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Noile energii spirituale ale Pământului în America 
Latină

Merkaba 
Şarpele de lumină

Lumina lumii  a fost in Tibet,  China si  India pentru foarte mult 
timp, dar s-a mutat în America de Sud şi America de Sud  va deveni 
Noul Tibet al lumii,  nu tot continentul  de fapt,  el  este centrat intr-o 
zona de Nord din Chile dar cuprinde zone uriaşe din America de Sud. 
Din ceea ce spun populaţiile baştinaşe de peste tot din lume, nu doar 
cei pentru care era familiar, ci toţi de pretutindeni sunt de acord că noi 
am intrat intrun  timp unic şi special din istoria lumiii. 

Este un timp in care noi  ne vom deplasa dintrun mod de a fi 
intrun cu totul alt mod de a fi, si nu putem vedea asta acum. Adica 
putem avea o idee, putem simţi, putem vedea că în jurul nostru au loc 
schimbări uriaşe dar felul schimbărilor care urmează să aibă loc vor fi 
destul de surprinzătoare pentru oameni, pentru că au o cu totul altă 
natură de data asta, au o natura în care modurile vechi, în care eram 
obişnuiţi şi care erau familiare încep să se dizolve şi să se indepărteze 
întrun fel care poate să îngrijoreze uşor, petrecându-se întrun mod nou 
care incepe să le înlocuiască, în ceva foarte proaspăt pentru că sunt 
iubitoare,  blânde,  uşoare,  genul  de  lucruri  pe  care  mamele  le  fac 
copiilor lor. 

Ideile le pare le-am păstrat până acum, de exemplu Războaiele 
Stelelor, am avut conceptul ca universurile se luptă unele cu altele am 
descoperit  ca nimic din toate astea nu e adevărat, Universul este o 
fiinţa vie şi este conştientă şi foarte bătrănă, şi care are grijă de el 
însuşi în foarte multe feluri. Asftel, cum am spus idea Războiul Stelelor 
este o frică mentală a oamenilor. In realitate Universul face tot ce este 
posibil pentru a se ajuta unii cu alţii iar noi pătrundem întro perioadă 
de timp in care acestea vor deveni evidente, acolo unde pare să nu 
existe speranţă, vom găsi sprijin, acolo unde totul pare că nu există 

http://www.chamanaurbana.com/principal33.htm


ieşire vom găsi ieşirea, vom vedea lumina pentru a trece prin ea. Este 
de fapt un timp al unei extraordinare speranţe în care intrăm.

Mayaşii în mod specific numesc acest timp „sfârşitul timpului”, 
pentru că este sfârşitul unui ciclu de timp foarte lung şi este începutul 
unui  nou  ciclu,  şi  nu  se  înseamană  că  totul  se  sfârşeşte  ci  este 
încheierea unuia şi începutul unui nou ciclu. Dar.. depinde la care parte 
a ciclului se referă mazaşii, dacă e vorba despre ciclul vechi cu care 
suntem cu toţii familiari - sistemul bancar, religiile guvernele si toate 
celelalte asemenea, acestea vor deveni extrem de instabile şi dacă ei 
spun corect se vor prăbuşi complet, se vor dizolva total. Dar în locul lor 
un mod complet nou de a fi,  pe care nimeni nu l-am mai văzut pe 
Pământ de mii şi mii de ani, unde frica nu există, suntem la sfârşitul 
polarităţii iar ideea de bine şi rau, intreaga structura a binelui si raului 
care este mult mai complexa. Daca privesti ideea binelui si a raului, la 
orice polaritate gândeşti vei vedea că există un al treilea, sus, jos şi 
mijloc, soare, pământ există luna, bărbat, femeie şi copil,  şi tot aşa, 
timpul nostru este trecut, prezent, viitor, spaţiul are axele x, y, z, toate 
sunt  o  funcţie  despre  cum  este  interpretată  o  realitate.  Realitatea 
noastră nu se va schimba, dar conştiinţa noastră se va schimba, iar 
când se întâmplă asta, vom lăsa toate astea, nu le vom ai vedea, iar 
ceea ce vom vedea va fi UNITATEA vieţii  şi vom avea percepţia, iar 
când percepţia se schimbă, totul se schimbă. Toate senzatiile noastre 
de lipsă, de nevoie, că trebuie să ne vindecăm, că nu putem face asta, 
toate acestea dispar, se termină pur şi simplu. 

Apoi realizăm că intreg universul este o  singura fiinta intreaga 
vie şi exista un singur spirit care se mişcă prin toate şi exista o singură 
conştiinţă. Un nou mod de a percepe viaţa pe Pământ, iar noi in timpul 
vietii noastre vom experimenta asta. Chiar acum in acest moment in 
2008 pare ca nu se poate asa ceva,  lumea e parcă nebuna, exista 
razboaie, oamenii se ucid unii pe altii,  exista criza financiara,  si tot 
asa.

 Dar nu asta spun strabunii nostri, ei spun in sfârsit am intrat in 
aceast timp si vom vedea ca se intamplă ceva complet nou, care de 
fapt este foarte vechi (Drunvalo râde)

Nu este vorba de o misiune, nu este ceva vorba de a face ceva, 
este vorba despre transformare, este vibratie. Este mai mult despre A 
FI decat despre A FACE, a face sau a avea de facut sau a trebui sa faci 
are legătură cu Conştiinţa Polaritaţii, dar în curând vom intra întro fază, 
de fapt am intrat deja, este incă un copil, incă creşte ...dar ideea de a 
face ceva pentru a realiza ceva, sau ca avem nevoie de ceva petru că 
ne lipseşte toate acestea vor fi depăşite, toate acestea nu ne vor mai 
pătrunde pentru că vom avea abilitatea de a realiza orice instantaneu, 
la orice nivel de existenţă imaginabil. Noi suntem pe cale să obţinem 
control asupra stării de visare a inimii,  iar acela este locul in care a 
avut  loc creatia de la inceput. Noi credem ca locuim pe o planeta care 
se 



Când am introdus  MERKABA în  lumea  actuală,  atât  de  mulţi 
oameni au înţeles-o greşit!

Ei  credeau că  este  totul,  că  este  cel  mai  important  lucru  din 
lume. De fapt, din punctul de vedere al conştiinţei este cel mai puţin 
important.  Am  studiat  foarte  atent  conştiinţa  umană  şi  ştiu  cum 
funcţionează.

„Căderea” din Atlantida de acum 13000 de ani, cea menţionată 
în Biblie şi în alte tradiţii, a fost de fapt mutarea conştiinţei din inimă în 
minte. În transformarea care va urma vom face drumul invers, mutând 
conştiinţa  din  minte  în  inimă.  Acest  proces  este  descris  sumar  în 
continuare, astfel încât să vă familiarizaţi cu drumul spre  A TRĂI ÎN 
INIMĂ.

În  profeţiile  lor,  maiaşii  şi  popoarele  indigene  din  Canada  şi 
Statele Unite ne transmit că Pământul şi întregul Univers trec printr-o 
transformare. Dacă înţelegeţi cu adevărat asta, nu există nimic de care 
să vă temeţi. Când schimbările se vor petrece foarte rapid, ceva magic 
ne va cuprinde, nu pot să exprim altfel în cuvinte. 

Vor exista foarte mulţi oameni care vor părăsi Pământul. Spiritele 
lor  se  vor  deplasa  într-o  zonă  spaţio  -  temporală  care  le  este  mai 
familiară. Cu alte cuvinte, se vor întoarce acasă, pentru că de acolo au 
venit. 

Cei care vor rămâne, aproximativ sute de milioane de oameni, 
sunt  doar  cei  care  trăiesc  în  inimă.  Mama Pământ  este  conştientă, 
cunoaşte pe deplin fiecare detaliu şi recunoscând vibraţia specifică va 
şti cine trăieşte aşa. Aceştia se vor uni în inimile lor şi vor deveni o 
singură fiinţă vie. Pământul va fi transformat într-un vehicul spaţial şi 
ne vom îndrepta câtre un nou mod de a fi, pe un alt nivel de conştiinţă, 
guvernat de legea Unităţii. 

Merkaba este un câmp de formă specifică, aflat în jurul corpului, 
înglobând  o  sferă  pranică  ce  înconjoară  corpul  uman.  În  interiorul 
capului nostru, există un sistem complex ce seamănă cu un calculator. 
Acesta a fost uitat  de mult timp. Iisus îl  ştia: el  este reprezentat în 
icoane având trei raze care îi apar din cap (de fapt sunt 8, dar privind 
din faţă doar 3 sunt vizibile). În jurul acestora, şi în jurul capului există 
o sferă de energie care a fost şi ea reprezentată în icoane. Aceste 8 
raze (4 perechi)  sunt  legate într-un mod specific  de glanda pineală 
(epifiza). 

Glanda pineală  (epifiza) este de fapt un ochi,  are receptori  de 
culoare, are o lentilă în partea de sus şi este efectiv cel de-al treilea 
ochi. Glanda pineală este conectată cu talamusul care are un tub lung 
conectat cu cerul gurii. În faţa glandei pineale se află glanda pituitară 
(hipofiza) şi prelungind în afara corpului linia care le uneşte pe acestea 



două, la o distanţă egală cu distanţa dintre bărbie şi vârful nasului, se 
află o ceakră importantă.  Există un mod specific  în care se aliniază 
toate  aceste  3  puncte  importante,  prin  intermediul  vârfului  limbii. 
Vârful limbii este o cheie pentru stările mai înalte de conştiinţă. 

Să  vă  explic:  concepţia  începe  cu  o  sferă  –  ovulul  care  este 
fecundat  de  spermatozoid.  Aceasta  se  divide  în  2  celule,  apoi  în  4 
(formând un tetraedru),  apoi în 8 (formând un tetraedru stelat, care 
este cheia Merkabei) şi apoi continuă să crească până ajunge la 512 
celule (formând un torus care seamănă cu un măr gol). Dezvoltându-se 
mai departe ajunge a fi  inima. Întregul corp este inima! Apoi corpul 
iese din inimă, devenind fetusul cu a cărui imagine suntem familiari, 
inima  ajungând  în  interiorul  corpului.  De  aceea  inima  este  mai 
importantă decât creierul! Prima parte a corpului omenesc care începe 
să se dezvolte din inimă este vârful limbii. Deci acesta este direct legat 
de Spaţiul Sacru al Inimii în care are loc Creaţia. 

Atunci când cineva se află în Spaţiul Sacru al Inimii (nu în minte) 
şi punând vârful limbii în cerul gurii începe să maseze un loc anume, 
produce o stimulare “sexuală” între inimă şi minte. Această puternică 
stimulare determină stimularea talamusului care apoi se propagă în tot 
creierul ducând la emisii puternice de unde alfa. După un anumit prag, 
apare o lumină verde (poate avea şi nuanţe albăstrui sau galben). Se 
vorbeşte despre această lumina şi în Vede (ce datează de acum 6000 
de ani). Apoi, prin intenţie, se îndreaptă privirea celui de-al treilea ochi 
– care în mod normal priveşte în sus – spre în faţă, în proiecţia celui de-
al treilea ochi dintre sprâncene. În Marea Frăţie Albă se vorbeşte de 
acest proces fiind numit „îndoirea flăcării”. Apoi, într-o anumită stare 
meditativă,  lumina  verde  se  transformă  într-o  spirală  (sau  în  raze 
concentrice) care ajunge la glanda pituitară (hipofiza). Când cel de-al 
treilea ochi priveşte prin glanda pituitară atunci se formează o sferă de 
lumină în jurul capului.

Începând  din  acest  moment,  orice  “visaţi”  în  inimă  devine 
realitate.  Acea imagine „visată” în inimă trece în câmpul toroidal  al 
inimii, apoi în cel al corpului. (Universitatea Stanford USA a făcut multe 
cercetări încercând să găsească o legătură neurologică între inimă şi 
minte,  prin  interiorul  trupului.  Această  legătură  există,  dar  se  află 
înafara corpului).  

Imaginea  pătrunde  în  minte  din  câmpul  toroidal,  iar  apoi  se 
proiectează în  jurul  capului  (în sfera  de lumină descrisă  anterior)  şi 
apoi se proiectează în sfera pranică din jurul nostru. Apoi, prin câmpul 
Merkaba, imaginea este proiectată în Univers, devenind realitatea în 
care întregul Univers trăieşte acum. 

Când creaţi în acest mod, nimeni din Univers (există doar câteva 
excepţii)  nu  ştie  că  se  petrece.  Acest  lucru  schimbă  totul:  trecut, 
prezent, viitor. Nu mai există nici o urmă din modul trecut de viaţă, 



este ca şi cum schimbaţi canalul la televizor.  Cel vechi nu mai este 
vizibil.

Această capacitate de creaţie ce există în fiecare fiinţă umană 
este dreptul nostru din naştere. Este ceea ce Pământul este pe cale să-
şi  amintească.  Nu  este  un  proces  de  învăţare  este  un  proces  de 
reamintire! Încet, încet, oamenii îşi vor reaminti despre ce este vorba şi 
lumea va începe să se schimbe.

Inima  ştie  că  toată  viaţa  este  Unul.  Ea  nu  „gândeşte”  în 
polaritate. Ea creează imagini care sunt bune pentru întreaga Viaţă, 
pretutindeni.

Creaţia creierul este guvernată de legea polarităţii. El o face prin 
prisma limitată  a  egoului,  putând afecta  viaţa  şi  pe  alte  planuri,  în 
moduri nebănuite de cel ce iniţiază acest proces. Dar polaritatea este 
pe cale să dispară. Nu vom mai avea acces la ea, deoarece reţeaua 
electromagnetică  specifică  din  jurul  Pământului,  cea  care  menţinea 
conştiinţa polarităţii, este pe cale să fie îndepărtata de planetă.

 
Noi gândim că trăim pe o planetă care se roteşte în jurul unui 

soare. Nu este adevărat! Nu există planetă şi nu există soare, există 
doar Conştiinţă Pură. Imaginile pe care le vedem, Soarele, Luna, etc, 
sunt de fapt un “vis” care a fost creat în inimă acum foarte mult timp. 

Viaţa  este  un  întreg,  este  completă,  perfectă,  nu-i 
lipseşte nimic şi a fost dintotdeauna!


