was able to alter the genetic coding of those on the Earth plane so that they 

would be unable to return to their greater awareness during the end times." We 

are also told that Planet Earth has been a place of preparation over many eons 

for a special role after the Thousand Golden Years of Peace, to become a vehicle 

for the God-Force to undertake an exploration outside of the boundaries of 

known Creation and establish new worlds. Earth will take on the role of a 

Central Sun. Tuella also recounts her mission with a special group of three 

others in assisting the dispatch elsewhere, under the auspices of The Hierarchy, 

the Angelic Forces and The Ashtar Command, of hundreds of thousand of "dark 

souls" coming from the recently closed and cleansed lower Astral worlds. She 

also assists in the docking at the Etheric level of the great Space Craft, the "New 

Jerusalem" (the size of the whole Gulf of Mexico) over the Yucatan Peninsula, 

Mexico, in preparation for the dawn of the New Age.  

http://www.thenewearth.org/AshtarTribute.html
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DOOMSDAY 1999 A.D. - Charles Berlitz. First published 1981 by Doubleday 

& Company Inc, 1540 Broadway, NEW YORK, NY 10036.  

By the best-selling author of The Bermuda Triangle (over 12 million copies 

sold), this is a good survey of the Ancient Prophecies of the World's End by 

2000 AD. Archaeological evidence is also given of the sinking of the continent 

of Atlantis at the time of the Great Flood, followed by a detailed description of 

the remains of Noah's Ark on Mount Ararat first discovered by Russian airmen 

in 1917.  

 

WORLDS IN COLLISION - Immanuel Velikovsky. First published 1950 by 

Macmillan, New York. Republished by Buccaneer Books Inc, P.O.Box 168, 

CUTCHOGUE, NY 11935, USA.  

Velikovsky's "classic" provides much evidence, based on historical documents, 

of past physical upheavals to planet Earth such as rains of fire, earthquakes and 

floods which Velikovsky concludes must have been caused by the close passage 

of a comet during the time of the Exodus.  

 

EARTH IN UPHEAVAL - Immanuel Velikovsky. First published 1955 by 

Doubleday, New York. Republished by Buccaneer Books Inc, P.O.Box 168, 

CUTCHOGUE, NY 11935, USA.  

Written five years later, here Velikovsky reinforces the historical approach of 

Worlds in Collision with a substantial weight of geological evidence supporting 

violent and sudden changes to Earth's surface in the distant past.  

 

MASS DREAMS OF THE FUTURE by Chet B. Snow, Ph.D. and featuring 

Future-life Progression by Helen Wambach PhD. First published 1989. 1993 

edition published by Deep Forest Press, P.O. Drawer 4, CREST PARK, 

California 92326. ISBN 1-882530-10-1  

Chet Snow, under hypnosis by Helen Wambach, is progressed forward in time 

and gives some very graphic descriptions of great earthquakes at the end of the 

century, and the period of the Tribulation which follows. He also quotes short 

excerpts of other people's hypnotic progression into future lives, covering the 

years 2100-2300 and beyond.  
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FUTURE MAP of the UNITED STATES: 1998-2001 by Gordon-Michael 

Scallion. Published by the Matrix Institute, P.O. Box 336, CHESTERFIELD, 

NH 03443, USA. Phone (603) 363 4916.  

This wall-map shows the geographical changes to the United States after the 

major earthquakes at the end of this century. Matrix Institute publishes a 

monthly newsletter titled The Earth Changes Report. Their catalog also details 

other books on the subject.  

 

NEW WORLD ATLAS Vol I: THE AMERICAS / Vol II: THE GREENING 

MAP / FREEDOM STAR WORLD MAP - The Ascended Masters, 

channeled by Lori Adaile Toye - published 1991-3 by Seventh Ray Publishing, 

Box 2511, PAYSON, Arizona 85547, USA. Vol I: ISBN 1-880050-01-3. Vol 

II: ISBN 1-880050-07-2  

Channeled descriptions and maps of the New Earth's geography as it will appear 

following the Tribulation. Covering the Americas in Vol I, the Pacific and India 

in Vol II. The Freedom Star World Map (36"x52") covers the new geography 

of the entire planet, and shows the 51 Vortexes, polar shifts and the rising of the 

New Lemuria.  

 

THE STARSEED TRANSMISSIONS - Raphael, channeled by Ken Carey. 

First published 1982 by Uni Sun, Kansas City. Republished by Harper SF, 1160 

Battery Street 3rd floor, SAN FRANCISCO CA 94111, USA.  

Ken Carey channeled Raphael through non-verbal or neurobiological 

transmission during December 1978 and January 1979. This has become a very 

popular book of communications within the New Age community. It gives a 

good idea of the preparations for the New Age as seen from higher spheres, and 

a very interesting insight into Earth's future destiny from the year 3011 onwards, 

after the Thousand Years of The Golden Age have concluded.  

 

VISION - channeled by Ken Carey. First published 1983 by Uni Sun, Kansas 

City. Republished by Harper SF, 1160 Battery Street 3rd floor, SAN 

FRANCISCO CA 94111, USA.  
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This is a very beautiful and clear transmission from The Christ concerning the 

changes soon coming to Planet Earth, and some further interesting information 

about Earth's future destiny after the Third Millennium.  

 

THE CRYSTAL STAIR - A Guide to the Ascension - channeled by Eric 

Klein. First published 1992 by Oughten House Publications of Livermore 

California. ISBN 1-880666-06-5  

In January 1990 Eric Klein was invited by Lord Jesus-Sananda to channel a 

series of weekly classes to Earth-based Light Volunteers on preparing for the 

initiation of "Ascension", the process of becoming an Ascended Master. Other 

speakers include Commander Ashtar, Ascended Master Saint Germain and 

Archangel Michael.  

 

THE INNER DOOR, Volumes I and II - Channeled Discourses from The 

Ascended Masters on Self-Mastery and Ascension - channeled by Eric Klein. 

First published 1993 by Oughten House Publications of Livermore, California. 

Vol I: ISBN 1-880666-03-0. Vol II: ISBN 1-880666-16-2.  

These two books continue the classes on Ascension by the Spiritual Hierarchy 

begun in The Crystal Stair. Teachings by Lord Sananda, Commander Ashtar, 

Saint Germain, Hilarion, Mother Mary, Archangel Michael, Serapis Bey, 

Kuthumi, and El Morya.  

 

A NEW HEAVEN, A NEW EARTH - Building the Foundations of the New 

Age by SEVEN RAYS - Prolog by Hilarion. First published 1982 by Marcus 

Books, Box 942 Bradford , Ontario L3Z 2B4, Phone (905) 551-1661,Box 942 

Bradford , Ontario L3Z 2B4 Phone (905) 551-1661 chris.rieder@rogers.com - 

www.hilarionbooks.com chris.rieder@rogers.com - www.hilarionbooks.com  

This material was communicated by a group of Masters from the Spiritual 

Realms associated with the Master Hilarion, and channeled by a Californian. 

There is some particularly interesting material on the nature and role of 

government as seen from their level. For example, they consider that the purpose 

of government "is to maximize the freedom of individuals to move towards their 

own perfection."  
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THE PRINCIPLE OF LIBERTY - Michael Sartorius  

The Principle of Liberty, that "we should all be free to do whatever we like and 

to pursue our evolution in our own way as long as we do nothing which harms 

or infringes the liberty of others", is analyzed fully and thoroughly in this book. 

A theoretical/historical analysis of politics and constitution covering a thousand 

years in Britain and the USA, plus the Greek/Roman concept of Natural Law, 

provide the background for the Principle itself, here further defined on a "scale" 

of government intervention. The interpretive implications of the Principle are 

thoroughly examined, together with the necessary supporting constitutional 

framework. Politics for the New Age yet with much current relevance. 

Readable, non-technical in style.  

Website: The Principle of Liberty  

 

SANAT KUMARA - Training a Planetary Logos. Channeled from Vywamus 

through Janet McClure. Published by Light Technology Publishing & Printing, 

P.O.Box 1495, SEDONA, AZ 86336, U.S.A. ISBN 929385-17-9.  

This tells the story of how Sanat Kumara became a Planetary Logos, channeled 

through his higher soul aspect, Vywamus. As part of his training and evolution, 

Sanat Kumara was required to experience simultaneously, through different 

aspects of himself, 900,000 lives on physical planets in order to develop 

"Oneness" with all of other creation before commencing his full training as a 

Planetary Logos on the planet Venus. In the very earliest days of the creation of 

Planet Venus many millions of year ago, seven temples were established as a 

special Cosmic school for those training to become a Planetary Logos. After 

intensive training under the great Master Adonis, who has been in charge of the 

School from its inception, Sanat Kumara was appointed Planetary Logos for 

Earth 18 million years ago.  

 

THE PLEIADIAN WORKBOOK - Awakening Your Divine Ka - 

Channeled by Amorah Quan Yin - published 1996 by Bear & Company, Inc. of 

Santa Fe, New Mexico. ISBN 1-879181-31-2.  

This work is the result of communications with the Pleiadian Emissaries of 

Light from the star system of the Pleiades. The Pleiadians have had a long 

association with Planet Earth. Here they give us an overall view of the great 

http://www.libertyandlaw.org/liberty00.html
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physical and spiritual changes about to happen to Planet Earth, also much very 

useful guidance on cleansing our chakras and self-healing practices in 

preparation for our ascension. "Through Amorah Quan Yin, we are taught to 

open our Ka Channels, which pull energy from our multidimensional, 

holographic selves into our physical bodies. These galactic healing techniques 

align us with our divine selves, raise our vibratory rates, and rejuvenate and 

balance our bodies, while accelerating spiritual evolution and stimulating 

emotional healing" (Bear & Co.).  

 

PLEIADIAN PERSPECTIVES on HUMAN EVOLUTION - Channeled by 

Amorah Quan Yin from the Pleiadian Emissaries of Light. First published in 

1996 by Bear & Company, Inc. of Santa Fe, New Mexico. ISBN 1-879181-33-

9.  

This further communication from the Pleiadian Emissaries of Light gives us 

very detailed and interesting histories of the early evolution of humanity on, 

firstly, planet Venus, then Mars, Maldek and finally, Earth. Within these pages 

there is much to be learned about the evolution of human civilization, its various 

errors and successes, as well as our own chosen paths of ascension.  

 

A PLEIADIAN IN TIME - A Time Traveler. Nina Jenice. First published in 

1994 by The Cosmic Family, P.O.Box 218262, COLUMBUS, Ohio 43221-

8262, USA. ISBN 0-9643546-0-8  

Nina recalls her life on Medina in the Pleiades over seventy thousand years ago 

and a subsequent visit she undertook at that time to 15 other planets as a research 

project for a future teaching assignment. We are given fascinating short 

descriptions of various planets, including Venus, Ashtar, Sirius and Daenkus, 

the home planet of the dolphins.  

 

Dianne Robbins (LAILEL) has channeled several important books, one on the 

Cetaceans (whales & dolphins), and two on the Hollow/Inner Earth: 

"The Call Goes Out from the CETACEAN NATION" 

This book contains telepathic messages from the whales and dolphins, 

themselves a highly evolved race with great intelligence, whose function on 

Earth at the present time is to monitor the state of the ocean beds. This 
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information is used by our Space-brothers as part of their own monitoring of 

Planet Earth's condition prior to the coming changes. The Cetaceans also tell 

us how difficult life has now become for them in our oceans through constant 

attack and harassment by fishing and whaling ships.  

 

"MESSAGES from the HOLLOW EARTH" – Channeled byDianne 

Robbins  

Not just our Earth, but all planets are hollow! Planets are formed by hot gases 

thrown from a sun into an orbit, and the shell of planets is created by gravity 

and centrifugal forces and the Poles remain open and lead to a hollow interior. 

This process forms a hollow sphere with an Inner Sun, smoky in color, which 

gives off soft and pleasant full spectrum sunlight, making the inside surface 

highly conducive to growth of vegetation and Human life, with only a long-long 

day and no nights. The Hollow Earth Being are very spiritually evolved and 

technologically advanced, and live inside the interior core of our Hollow Earth. 

These advanced civilizations live in peace and brotherhood in the Center of our 

Earth, which contains an Inner Central Sun, with oceans and mountains still in 

their pristine state. The Hollow Earth cavity is still in its pristine state because 

they don't walk or build upon their land. There are no buildings, shopping malls 

or highways. They travel in electromagnetic vehicles that levitate a few inches 

above ground. They walk along streams, rivers, and oceans and climb mountains 

- but that's the extent of their foot contact with the ground. They leave the rest 

of their land to nature, because it's nature's land too. The governing city within 

the Hollow Earth is called Shamballa. It is located inside the very center of the 

planet, and can be accessed through the holes at either the North or South poles. 

The Northern and Southern Lights that we see in our skies are actually 

reflections from our Hollow Earth's Inner Central Sun, which emanates from 

her hollow core.  

 

TELOS - A Subterranean City beneath Mt. Shasta 

Channeled by Dianne Robbins (LAILEL).  

These channelings are from Adama, Ascended Master and High Priest of Telos, 

a subterranean city of a million souls beneath Mt. Shasta in California. We are 

told that these people are the remnants of the Lemurian civilization that escaped 
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a thermonuclear war on the surface 12,000 years ago, and which destroyed the 

continents of Lemuria and Atlantis. Only 25,000 of them escaped the holocaust 

and were able to take up residence in some of the existing vast underground 

caverns in the 800-mile thick mantle between Earth’s exterior crust and the 

interior Hollow Earth. They also made a decision to keep themselves 

permanently separate from, and thus unaffected by Earth’s surface civilizations 

as well as from those existing in the hollow Inner Earth. They themselves still 

live in the physical third dimension but their civilization is by now very much 

more advanced than ours. They are at this time contacting us to inform us that 

when the planet’s final initiation comes with our entry into the photon belt, they 

will come to the surface, bringing with them their superior technology to assist 

Humanity in the changes; this they will also be doing in conjunction with the 

overhead spaceships of the Ashtar Command. They themselves will be joining 

with us in Earth’s transition and the Ascension to the Fifth Dimension.  

The above books can be obtained as an e-book or in a printed version from the 

following Link:  

www.DianneRobbins.com 

Dianne Robbins - Box 825, Weed, CA 96094 USA - to contact Dianne directly 

phone: 585-802-4530 - e-mail: TelosMtShasta@gmail.com  

 

The SEA GODS AFTER ATLANTIS - The Biography of a Race of Man 

Channeled by Valerie Bonwick and Jonathan Bigras 

Published 1986 by Intaglio Publishing Ltd, Box 3584, VANCOUVER, B.C. 

V6B 3Y6, Canada. ISBN 1-55026-001-4 (Paperback)  

This is the story of a little-known race called the Dagon who, like the 

underground people of Telos, escaped the final destruction of Atlantis through 

its last thermonuclear war. Knowing that an end was soon coming, certain 

members of the remaining Isle of Atlantis prepared themselves in advance by 

learning to adapt themselves to living in underwater caverns. Eventually they 

developed changes to their bodies that allowed them to breathe underwater with 

the use of gills and moved deeper in the ocean to purpose built domed cities on 

the ocean floor, concealed from outside discovery with a rocky exterior looking 

similar to an underwater mountain. They have thus been able to keep their 

existence secret for over 12,000 years from the surface world and to quietly 

http://www.diannerobbins.com/index.html
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develop an orderly and peaceful civilization within their 12 domed cities. 

unaffected by all the turmoil and historical changes on the surface.  

This communication by one of their Elders, not only gives us a good description 

of their way of life, but also much useful advice on how to develop an ordered 

and civilized community. They too will soon be joining us on the surface, along 

with the people of Telos, when the time comes for Earth’s final transformation 

and Ascension to the next higher dimension.  

 

The PRISM of LYRA - An Exploration of Human Galactic Heritage 

by Lyssa Royal and Keith Priest. 

First published in 1989 and revised in 1992 by Royal Priest Research Press, 

P.O.Box 30973, PHOENIX, Arizona 85046. ISBN 0-9631320-0-8  

This is mainly a history of Earth Humanity’s origins. It begins within the 

constellation of Lyra, where our first ancestors where birthed on Vega, a star 

within the Lyran constellation. Conflict eventually developed between the 

Lyran and Vegan races, and so an attempt was made to create an integrated 

society on a planet within the Lyran system called Apex. Later, one of the first 

outside areas to be colonized by Humans was the trinary star group of Sirius. A 

group of the darker side of Humanity also moved to the constellation of Orion, 

which for a long time became a source of oppression and conflict for Earth and 

many other solar systems. Disaffected members of our original race on Sirius, 

attacked by their former Lyran colonizing race, sought a new and peaceful home 

elsewhere and eventually discovered a home on the little developed planet 

Earth. Later, they themselves were again attacked by Lyrans and removed 

themselves to the Pleiades, hence our close racial connection with the 

Pleiadians.  

 

FOR WE ARE ONE - The Pleiadians by Nina Jenice. 

Published 1992 by Markas Publishing, P.O.Box 415, DUBLIN, Ohio 43017, 

U.S.A.  

Nina in her previous incarnation was a Pleiadian, Lady Nina of the White 

Winds, and her soul Twin is Lord Adrigon, Commander of the large Pleiadian 

Mothership “The White Winds”. This mothership maintains an orbit around 

Planet Earth in readiness for our transformation and ascension. Here she visits 
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“The White Winds” in her etheric body, and gives an excellent description of 

the gigantic mothership. Accompanied by her Twin, Lord Adrigon, she also 

visits her old Pleiadian home planet of Medina, which she fully describes, along 

with a visit to the neighboring Pleiadian planet of Serana.  

 

THE PLEIADIAN MISSION- A Time of Awareness by Randolph Winters. 

Published 1994 by The Pleiades Project, PO Box 1270, Rancho Mirage, CA 

92270, U.S.A. ISBN 1-885757-07-7  

This is a survey of the contacts made by the Swiss farmer Eduard (Billy) Meier 

with Pleiadian space ships, many of which he successfully photographed, and 

particularly his close contact with the Pleiadian, Semjase. Randolph Winters 

himself spent some considerable time living and working on Billy Meier’s farm 

in Switzerland in order to gather this material. We are given here quite a lot of 

interesting material on Pleiadian philosophy and thinking.  

 

WHAT ON EARTH IS GOING ON? by Patricia Diane Cota-Robles 

Published 1997 by New Age Study of Humanity's Purpose, Inc., P.O.BOX 

41883, TUCSON, AZ 85717, USA. - Fax: 520-751-3835. ISBN: 0-9615287-

5-3 

Web Site: http://www.1spirit.com/eraofpeace 

E-mail address: eraofpeace@aol.com  

This book gives a very valuable insight into the developments over the last 18 

years of Humanity's movement towards Ascension, as seen from the Spiritual 

Planes.  

One of the first major events on Earth from the spiritual point of view was the 

very important time of the "Harmonic Convergence", August 15-17, 1987, in 

which a Spiritual Initiation of Illumination would mark the commencement of 

a quantum leap in consciousness for all of Humanity. Other important events 

followed. April 16, 1989, the "Crystal Lightlink" initiated a massive Planetary 

and Galactic activation and reprogramming of all crystalline structures existing 

within the Earth, the Etheric plane and within our human bodies. On May 8th, 

1989, through the unified efforts of Heaven and Earth, Violet Lightening from 

the Heart of God was projected into the pockets of negativity throughout the 

entire Planet. This effectively accomplished the goal of Heaven to seal "the door 

http://www.1spirit.com/eraofpeace
mailto:eraofpeace@aol.com
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where evil dwells". From June 10, 1989, to the Summer Solstice on June 21, 

1989, our "Free Will" was temporarily held in abeyance. During that time, every 

man, woman and child evolving on Earth was drawn, during their sleep time, 

into the sacred Temple of Reverence for all Life that pulsates in the inner planes 

above Mt. Lemmon in Tucson, Arizona, to be brought before the Karmic Board. 

Here we were shown a panorama of all the past errors and choices we have ever 

made, and given the final choice either to move forward to higher planes or to 

start-over again on other lower worlds.  

 

MOON LODGE VISIONS 

 

"A Sacred Journey of Acceleration for the Divinely Human of Mother Earth", 

by Neva Howell.  

Neva Howell is a healer as well as having yet another life as an actress on film 

and TV. Soon after her introduction to the Native-American path of spirituality, 

she began a spiritual/healing practice known as the Moon Lodge. The process 

involves isolation during the menstrual cycle, to pray for others and for vision. 

The "Moon Lodge" represents a private place of retreat for women on their 

cycle. She had read or heard that this ancient practice would be a 

transformational experience. From her very first Lodge, that statement proved 

to be true. Her work as a healer "swiftly entered more and more powerful levels, 

my creativity soared and my awareness of things spiritual expanded at an 

amazing rate". This book is largely based on her insights and visions gained 

during her monthly retreats. There are within this book many very helpful and 

useful insights, both spiritual and useful to us in every-day life, and show us the 

work of a highly–evolved spiritual person. We give some extracts from her book 

in our New Earth Reader.  

 

UNVEILED MYSTERIES by Godfre Ray King 

Published 1986 by the Ascended Master Teaching Foundation, P.O. Box 466, 

MOUNT SHASTA, CA 96067, USA.  

This is an account of meetings between Guy Ballard (Godfre Ray King) and the 

Ascended Master Saint Germain in which is revealed much ancient spiritual 

history of Earth's past. Guy first met with the Master St Germain on Mount 

http://www.thenewearth.org/newearthreader.html
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Shasta in 1930 and was then taken on out-of-body trips to the Great Ascended 

Masters of Light Lodge within the Royal Teton Mountains, also to the long-lost 

Great Civilization of the Sahara Desert, and the buried cities of the Amazon. 

This book contains some very useful higher spiritual information.  

 

THE SUN RISES by Dr. Robert D. Stelle, published by the Lemurian 

Fellowship, P.O.Box 397, RAMONA, CA 92065, USA. This book can be 

ordered from the LEMURIAN FELLOWSHIP Internet Website.  

This book gives us an account, taken from the Akashic Records, of the first 

beginnings, 78,000 years ago, of the great Lemurian civilization on the 

Continent of Mu (Lemuria). This huge continent of Mu, situated within the area 

of what is now the Pacific Ocean, was roughly circular in shape, extending from 

present-day Australia and New Zealand as far North as Alaska, including a 

portion of the present West Coast of North America, and it also extended across 

most of the width of the Pacific, from just off South America to nearly as far 

west as Japan and Indonesia.  

At this time the various tribes across the Continent of Mu were living in a virtual 

Stone Age. They were divided between the Plains Dwellers, who tended cattle, 

the Cave Dwellers who were expert stonemasons, and the rougher and more 

aggressive Forest Dwellers, who hunted wild game. These tribes were still 

dressed in animal skins and used sharp flint and obsidian-tipped knives and 

spears, and were constantly engaged in tribal wars.  

We are introduced at that time to two life-long friends, Rhu and Hut, whose 

families worked more cooperatively together than most of their compatriots. 

With the behind-the-scenes help of the Elder Brothers, they were encouraged to 

gather representatives from the various tribes to start a new civilization on the 

open plains. They were introduced to the growing of wheat and maize crops and 

also shown how to spin and weave cloth to replace animal skins. Within twenty 

years, Rhu and Hut, as joint community leaders, had established a large and 

relatively prosperous community on the Rhu Hut Plains. During this time the 

first wooden wheel was invented, copper blades were developed to replace the 

stone axes and knives and the first stone houses were built as a more secure 

replacement for their thatched huts.  

http://www.lemurianfellowship.org/
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With the participation of Lord Hiroto of Venus and Lord Lithargos of Mercury, 

it was suggested early on that they establish a Community Council of Twelve 

Tribal Patriarchs to govern themselves. Lord Lithargos then gave them "Ten 

Basic Laws" with which to conduct their affairs, all of these being based on 

Cosmic Natural Law. These Universal "Ten Laws" are particularly interesting, 

and of equal relevance to our present day civilization as they were then.  

 

"WE ARE THE NIBIRUANS – Return of the 12th Planet" by Jelaila Starr  

published 1999 by Granite Publishing, P.O.Box 1429, Columbus, NC 28722 – 

ISBN 0-893183-18-1  

This book adds to the account of the Nibiruans and their relationship with Planet 

Earth as was also previously detailed in Susan Ferguson's Books on the 

Nibiruans, "Inanna Returns" and "Inanna Hyper-Luminal". Here we are given a 

good overview by Anu, Chief Patriarch of the Nibiruans, on the history of the 

creation of the Human Race. This ranges from our start on the Planet Avyon, 

within the Vegan star system of the Lyran Constellation, to the Nibiruans' later 

role in Earth's history about 500,000 years ago, and up to the birth of Christ. 

Their home is within the interior of the artificially created "Battlestar" Planet 

Nibiru, itself three times the diameter of Earth, its inhabitants at present living 

on the 4th dimension. Nibiru recently entered our solar system on its regular 

3600 year galactic orbit, coming in as a companion to the Hale-Bopp Comet, 

and is presently out of sight behind our Sun. The Nibiruans are made up of a 

mixture of the original Human races on Sirius 'B' and also the Reptilian races 

from within the Orion star system. They have more recently been based within 

the Pleiadian star system, and first arrived on Earth via their "Battlestar" Planet 

Nibiru as "Creator Gods" over half a million years ago. As a result of the ruling 

Nibiruan families fighting amongst themselves on Earth during their Sumerian 

period, they did much damage to Earth through their use of radiation bombs. 

They also used the original primitive Earth Humans as near slave labor in their 

large gold mines on Earth, and they now wish to return and make amends for 

their past misdeeds by assisting us in our forthcoming Ascension.  

The second part of the book concentrates on the process of recoding our 

diminished 2-strand DNA codes, to be completed in time for our forthcoming 

"Ascension" to the 5th dimension. The Nibiruans were largely responsible in 
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the past for our presently diminished DNA strands and they now wish to now 

rectify this by helping us to recode back up to 12 strands of DNA. We can also 

ourselves largely facilitate this by clearing and releasing those various 

emotional blockages, incurred in our past lives and our present incarnation 

which still reside within our Emotional Body. These emotional blockages can 

seriously affect the health of our physical body as well as our relationships with 

our fellow Humans.  

[You can order this book direct from the Nibiruan Council, 5987 Peacock Ridge 

Road #105, Rancho Palos Verdes, CA 90275 or from : their Website. E-mail: 

jelaila@gte.net]  

 

Subtle Energy Exercises – Unlock Vital Energy Secrets of Healing Potential 

- by Patricia Gulden-Wegmann  

The flow of 'Vital Energy' throughout the Universe fuels all our life processes, 

and this book outlines how it can be directed by ourselves, through the use of 

our own hands, to heal the various parts of the body. Patricia has been a 

registered nurse for over thirty years and this book is the culmination of a life 

quest to find the answers to healing ourselves through the deployment of these 

subtle vital energies.  

"Human Kind has been endowed with a hidden energy. The fire that burns 

within fuels all life processes. It is a bio-magnetic function that sends out a SOS 

whenever it's flow has been disrupted. "Subtle Energy Exercises" outlines 

practical healing techniques for the individual using the physiology of touch to 

unlock vital energies, and restore youthful vigor."  

This book also gives a very useful description of how the Vital Energy works 

through, and affects, the different organs of the body. There are also practical 

hands-on exercises for discharging the negative energy within dysfunctional 

parts of the body and on how to recharge them with the positive Vital Energy 

flowing constantly out from the Creative Source of the Universe.  

[You can order this self-published book direct from the Author by sending a 

Check or Money Order (US funds) for $10.00 + $1.95 S&H, to Patricia Gulden-

Wegmann, 26741 Center Ridge #26, Westlake, Ohio 44145, USA. E-mail: 

patgoldway@yahoo.com.  

 

http://www.nibiruancouncil.com/
mailto:jelaila@gte.net
mailto:patgoldway@yahoo.com
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PHOENIX RETURN - Extracts from the Records of Atlantis for the close 

of an Era  

These extracts from The Records of the ancient civilizations of Lemuria and 

Atlantis are given to us in channelling through Sheelagh Donnelly by the 

original Scribe, Abaia, foremost Lemurian Priest in Atlantis. The Records are 

contained in 70 books, which were placed in the 'Hall of Records' under the 

Pyramids of Giza in 12,400 BC. We are given details of their secret location and 

how they will be re-discovered. The Keeper of the Records also gives us much 

valuable information about the coming Earth Changes, including the strong 

probability of Earth passing through the tail of a comet in 2001, which will 

initiate the global changes. Two further books of the transcripts are also planned 

to be published in the near future. This book can be obtained direct from the 

author's website at: http://wwww.atlantiswisdom.com  

 

PHOENIX RETURN - Transcribed by Sheelagh Donnelly - Published in July 

2000 by BZZZZ Publications Ltd., 43 Bexley Street, WINDSOR, Berkshire 

SL4 5BP, Britain. ISBN 1-903109-04-3. 

E-mail: info@bzzzz.co.uk  

 

VIBRATIONAL MEDICINE – New Choices for Healing Ourselves 

by Richard Gerber, M.D. 

 

Published by Bear & Company, Santa Fe, NM 87504-2860. ISBN 1-979181-

28-2.  

This book gives an excellent in-depth review of all the New Age Alternative-

Medicine practices and knowledge currently known on 3rd Dimensional Earth, 

from the ancient Chinese Philosophy of Healing and Acupuncture to Radionics, 

Magnetic and Quartz Crystal technologies. Dr. Richard Gerber has a very deep 

insight into the "Higher Knowledge" of the Spiritual Realms and we have taken 

the opportunity to give some quotes from his book on this subject in our New 

Earth Reader  

 

http://www.atlantiswisdom.com/
mailto:info@bzzzz.co.uk
http://www.thenewearth.org/nereader.html
http://www.thenewearth.org/nereader.html
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THE RETURN OF LIGHT - The Imminent Restoration of Earth and 

Liberation of Humanity - Revelations from The Creator God Horus - with 

Elora Gabriel and Karen Kirschbaum - Published 2005  

This is a most important source of the History of the Fall of Humanity and our 

recent return to the Light. We are told, for the first time, how our area of 

Creation became infected with Darkness from an outside Dark Creation within 

the Great Void and now of the ongoing great cleansing of this Darkness 

throughout our Creation and its Universes. The Channeling comes from the 

Creator God Horus (Heru) and also from the Prime Creator of our total Creation 

comprising thousands of Universes and Galaxies.  

This Book is at present unfortunately no longer available in print, however it is 

now available as an Online Text or Down-load by clicking on: "The Return of 

Light".  

 

CONTACTS from the Fourth Dimension by Nada-Yolanda - Published 2007 

by Mark-Age, Inc., P.O.Box 10, PIONEER, Tennessee 37847, USA. ISBN 978-

0-912322-61-2 (382 pages)  

This is a series of communications through Nada-Yolanda between April 2001 

and July 2005 from Earth's Spiritual Hierarchy, including Sananda/Jesus, 

Archangel Uriel, Ascended Master El Morya, Master Hilarion, Lord Maitreya, 

Master Kuthumi and Archangel Michael. These important messages gave a 

warning of some of the great dangers that Planet Earth was going through in the 

unfolding War of Armageddon during that period - the great battle between the 

Forces of Light and the Forces of Darkness being fought out on the Astral and 

Physical Planes of Earth.  

This book can be ordered by clicking on Mark-Age  

 

The STARSEED DIALOGUES - Soul Searching the Universe - by Patricia 

Cori - Published 2007 by LightWorks Press, Casella Postale 44, Rocca Priora, 

ROME, Italy 00040. 

These are very illuminating communications from the Sirian High Council on the 

6th Dimensional Planet Sirius B (Satais) which outline the connection between 

the Sirius Star System and our own Solar System. This also gives us an insight 

http://www.thenewearth.org/returnoflight.html
http://www.thenewearth.org/returnoflight.html
http://www.thenewearth.org/markage.html
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into our connection with the Planet Nibiru and the Annunaki "Gods" from that 

Planet who form our "Secret Government" on Earth. www.sirianrevelations.net  

 

Life In Our Solar System - GLORIA LEE - Channeled through Nada-

Yolanda - Published 2008 by MARK-AGE, Inc., Pioneer, Tennessee, USA .  

This is the story of Gloria Lee's unexpected and sudden transition in 1962 to the 

Astral Planes followed by her subsequent move up to the Etheric Realms. Gloria 

Lee became well-known on Earth for her channeling of a Higher Realm Master 

known only as "J.W." These channelings were published in 1959 as the book 

"Why We Are Here". She also had a close connection with Nada-Yolanda and 

Mark (previously John Mark of the New Testament and the Master Djwhal 

Khul), founders of the Mark-Age foundation in Miami, Florida.  

We get in this book a very interesting account of Gloria's initial experiences on 

arriving within the Astral Planes. She quickly learns that she is indeed part of a 

massive program organised by the Spiritual Hierarchies for the upliftment and 

Ascension of Planet Earth. Her role was particularly to be involved with the 

Space Program and the planning of the eventual landing of the Space Ships and 

"First Contact" on Earth before the final Earth Changes. It is also interesting to 

watch how her initial rather colloquial Earth language gradually takes on a more 

refined and serious character as she becomes more and more of a High Spiritual 

Teacher on the Etheric Planes. To this day she continues her mission as an 

important part of the Ashtar Command Forces and their program for Earth's 

Ascension and she still frequently sends us further messages on their progress.  

This book can be ordered direct from MARK-AGE Inc. with the following Link: 

MARK-AGE  

 

THE URANTIA BOOK:You can learn about the background to our whole 

Creation, ranging from the Trinity of the First Father Creator, His Son and the 

Holy Spirit Mother, their abode on the central Paradise Island, of its surrounding 

Central Universe of Havona and of the other further Seven SuperUniverses, of 

the Seventh SuperUniverse of Orvonton in which our local Universe of 

Nebadon resides, to the creation and early history of our own Planet of Urantia 

(the original name for Planet Earth) in an online version of the THE URANTIA 

BOOK of over 2000 pages length and first given to Earth by Celestial 

http://www.sirianrevelations.net/starseed-book.shtml
http://www.thenewearth.org/markage.html
http://www.urantiabook.org/newbook/
http://www.urantiabook.org/newbook/
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Messengers in 1934. The final part of the Book gives a detailed life of the final 

Bestowal Incarnation on our Planet of the Creator Son Michael of Nebadon 

as Jesus the Christ in Palestine .  

 

 

Anexa 5. The World Commission On Global Consciousness & Spirituality 

 

Mission, Vision & ((Global Blueprint))  

VISION 

The Commission seeks to inspire consciousness of the wholeness of the 

human family and the sacred tapestry of all life. This spirituality is the 

foundation of a global consciousness that honors the wisdom found in the 

world's traditions, cultures and disciplines. 

MISSION 

The World Commission on Global Consciousness and Spirituality cultivates 

a growing community of people from diverse cultural, religious,disciplinary 

and spiritual orientations to promote global wisdom, vision and values. The 

Commission is action oriented and acknowledges awakening consciousness 

and spirituality as transformative powers for the common good. 

Global Blueprint for the ((World Commission)) 

by Dr. Ashok Gangadean, Co–Convenor  

In these reflections I shall present a global blueprint for the World 

Commission. I shall attempt to show why I believe the existence, mission 

and vision of the World Commission are of supreme importance for our 

planetary scene as we enter the 21st Century, and has a vital role to play in 

securing a sustainable and flourishing future for the people of the earth.  

This blueprint has been distilled over decades of research on the perennial 

quest to uncover the common ground and source of diverse cultures and 

worldviews on a global scale through the ages. When we expand our 

http://globalspirit.org/index.php
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rational consciousness across the spectrum of worldviews we rise to a 

global perspective in which striking patterns become more evident in our 

cultural evolution. In this higher dimensional lens we can see, for example, 

that the human condition has matured, evolved, and arrived at a critical 

threshold, and which direction we now choose to take will determine our 

future sustainability.  

Many visionary leaders across the planet now realize that how we self-

consciously manage our cultural life in the next two decades or so will be 

decisive. This challenge calls for a new and unprecedented awakened global 

consciousness and new mindful institutions which will play a vital role in 

fostering our highest and best collective self transformation for mutual 

flourishing. The World Commission on Global Consciousness and 

Spirituality is one such key instrument and institution for leadership and 

creative change.  

 

AWAKENING GLOBAL CONSCIOUSNESS : OUR MATURATION AS 

A SPECIES 

(Ending the Source of Conflicts & Our Path into the Future) 

 

Perhaps the single most powerful event facing humanity today is a great 

awakening on a planetary scale that has been millennia in the making. We 

humans are in the midst of a profound advance as a species to a higher form 

of global consciousness that has been emerging across cultures, religions 

and worldviews through the centuries. This awakening of global 

consciousness is nothing less than a shift, a maturation, from more 

egocentric patterns of life to a higher form of integral and dialogic patterns 

of life. In this drama it is seen that egocentric patterns of minding and living 

directly lead to fragmentation, alienation and human pathologies at the 

individual and collective level. The great spiritual traditions have long seen 

that the key to our survival, sustainability and flourishing turns on our 

conscious evolution into dialogic patterns of life which bring forth our true 

moral, rational and spiritual nature as a species.  
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This crossing as a species into global consciousness involves the direct 

encounter and co–creation of the common ground between worldviews – the 

fundamental Logos which is the source of diverse cultural and religious 

worldviews. Here it is seen that the primary source of chronic violence and 

breakdown of human relations traces to egocentric patterns. The key to 

ending violence between cultures and advancing to global cultures of peace, 

nonviolence and mutual flourishing is our individual and collective advance 

as beings who live in patterns of deep dialogue. We suggest that this transition 

as a species has arrived at a critical turning point and that the single most 

important event now facing the human condition and a key to our future is 

this advance to awakened global consciousness.  

 

What is "global consciousness"? 

 

The awakening of global consciousness is a new and monumental event in 

human evolution, even though it has been emerging throughout our diverse 

spiritual traditions through the ages. But this great event in the human drama 

is not readily apparent because people tend to process reality from their 

personalized perspectives, worldviews, narratives or cultural lens. Whereas 

access to global consciousness comes only if and when we are able to stand 

back and gain critical distance from our particular localized perspectives and 

enter the more expansive space of a global perspective in the awakening of 

the global mind. 

 

Here are selected summary themes that should help to bring out this blueprint 

for the World Commission: 

 The global turn in cultural life is inherently encoded in our great 

planetary cultures and has been emerging throughout the ages. 

 Our great spiritual traditions and teachers were all in diverse ways 

fostering and opening the way to the awakening of global consciousness. 

 The mature awakening of global consciousness that we now face in 

the 21st Century is new and unprecedented in the human condition. 
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 Access to such global consciousness can only emerge from and 

though the transformation of rational awareness and intelligence 

into a global perspective. 

 A truly global perspective taps a higher dimension of existence, 

reality, rational intelligence and experience. 

 When we stand back from privileging our personalized perspectives, 

and localized worldviews, narratives, ideologies or cultural lens the 

horizon of the global perspective, the global lens opens. This is a 

key stage in becoming a critical thinker. 

 When we enter the integral space where diverse worldviews 

originate and meet we gain critical distance from the localized 

perspectives and new and astounding dynamics and global patterns 

across and between worldviews come into focus. We arrive at the 

deeper common ground that is the generative source of all 

worldviews. 

 Here we see that our great spiritual traditions (east, west, indigenous 

and other...) have recognized that we humans co–create our living 

realities through our mental and conscious activities – that we are as 

we mind. How we process Reality – (our inner psychic life, our outer 

world and ecology, our experience...) is all important in making our 

living realities. It matters how we mind. 

 One striking pattern in this global horizon across worldviews is that 

humans have been in a deep and painful maturation from egocentric 

or monocentric patterns of minding (processing reality and 

experience) to more holistic, integral and dialogic patterns of self 

making and world making. When we look at human evolution 

through this global lens it becomes overwhelmingly apparent that a 

lead story is our maturation as a species from more adolescent 

egocentric patterns of minding to more coherent, rational, moral, 

integral and holistic patterns of life. This dramatic shift in fulfilling 

our human destiny as we become mature global beings has been 

emerging over millennia through our great spiritual endowment. 
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 The egocentric (monocentric) mind is a stage in our human 

development (evolution) which tends to separate and objectify the 

thinking subject from the objects of thought, and to remain centered 

in and privileging its particular worldview (religion, ideology, 

cultural lens) as the exclusive measure of reality (meaning, truth, 

fact, value, experience, existence). The egocentric mind is broken 

off from the Integral Field of Reality and packages, constructs, 

separates, divides, polarizes, fragments all its touches. 

 Our great global spiritual traditions have noticed that this way of 

constituting and processing experience and reality (this technology 

of minding) inherently leads to fragmentation, polarizations, 

dualisms, irreconcilable splits, alienation which is a primary cause 

of human and cultural pathologies of all sorts. It divides and 

fragments the Self in its inner life, it artificially separates off the 

Integral Self from its world, from Others, from relations to Nature 

and the Ecology, and sets in motion profound and chronic clashes 

between worldviews, cultures, religions, identities, perspectives... 

and is a primary source of degeneration in all aspects of the human 

situation, at the personal and collective levels. So a global consensus 

(diagnosis) is that ego minding is a primary cause of the spectrum 

of human pathologies. And the consensus prescription is that to 

change this mentality is the single most important factor in 

transforming the human condition. 

 One striking result of the general global law – we are as we mind – 

is that egocentric or monocentric patterns of minding generate and 

create lifeworlds and living realities that produce human suffering 

and pathologies: egocentric minding generates egocentric realities. 

 Another great finding is that we humans have a choice in how we 

mind – and diverse spiritual teachings – especially in their moral 

force – show the creative alternative to egocentric patterns of 

minding. 

 This creative alternative is to break the deeply entrenched habits of 

ego minding (as if it were a mental vice) and advance (through 
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strategies of rehabilitation and reconstitution) into more integral, 

holistic and dialogic patterns of processing Self and World. This 

transformation is a key step in awakening global consciousness and 

the global perspective: to enter the global perspective is to co–

awaken the global mind, and vice versa. 

 Crossing into global consciousness: global perspective, global 

minding, global lens opens a higher and deeper dimension of reality; 

this is what is new and unprecedented in awakening the global mind 

and the global reality that is disclosed in this integral technology of 

minding. So "global consciousness" is not just about "thinking" or 

"concepts" or "theory"...it is, as we shall soon see, the most profound 

pragmatic and practical action we humans can take to change our 

worlds. 

 But humanity has hitherto lacked an adequate global grammar and 

a global lens to fully activate this integral/holistic/dialogic 

technology of mind; and since our living realities are co–created by 

our patterns of minding, the supreme technological advance in the 

human condition is this advance to the integral technology of 

minding. 

 This new and unprecedented activation of a global grammar and 

global lens begins to become clearer and more accessible if we now 

experiment with some simple symbolic notations to help us clarify 

these two contrasting technologies of minding: the global narrative 

of cultural evolution brings into relief two great contrasting domains 

or fields of Language, Consciousness, Experience, Human 

Ecologies: the Egosphere and the Logosophere. It is now of highest 

urgency to distinguish , disentangle and clarify these two domains 

of human existence. 

 The great spiritual endowment of the planet converges on the insight 

that there is and must be some Primal Originating Cause or Force or 

Power that is the source of all that appears – of all worlds, 

worldviews, perspectives, cultures, religions, ideologies, narratives... 
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phenomena; this primal force is found to be Infinite and First: What–

is–first. 

 Diverse spiritual and philosophical (including scientific) traditions 

have sought to name this First Cause in diverse grammars, 

narratives, rhetorical forms, languages, names: for example, Tao, 

Aum, Yahweh, Allah, Christ, Emptiness (Sunyata), Nature, Energy... 

to name a few; but there remained no common universal (global) 

grammar or language to express What is First in a common and 

generic name – we have lacked a truly global name. But a "global 

name" requires a "global grammar" – a universal grammar across 

cultures and worlds. 

 Deepest research into What–is–First reveals that this Ultimate 

Source must be Infinite and hence the same Unifying Force 

generating all worlds and worldviews across the spectrum of 

religions and cultures, the sciences and other disciplinary narratives: 

we lack a truly global name for this Infinite First. 

 It is also clear that the meditative traditions converge in developing 

powerful strategies and technologies to cross from egocentric 

minding into the holistic or nondual patterns of meditative (integral) 

minding – this is the essential teaching, for example in Hindu Vedic 

texts, such as the Bhagavad–Gita, or of the Buddhist teaching of 

overcoming egocentric life by meditatively crossing into the non–

dual unified field where all things inter–connect and co–relate. But 

these teachings too lacked a global grammar and a global technology 

of minding. 

 One striking pattern and disclosure that is of the utmost importance 

for seeing that entering the global perspective is a dimensional shift 

to a higher encounter of a global reality is the realization that there 

are two contrasting great technologies of minding that have emerged 

in human evolution: the ego mind conforms to a logic or technology 

of minding whatever its worldview may be; whereas the integral–

holistic or global mind follows a universal pattern and logic 

whatever its spiritual teaching or vocabulary may be. So there are 
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two great contrasting fields, domains, dimensions of Language, 

Thought, Speech, Reason, Experience, Meaning....This dimensional 

shift to the global lens is well beyond a mere "paradigm shift" within 

egocentric mind. It actually taps a deeper ground of Reality – it is an 

existential shift. 

 Letπs experiment and play with some simple notation to mark off 

the two domains of Language and the two technologies of minding: 

The /Egosphere/ is marked off by "/.../" – any word or term, "x" used 

in the ego voice (ego language dimension) shall now be marked off 

as "/x/" (like ego quotation marks) to make explicit that it is spoken 

in the ego domain of language and consciousness: the ego lens. 

The ((Logosphere)) is marked off by "((...))" (like logos quotation 

markers) – any word, "X" spoken by the ((global voice)) in this 

Integral/Holistic Field of Language or Consciousness is marked off 

as "((X))" – the ((global lens)). 

 ((Logos)), as a ((global name)): in my research over the past three 

decades I have focused on tapping and uncovering a deeper 

universal or global grammar that has been at the source of our 

diverse cultural evolutions and awaited being decoded and made 

explicit: It became clear across our diverse traditions of "What–is–

First" (east, west or other) that there is a deep ((universal logic)) and 

((grammar)) being tapped by the diverse spiritual and philosophical 

traditions: and I have proposed the word ((Logos)) as a candidate to 

help people see, recognize and understand that "What–is–First" – 

the Infinite Primal Source – is the same Universal and Unifying 

Force generating all our diverse worlds. (the term "Logos" is here 

taken from the ancient Greek wisdom where it has rich connotations: 

word, speech, language, reason..., but I now introduce it as a truly 

"global name" across traditions and worldviews). 

 A new notation for the global grammar and technology: To 

understand and mark the dramatic shift into the global grammar and 

global perspective some simple notation would help. It became clear 

across diverse spiritual traditions that when the voice of the text 
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(Buddha, Krishna, Lao Tzu, Jesus...) were speaking from the 

Integral Space of Logos, from the Unified Field of the Infinite Word 

– that the grammar and speech was spoken in an integral, nondual, 

holistic and dialogic voice. And I found it vital to explicitly mark 

this speech and voice and script with explicit markers: ((...)) , so any 

utterance in the Unified Field of Logos is "enquoted" by ((...)) which 

is the mark of the global grammar, voice and perspective, and of 

course of the holistic/integral process of minding. 

 By contrast – whenever speech or language is spoken in the ego 

voice it is explicitly marked or "enquoted" by /.../, to signal 

explicitly that it is spoken in the ego voice and in the technology of 

egocentric mind. We thus begin to see that any word or term "X" is 

always ambiguous as t whether it is to be taken in the ((X)) Logos 

voice and grammar, or whether it is to be taken /X/ in the linguistic 

field of ego voice and mind. 

 This contrast between the /ego mind/ and the ((global mind)) is of 

the utmost importance here for our ((blueprint)) for the ((World 

Commission)): for we shall now see, through the use of this simple 

notation, that entering ((global consciousness)) and the resources 

and endowment of ((global spirituality)) taps a deeper dimension of 

Reality and this is what represents a new and unprecedented 

breakthrough in the transformational work of the ((World 

Commission)). We shall see that the experimental use of the 

((notation)) provides a certain ((symbolic power)) and ((simplicity)) 

and ((economy)) that will facilitate our reflection on the unique 

potential, power and work of the ((Commission)). And of course just 

to ((name)) the ((World Commission)) in this global notation 

already "says it all." 

 Crossing from /ego lens/ to the ((global lens)) is a profound shift in 

the technology of mind and takes us into a deeper Unified Field of 

((Reality)). To open the ((global lens)) involves a dramatic letting 

go of the /ego technology/ and crossing into the ((global, integral, 

holistic, dialogic)) technology of minding. 
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 The ((...)) notation helps us to see that the ((global perspective)) 

enters the ((Logosphere)) the ((Global Unified Field)) where diverse 

worlds, worldviews, disciplines, perspectives, cultures, religions, 

co–originate, meet, and mutually interact and transform one another 

in a boundless field of interactivity. 

 This ((...)) technology/notation (the notation, of course, is a 

symbolic encoding of the ((logistic process of integral–holistic–

dialogic minding) enables us to ((think, see, say, express, experience, 

feel... )) at a deeper dimension of Reality than we could with the /ego 

lens/; so just to speak of the ((World Commission)) is already to 

situate this initiative in the ((higher order)) reality of the 

((Logosphere)). 

 This dramatic crossing into the consciousness of the ((global lens)) 

involves a profound shift in our ((human being)) – it requires a 

dilation of our minds, hearts and life to a higher dimension of 

existence, from an egocentric human to an integral, holistic, dialogic 

((human being)). Diverse spiritual traditions have insisted that we 

become ((whole human being)) precisely when we mature into the 

((global mind)) and ((global dialogic consciousness)).  

 This activation of the ((global lens)) = ((global mind)) is nothing 

less than our natural maturation as a ((species)) – the maturation 

individually and collectively as ((rational beings)) = ((logos 

beings)); it is the ((activation)) of our dormant ((logos gene)) that 

brings out our full (human potential)). And this has been a global 

consensus focus of our spiritual traditions. 

 The ((global lens)) enables us to make deep links, across cultures 

and worlds, that could not be made in the /ego lens/; we can now 

((see)) for example that the ((global)), the ((meditative)), the 

((holistic)), the ((integral)), the ((nondual)), the ((dialogic)) all 

((converge)) in one expanded ((rational consciousness))...which is 

realized in entering the ((Logosphere)). The ((global lens)) activates 

deeper hologistic powers and capacities to ((network)) and 
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((synthesize)) across all sorts of divides – across cultures, religions, 

ideologies, disciplines, categories... It capacitates us to become 

integral and whole beings and to live together in deeper synergy, 

communion, communication, compassion, mutual care and deep 

dialogue relations. So ((activating)) ((global consciousness)) is a 

key to human flourishing. 

 The ((global lens)) further shows how and why the ((Infinite Word: 

Logos)) issues in a boundless ((Unified Field)) and this means that 

((global consciousness)) flows in the ((Unified Field of Reality)). 

This makes accessible the generative ((common ground)) 

underlying all worldviews and cosmologies. The ((technology of 

minding)) encoded in the ((...)) notation actually releases greater 

((expressive power)) in decoding and tapping this deeper 

((dimension)) of ((language, thought, experience, meaning, truth, 

reality)).  

 This is what is new and unprecedented in our present ((historic 

moment)) of awakening ((global consciousness)). The ((global 

narrative)) goes deeper into the ((narrative power)) of the 

((logosphere)) and brings out the foundational ((global truths)) that 

are seeded in our great ((narrative traditions)). The ((technology)) 

was ((latent and emergent)) in earlier traditions, but now it has 

manifested explicitly in our present ((historical moment)) and 

accelerates this unprecedented stage of ((conscious evolution)). 

 One astounding disclosure in the ((global perspective)) is discerning 

a hitherto missing ((global worldview)) or ((universal cosmology)), 

or ((global ontology)). It is vital to see that crossing into the 

((Logosphere)) requires that the ((thinking subject)) existentially 

((enter)) the ((Unified Field)). This passage into ((integral minding)) 

has been documented in great detail throughout the ((meditative–

dialogic traditions)), east and west. So the ((Logosphere)) cannot be 

processed through the /ego lens/ and the /ego mind/. The "thinking 

subject" must herself become a ((primal thinker)) and move in, 

through and with the dynamic flow of the ((Unified Field of 
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Reality)). This ((lawlike flow)) of the ((Logosphere)) is the 

((blueprint)) for any higher dimensional ((organization)) that seeks 

to foster and facilitate the awakening of ((global consciousness)) on 

the planet. 

 Another way to express this is that ((global consciousness)) is 

((existential)) and integrally flows in this deeper ((dimension)) of 

((existence)) and ((reality)): this is another version of the ((global 

formula)): ((we are as we mind)) – /ego mind/ co–creates and 

inhabits an /ego world/, while ((global mind)) ((co–creates and 

inhabits)) the ((Logosphere)). We begin to see why a ((Commission 

on Global Consciousness)) is such a profound social, cultural, 

scientific, educational, moral, spiritual, political... revolutionary 

advance. And it begins to help us see that the mission of cultivating 

and ((modeling)) ((global consciousness)) has radical ((existential 

implications)) for every aspect of our human condition. There could 

be no higher or more urgent ((work)) to be done on this planet in the 

21st Century. 

 We are now in a better position to explore some striking features of 

the ((Logosphere: Unified Field)): In this ((Primal Source)) of all 

worldviews, all things are found to be ((boundlessly interwoven)) in 

dynamic relations. This ((holistic unified field)) has been presented 

in diverse ways through the ages, and one classical metaphor for this 

in certain meditative traditions is ((Indraπs Web)) – the Infinite Field 

in which every point ((touches and communes)) with every other 

((point)). Imagine the implications of a ((culture)) living in this deep 

dynamic of Reality itself. And yet this is what our diverse spiritual 

traditions have been calling for across millennia. Such ((global 

spirituality)) is a direct expression of this ((global cosmology)). 

These dynamics of the ((Logosphere)) preside at the heart and core 

of all worldviews. And, again, these ((dynamics)) of holistic and 

integral inter–relationality is the ((energy)) that ((models)) and 

drives any higher order ((organization)). 
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 The ((global lens)) also makes evident the essence of ((ethics)) 

which directly reflects the dynamic interactive nature of the 

((Logosphere)): for the awakened ((global self)) is not a separated 

/ego entity/ but a ((dialogic self)) that is interactively woven into the 

deep dialogue fabric of Reality; the ((I)) is always inherently inter–

connected with ((other)), whether ((other selves, cultures, worlds...)) 

or the ((whole ecology)). The ((global moral law)) follows from this 

– ((always treat Others as you would treat your Self)), which is 

grounded in the fact that my Self is inherently inter–related with 

You, my Other, across all worldviews. This is the universal ((I 

<===> Thou)) dynamic that pervades the ((logosphere)).So another 

striking disclosure of the ((global mind)) is that the ((Global Moral 

Law)) cannot be truly ((lived)) in /egocentric life/. And here we find 

the ((rational ground)) of the ((Global Moral Law)) that is valid for 

all ((worldviews)). 

 It becomes ((apparent)) that all of our highest ((values)) become 

((realized and manifest)) in crossing into ((global consciousness)): 

the ((global lens)) makes clear the ((sacred essence)) of all 

((persons)), and in this is encoded all the sacred ((human rights)); 

but it also brings out the sacred core of all that appears in the 

((Logosphere)): All of ((nature)) is sacred so the ((natural ecology)) 

must be ((cared for)) on ((moral grounds)), as integral to the ((moral 

order). Here we see the virtues of ((global democracy)) – a ((Polis 

of Persons)) living together in the deepest mutual ((Respect)), again, 

the ((I <===> Thou)) dynamic, which leads to the virtues of 

((Democratic)) values and ((global citizenship)). Here again it 

becomes clear that true ((global citizenship)) flows from ((global 

consciousness)) and the ((technology)) of ((global minding)). 

 In this context we see that this ((Blueprint)) encoded in the 

((Logosphere)) and ((global mind)) is the ((rational ground and 

foundation)) of any initiative that seeks to develop a ((Planetary 

Code)) for all the people of the planet across all borders. Such 

((global codes of conduct)) for all citizens and institutions cannot be 

((validated)) or ((rationally justified)) within the limited and 
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impoverished resources of /egocentric/ culture and discourse. /Ego 

mind/ cannot ((fund)) and ((justify)) a truly ((global honor code)) 

for all people. This can only be accomplished within the ((universal 

resources and spiritual endowment)) of ((global reason, global mind, 

global consciousness)). 

 Finally, it should now be ((apparent)) that ((global spirituality)) is 

precisely this crossing from /egocentric life/ into the deep–dialogic 

((life)) of ((global consciousness)): this is the highest telos and 

consensus of our great planetary ((spiritual endowment)): the 

((global lens)) opens higher ((Secular Space)) for ((civic life)) in a 

((pluralistic culture)). True ((Spirituality)) is the highest expression 

of our ((rational essence)) and is not to be confused with /egocentric 

religious life/. ((Spirituality)) is the awakening of our highest 

((being)), bringing us into ((direct relation)) with ((Reality as the 

Logosphere)); it is the process of self–transformation from /ego life/ 

to the awakened life of mature Integral ((Natural Reason)) and 

flowing in harmony with the ((Lawlike Moral Energy of the 

Logosphere). And ((Global Spirituality)) is this ((awakening of the 

Global Mind)), the highest mature form of ((spirituality)) in its 

((global power)). Global ((Spirituality)) then is ((Awakened Critical 

Reason)) and is thus free of al /ego ideology/ and /ego dogma/. Now, 

hopefully, the direct link between ((global consciousness)) and 

((global spirituality)) should be more manifest. 

 Once we make this crucial distinction between ((Spirituality)) and 

/egocentric religious life/ (or /ego spirituality/), and realize that 

((global spirituality)) opens higher ((global civic space)) for the 

flourishing of our most cherished ((human values)), it becomes 

easier to ((see)) that this is the ((Secular Civic Space)) in which 

((global democracy, global citizenship)) and the new emergent 

((global cultures)) may flourish. It becomes clearer precisely why 

genuine ((Secular Space)) is not possible within the fragmenting and 

polarizing dynamics of /egocentric cultures/which of course are 

always lodged in /ideology/ and /localized worldviews/. We must, 

for example, ask: to what extent is the current state of "American 
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civic discourse" dominated by /egocentric politics/ and /ego democracy/ 

= /egocracy/? Have we truly matured into a ((secular civic space))? 

A truly ((secular civic democracy)) can only arise through ((spiritual 

citizenship)). That would be the true ((American revolution)). 

The artificial separation of /religion/ vs /politics/, or /church/ v /state/ (as 

important as this is for ego–cultural space), has not proven successful in 

accomplishing this genuine opening of higher ((ecumenical= secular)) ((civic 

space)) in which diverse worldviews, perspectives, ideologies, cultures, 

religions...may flourish in genuine ((critical self transformation)) and ((deep 

dialogue)). Thus, for example, if "America" is to be a truly "global", 

"pluralistic" multi–cultural", "multi–ethnic"...culture, we need to ask whether 

the current "civic space" is truly ((globalized)), truly ((secular)) and flowing 

in the dynamics of ((deep democracy)) and ((global citizenship)).  

((Imagine)) an ((America)) in which the ((open civic space of citizenship)) 

has matured to become truly ((Secular)), where the highest virtues and values 

in the ((American Ethos)) are realized (or realizable) in the ((awakened and 

mindful Polis)). That would be an ((America)) in which ((global consciousness)), 

((global spirituality)), ((global democracy)) flourishes. So there is not the 

slightest tension between true ((spirituality)), ((secular civic life)) and deep 

((democracy)). ((Spirituality)) is the key to ((Secularity)) and ((Civic 

Democracy)). With this foregoing ((orientation)) the ((name)), ((mission)) 

and ((vision)) of the ((World Commission)) should now be more in ((focus)).  

 

Part II: ((Blueprint)) for Higher Order ((Transformational 

Organizations)) 

 

((The World Commission on Global Consciousness and Spirituality)) 

((conceives)) of itself as a higher dimensional ((organic organization)) whose 

primary ((mission)) it is to play a ((leadership role)) in the great drama now 

accelerating on the planet. We have seen through the ((global lens)) that the 

most powerful and decisive ((event)) facing humanity today is the shift in the 

((technology of mind)), and of cultures from the /egosphere/ to the 

((logosphere)).  



Aurelian Burcu                  *               Pași către Noua Civilizație a Terrei 

253 

 

This profound ((evolutionary)) = ((revolutionary)) shift that has been 

accelerating over generations presides and overrides other global "events". In 

this ((global perspective)) it has been suggested that the single most potent 

((activity)) that can address and redress the urgent crises and chronic cultural 

pathologies that threaten our survival is the mass awakening of ((global 

consciousness)) amongst the people of the planet. Since our living realities 

are co–shaped by our mentalities and our habits of mind, a creative shift at 

the individual and collective levels in how we "mind" will have the most 

radical and practical consequences in transforming our existential human 

condition. It is therefore of the utmost importance in the rehabilitation and 

healing of our cultures that people become keenly aware of the role that /ego 

minding/ plays in causally generating the spectrum of our human pathologies. 

And one key task of the ((World Commission)) is to bring out this ((global 

truth)) by ((narrating)) and ((naming)) this dynamic. For ((right diagnosis)) 

is the key to ((genuine healing)). So it is in this ((context)) that we situate the 

((mission)) of the ((World Commission)) as a ((Commission on Consciousness)).  

But what is a "Commission" on "Consciousness"? We have now seen that 

there is a dramatic reversal and inversion of ((priorities)) and ((realities)) 

when we shift from /ego mind/ to ((global consciousness)). In /egocentric 

narratives/, of whatever /ideology/ or /worldview/, "consciousness" is merely 

/mental/ or /theoretical/ and has to do with mere /thinking/ and not with 

"objective reality". But when we shift to the ((global perspective)) a profound 

((inversion)) takes place in which we ((see)) that ((consciousness)) is the very 

((fabric of objective Reality)), of the ((logosphere)) – that ((consciousness)) 

and ((mentality)) are the most potent ((forces)) in constituting and shaping 

our ((living realities)): ((consciousness)) is ((existential)), ((pragmatic)) and 

((proactive)). ((Minding)) matters.  

This is the great ((reality principle)) behind the strategic insight that the 

transformation from /consciousness/ to ((consciousness)) is the single most 

potent and radical act that we humans can perform in materially changing our 

living realities. And this is a primary ((reason for being)) of the ((World 

Commission)).  

And here it would be timely to pause and look more deeply into the ((generic 

model)) of any ((transformative organization)) that seeks to play a leading 
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role in this ((foremost event)) of the 21st Century. For any such 

((organization)) to be ((effective)) on the planet, both ((locally and globally)) 

must ((model and source)) itself from the powerful ((holistic, integral and 

dialogic dynamics)) of the ((Logosphere)). Any ((organization)) that purports 

to be playing a key role in facilitating the transition of our cultures to 

((communities of the future)) needs to be an ((organic organization)) 

grounded in ((Reality)) and ((exemplifying)) the principles, dynamics, 

features and virtues of the ((Global Ethos)) of the ((Logosphere)). This is a 

global ((Blueprint)) for ((Organizational Development)) in the 21st Century.  

So the ((Co–mission)) as a ((consciousness organization)) recognizes that 

there is a vast growing ((network)) of other ((organizational initiatives)) 

around the globe that share in this common mission: and one ((imperative)) 

of any such ((global organization)) must be to ((network)) in the deepest 

existential sense of ((consciously joining in common cause)): so it truly is a 

((Co–Mission)) on ((Global Consciousness)). Indeed, this is one of the 

foremost ((principles)) of higher order ((consciousness organizations)). This 

shared ((mission)) applies to any ((individual)) or ((institution)) that ((sees 

itself)) as essentially working to foster the awakening of ((global consciousness)) 

and ((global citizenship)) whether at the ((local)) or ((global)) levels.  

Such ((initiatives)) would of course span a vast growing spectrum of efforts 

serving this ((global renaissance)). This could be, for example, an enlightened 

((college campus community)) whose mission it is to advance the highest 

form of ((education)), or a ((movement)) to bring forth new ((instruments of 

peace making)), an initiative to bring forth a new ((global honor code)) or 

((earth charter)) for the ((planet)), or any initiative by ((the people)) to bring 

forth a ((cultural renaissance)) through ((spiritual politics)), or an ((instrument)) 

to renovate the economic marketplace and ((transform)) the "corporate 

worlds" to higher ((corporate responsibility)) in ((humanizing)) the 

workplace... all reflecting the ((Global Logos Ethos)) for the ((people of the 

planet)). Obviously the ((World Commission)) sees itself as ((networking)) 

in ((common cause)) with this boundlessly expanding ((global network)).  

So, in further developing this ((Blueprint)) let us pause and very briefly 

inventory some of the more salient ((principles, features, dynamics, virtues, 
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strategies))... of a ((transformational organization)) such as the ((World 

Commission)) that is ((grounded)) in the ((logosphere)):  

 

Generic Principles, Dynamics, Features of ((Organizations)) 

Let us ((Imagine)) the dynamic ((energy field)) of any ((living, organic 

organization)) situated in the ((Unified Field)). We have already seen that in 

crossing into the ((...)) sacred space of the ((Logosphere))...all who enter are 

dramatically self–transformed into a ((hologistic)), ((integrative)) or ((deep 

dialogic)) ((forcefield)). Of course such a ((Self: I am)) is always in a deep 

dialogue life of open ((experimental inquiry, learning and self revision)). 

What does this ((mean))? While any /individual/ or /institution/ remains 

lodged in the /egosphere/ it resides in linear /space/ and /time/ and is self 

/objectified/ as some kind of /entity/ or /thing/. The /ego self/ the /I/...is such 

an /object/ or /being/.  

While the /egosphere/ is linear, /hierarchically ordered/, and divided into 

/classifications/ and /categories/ that are estranged from one another, we find 

that any ((point)) in the ((logosphere)) is a ((dynamic energy field)), a sacred 

((power point)) which is ((holistic)) and dynamically interrelated to all other 

points in the ((Field)). The simple ((intuition)) is that ((Logos)), as the 

((infinite force)) issues in a boundless diverse ((field of dynamic unity)) in 

which each ((point)) is at once ((distinct and unique)) and yet inherently 

inter–connected with every other point in the ((Unified Field)).  

Therefore,the primal ((dynamic structure)) of the ((logosphere)) is that it is a 

((unified field)) of boundless ((multiplicity and diversity)) wherein all 

((points)) are in ever deepening ((unity in diversity)) and ((diversity in 

unity)). Thus, when "I" center my ((self)) in this ((I am)) – my ever higher 

((awakened Self)), my ((global identity and individuality))...((I)) find myself 

in a deep dynamic flow of ((inter–relationality)) with ((others)), with the 

((ecology)), now ((understood)) as the ((holistic unified field)). This is the 

awakening of the ((dialogic Self)) experiencing its dynamic and boundless 

((link)) with this ((global ecology)). This ((I am)) can serve as a ((model)) for 

any ((x)), for any ((institution)) or ((organization)) situated in this ((organic 

field of relations)).  
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Such an ((organization)) is nourished by the ((living dynamic energy)) of the 

((logosphere)). Thus it is in direct touch with and generated by this dynamic 

energy of ((Reality)) itself. It is here that such higher order ((organizations)) 

draws their ((energy)) ((meaning)) and ((life force)). They are (funded)) in 

and through this ((logosphere endowment)). And we shall see that this is a 

key to the higher ((dimension)) ((Logonomic life)) beyond /ego economics= 

/egonomics/.  

Now ((imagine)) the ((World Commission)) or any other ((organization)) as 

being so ((situated and grounded)) in this ((living energy field)):  

While a more conventional /organization/ is situated in /space/ and time/ and 

structured in dynamics of the /egosphere/, a higher order ((organization)) is 

((situated in the ((space–time–consciousness)) energy field and taps the 

energy and ((funding)) of the ((logosphere)). This higher dimensional 

((unified field)) capacitates ((it)) to manifest a more potent ((reality)) and 

higher ((possibilities)).  

 

Here are some more obvious possibilities:  

 

i) The Principle of ((Community)): The ((members)) of such an ((organizational 

energy field)) come together in a ((deep dialogic)) mode of inter–relating, 

forming a sacred ((community)) wherein each brings ((unique gifts and 

resources)) and each forms a living ((network)) in which there is ((mutual 

enhancement)), ((creative synergy)), ((open boundless growth)) and where 

each amplifies the ((whole)), and is at the same time amplified by the 

((organization)). This is a ((community)) of equals in which ((individuality 

and diversity)) abounds in ((dynamic unity and common cause)). It is 

immediately apparent that this exemplifies the ((Logos Ethos)) of a true 

((community)). 

 

ii) Principle of ((Exemplification)): If such an ((organization)) is to be 

((effective)) in helping /cultures/ cross into the space of ((global 

consciousness)) and ((global spirituality)) it must ((itself)) be grounded in this 

higher order ((logosphere)) and at the same time be a ((bridge)) and a 

((crossing)) for /individuals/ and /institutions/ that may be lodged in 
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/egocentric cultures/. This of course means that any such ((Organization)) = 

((Org)) would also be an ((educational and teaching org)). In this respect this 

((Org)) must ((model)) and ((exemplify)) the living dynamics of ((global 

consciousness)). It must ((live the truth)) it alleges to be fostering. A 

((Commission on Consciousness)) must be ((self–conscious and mindful)) in 

a self–reflexive way and is thus also essentially a ((Learning Org)). It must 

be a ((morally charged community)) that manifests the ((values and virtues)) 

of the ((global ethos));. Thus, if it alleges to be fostering ((deep democracy)) 

it must itself ((live and model and exemplify)) these dynamics and virtues. It 

must live and manifest a ((deep dialogic)) way of ((being)). 

 

iii) Principle of ((Networking)): It follows, as we suggested earlier, that any 

such ((Org)) would be ((organic)) and ((hologistic)) – meaning that it is a 

((vital vortex)) or ((energy field)) that ((grows boundlessly)) as it forms 

dynamic ((networks)); it must be an ((open ended)) ((experimental, self 

revisioning and learning Org)) whose ((being)) is ((modeling global 

consciousness)) through ((deep networking)). We have seen that ((creative 

networking)) is the very ((fabric)) of the ((Unified Field)) and this 

((dynamic)) reverberates in every direction throughout the ((ecology)); it is 

the dynamic principle of ((energy)) itself that ((reiterates)) from the most 

miniscule ((subatomic units)) at the ((micro level)) to the most cosmic and 

global ((macro level)) of communities, cultures, institutions, organizations..and 

the like. 

 

iv) ((Principle of Synergy)): A corollary of ((networking)) is the ((mutual 

augmentation)) and ((energy amplification)) that comes through ((systemic 

networking)). The ((life energy)) of the ((logosphere)) is released to ever 

higher levels through authentic mutual ((networking)): apparently such 

((networking)) mimics the very structure and dynamic of ((global 

consciousness)) itself – the ((awakening)) dynamic that releases ((energy, 

meaning, vitality)) through making creative ((links)). 

Thus, when the diverse ((members)) of the ((World Commission)) come 

together in ((common cause)) the ((local initiatives)) of each are thereby 

((mutually amplified and augmented to a higher power)) through this very 
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((linking)) and this ((new awareness)); again, if there are many diverse 

localized ((initiatives)) spread across the nations around the globe yet 

engaged in like–minded efforts to move the planet to a ((cultural 

renaissance)) in facilitating the awakening of ((global  

consciousness)...then to gain mutual ((knowledge)) of one another and 

((network in common cause)) will vastly accelerate and ((amplify)) the 

effectiveness of ((each)) through this ((deep networking)).  

An ((imperative of this ((global ethos)) is ((thou shalt network)). This follows 

the ((lawlike dynamics of the Unified Field)). The ((energetics)) of the 

((logosphere)) apparently follows the very dynamics of ((awakening global 

consciousness)) which is a kind of ((deep networking)). As ((individuals)) 

((awaken)) higher ((life force, vitality and meaning)) are realized. As 

((communities)) ((activate and awaken)) their ((life force and energy and 

vitality)) grows ((exponentially)) = ((hologistically)). We may call this 

((Synergy)).  

 

III: ((Imagining)) the ((World Commission)): ((Global Blueprint)) 

 

These ((principles)) and ((dynamics)) should give us enough of a generic 

sense for this new and ((emergent)) kind of ((organization)). And in the 

((light)) of the foregoing we are hopefully in a better position to ((reflect 

experimentally)) on the ((vision, mission and work)) of the ((World 

Commission)) as a ((Commission on Global Consciousness)) 

l) Perhaps it makes more sense now why there is urgent need for a ((World 

Commission)), to be a truly ((global organization)) that will focus its 

((being)) on helping the people of the planet cross together into a more 

((enlightened)) and ((mindful)) way of ((being together)). 

 

2) It should be more ((apparent)) that such an ((energy field)) would be a 

((vortex)) of ((networking)) to help accelerate the creative transformation to 

((cultures of global consciousness)) 

3) The ((WC)) would thus be an ((initiating and activating force)) – playing 

a ((leadership role)) in ((creatively naming)) and ((diagnosing)) the real 
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deeper causes and dynamics of the diverse human pathologies and 

dysfunctions that issue from /egocentric patterns/ of minding. But of course 

this is seen as an essential first step in focusing on the positive creative 

changes in ((activating higher global consciousness)) which is the 

 primary ((intent)) of our ((work)). 

4) Here it is clearer that the very ((being)) of the ((WC)) is its ((work)): to 

hold the ((space)), to articulate the ((vision)) is already radical ((proactive 

action)). The very ((vision)) and ((mission)) of the ((WC)) brings cultural 

((transformation)). By being a ((self exemplifying model)) of a ((culture of 

global consciousness)) its vital ((work)) is being done. ((Holding the 

Vision)) is itself a vital aspect of the ((mission)): And , as we saw earlier, it 

is a law of the ((unified Field)) that ((consciousness)) is ((proactive 

change)): this is one ((sense)) in which the ((WC)) is ((action oriented)). In 

a ((Consciousness Org)) ((Vision)) is ((Proactive Action)): ((activision)). 

5) Further, it is perhaps clearer that the ((WC)) as a higher dimensional 

((Hologistic Organization)) does not "function" in the conventional terms of 

other /Commissions/ that my be lodged in /egocentric structures and 

patterns/. For example, this ((Commission)) is ((convened)) in ((spacetime 

of the Unified Field)) and as such all members of this ((energy field)) are in 

perpetual ((community, meeting, collaboration)). ((Members)) do not have 

to /physically/ come to /one meeting place/ to be in ((proactive creative 

collaboration)); on the contrary, all ((members of the WC)) as they proceed 

with their ongoing creative ((projects)) are thereby already ever ((mindful)) 

of also advancing the ((common cause)) of the ((WC)). Indeed, whether 

people explicitly realize it or not...all ((genuine initiatives)) in the 

((common cause)) of cultivating and advancing the transformation to 

((global consciousness)) and ((awakened global cultures of peace)) are ((de 

facto)) advancing the ((vision/mission)) of the ((WC)) and a thereby 

incorporated into this ((open ended energy field)). 

6) Again, the wonderful technological tools (such as the digital power of the 

internet) now available to help hold the ((members of the Commission)) 

together while we are spread across the planet is another ((global reality)) 

that enables the ((WC)) to function effectively at this ((higher dimension)) 

of ((virtual reality in the Logosphere)). So the ((WC)) thus ((conceived)) is 
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a growing ((logos seed)), an ((energy vortex)) with ((causal force)) to help 

((activate and accelerate)) the awakening of ((global consciousness)) across 

the planet through ((holistic networking)). In this way the ((WC)) is a ((self 

exemplifying ((model)), a ((template)), an ((exemplar)) an ((archetype)) that 

manifests its ((vision and principles)) in its very ((being)), which is its 

((proactive transformative work)). 

These, then, are ((focal themes) for our deep dialogue Retreat at Wasan III. 

This of course is offered in the spirit of ongoing ((dialogue)) and building 

on our earlier conversations at Wasan I and II. We invite all members and 

friends of the ((World Commission)) to critically reflect on these 

((thoughts)) and share your ((reflections)) at this formative moment.  

 

Dr. Ashok Gangadean, Co–Convenor 

For the Executive Committee 

July 24, 2003 

Global Councils  

 

The Formation, Rationale, Focus and Protocol for the Global Councils 

Since its Inauguration in l998 the World Commission (WC) has taken as 

one of its highest priorities the importance of forming powerful networks, 

partnerships and collaborations in the interest of fostering growing circles 

and forces for creative transformation on a planetary scale. Over the past 

five years the Commissioners have sought to implement this stratagem in 

seeking to fulfil our vision and mission of working to bring forth a more 

peaceful, just and humane world. 

 

The Commission has come to realize increasingly that it is vital now to 

engage in deep systematic networking to help convene, harness and 

augment further conscious collaboration. We realize that there is already an 

awesome and growing range of initiatives already proceeding in more 

localized and scattered ways which are directly aligned with the mission 

and vision of the Commission. Indeed, it is now clearer than ever that such 

concerted networking is a moral imperative if the Commission is to have a 
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real impact for mass change in the 21st Century. 

 

Here the Commission subscribes to the principle that such deep networking 

– making truly significant collaborative connections – produces mutual 

enhancement and synergy in which all participants are augmented and an 

exponentially greater force for creative change is thereby produced. 

Furthermore, in our ongoing deliberations and retreats over the past three 

years the Commissioners have identified a number of fundamental areas of 

concern which have emerged as pressing priorities in fulfilling our 

collective mission. 

 

We realize that in addition to the remarkable range of initiatives in which 

our distinguished Commissioners are already involved, there is a vast and 

growing range of creative individuals and organizations that are already 

directly aligned with our mission and vision. So the Commission sees it as 

an obvious next step to seek to identify and convene such individuals and 

initiatives in a range of "Global Councils" as a powerful and natural way to 

forge effective strategic partnerships in common cause. 

 

In this spirit the Commission is now actively developing the following 

Global Councils as a powerful way to carry forth our mission on a planetary 

scale. These Councils may be seen as "Sub–Commissions" – as direct 

extensions and outreach of the Commission into diverse primary aspects of 

planetary cultural life. As such each Council will have direct participation 

of Commissioners who will report directly to the World Commission and 

keep the Commission as a whole fully informed about developments. 

 

The Commissioners have made initial nominations to the various Councils, 

and as these Councils are formed it is expected that the members of each 

Council will begin exploratory dialogues to decide on how best to proceed. 

It is to be expected that each Council will develop and unfold in its own 

way and come up with creative and innovative ideas of how to be most 

effective as a Council. 
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The Commissioners realize of course that there is already a tremendous 

virtue and advance in the mere fact of the formation of such a Council and 

of convening diverse leaders together in dialogue who may not have been 

hitherto directly in collaboration, nor working in concert with the World 

Commission. 

 

As a matter of Protocol, the Commission would naturally want to review 

and approve any proposed project or initiative that may be undertaken by a 

given Council in the name of the ((World Commission)). And the 

Commission would have a direct and decisive voice in ensuring that each 

Council attains and maintains the highest standards of moral and 

professional integrity appropriate to the our Commission. 

 

Although there are no funds at this point to subsidize these Councils, it is 

hoped and expected that the timeliness and power of this initiative will 

attract significant funding. This of course would open all sorts of exciting 

creative possibilities for future separate and plenary meetings of the 

Councils with the ((World Commission)) as this initiative takes root and 

evolves. So in this spirit here are the initially proposed names and 

provisional nominees of the Councils: 

 

1) Global Council on Indigenous Wisdom & Wellbeing: Leroy Little Bear, 

Angaangaq Lybert, Woody Vaspra, Diane Longboat, George Amiotte, 

Chief Jake Swamp, Judy Swamp, Vickie Downey, Joseph Rael, Nancy 

Maryboy, Leon Secatero  

2) Global Council on Education in the 21st Century: Jane Goodall, David 

Scott, Helga Breuninger, Riane Eisler, Sunita Gandhi, Dee Dickinson, Fred 

Mednick, Usha Ballamore, Manish Jain  

3) Global Council on Peace & Conflict Resolution: Desmond Tutu, Arun 

Gandhi, John & Susan Marks, Rabbi Michael Lerner, Elie Wiesel, Rama 

Vernon  

4) Global Council on Spirituality & Deep Ecology: Mary Evelyn Tucker, 

John Grimm, Brian Swimme, Duane Elgin, Wangari Maathai, Thomas 

Berry, Rupert Sheldrake, Jean Houston, Diane Williams  
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5) Global Council on Spiritual Politics & Global Citizenship: Al Gore, 

Dennis Kuccinich, Marianne Williamson, Deepak Chopra, Cornel West, 

Robert Thurman, Tu Weiming, Barbara Bernstein  

6) Global Council on Personal & Planetary Security: Jonathan Granoff, 

Mikhail Gorbachev, Douglas Roche, James George  

7) Global Council on Planetary Ethics and Values: Steven Rockefeller, 

Ervin Laszlo, Vaslav Havel, Mary Robinson, Bette Williams, Oscar Arias 

Sanchez, Hafsat Abiola, Hans Kung, Diane Williams  

8) Global Council on Conscious Economies, Corporate Responsiblity and 

Economic Justice: William Wallin (CAUX Round Table), David Korten, 

Thom Hartmann, John Dalla Costa, Christopher Laszlo, Rama Mani, Theo 

Cosmora  

9) Global Council on Interfaith Dialogue & Inter–religious Relations: Karan 

Singh, James Parks Morton, William Vendley, Jim Kenney, Houston Smith, 

Suheil Bushuri, Diane Eke  

10) Global Council on Planetary Sustainable Futures: Sesh Velamoor, 

Barbara Marx Hubbard, Don Beck  

11) Global Council on Integral Medicine & Planetary Health: John Kabat–

Zinn, Daniel Coleman, Andrew Weil, Larry Dossey, Rachel N. Remen, 

Lewis Mehl–Madrona  

12) Global Council on Frontier Science & Sustainable Technologies: John 

Hagelin, Yasuhito Kimura, Elisabet Sahtouris, Mark Cummings, Fritjof 

Capra, Fred Alan Wolf, Peter Russell, Beverly Rubik, Peter Russell  

13) Global Council on Islam & The West: Dr. Seyyed Nasr, Dr. Riffat 

Hassan, Dr. Akbar S. Ahmed, Dr. Michael Sells, Prince Hassan of Jordan, 

Queen Noor of Jordan, Dr. Omid Safi, Dr. Asghar Ali Engineer  

14) Global Council on the Welfare of Youth and Emergence of Youth 

Leadership: Dr. Nina Meyerhof, Valentin Vollmer, Juliana Hepp, Dr. Helga 

Breuninger  

15) Global Council on the Welfare, Wisdom & Empowerment of Women: 

Riffat Hasan, Audrey Kitagawa, Hafsat Abiola, Wangari Maathai, Diane 

Williams  

16) Global Council on Mindful Media: Gill Wright, Barbara Marx Hubbard, 

Hazel Henderson, Thom Hartman, Marcus Morrell, Sandra Hay, Ashok 
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Gangadean, Kit Thomas  

17) Global Council on Awakening Arts & Entertainment: Bono, Peter 

Gabriel, Steven Speilberg, Kit Thomas, Michael Douglas, Susan Sarandon, 

Stephen Simon, Robert Redford  

 

Ashok Gangadean 

Co–Convenor of the World Commission on Global Consciousness & 

Spirituality 

Founder–Director of the Global Dialogue Institute 

 

Members  

Dr. Ervin Laszlo, Co–Chair 

Dr. Robert Muller, Co–Chair 

Dr. Karan Singh, Co–Chair 

  Ms. Audrey Kitagawa, Co–Convenor 

Dr. Ewert Cousins, Co–Convenor 

Dr. Ashok Gangadean, Co–Convenor 

Mr. Theo Cosmora, Executive Director, 

Global Councils 

 

MEMBERS 

 His Holiness The Dalai Lama  

 Former President Abdurrahman Wahid (Indonesia)  

 Archbishop Desmond Tutu  

 Seyyed H. Nasr (Distinguished Professor of Islamic thought and 

culture)  

 Tu Weiming (Harvard Professor and eminent voice for Chinese 

culture)  

 Hazel Henderson (Eminent Author, Futurist, Ecology of Global 

Economics)  

 Wangari Maathai (Nobel Peace Prize Laureat, Moral Leader, Head 

of Green Belt Movement, Nairobi)  

 Robert Thurman (Buddhist Tibetan Scholar, Columbia University, 

Advisor to The Dalai Lama)  
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 Sir Sigmund Sternberg (Winner of the Templeton Prize, Inter–

religious relations)  

 Rodrigo Carazo (Elder Statesman, Leader, The University for Peace)  

 His Royal Highness El Hassan bin Talal of Jordan (President, Club 

of Rome)  

 Barbara Marx Hubbard (Futurist, President–Foundation for 

Conscious Evolution)  

 The Very Rev. James Morton Parks (President, Interfaith Centre of 

New York)  

 Professor Cornel West (Princeton U. Professor, Leading African–

American voice)  

 Elizabet Sahtouris (Evolution Biologist, Ecology, Voice for 

Indigenous People)  

 Dr. Riane Eisler (Distinguished author, visionary leader for 

Partnership Education)  

 Mary Evelyn Tucker (Distinguished Scholar, leading voice for 

Religion & Ecology)  

 Jane Goodall (Distinguished Primatologist, Voice for Wildlife 

Conservation)  

 Jim Kenney (Exec. Director of Common Ground; Exec. Director, 

Inter–religious Engagement Project)  

 Jonathan Granoff (President, Global Security Institute)  

 Angaangaq Lybert (Eskimo Inuk Elder & Healer, Greenland)  

 Betty Williams (Nobel Peace Prize Laureate, Pres. – World Centres 

of Compassion for Children International)   
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BIBLIOGRAFIE UNIVERSALĂ 

CĂRȚI PRIVIND ÎNȚELEGEREA OMULUI ȘI 

TRANSFORMAREA LUMII NOASTRE 

 

 

 

COSMOGONIE 

 

1. Din tainele vieţii şi ale universului (volumele 1-3; sau ediţia într-un 

singur volum) – Scarlat Demetrescu 

2. Cosmogonia rozicruciană – Max Heindel 

3. Evoluţia ocultă a umanităţii – C. Jinarajadasa 

 

ENCICLOPEDII ŞI TRATATE CU VIZIUNE DE ANSAMBLU 

 

4. Cărţile sfinte – Fernand Comte 

5. Filosofiile Indiei – Heinrich Zimmer 

6. Marile doctrine: economice, politice, religioase etc – F. Braunstein 

& col 

7. Din istoria doctrinelor morale – Ernest Stere 

8. Lumea Sophiei: un roman de filosofie – Jostein Gaarder 

9. Căutătorii: istoria căutării continue a omului pentru a înţelege lumea 

sa – D. Boorstein 

10. Simboluri ale ştiinţei sacre – René Guénon 

11. Religiile lumii – Jean Delumeau & col 

12. Evoluţia gândirii din vremurile biblice până în epoca modernă – 

J.B.Agus 

13. Enciclopedia doctrinelor mistice (vol. 1-3) – M.M. Davy 

14. Enciclopedia religiilor (vol. 1-12) – ediţia americană, coordonată de 

Mircea Eliade 

15. Marele lanţ al Fiinţei: istoria ideii de plenitudine de la Platon la 

Schelling – W.Janos 

16. Enciclopedia Ştiinţelor Oculte - *** (colectiv de autori) 
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17. Istoria Filosofiei Oculte – Alexandrian 

18. Simboluri ale ştiinţei sacre – Rene Guenon 

19. Orient şi occident: o istorie comparată a ideilor – Hajime Nakamura 

20. Evoluţia gândirii economice – Gheorghe Popescu 

21. Dicţionar de filosofi (vol. 1-2) – Dianne Collins 

22. Marile curente în filosofia ştiinţelor – H.D. Popelard 

23. Conceptele umanităţii – J.M. Besnier 

24. Marii iniţiaţi – Eduard Schure 

25. Arta ghicitului (cărţi, cafea, palmă etc)/ enciclopedie – E. Seaman & col 

26. Cartea completă a prezicerilor - *** 

27. Antologie filosofică – Nicolae Bagdasar 

28. Despre unitatea transcendentală a religiei – F. Schuon 

29. Ascensiunea Occidentului. O istorie a comunităţii umane – W. Mc Neill 

30. Divinităţi, simboluri şi mistere orientale (vol. 1-2) – F. Popescu 

31. Istoria gândirii chineze – A. Cheng 

32. O istorie a animalelor; rolul lor în dezvoltarea civilizaţiei umane – 

R. Lewinson 

33. Civilizaţii şi tipare istorice – Neagu Djuvara 

 

 

ANALIZE PROSPECTIVE/ PREVIZIONARE; NOILE GENERAȚII; 

TRANSFORMĂRI ÎN ISTORIA CIVILIZAŢIEI PLANETARE 

 

34. Viitorul este deschis – Karl R. Popper, Konrad Lorenz 

35. Şocul viitorului – Alvin Toffler 

36. A crea o nouă civilizaţie – Alvin Toffler  

37. Previziuni şi premize – Alvin Toffler  

38. Scurtă istorie a viitorului – Jacques Attali 

39. Lexus şi măslinul – Thomas Friedman 

40. Pământul este plat – Thomas Friedman 

41. Era consensului: manifest pentru o nouă ordine mondială – G. 

Monibot 

42. Copiii indigo – Lee Caroll 

43. Copiii de cristal – D. Virtue 
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44. Emisarii iubirii: copiii speciali se adresează lumii – J. Twyman 

45. Emisarii luminii: o perspectivă asupra păcii – H. Twyman 

46. Vocile universului – S. Ward 

47. Iluminări pentru o nouă eră – S. Ward 

48. Al patrulea val: dincolo de Toffler – H. Maynard & Susan Merthens 

49. Naţiunea virtuală: eseu despre civilizaţie – Ovidiu Chirovici 

(eventual şi alte cărţi ale lui) 

50. Fundamente ale evoluţiei sistemelor economice. O viziune antropologică 

asupra rolului economiei în progresul societății și omului – Aurelian 

Burcu 

51. Dumnezeul de mâine: cea mai mare provocare pentru omenire – 

Neale Donald Walsch  

52. Etica noului mileniu – Dalai Lama 

 

Cărţile lui David Wilcock ( are 6 volume de sinteză uriaşă; se pot procura de pe 

site-ul autorului: http://divinecosmos.com/index.php/start-here/books-free-online.  

Cărţile lui Gregg Braden (are mai multe volume şi filme/documentare pe 

internet; cărţile se pot procura de pe internet, sau unele din librării/ 

biblioteci românești). 

Cărţile lui Fritjof Capra (în special din biblioteci). 

Cărţi ale lui Ken Wilber (în special de pe internet, în România nefiind 

traduse încă cele mai importante). 

 

 

CUNOAŞTEREA OMULUI CA MEMBRU AL SOCIETĂȚII 

 

53. Condiţia umană: aspectul ei bio-psiho-social – Nicolae Mărginean 

54. Teoria comunităţii omeneşti – T. Brăileanu 

55. Psihologia comunităţii – J. Orford 

56. Condiţia umană din perspectiva vieţii cotidiene – P. Pânzaru 

57. Psihologia Sinelui: un pelerinaj spre centrul fiinţei – Ion Mânzat 

58. Statul: utopie şi realitate – V. Iliescu 

59. Psihologia mulțimilor – Gustave le Bon 

60. Omul şi mulţimea  - Ortega y Gasset 

http://divinecosmos.com/index.php/start-here/books-free-online
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61. Mitul democraţiei – Lucian Boia 

62. Epoca maselor – Serge Moscovici 

63. Despre cunoaşterea maselor – M. Rouquette 

64. Succes şi putere: 48 de legi pentru a reuşi în viaţă – Robert Greene 

(Machiavelli la puterea a 10-a) 

65. Să cunoaştem mai bine popoarele lumii – Richard Lewis (cel mai 

apreciat profesor de comunicare din Uniunea Europeană) 

 

ISTORIE-CULTURI-CIVILIZAȚII 

 

66. Civilizaţii şi tipare istorice – Neagu Djuvara (cea mai bună carte la 

nivel mondial care prinde sensul transformărilor civilizațiilor ca 

proiecţii exteriorizate ale psihologiei umane; fosta teză de doctorat 

susținută la Sorbona în anii ‘70) 

67. Atlasul poaporelor din Africa (Asia, Europa de Vest, Orientul 

Mijlociu); 4 volume – Jean Sellier 

68. Istoria lumii – H.G. Wells 

69. Atlas de istorie mondială (vol. 1-2) – Hermann 

70. Civilizaţia chineză – Marcel Granet 

71. Miracolul civilizaţiei – M. Stoicagan 

72. Secolul lui Pericle – J. Maffre 

73. Spaţiul public şi educaţia la vechii greci – E. Stan 

74. Akropolis: măreaţa epopee a Atenei – M. Manfredi 

75. Civilizaţia Inca: organizarea economică a statului incaş – J. Murra 

76. Istoria Imperiului Otoman – J. Gramond 

77. Istoria Imperiului Bizantin – C. Diehl 

78. Istoria educaţiei în antichitate (Grecia şi Roma); 2 volume – H. 

Marrou 

79. Istoria declinului şi prăbuşirii Imperiului Roman (vol. 1-3) – E. 

Gibbon  

80. Istoria culturii şi civilizaţiei (vol. 1-10) – Ovidiu Drâmba 

81. Istoria culturală a Chinei – C. Fitzgerlald 

82. Istoria Asiei – Vladimir Roșulescu 

83. Istoria cruzimii – M. Bacov 
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84. Enciclopedia civilizaţiei romane - *** 

85. Viaţa cotidiană în Roma la apogeul Imperiului – Jerome Carcopino 

86. Viaţa de fiecare zi în Spania Secolului de Aur – M. Defourneaux 

87. Viaţa de fiecare zi în Grecia secolului lui Pericle – R. Flaceliere 

88. Viaţa cotidiană în India antică – J. Amboyer 

89. Jurnal de călătorie al unui filosof (vol. 1: China, Japonia, America; 

vol. 2: India) – H.V. Keyserling 

90. Civilizaţia japoneză – D. Elisseeff 

91. Statul spartan – Xenophon 

92. Statul atenian – Xenophon 

93. Helenicele – Xenophon 

94. Îndrumar de călătorie în India (vol. 1-2) – Adelina Patrichi 

95. Cetatea greacă – G. Glotz 

96. Civilizaţia greacă (vol. 1-3) – A. Bonnard 

97. Spiritul Japoniei medievale – M Simandou  

98. O istorie a Japoniei – K. Henshall 

99. Japonia: istorie, civilizaţie, tradiţii – R. Tanes 

100. Japonia un miracol perpetuu – M. Detot 

101. Civilizaţia japoneză tradiţională – O. Sim 

102. Introducere în civilizaţia şi arta indiană – H. Zimmer 

103. Civilizaţia arabă în vremea celor 1001 de nopţi – A. Colt 

104. Civilizaţia asiro-babiloniană – C. Daniel 

105. Civilizaţia sumeriană – C. Daniel 

106. Civilizaţia Egiptului Antic – C. Daniel 

107. India antică şi civilizaţia indiană – P. Masson 

108. Civilizaţia Maya – D. Rival 

109. Civilizaţia Islamului clasic (vol. 1-3) – D. Sourdell 

110. Vechi imperii ale Orientului – A. Moscati 

111. India secretă – Paul Brunton 

112. Civilizaţia chineză: viaţa publică şi particulară – M. Granet 

113. China Imperială – D. Lombard 

114. Civilizaţiile vechiului Orient (vol. 1-3)  - J. Deshayes 

115. Zeci de mii de culturi, o singură civilizaţie: spre modernitatea 

secolului XXI – Mircea Maliţa 
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116. Naţiunea virtuală: eseu despre civilizaţie – E. Chirovici 

 

!!! Seria <Omul roman/grec/ egiptean/ luminilor etc> - cărţile au autori 

diferiţi, dar se găsesc în toate bibliotecile 

 

RELIGIE; MORALĂ; ESOTERISM; CĂRȚI DE BAZĂ ALE UNOR 

RELIGII FUNDAMENTALE 

 

117. Tao-Te-King (Cartea căii şi virtuţii) - Taoism 

118. Bhagavad-Gita (versiunea scurtă tradusă de Sergiu Al. George) – 

„Biblia” Hinduismului (in fapt calea dată umanităţii de Krishna; 

aceeași care a fost arătată mai târziu de Zarathustra, apoi de 

Buddha, de Isus și, în fine, de Mahomed; limbajele și simbolurile au 

diferit doar; Bhagavad-Gita a fost mai citită în occident în ultimul 

secol decât Biblia creştină, tocmai datorită faptului că are 

învăţături mai profunde şi viziune mai largă asupra sensului vieţii, 

rostului omului şi răspunde la multe întrebări care frământă 

umanitatea vestică în aceste perioade) 

119. Bhagavad-Gita aşa cum este ea – versiunea personalistă comentată 

de Sri Prabhupada Srila/Swami Bhaktivedanta Prabhupada 

120. Gândirea vedanta (Angelo Moretta) – cuprinde şi textul doctrinei 

vedanta (gândirea brahmanică reformată) 

121. Omul şi devenirea sa după vedanta – René Guénon 

122. Milinda-Panha: întrebările regelui Milinda (text clasic de filosofie 

budistă) 

123. Biblia (în special Noul Testament) 

124. Cartea tibetană a morţilor 

125. Cartea egipteană a morţilor 

126. Cartea maiaşă a morţilor 

127. Buddha – M. Carrithers 

128. Filocalia (cuprinde scrierile asceţilor creştini din toată istoria 

creştinismului; are peste 12 volume; recomandăm vol. 1 în special 

care conţine învăţăturilor primilor „părinţi ai deşertului”) 

129. Yoga Tibetană – W.Y. Evans Wantz 
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130. Daoismul prin scrierile şi practicile sale – M. & C. Lupeanu 

131. Yi King: cartea schimbărilor (ediţia în 2 volume) 

132. Lao Tse şi Confucius – Mira şi Constantin Lupeanu 

133. Zen: nouă texte – Dogen 

134. Buddha: esenţa învăţăturilor sale – Liviu Gheorghe 

135. Filosofia Upanişadelor – Paul Deussen 

136. Doctrina lui Confucius – V. Cojocaru  

137. Marile doctrine morale – H. Grenier 

138. Tehnici de meditaţie – Marc de Smedt 

139. Manual de meditaţie – David Fontana 

140. Să înţelegem islamul – Fritjof Schuon 

141. Legendele şi miturile Greciei antice – N.A. Kun 

142. Religia greacă – F. Robert 

143. Mitologia nordică: mituri şi legende – E.M. Morgan 

144. India antică: limba şi religiile ei – Hermann Oldenberg 

145. Filosofiile Indiei – J. Filliozat 

146. Mistica Orientului şi mistica Occidentului – Rudol Otto 

147. Hinduism şi budism -  A.K. Comaraswamy 

148. Cartea spiritelor – Allan Kardec 

149. Sfere cereşti – Adam Ramon 

150. Psihologia evoluţiei posibile a omului – P.D. Ouspensky 

151. În căutarea miraculosului: fragmente dintr-o învăţătură necunoscută 

– P.D. Uspensky 

152. Maeştrii ocultismului – André Nataf 

153. Misterul catedralelor şi interpretarea esoterică a simbolurilor 

ermetice ale Marii Opere – Fucanelli 

154. Simbolurile secrete ale rosicrucienilor din secolele XVI  şi XVII – 

F. Hartmann 

155. Evoluţia spiritului după moarte – A. Popescu Bălceşti  

156. Filosofia hermetică: fragmente din corpus hermeticum – Hermes 

Mercurius Trismegistus 

157. Învăţătura Hathor – T. Kenyon 

158. Spiritele elementale ale naturii – J. Rizzi 

 



Aurelian Burcu                  *               Pași către Noua Civilizație a Terrei 

273 

 

CĂRȚI IMPORTANTE ALE UNOR OAMENI MARCANȚI PENTRU 

PROGRESUL OMENIRII 

 

159. Profetul – Kahlil Gibran 

160. Ascetica – N. Kazantzakis 

161. Pescăruşul Jonathan Livingstone – Richard Bach 

162. Tainele învăţăturilor tibetane – Alexandra David-Neel 

163. Grota înţelepţilor -  Lobsang Rampa 

164. Dincolo de naştere şi de moarte – Sri Prabhupada Srila 

165. Purtarea în viaţă - Epictet 

166. Politica pentru fiul meu Amador – Fernand Savater (şi alte cărţi ale 

lui dacă sunt de interes) 

167. Împotriva profanării eului – J. Lusseiran 

168. Psihologie şi alchimie – Carl Gustav Jung 

169. Cheia teosofiei – Elena Blavatsky 

170. Legile – Platon 

171. Republica – Platon 

172. Manualul – Epictet  

173. Trilogia eticii: Aristip; Epicur; Spinoza – I.O. Gâfu 

174. Presocraticii. Fragmentele eleaţilor; Xenofanes, Parmenides, Zenon, 

Melissos  - fără autor 

175. Epicur şi Lucreţiu (texte alese) 

176. Cum văd eu lumea – Albert Einstein 

177. Aşa grăit-a Zarathustra – Friedrich Nietzsche 

178. Arta de a iubi – Erich Fromm 

179. Sensul vieţii – Alfred Adler 

180. Cunoaşterea omului – Alfred Adler 

181. Alchimistul – Paulo Coelho 

182. Descoperirea şi realizarea raţiunii de a fi – Alain Houel 

183. Karl Marx în 1234 de fragmente – I. Ianoşi 

184. Întrebările vieţii – Fernando Savater (eventual şi alte cărţi ale lui) 

185. Problemele filosofiei – Bertrand Russel 

186. Progresul în om – Bertrand de Jouvenel 
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187. Conversaţii cu Dumnezeu (vol. 1-3) – Neale Donald Walsch 

(eventual şi alte cărţi ale lui) 

188. Războiul Peloponesiac – Tucidide 

189. Visările unui hoinar singuratic – Rousseau 

190. Contractul social – Rousseau 

191. Despre democraţie în America – Alexis de Tocqueville 

192. Legile morale şi politice – Pitagora 

193. Versurile de aur – Pitagora  

194. Mein Kampf – Adolf Hitler  

 

seria Osho 

seria Elena Blavatski 

seria Rudolf Steiner 

seria Paulo Coelho 

seria Carlos Castaneda 

 

BIOGRAFII DE LIDERI ŞI PERSONALITĂȚI MARCANTE 

 

195. Oameni de o însemnătate crucială: Socrate, Buddha, Isus, Confucius 

– Karl Jasper 

196. Pe scara din dos a filosofiei: 34 de mari filosofi în viaţa de zi cu zi 

– W. Weischedel 

197. Enciclopedia <Personalităţi care au schimbat istoria lumii> vol 1-4. 

198. Oameni iluştri ai Greciei – Plutarh 

199. Oameni iluştri ai Romei – Plutarh 

200. Alexandru Macedon – Arthur Weigall 

201. Viaţa lui Alexandru Macedon – Curtius Rufus Quintus 

202. Viaţa lui Cirus cel bătrân, întemeietorul Statului Persan – Xenophon 

203. Viaţa noastră (biografia lui Marx şi Engels) 

204. Viaţa lui Einstein – V. Lov 

205. Viaţa lui Pitagora – Porfiriu 

206. Ecaterina cea Mare – H. Troyat 

207. Mari lideri ai istoriei mondiale – P. Paraire 

208. Lupul Albastru (roman despre viaţa lui Gingiz-Han) – Yasushi Inoue 
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209. Anecdote despre mari personalităţi – A. Lăzărescu 

210. 100 cei mai mari savanţi ai lumii – J. Simmons 

211. Petru cel Mare – H. Troyat 

212. Giganţi ai istoriei – W. Jacobs 

213. 99 de personalităţi ale lumii antice – J. Sarambei 

214. Rudolf Steiner: o epopee a secolului XX – S. Rihouet Coroze 

215. Iulius Caesar – R. Warner 

216. Viaţa lui Adolf Hitler – J. Toland  

217. Soroş despre Soroş: a fi acolo sus –  (carte interviu-eseistică, cu 

Soroş despre viaţa lui) 

 

FILOSOFIE-ŞTIINȚĂ-TEHNOLOGIE; ŞTIINȚE DE GRANIȚĂ; 

PARANORMAL 

 

218. Viaţa şi moartea în raţiunea universului – Bogdan Delavrancea 

219. Taofizica: paralelă între fizica occidentală şi mistica orientală – 

Fritjof Capra (şi alte cărţi ale lui) 

220. Cer şi destin – Armand Călinescu 

221. Morţii ne vorbesc – Francois Brune 

222. Spiritismul – Paul Ştefănescu 

223. Interpretarea fizicii cuantice – R. Omnes 

224. De la lumea închisă la universul infinit – A. Koyre 

225. Ştiinţa secretă - Papus 

226. Gnoza de la Princeton – Raymond Ruyer 

227. Ştiinţă şi magie – Serena Roney Dougal 

228. Plenitudinea lumii şi ordinea ei – David Bohm 

229. Sfârşitul timpului – Krishnamurti & David Bohm 

230. Fenomenul uman – Theillard de Chardin 

231. Raţiunea umană între clasic şi cuantic – R. Penrose 

232. Teoria relativităţii pe înţelesul tuturor – Einstein 

233. Mistica numerelor – E. Bindel 

234. Numărul de aur, matrice a evoluţiei – I. Ciofu 

235. Visul lui Einstein şi alte eseuri – S. Hawking 

236. Curs de filosofie ocultă – Eliphas Levi 
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237. Numerele vii – Firicel Ciarnău 

238. Locuri misterioase: aşezările simbolice neexplicate încă din lume – 

J. Westwood 

239. Cartea trecutului misterios – R. Charroux 

240. Misterul crucii egiptene – Ellery Queen 

241. În căutarea unei lumi mai bune – Karl Popper 

242. Între eternitate şi timp – Ilia Prigogine 

243. Scurtă istorie a timpului – S. Hawking 

244. Teoria câmpurilor; spaţiul şi energia – E. Tocaci  

245. Energia spirituală: cheia universului – A. Popescu-Bălceşti 

246. Inventarea ştiinţelor moderne – I. Stenger 

247. Istoria ştiinţei – I. Nariţă 

248. Istoria generală a ştiinţei (vol. 1-4) – Rene Taton 

249. New Age – Bruno Wurtz 

250. Teologia aritmeticii – Jamblichus 

251. În căutarea unei paradigme a complexităţii – V. Tonoiu 

252. Filosofii lucrurilor pământeşti – R. Heilbroner 

253. Soarele negru: conexiunea nazist-tibetană – Peter Moon 

254. Proiectul Montauk – N. Preston 

255. Montauk revizitat – N. Preston 

256. Oamenii de ştiinţă ai lui Hitler – J. Cornwell 

257. Marea conspiraţie mondială: Hitler contra Juda – Jan van Helsing 

258. Lumea interioară – Jan van Helsing (şi eventual alte cărţi de-ale lui) 

 

CIVILIZAȚII ANTE-DELUVIENE ŞI EXTRATERESTRE  

 

259. Universul lui Edgar Cayce (vol. 1- 4) – Dorotheee Koechlin de 

Bizemont 

260. Istoria necunoscută a omenirii – Robert Charroux (şi alte cărţi ale 

autorului dacă sunt de interes) 

261. Dacia secretă – Adrian Bucurescu 

262. Dacia magică – Adrian Bucurescu 

263. Dacia sacră – Eugen Lozovan 

264. Simboluri sacre ale continentului MU - Churchwald 
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265. Taina Profetului – Melfior Ra 

266. Taina Muntelui – Melfior Ra (şi alte cărţi ale autoarei dacă sunt 

de interes) 

267. Dezvăluirile Contelui Inccappucciatto – Ion Țugui 

268. Apocalipsa 2000 – Ion Țugui (şi alte cărţi ale autorului dacă sunt 

de interes) 

269. Legendele Atlantidei şi Lemuriei – W. Scott-Elliot 

270. Dacia hiperboreeană – E. Lovinescu 

 

INSTRUMENTE DIRECTE PENTRU CUNOAŞTEREA OMULUI 

 

Caracterologie 

271. Caracterologie: cele 10 sisteme de bază – J.P.Joues 

272. Sinele ascuns – Maya Pilkington 

273. Descifrarea comportamentului uman – Hans Eysenck 

274. Cum să ne calculăm coeficientul de personalitate – G.Senger; 

W.Hoffmann 

275. Descoperirea propriei personalităţi – Paul Tieger 

276. Personalitate plus – Florence Littauer 

277. Personalitate şi temperament: ghidul tipurilor psihologice – L. 

Hedge & col. 

278. Structura şi dezvoltarea personalităţii – Gordon Allport 

279. Tipuri psihologice – Carl Gustav Jung 

280. Tipuri mentale: o încercare de înţelegere a conştiinţei – C. Denuett 

281. Psihologia stilurilor de gândire şi acţiune umană – M. Kramer 

282. Tratat practic de cunoaştere a omului – Gaston Berger 

283. Descifrarea comportamentului uman – Hans Eyseneck 

284.  Prenumele şi caracterul – Sofia 

 

Fizionomie 

285. Faţa omului şi caracterul – Roger Mucchielli 

286. Structura corpului şi caracterul – E. Kretschmer 

287. Limbajul corpului pentru manageri – H. Ruckle 

288. Limbajul trupului – Allan Pease 
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289. Cartea completă a prezicerilor – Diagram Group 

 

Grafologie 

290. Tratat de grafologie – Andrei Athanasiu 

291. Tratat practic de grafologie – M. Negru 

292. Grafologie: scrisul şi omul – Nae Ionescu 

293. Scrisul: oglinda personalităţii – A. Frăţilă 

294. Psihologia ordinii: cunoaşterea omului prin forme – C. Şofronie 

295. Caracterul uman exprimat prin dermatoglife – M. Isvoranu 

296. Iniţiere în grafologie – Claude Santoy 

297. Scrisul şi spiritul – Noemi Bonheur 

298. Grafologie practică – P. Cash 

299. Scrisul şi caracterul – Joulien Jamin 

 

Numerologie 

1. Numerele vii – Firicel Ciarnău 

2. Incursiune în astronumerologie – Michele Perras 

3. Numerologia tantrică – H. Johari 

4. Numerologia magică – Gladis Lobos 

5. Elementele spirituale ale numerelor – E. Bindell 

6. Elemente de numerologie – R. Barrat 

7. Numerele vă decid viaţa – V. Birkenbihl 

8. Numerologia – J. Fermier 

9. Incursiune în numerologie – C Fortier 

10. Numerele în destinul dvs.: abc numerologic – D. Prepeliceanu & col. 

 

Explorarea, analiza şi interpretarea viselor  

11. Analiza viselor – Roland Cahen (comentarii + texte ale lui Jung) 

12. Carte de vise – Emanuel Swedenborg 

13. Visele: viaţa noastră nocturnă – D.H. Vaugham 

14. Uitata cheie a viselor – Noemi Bonheur 

15. Carte de vise: tălmăcirea a peste 1300 de vise - *** 

16. Cartea viselor – Dorin Popovici 

17. Dicţionar de simboluri onirice – M. Coupal 
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18. Şcoala viselor – Ollen Hollen 

19. Dicţionar de vise – Noemi Bomher 

20. Explorarea viselor – S. Williams-Kaplan 

21. Visele şi viaţa noastră nocturnă – D. Vaugham 

22. Interpretarea viselor – S. Freud 

 

DEZVOLTARE PERSONALĂ  

 

300. Şansa e de partea ta – E. Guillane-Nachez (tehnici şi metode de 

control mental: PNL şi THPro) 

301. Comunicarea holistică – Avram Tripon (dezvoltare personală) 

302. Secretele oricărui succes. Să acţionăm inteligent:1600 de idei şi 

sfaturi utile – San Deep 

303. Ghidul reuşitei tale profesionale – Yvon Dallat 

304. Profesioniştii: stil şi etichetă business – S Bixler 

305. Personalitate şi comunicare: tactici de influenţă interpersonală – A. Petru 

306. Relaţii publice: principii şi strategii – C. Coman 

307. Psihologia reclamei: publicitate în afaceri – M. Moldoveanu 

308. Managementul relaţiilor cu publicul – S. Olaru 

309. Relaţii publice şi comunicare – S. Şerb 

310. Relaţii publice: succes şi credibilitate – V. Stancu 

311. Psihopedagogia succesului – C.Creţu 

312. Cum ne ţesem eul – G. Costandache 

313. Secretele succesului în viaţă – C. Alexandru 

314. Secretele succesului şi împlinirii în viaţă – C. Aradavoaicei 

315. Tehnici de manipulare – Bogdan Firceac 

316. Imaginea de sine – Nicolae Vartan 

317. Puterea gândirii pozitive – N. Vincent 

318. Cum să evităm eşecurile: metode şi tehnici de psihoterapie – R. Marti 

319. Miracolul motivaţiei – G. Shinn 

320. Paşi simpli către vise imposibile – S. Scott 

321. Cum să vorbim în public – Dale Carnegie 

322. Limbajul vorbirii; arta conversaţiei – Allan Pease 

323. Arta de a vorbi în public – N. Pacout 
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324. Antrenamentul comunicării sau arta de a ne integra –V. Birkenbihl 

325. Cum să îi citeşti pe ceilalţi - Kate Keenan 

326. NLP: calea succesului – A. Szekely 

327. Relaţii publice: imagine şi reputaţie – A. Ritt 

328. Manipularea în relaţi publice – A. du Moullin 

329. Arta de a influenţa – Robert Mucchielli 

330. Profesiunea de relaţionist – B. Dagenais 

331. Cum să prezentăm – Tim Hindle 

332. Tratat de manipulare – Jean Beauvois 

333. Modelarea vieţii – W. Grant 

334. Arta de a reuşi în viaţă – Dale Carnegie 

335. O călăuză sigură: 8 paşi căte împlinirea în viaţă – John Chafee 

336. Putere nemărginită: ştiinţa dezvoltării personale – Antony Robins 

337. Calea fericirii: propria noastră reeducare – V.Panchet 

338. Curs practic de încredere TM: şapte paşi spre împlinirea personală 

– W. Anderson 

339. Seducţia: arta de a cuceri – T.Wren 

340. Dincolo de vârf – Zig Ziglar 

341. Eficienţa în şapte trepte sau un abecedar al înţelepciunii –S. R. Covey 

 

seria John C. Maxwell 

seria Iordache Bota 

seria Kate Keenan 

seria Osho 

 

PSIHOTERAPIE 

 

1. Controlul cerebral şi emoţional – Narcisio Irala (metode practice, cu 

reguli pentru diverse situaţii) 

2. Ameliorarea performanţelor individuale prin tehnici de psihoterapie 

– Irina Holdevici 

3. Elemente de psihoterapie integrativă – P. Dafinoiu 

4. Incursiune în autoterapia asistată – A. Moreanu 

5. Psihoterapiile scurte – Irina Holdevici 
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6. Tehnici de sfătuire/consiliere – Constantin Oancea 

7. Elemente de psihoterapie – Irina Holdevici 

8. Psihoterapii moderne: noua hipnoză eriksoniană – Irina Holdevici 

9. Psihoterapia: tratament fără medicamente – Irina Holdevici 

10. Curs practic de hipnoză – C. Nicolau 

11. Psihologia transcendentului – Felicia Muntean 

12. Jocurile conştiinţei sau Terapia Unificării – Iolanda Mitrofan 

13. Metode de psihoterapie – N. Vandici 

14. Psihoterapie – G. Ionescu 

15. Timiditatea şi terapia ei – E. Dimitriu 

16. Reprezentarea socială a psihoterapeutului – Roxana Brânzei 

17. Semnificaţia şi simbolurile culorilor – Dona Grigoruţă 

18. Sfatul culorilor – C. Vinte 

19. Culori vindecătoare – L. Bulus 

20. Cromoterapia – Gregorian Bivolaru 

21. Limbajul culorilor şi al formelor – Dan Mihăilescu 

22. Bioritmuri – D. Dumitrescu 

23. Bioritmurile şi viaţa cotidiană – M. Bordea 

24. Terapia florală – I. Lascăr 

25. Practica psihanalizei – Sigmund Freud 

26. Vindecarea prin culoare – Ted Andrews 

27. Incursiune în psihoterapie: cum să ne alegem psihoterapeutul – P. 

Traube 

28. Psihoterapiile: terapia potrivită fiecărui pacient – W. Hubber 

29. Psihoterapia ca sistem – S. Mc. Daniel 

30. Terapia cognitivă – Ph. Brinster 

31. Tehnici de concentrare – D. Sevigny 

32. Tehnici de meditaţie – Marc de Smedt 

33. Practica meditaţiei – Swami Sivananda 

34. Tehnicile Mind-Store – J. Black 

35. Manual de meditaţie – David Fontana 

36. Meditaţia - Osho 

37. Cum să ne purtăm cu personalităţile dificile – F. Leonard 

38. Autoanaliza – Karen Horney 
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39. Terapia bolilor spirituale – J.C. Larchet 

40. De la vieţile trecute la cele viitoare – Pierre Drout 

41. Testul arborelui – Denis de Castilla 

42. Sugestiologie şi psihoterapie – Irina Holdevici 

 

OAMENII ÎN ORGANIZAŢII: 

 

1. Managementul resurselor umane – Ticu şi Ana Constantin (teste, 

formulare de analiză şi investigare a organizaţiei) 

2. Motivaţie şi motivarea resurselor umane pentru performanţă – 

Denisa Abrudan (teste, metode şi exemple de evaluare a 

organizaţiilor) 

3. Comportament şi management. Resurse umane – Leonica Popescu 

(personalitate, motivaţie) 

4. Psihologia organizaţiilor şi a conducerii – Mihaela Vlăsceanu 

5. Cunoaşterea grupului profesional: programe de iniţiere, învăţare, 

evaluare – M. Carcea 

6. Managementul personalului – G.A. Cole (559 pagini) 

7. Manualul specialistului în resurse umane – Viorica A. Chişu (470 

pagini) 

8. Managementul resurselor umane: manual de practică – Michael 

Amstrong (872 pagini) 

9. MRU – Studii de caz, teste, probleme – Viorel Lefter 

10. Se adaugă şi alte volume de la editura Rentrop & Straton, în 

special cele ale autorilor: John.C. Maxwell şi Kate Keenan 

 

De asemenea, recomandăm următoarele edituri: 

1. Editura Rentrop & Straton  - pentru domeniul antreprenoriatului, 

business-ului, organizațiilor și dezvoltării personale 

2. Editura For You – diverse privind fenomene inexplicabile, 

paranormal, energii și terapii, istorie secretă, psihologie și 

spiritualitate 
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3. Editura Daksha – istorie secretă; istoria dacică și românească 

alternativă; ocultism, spiritism; ozn, energii neconvenționale; 

paranormal 

4. Editura Vultur ZM – ocultism, previziuni, energii și terapii, 

alimentație naturistă, spiritualitate 

5. Editura Esoteris – numele spune totul 

6. Editura Triade – cea care a tradus și publicat cele mai multe cărți 

ale lui Rudolf Steiner; dar desigur, editura are şi alte cărţi de 

interes din domeniul spiritualităţii şi culturii 

7. Editura Elena Francisc (http://www.efpublishing.ro/) – şamanism, 

zen, religie, spiritualitate, transpersonal, psihologie etc. 

8. Editura Solteris – fosta editură a Universității Elta, cea mai mare 

mișcare de spiritualitate și metafizică din România din ultimii 20 

de ani;  de la ei recomandăm mai ales revista „Elta – revista de 

metafizică” mai multe numere regăsindu-se și în Biblioteca 

Centrală Universitară 

  

http://www.efpublishing.ro/
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