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„Acestea sunt cele mai mãreþe vremuri din toatã istoria
voastrã înregistratã. Deºi sunt vremuri grele ºi pline de
provocãri, aþi ales sã trãiþi aici, în aceste timpuri, în scopul
împlinirii pe care v-o aduce acest lucru.

Tuturor vi s-a promis de atâta timp cã îl veþi vedea pe
Dumnezeu în timpul vieþii voastre, dar viaþã dupã viaþã nu
vi s-a permis niciodatã sã îl vedeþi. În aceastã viaþã, cei mai
mulþi dintre voi o sã-l vadã cu adevãrat.

Veþi vedea cum aici va lua naºtere o împãrãþie magnificã ºi
vor apãrea civilizaþii despre care nu aveaþi nici cea mai micã
idee cã existã. ªi va sufla un vânt nou, iar iubirea, pacea ºi
bucuria de a fi vor curge cu graþie în acest loc binecuvântat,
smaragdul universului vostru ºi casa lui Dumnezeu.“

Ramtha
La începutul anilor ’80
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Titluri de ºtiri actuale care confirmã ceea ce preda Ramtha cu peste

douãzeci de ani în urmã, în anii 1980

„Calota polarã se topeºte mai repede decât ne aºteptam.“

AFP News, Copenhaga, 24 septembrie 2008

„Rãspunsuri: Cât de mult va creºte nivelul mãrii dacã se va topi gheaþa
polarã.“

USATODAY.com, 21 noiembrie 2004

„Alarmã cu privire la slãbirea dramaticã a Curentului Golfului.“

The Guardian, Marea Britanie, 1 decembrie 2005

„În Iowa de Est, Oraºul care nu se inundã niciodatã e la 4 metri sub apã.“

The New York Times, 13 iunie 2008

„Deplasarea unui jet de aer extinde Tropicele ºi deºerturile Pãmântului.“

USATODAY.com, 25 mai 2006

„Incendii necruþãtoare distrug California de Sud, cel puþin o jumãtate
de milion de oameni pãrãsesc zona.“

CNN News, 23 octombrie 2007

Apã contaminatã în sistemul urban: „Acel parazit, criptosporidium, a îmbolnãvit
400.000 de oameni ºi a provocat moartea a peste 100 de persoane. De atunci,
au început revizii scumpe la vechile uzine de tratare a apei din Milwaukee.“

CNN News, 2 septembrie 1996

„Substanþe farmaceutice infesteazã apa potabilã a Statelor Unite.“

MSNBC, 10 martie 2008

„S-au gãsit medicamente în rezervele de apã a 28 de zone“ din Statele
Unite.

Associated Press, 10 martie 2008



8

„Experþii spun cã nu mai este vorba de un singur caz, ci de o pandemie de gripã
aviarã care loveºte populaþia umanã.“

„Oceanele noastre sunt atacate ºi se apropie de un punct de unde întoarcerea
nu mai este posibilã. Oare putem sã supravieþuim dacã mãrile mor?“

Raportul Mother Jones, martie/aprilie 2006

„Somonul Chinook dispare fãrã urmã.“

New York Times, 17 martie 2008

„Cele mai scãzute provizii de hranã din ultimii 50 sau 100 de ani: Apariþia unei
crize mondiale a alimentelor.“

National Farmers Union, 11 mai 2007

„Oare chiar este posibil sã rãmânem fãrã mâncare?“

MSN Finance News, 6 martie 2008

„Fostul preºedinte George H. W. Bush ºi Bill Clinton îi îndeamnã pe
americani sã acþioneze pentru a se pregãti mai bine, pe ei, familiile ºi
afacerile lor, pentru situaþii de urgenþã.“

Departamentul de Securitate Internã al SUA, 23 mai 2006

„Modificarea climaticã ameninþã supravieþuirea recoltelor de cartofi ºi de alune,
spun cercetãtorii, ºi trebuie urgent adunate ºi depozitate seminþe de la rudele
sãlbatice ale acestor plante, pentru a asigura hrana în viitor.“

Decision News Media, 23 mai 2007

„Care vor fi ameninþãrile acestui nou secol la adresa bunãstãrii? Terorismul,
rãzboaiele religioase sau o prãbuºire a sistemului financiar...?“

Barton Biggs, Wealth, War and Wisdom, 2008

„Eu cred sincer... cã instituþiile bancare sunt mai periculoase decât
armatele în formaþie de luptã.“

Thomas Jefferson. Scrisoare cãtre John Taylor, 1816

„Pânã ce uraganul Katrina sã loveascã New Orleans, era clar cã, acum, aceasta era
metoda preferatã de avansare a obiectivelor corporative: folosirea momentelor de
traumatism colectiv, pentru a se angaja într-o modelare socialã ºi economicã
radicalã.“

Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism [Doctrina de
ºoc: Apariþia capitalismului dezastrelor, n.t.], 2008
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„Adevãrata ameninþare pentru republica noastrã este acest guvern invizibil,
care, ca o caracatiþã uriaºã, se întinde în toatã lungimea sa mucilaginoasã
peste tot oraºul, peste tot statul ºi peste toatã naþiunea.“

John F. Hylan, primar al oraºului New York (1918 -1925), Discurs din 26
martie 1922

„Bush a recunoscut pentru prima oarã existenþa închisorilor secrete în
care sunt deþinuþi suspecþii de terorism ºi... a unui rãzboi secret împotriva
Al Qaeda, pentru oprirea atacurilor înainte ca ele sã aparã.“

Fox News, 8 septembrie 2006

„Investitorii disperã din cauza unei economii nesigure, care a scufundat din nou
bursa... cea mai mare cãdere din 26 octombrie 1987, care a urmat dupã Lunea
Neagrã, crashul din 19 octombrie care a dus la o cãdere cu 22,6 procente într-o
singurã ºedinþã.“

Associated Press, New York, 15 octombrie 2008

„Investitorii cu amãnuntul cautã adãpost în monedele de aur, în miezul
crizei“

MarketWatch News, New York, 1 octombrie 2008

Henry A. Kissinger: „Cu NAFTA, SUA creeazã în sfârºit o nouã ordine
mondialã.“

Los Angeles Times, 18 iulie 1993

„Preºedintele este hotãrât  sã-ºi urmeze agenda tãcutã de a crea o uniune nord-
americanã din Statele Unite, Mexic ºi Canada, fãrã aprobarea poporului sau a
Congresului.“

Lou Dobbs, CNN, 29 noiembrie 2006

„Acum, ONU poate deveni catalizatorul «Noii ordini mondiale» spune Bush.“

Los Angeles Times, 24 septembrie 1991

„Acest destin aceste schimbãri despre care am vorbit cu aºa de mult timp în urmã,
în vremea voastrã ajunge la manifestarea deplinã. Mergeþi ºi aruncaþi o privire.
Ceea ce acum vi se pare obiºnuit, pe atunci nu era obiºnuit.“

Ramtha
iulie 1992
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CAPITOLUL ªASE
Pregãtirea pentru schimbare

„Chestiunea importantã a pregãtirii, pe care am predat-o cu
mulþi ani în urmã, este cã i-am rugat pe toþi cei care vor sã
asculte sã depoziteze mâncare ºi sã devinã suverani ºi sã
aibã multã apã, dar sã o aibã din pãmânt – ºi sã puneþi
deoparte mâncare pentru toþi cei din viaþa voastrã ºi sã fiþi
suverani, foarte suverani, sã vã pãstraþi hainele ºi sã lucraþi în
aºa fel încât, indiferent ce s-ar întâmpla cu lumea, voi sã
puteþi sã vã susþineþi în continuare.

Ei bine, asta nu e o învãþãturã nouã. Asta s-a întâmplat cu
mulþi ani în urmã, în timpul vostru. Dar tot e important,
pentru cã vremurile despre care vorbeam atunci au sosit
deja ºi sunt în curs de desfãºurare.“

Ramtha

septembrie 1993
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C
e sã faceþi voi, în situaþia asta? Iarãºi, e vorba de alegeri pe
care eu nu pot sã le fac în locul vostru, aºa cum nu pot sã

cresc eu în locul vostru. Eu pot sã vã dau opþiuni, dar voi trebuie sã
faceþi alegerea. Trebuie sã o faceþi pe cont propriu. Vi se pun în faþã
alegeri pe care sã le faceþi ºi veþi deveni din ce în ce mai conºtienþi de
ele în zilele care urmeazã, mai conºtienþi decât aþi fost vreodatã. Nu
sunt alegeri oribile ºi nu sunt urâte ºi nici rele; sunt doar alegeri. N-ar
trebui sã reacþionaþi din fricã, ci mai degrabã prin cunoaºterea despre
cum sã supravieþuiþi.

Puteþi sã alegeþi sã rãmâneþi unde sunteþi, dacã sunteþi în oraº, iar
dacã alegeþi sã nu plecaþi din oraº, atunci vã rog doar sã faceþi urmãtorul
lucru: luaþi aurul cu care v-aþi duce la petrecere ºi investiþi-l în mâncare
multã ºi în apã ºi fiþi pregãtiþi. O sã aveþi nevoie de mâncarea asta, într-una
din zilele acestea. Nu vã spun asta ca sã mã aud fãcându-vã o previziune
întunecatã, ci pentru cã e ceva natural. Cine o sã vã hrãneascã, atunci
când fermierii voºtri o sã fie victimele conspiraþiei împotriva lor, o sã
lase mâncarea sã putrezeascã pe câmp, ca sã promoveze alte þãri, iar
mâncarea pe care o cumpãraþi voi o cumpãraþi de la alþii, nu de la
propriii voºtri fermieri? Pentru cã schimbarea climaticã e în toatã lumea,
cine o sã vã hrãneascã pe voi?

Dacã vreþi sã vã susþineþi, atunci mutaþi-vã de unde sunteþi, dar
faceþi alegerea pentru cã simþiþi în voi cã e lucrul important care trebuie
fãcut. Gãsiþi o bucatã de pãmânt ºi iubiþi-o ºi ea vã va iubi, la rândul ei,
ºi creaþi-vã acolo coliba, fie cã e vorba de un palat sau de un loc sub un
copac, unde sã vã sprijiniþi. E în regulã, atâta timp cât e pãmântul
vostru ºi aveþi suveranitate. În zilele ce vor veni, dolarii voºtri cu „In
God we trust“ ar trebui investiþi în aur, cãci aurul a susþinut un sistem
de schimb vreme de trei mii de ani. La analiza finalã, va fi singurul
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lucru care va avea valoare ca sã vã cumpere complet suveranitatea, atunci
când se va petrece transfigurarea de la banii economiei la cardul unic.

Vreau sã ºtiþi ceva despre elitã. Ei nu plãtesc impozite, iar dolarii
lor sunt bine puºi la loc sigur. Ei n-au plãtit niciodatã impozite, dar voi
o sã plãtiþi, dupã cum se vede acum. Piaþa voastrã o sã ia avânt, desigur.
Ca urmare, piaþa va arãta minunat ºi preferabilã, dar va fi câºtigul lor
din povara voastrã. Vreau sã înþelegeþi asta.

Sunt ºi lucruri mai mãreþe în care sã vã investiþi fondurile de capital,
decât în bunuri intangibile, pentru cã atunci când jucaþi jocuri de noroc,
jucaþi în iluzii, iar cineva trage sforile acelor iluzii. Bunuri tangibile,
pãmânt, bunul pãmânt o sã vã întãreascã, în vremurile ce o sã vinã.
Mai bine sã ai o bucatã de pãmânt pe care sã o numeºti a ta ºi care sã
fie a ta prin toate tulburãrile astea care o sã vinã. Pe acel pãmânt vei
avea adãpost ºi o sã treci cu bine prin toate care vin, prin intermediul a
ceea ce se numeºte Dumnezeul dinãuntrul tãu. Niciodatã nu deþii
pãmântul. Pãmântul e acolo ca sã îl foloseºti. Este casa ta în aceastã
experienþã. O sã fie acolo, atâta timp cât îl foloseºti. O sã te întãreascã.
O sã te hrãneascã. O sã te sprijine. Aurul este ca sã îþi plãteºti datoriile,
ca sã nu te deþinã nimeni, iar mâncarea este pentru supravieþuire.

Dupã aceastã zi, tot ce se vede în aceastã clipã va deveni
dezordonat, fluxul se va perturba, iar lucrurile se vor întâmpla în orice
clipã, pentru cã, dupã aceastã zi, trãiþi într-o lume dezordonatã. Natura
a declarat rãzboi. Oamenii cenuºii se luptã ºi se strãduiesc sã þinã planul
atenuat. Binecuvântat sã fie cel care a spus adevãrul ºi sunt mulþi care
spun adevãrul ºi pe care eu nu îi ºtiu. Unii se trezesc, iar mâncarea
produsã de pãmânt o sã vã întãreascã, prin toatã aceastã schimbare.
Naþiunea radicalã, în ultimele zile în aceastã þarã, pe acest pãmânt,
naþiunea unui popor radical care se va ridica împotriva opresorului
sãu, iar cel mai mare mesaj al ei vine din nord.

Cine o sã câºtige rãzboiul? Partea luminii. Aºa e destinul. Asta e
alegerea. Natura e aliniatã în luminã. A fi sustenabil înseamnã sã îþi
deþii propria putere, sã îþi deþii locul tãu, sã îþi întãreºti corpul, sã devii
suveran ºi chiar sã devii om simplu. Nu e nimic rãu în asta. Eu v-aº
sfãtui, deºi voi puteþi sã alegeþi sã faceþi ce doriþi, cãci alegeþi dupã voia
voastrã, sã nu luaþi semnul fiarei, cardul de debit. Încã nu e lege absolutã
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în lume. Se manipuleazã subtil ca sã ajungã lege. Cât o sã dureze?
Trebuie sã cadã toatã economia sistemului monetar, în toatã lumea,
pentru ca asta sã poatã fi implementatã ca o salvare. Aveþi patru ani,
dupã cum se vede în acest moment, ca sã vã sprijiniþi averea ºi
suveranitatea, sã puteþi sã faceþi schimbul dolarilor ºi sã vã obþineþi
suveranitatea deplinã la timp. Dupã cei care guverneazã lumea, patru
ani e data lor optimã, dupã cum se vede acum. O sã se întâmple multe
în patru ani.

Am vorbit despre economie ºi de ce e ea aºa cum e. Am vorbit
despre Pãmânt ºi despre schimbãrile lui ºi de ce sunt ele necesare. Am
vorbit ºi despre alegere ºi de ce sunteþi voi divini atunci când alegeþi.
Reþineþi cã v-am spus cã existã speranþã ºi existã opþiuni. Cei care
dobândesc o suveranitate absolutã, care trãiesc în perimetrul pãmântului
lor ºi nu creeazã în cadrul comunitãþii economice au opþiuni
extraordinare, pentru cã sunt ceea ce se înþelege cu adevãrat prin oameni
liberi.

Sunteþi mult mai mulþi decât cei adunaþi în aceastã þarã, mult mai
mulþi care sunt conºtienþi de aceste lucruri. Voi credeþi cã cei mai mari
analiºti financiari au fermele ºi fântânile ºi banii lor îngropaþi în monede
de aur ºi de argint pentru cã ãsta e obiceiul lor? Ei nu sunt prostãnacul
care ascultã de cine ºtie ce personaj fantastic, care îi spune toate aceste
lucruri care urmeazã sã se întâmple. Entitãþile acestea sunt entitãþi
conºtiente. Deja ºi-au fãcut provizii. Unde credeþi cã se duc oamenii
cenuºii? Trãiesc în munþi, în refugiu. Cu siguranþã cã au ºi colibele lor,
dar îºi au locurile lor sigure. Oare ei nu se gândesc cã planul lor ar
putea sã reuºeascã, fãrã nicio posibilitate de eºec? Sunt pregãtiþi foarte
frumos. ªi asta e doar o învãþãturã pentru o mânã de oameni spirituali
care urmeazã o entitate fantasticã? Deloc. Numai prin înãlþarea unui
astfel de alter ego a ajuns omenirea  sã-ºi lase pãmântul ºi sã se adune
în oraºe mai mari, sã devinã sclavii celor care îi deþin. Numai de curând
au încetat oamenii sã mai recolteze ºi  sã-ºi cultive propria lor mâncare
ºi sã facã provizii. Astãzi, cu toate convenienþele voastre, pare aproape
prostesc sã depozitezi mâncare, dar omul care o face e înþelept. Cei
înþelepþi sunt foarte bine informaþi mulþi dintre ei nu ºtiu ce sunt eu ºi
nu ºtiu de voi ºi sunt foarte conºtienþi de ce urmeazã sã se întâmple.
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Ajutor de la alte civilizaþii ºi sfârºitul

tiraniei

Nu sunteþi singuri. De ce nu a spus cosmosul: „Hei, voi de colo,
treziþi-vã“? De ce fraþii voºtri din mãreþele nave de foc nu au vorbit
omenirii? De ce nu v-a vorbit Dumnezeu, marele gând? De ce tace
toatã lumea pe tema asta? Nu pentru multã vreme, pentru cã fiecare
parte a tot ce este, este totul-în-tot principiul Este, Dumnezeul, Principiul
Mamã/Tatã ºi a tãcut, fãcând loc reflexiei a ceea ce este, dramei umane,
sã se desfãºoare prin voinþa pe care o deþin oamenii ºi prin alegerea lor
sã iasã în faþã ºi sã devinã Dumnezeu/bãrbat, Dumnezeu/femeie,
realizat. Marele gând nu a spus nimic, imaginaþi-vã cã spaþiul are o
voce, dar a fãcut loc.

Existã entitãþi de vibraþie superioarã, masã energeticã ºi mai existã
ºi îngerii aceia din vechime, care le apãreau oamenilor de pe acest
Pãmânt, le dãdeau profeþii ºi încercau sã îi ridice din neglijenþa lor.
Îngerii aceia vin cu niºte nave mari. Ei sunt formele învãpãiate, acestea
sunt navele în flãcãri care o sã fie din ce în ce mai vizibile pe cerurile
voastre ºi din ce în ce mai mulþi oameni or sã intre în contact cu ei. Ei
existã. Dacã staþi ºi vã gândiþi cã voi sunteþi singurul lucru splendid din
acest univers, sunteþi mult mai înguºti la minte decât am perceput eu la
început. Dacã vã gândiþi cã, din cele zece miliarde de sori din Calea
Lactee ºi din ei, existã universuri întregi, acest smaragd cu soarele sãu
galben, din cea mai exterioarã parte a minþii lui Dumnezeu, este singurul
lucru care are parte de drama omeneascã, atunci aveþi nevoie de o
viziune. O sã vã trimit una. Aºa sã fie.

Aveþi fraþi, surori, inteligenþã omeneascã ce aratã altfel decât voi,
pentru cã mediul lor e diferit. Existã diferite sisteme în care mediul
însuºi, mediul fiinþei umane schimbã fiinþa umanã. Asta nu îi face mai
puþin frumoºi ºi mai puþin iubitori ºi nu înseamnã cã ei nu au suflet,
pentru cã au. Aceste entitãþi au jucat un mare rol în evoluþia voastrã.
Reþineþi cã voi sunteþi într-un flux temporal foarte lent. Ei au reuºit sã
încovoaie spaþiul, în folosul lor. Asta e inteligenþa care vã aºteaptã în
superconºtiinþã.

Entitãþile acestea sunt foarte conºtiente de ce se întâmplã aici.
Sunt foarte conºtiente de distrugerea þesutului Pãmântului. Sunt foarte
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conºtiente de stratosferã. De ce sã fie conºtienþi? Pentru cã sunt fraþii ºi
surorile voastre, iar ceea ce voi numiþi Tatãl vostru este ºi Tatãl lor. Ei
sunt îngerii din vechime, care s-au înfãþiºat strãmoºilor voºtri. Ei au
fost cei care au atins Spiritul profeþilor, ca sã vorbeascã tuturor þãrilor,
nu numai lui Abraham ºi poporului sãu, ci ºi oamenilor dinaintea lui
sã susþinã ºi sã ajute, sã scoatã omenirea din stagnare ºi sã o ducã în
evoluþie.

N-au venit ca sã vã salveze. Au venit sã vã ajute. Ei nu vin sã vã ia
pe toþi ºi sã vã ducã altundeva. De ce sã vrea sã facã asta? Au ºi ei
mediile lor, de care sã aibã grijã. E un adevãr. Ei sunt aici ca sã vã ajute
sã salvaþi Pãmântul. Ei sunt în aliniere cu miºcarea ºi cu direcþia sa. De
asemenea, ei sunt aici ºi ca sã intimideze marele spectru numit alter
ego. Sunt aici ca sã opreascã rãzboiul împotriva puþinilor radicali ai lui
Dumnezeu, iar focul lor va fi ca un scorpion pogorât din ceruri
împotriva celor care împing cãtre colapsarea completã a vidului
omenirii. Sunt aici ca sã îi ajute pe cei care nu vor tolera sã le fie jefuitã
însãºi libertatea. Ei sunt de partea voastrã. Lucreazã în armonie cu
Pãmântul, în miºcarea ºi în schimbarea sa, cu presiunea economiei ºi
cu înrobirea supremã a lumii. Ei lucreazã pentru o voce singularã,
care nu a fost auzitã niciodatã, vocea lui Dumnezeu care vine din toate
lucrurile, din steaua cea mai îndepãrtatã, dincolo de ce se vede în ceea
ce credeþi voi cã este spaþiul, la toate nivelurile tuturor universurilor.
Cuvântul care nu a fost spus niciodatã este „Gata“. Sunetul acesta
este eliberarea pentru totdeauna a alter ego-ului.

Cum poate sã continue o înflorire a omenirii, când ceea ce fusese
în continuum fusese abilitatea datã de Dumnezeu de a avea o voinþã,
de a face schimbarea ºi de a face alegeri? Atunci când alegerea voastrã
e cedatã ºi când nu mai aveþi de ales ºi când sunteþi deþinuþi, atunci
este sfârºitul timpului, pentru cã timpul, destinul manifestat, este bazat
pe alegere ºi pe atitudinea colectivã, experimentate în acest Acum
care asigurã viitorul. Când viitorul nu mai este o alegere ºi când a fost
colapsat într-un efort de masã al omenirii, care ºi-a cedat puterea pe
deplin, fãrã sã mai aibã nicio alegere, atunci nu mai existã evoluþie în
drama umanã, în Spiritul omenesc. Ce ar fi viaþa, ce ar fi evoluþia?
Unde e libertatea sãlbaticã a sufletului? Cu ce se mai desfatã Spiritul ºi
cãtre ce poate sã evolueze, dacã piere ºi se întoarce iar, într-un suflet
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care ºi-a cedat complet puterea? Asta înseamnã cardul de debit. Cardul,
dupã cum i se spune, cardul nu este rãu. El este doar instrumentul care
exercitã cedarea dreptului vostru inalienabil la libertate, a dreptului vostru
divin de a alege ºi de a fi un individ viu ºi vital, o fiinþã umanã glorificatã
în sânul eternitãþii, de-a pururi ºi veºnic.

Timpul se sfârºeºte. Asta înseamnã sfârºitul timpului. Timpul e
relevant doar pentru schimbare. E relevant doar pentru evoluþie. Evoluþia
nu are nevoie sã existe dacã nu existã timp ºi, cu toate acestea, timpul
ºi evoluþia sunt unul ºi acelaºi lucru. Ele sunt în flux. Ele trebuie sã
coexiste, pentru viaþã, pentru continuum. Atunci când nu mai evoluaþi
ºi nu mai aveþi alegere, decât prin instrument, atunci aþi fãcut alegerea
sã vã cedaþi dreptul divin la individualism ºi la destin manifestat.

Aºadar, ce se strãduiesc sã facã marii voºtri fraþi ºi surori? Sã þinã
continuumul pentru voi, pentru puþinii radicali, cãci pentru ei, ce
înseamnã o nicovalã, un plug? Ce sã fie munca ºi pãmântul, dacã nu
existã libertate? Nu înseamnã nimic. Drama omeneascã a acestei
înþelegeri încã nu ºi-a realizat cel mai mãreþ potenþial al Christosului
dinãuntru, al nobleþii a ceea ce se numeºte om, bãrbat, femeie. Încã nu
a înþeles ce poate sã facã fãrã alter ego, ce poate sã fie fãrã limitare.
Asta încã nu s-a realizat. De aceea are loc aceastã intervenþie. De aceea
e necesar ca natura sã facã o miºcare. De aceea vin ei sã vã ajute.

În aceste vremuri, dobândirea cunoaºterii vã permite sã alegeþi.
Puteþi sã aveþi instrumentul, dar atunci v-aþi vândut sufletul, sau puteþi
sã negaþi instrumentul ºi sã trãiþi din rãsfãþul pãmântului care va avea
grijã de voi. În decizia aceasta sunteþi cunoscuþi chiar ºi de fraþii voºtri
mai mari, în aceste vremuri care urmeazã.

Fãrã instrument Ordinea Mondialã nu poate sã vã urmãreascã
miºcãrile. V-am spus cã n-o sã fie niciodatã ceea ce voi numiþi rãzboi
nuclear. Acesta e adevãrul. Nu pot sã-ºi permitã aºa ceva. La ce bun ar
fi sã arunci totul în aer, dacã tu vrei autoritatea supremã? ªi atunci, ce
sunt zilele de foc care o sã vinã? Are foarte multã legãturã cu schimbãrile
din Pãmânt, cu incendiile care ard scãpate de sub control la suprafaþa
Pãmântului. Acestea sunt pe cale sã vinã.24

24 „Incendii necruþãtoare au fãcut ravagii în California de Sud pentru a treia zi, marþi,
iar peste o jumãtate de milion de locuitori ºi-au pãrãsit locuinþele“, relata CNN News,
23 octombrie 2007.



109

Pregãtirea pentru schimbare

Deja existã ºi o sã continue. Ce înseamnã asta? În clipa în care
puþinii radicali ai unei naþiuni radicale se ridicã ºi spun, „Destul, n-o sã
facem asta“, pe acest pãmânt va izbucni rãzboiul pentru prima oarã,
iar rãzboiul va fi cu ameninþãri de anihilare nuclearã. Ei deþin jucãriile.
Când se va auzi vocea care spune „Gata“, voi vã veþi uita în sus, spre
cer, ºi veþi vedea o oaste ce depãºeºte orice imaginaþie. Oastea aceasta
este de partea a ceea ce este ales ºi se ºtie cine sunt, ºi aºa vor apãrea
ceea ce se numeºte campionii dramei omeneºti.

Sunt mulþi, în alte locuri, care ºtiu asta în mod înnãscut. ªi-au dat
voie sã fie conºtienþi ºi sã ºtie. Au devenit mai mãreþi decât fricile lor ºi
ei ºtiu asta. ªi sunt cunoscuþi pentru asta. Existã ºi oameni în alte þãri
care ºtiu. Cum de ºtiu? Pur ºi simplu, ºtiu pentru cã Domnul Dumnezeul
fiinþei lor, care s-a strãduit sã trãiascã curajos, le-a arãtat. Ei ºtiu ºi mai
sunt mulþi, mulþi alþii.

Fraþii voºtri vor veni ºi vã vor ajuta sã curãþaþi stratosfera. Ei ºtiu
cum sã facã asta. O sã se facã prin reînsãmânþarea Pãmântului, prin
stabilizarea miºcãrilor sale ºi a tiparelor climatice. Pânã în 2042,
Pãmântul va arãta din nou ca în vremurile când îl ºtiam eu, cu verdeaþã
din abundenþã ºi plin de viaþã ºi cu cerurile cele mai albastre ºi apele
cele mai curate. Acesta e destinul lui, iar el se va vindeca. Deja se vede.
Este stabilit în destin. Aºa este. E lege. Aºa sã fie.

Yeshua ben Joseph se întoarce în aceastã oaste. Iisus Christos
manifestat, Dumnezeu manifestat, Dumnezeu care trãieºte prin om a
trãit ºi încã mai trãieºte. Au fost o mulþime de credinþe cu privire la
acest mãreþ Christos ºi nu existã elemente de controversã, cu excepþia
faptului cã el încã mai trãieºte. Entitatea s-a strãduit sã predea cã ceea
ce este în el este ºi în voi ºi a promis cã se va întoarce. Se întoarce cu
ceea ce se numeºte oastea. Yeshua ben Joseph este un Dumnezeu
manifestat la semnul cãruia rãspundeau îngerii, entitãþile vãzute ºi
nevãzute, pentru cã el avea atotcunoaºterea de a fi conºtient de ele.
Ceea ce voi nu vedeþi, el vedea ºi încã mai vede. Învierea Christosului
înseamnã Dumnezeu/bãrbat, Dumnezeu/femeie, realizat la loc întru
absolvirea a ceea ce s-a numit diavolul, alter ego-ul ºi mergând mai
departe întru planul divin al omului de a crea, de a alege, de a trãi, de
a întãri continuumul. Entitatea se va întoarce ºi se vor mai întoarce ºi
multe alte mãreþe entitãþi, cãci ele se aflã într-un flux atemporal.



110

Ultimul vals al tiranilor

Asta nu e ca sã profeþesc revelaþia cuiva sau sã sperii pe cineva.
Pur ºi simplu vã spun cum e. În clipa în care vocea care vine din toate
pãrþile, vocea a tot ce e viaþã rãsunã ºi spune: „Gata, iatã cã s-a fãcut“,
se vor deschide dimensiuni întregi, iar vitalitatea experienþei omeneºti
va avea o ocazie sã creascã prin mãreþia împãrãþiei interioare.
Întoarcerea oºtii e deja fãcutã. Oastea deja se aflã aici. O sã vedeþi din
ce în ce mai multe astfel de lucruri pe cerul vostru, dupã cum v-am
promis, iar într-o zi, veþi vedea pe cer întreaga oaste. Cei care au trãit
pentru gloria Domnului Dumnezeu înãuntrul lor se vor bucura, cãci
ceea ce au ºtiut ei dintotdeauna e în vãzul tuturor, iar ceea ce au
experimentat, ce au bãnuit ei, cel cu care au vorbit ei mereu, Dumnezeul
despre care toatã lumea credea cã trebuie sã fie imaginaþia cuiva va fi
dezvãluit. Ei vor auzi vocea a tot ce e viaþã, rãsunând în ultimele zile,
spunând cã sfârºitul e începutul noului.

Aceastã epocã a tiraniei se apropie de sfârºit. Ultimele zile ale
acestei tiranii ºi experienþa umanã, rãzboi ºi moarte create în scopul
controlului, nu vor mai fi niciodatã experimentate în elementul uman.
Mesajul a ceea ce se numeºte zilele ce vor veni va afecta vieþile tuturor,
indiferent cât de mult sau de puþin aþi ascultat, cãci ceea ce se vorbeºte
astãzi aici este cuvântul viu, iar cuvântul viu se va manifesta. Veþi deveni
conºtienþi de aceste lucruri, care se vor materializa în mediul vostru.
Bucuraþi-vã de ele. Ele înseamnã sfârºitul supãrãrii, al disperãrii,
rãzboiului ºi morþii ºi bolii, înseamnã cã ura ºi amãrãciunea s-au
terminat, cãci acestea sunt emoþiile alter ego-ului, Antichristului. Aºa
sã fie.

Vreau sã ºtiþi cã vã iubesc mult. Oricât de fantastic ar suna toate
astea, acesta este adevãrul incredibil, nepractic, inutilizabil ºi care vã
stricã toatã treaba, dar e adevãrul care o sã vã elibereze pentru
totdeauna ºi pe veci. Trebuie doar sã vã uitaþi la propria voastrã viaþã ºi
sã vedeþi cum s-a integrat alter ego-ul vostru. În acea lume micuþã ºi
personalã a voastrã, trebuie doar sã vedeþi ce pot sã facã efectele unui
alter ego care cautã putere. Dacã puteþi sã vedeþi clar asta în viaþa voastrã,
atunci de ce sã nu fie fezabil la scarã mondialã? Este.




