Natura Universului (Fondatorii, prin Sal Rachele)
- Ultima actualizare: Duminică, 01 Decembrie 2019 13:24
Publicat: Luni, 30 Iulie 2018 13:00
Scris de Comenzi@ Editura Proxima Mundi
Accesări: 11544

Rolul Fondatorilor
Rolul nostru este să venim pe planete la sfârșitul ciclurilor lor cosmice sau ale
evenimentelor ciclice majore, pentru a le asista la ceea ce a fost denumit „strânsul
recoltei” sau „Înălțare”. Inteligența noastră poate ajuta la susținerea sufletelor ce
doresc să treacă prin procesul de înălțare.
Este o călătorie destul de dificilă pentru noi, datorită incompatibilității noastre cu
vibrația voastră în ansamblu, aceasta însemnând că numai câțiva dintre voi ați atins
conștiința de densitatea a 5-a, iar noi vibrăm la densitatea a 12-a.
Evenimentele ce vor avea loc în lumea voastră în următoarele trei decenii vor avea
un impact profund asupra tuturor formelor de viață de pe Pământ. În aceste mesaje
vom detalia multe din transformări și le vom explica din mai multe puncte de
vedere, pentru ca voi să puteți înțelege în amănunt ceea ce va urma. Vom începe
cu o privire asupra perspectivei Creatorului.
De fapt, acest capitol introductiv va răspunde la întrebarea „De ce?” în ceea ce
privește transformările de pe Pământ și evenimentele ce vor urma. Permiteți-ne să
începem cu povestea Creației.

Natura Creației
Creatorul Infinit a creat TOT CEEA CE ESTE, adică toate universurile, galaxiile,
sistemele stelare, sistemele solare, planetele, formele de viață, planurile,
subplanurile, dimensiunile, densitățile, legile, principiile, forțele, puterea, energia și,
bineînțeles, spiritul. Toate provin din Dumnezeu. Toate sunt Dumnezeu. Dumnezeu
există în timp și în afara timpului. Dumnezeu există în toate perioadele de timp, în
toate liniile temporale și în toate dimensiunile. Dumnezeu există și în vid, deși
conceptul de existență este irelevant aici.
Limbajul vostru este inadecvat pentru a descrie multe dintre aspectele lui
Dumnezeu, dar vom încerca să ilustrăm părțile ce sunt relevante pentru
transformările de pe Pământ.
Ca să ajutăm la clarificarea multora din punctele prezentate în această carte, vom
atinge în treacăt câteva din conceptele cel mai greșit înțelese de către omenire.
Ideea că Dumnezeu este masculin sau feminin este o distorsiune bazată pe
înțelegerea limitată a intelectului uman (și a intelectului altor rase, în alte lumi).
Totuși, uneori este de ajutor să vă gândiți că Dumnezeu are personalitate și
inteligență asemănătoare cu cea omenească. Din moment ce Dumnezeu este Tot,
Dumnezeu este bărbat, femeie, ambele și niciuna. De dragul simplității și, luând în
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considerare limitările limbajului vostru, în această carte ne vom referi la Dumnezeu
prin pronumele „El”. Acest fapt nu diminuează în niciun caz importanța aspectului
feminin al lui Dumnezeu.
Cu toții ați fost creați după chipul și asemănarea Creatorului, cu toate atributele
creatoare ale Dumnezeului vostru Tată/Mamă. La începuturi (în ceea ce le privește
pe sufletele voastre), Dumnezeu a creat nu numai Cerurile și Pământul, dar și
sufletele individualizate, pentru ca ele să fie o extensie a Sa, pentru ca El să poată
explora și experimenta propria Sa Creație la un nivel mai adânc.
Sufletele au apărut sub formă de valuri ale creației. Unele au intrat în starea lor
individualizată aproape de punctul de concepție – pe care acest medium îl
denumește densitatea a 12-a. Altele au apărut la o frecvență mai joasă, cunoscută
ca densitatea a 7-a. Majoritatea dintre cei care citiți acest material ați apărut în
timpul valului creației de densitatea a șaptea.
Primele suflete individuale au fost individualizate din Dumnezeu în urmă cu miliarde
de ani pământești, ca ființe de densitatea a 12-a. Ele au ales atunci să-și coboare
vibrațiile pentru a explora lumile exterioare ale Creației. În timpul primelor zile ale
acestui univers existau numai câteva dimensiuni. Lumile exterioare vibrau la ceea
ce denumiți astăzi densitatea a șaptea și mai sus. Astfel, acești „străbuni” își
începeau adesea călătoria la nivelul 7 și, gradat, își croiau drum înapoi la nivelul 12,
maturizându-se pe măsură ce se înălțau. Odată reîntorși la nivelul 12, ei erau ca
niște adulți complet funcționali, care crescuseră de la stadiul de bebeluș, trecând
prin copilăria timpurie, adolescență, tinerețe și, în final, devenind adulți (suflete
mature). Aceștia sunt Dumnezeii Creatori, din care noi facem parte.
Au urmat și alte valuri ale Creației după nașterea „străbunilor”, formate din suflete
și „ciorchini de suflete”, care au apărut din Dumnezeu pe parcursul a miliarde de
ani, până în prezent.
Au rezultat nenumărate variații și, deși existau tipare bine definite ale apariției
sufletelor și explicații matematice precise pentru multe din lucrurile ce se întâmplau
în primele zile ale Creației, întotdeauna au existat excepții de la regulă. Unele
suflete au apărut ca scântei solitare de lumină, în timp ce altele au apărut în
perechi, sau sub formă de ciorchini, formați din 3, 4, 6 sau 12 suflete. Au fost câteva
care au apărut ca ciorchini mari, care mai apoi s-au despărțit în ciorchini mai mici,
pe măsură ce au coborât mai departe în Creația manifestă.

Procesul evoluției
Simțim, dragi Creatori, că această informație pregătitoare este de o importanță
vitală pentru înțelegerea evoluției voastre ca suflet și a ceea ce se întâmplă acum
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pe planeta Pământ. Prin urmare, vă rugăm să fiți îngăduitori în timp ce intrăm mai
adânc în aceste concepte. Vom repeta unele dintre idei folosind un limbaj puțin
diferit, pentru a ajuta la clarificarea ideilor noastre.
Mulți dintre voi v-ați pus întrebarea „Noi, am apărut ca suflete individuale și ne vom
reîntoarce la Sursă, cândva, în viitor?”. Vă vom da o variantă intermediară a
răspunsului.
Dumnezeul infinit ne-a creat pe toți. Aceasta este Ființa omniprezentă, cunoscută
sub numele de Cel Radiant, Sursa a Tot Ceea Ce Este, Marele Soare Central, sau
orice alt nume doriți să-i dați. Această ființă fără nume și fără formă (cu nenumărate
nume și forme) vrea să Își experimenteze propria Sa Creație sub formă de fațete
individuale ale Sieși. Sub forma a miliarde de tentacule minuscule pe un arici de
mare, cu mici receptori la capătul tentaculelor, Dumnezeu a putut să iasă în afară,
să Își atingă Creația și să dea de știre Centrului Său despre ceea ce a descoperit.
(Simplificăm extrem de mult, pentru a putea folosi limbajul vostru.)
Atunci când aspecte ale lui Dumnezeu L-au extins în afară în cadrul Creației, El a
decis ca fiecare dintre aspecte să fie unic și să exploreze Creația într-o manieră
unică, pentru ca universul infinit să fie experimentat în cea mai mare măsură
posibilă. Astfel, unele aspecte au parcurs tot drumul până la ceea ce numiți a treia
densitate, în timp ce altele au mers numai până la densitatea a șaptea, și peste tot
între cele două. Unele au mers până la a cincea densitate etc.
Apoi, pas cu pas, ele s-au întors la Centru pentru a-l informa despre ceea ce au
experimentat, dar nu s-au contopit cu Centrul și nici nu au dispărut în acesta. În
schimb, procesul poate fi asemuit cu copiii cărora le dați viață pe Pământ. Ei nu se
întorc în pântecele matern atunci când cresc și nici nu încearcă să se contopească
la loc cu forma fizică a părinților, ci devin ca voi, creează ca voi și, în multe cazuri,
vă întrec nivelul de creație. Acest fapt este asemănător cu procesul de evoluție a
sufletelor. Seamănă foarte mult cu procesul nașterii și creșterii unui copil.
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