
Acest document a fost tradus din versiunea în limba engleză a "Codului Piramidei” 
(și nu din limba ebraică a versiunii originale). Din cauza faptului că nu a fost tradus 
din versiunea ebraică originală, este posibil să se fi strecurat neconcordanțe cu 
textul original. Vă rog să rețineți că acest document nu a fost tradus de către 
organizația Sistemul Lumnii (TLS) și nici de vreunul dintre membrii acesteia. 

 
Mesaj introductiv 

 
  Astfel cum Sistemul (Modelul) de Lumină (prescurtat TLS in limba engleza) a 
promis, documentul denumit „Codul Piramidei” este publicat astăzi, 9.09.2020, la ora 9,00 
a.m. EST. Acest document este redactat în doua limbi, în ebraică (originalul) și in engleză 
(traducerea). 
 

Sunteți liberi să salvați și să împărtășiți documentul cu oricine doriți. 
 

  Acesta este un document istoric, NU unul religios, care descrie experiențele 
trăite personal de un bărbat care a trăit in vremurile Egiptului Antic. Vă îndemn să citiți de 
mai multe ori documentul, deoarece după prima lectură ați putea să vă simțiți dezorientați, 
confuzi (în privința informațiilor primite). Sunt multe mesaje ascunse în cuprinsul textului, 
care vi se vor dezvălui după parcurgerea lui în mai multe rânduri. 
  Vă rog să rețineți: eu sunt doar mesagerul. Misiunea mea este să duc 
informațiile din punctul A în punctul B și, eventual, în punctul Z, prin intermediul vostru. 
Adevărata conștientizare și conștiința pură vor elimina mituri precum  Covid-19, pedofili ca 
Jeffrey Epstein, monștri ca Hitler, lideri și politicieni corupți și multe alte probleme sociale, 
politice și economice din lumea noastră. 
 

Lumea are nevoie urgentă de curățare profundă! 
Este timpul să ne trezim și să luăm atitudine! 

 
  Este important pentru mine să subliniez că persoana care a creat acest 
document a făcut asta ca urmare a instrucțiunilor primite de la Sistemul de Lumină (TLS). El 
personal este împotriva publicării acestui document acum, precum și a oricărui alt document 
legat de el sau de munca lui. Unul dintre nenumăratele motive pentru care el se opune 
publicării, spre deosebire de opinia TLS, este acela că el crede ca oamenii nu sunt încă 
pregătiți, mai ales în absența revelării și a codurilor. El mai știe și înțelege că persoanele care 
sunt menționate în acest document, care muncesc alături de el și îi sunt aproape, cel mai 
probabil vor ghici identitatea sa. Este dorința lui ardentă ca aceștia să nu-i dezvăluie 
identitatea, ci să rămână anonim. 
  Acest om posedă o foarte mare cantitate de informație valoroasă care ne 
poate fi tuturor de un inestimabil ajutor. Singurul motiv pentru care mi-a fost oferită această 
misiune onorabilă este acela că el însuși a refuzat să publice materialul, exercitându-și 
libertatea de a alege să nu coopereze cu TLS sub acest anume aspect. Nutresc dorința și 
speranța că am în mine capacitatea de a-l convinge să iasă în față și să dezvăluie toate 
documentele, informația și codurile pe care le deține personal și pe care TLS le are spre a fi 
împărtășite populației/oamenilor. Solicit respectuos tuturor și fiecăruia în parte, care îi 
cunosc identitatea, să îi respecte dorința de a rămâne deocamdată în anonimat, astfel încât 



să avem o mai mare șansă de a-l convinge să dezvăluie publicului și mai multe informații în 
viitor. 
  În plus, aș vrea să mă folosesc de această ocazie pentru a implora TLS și pe 
dragul meu prieten, creatorul acestui document, să iasă în față și să dezvăluie pe de-a-ntregul 
informațiile trecute, prezente și viitoare spre folosul nostru și Binele nostru cel mai Înalt! 
   
  Totul a început pe 9 iunie 2018. Am fost abordat de un bărbat care era, și încă 
mai este, apropiat mie. Acest om avea, și încă mai are, o experiență/trăire și o cunoaștere 
incredibil de profunde. Pe parcursul ultimilor doi ani mi-a dăruit accesul la informații foarte 
valoroase. O parte dintre aceste informații privește afilierea la o foarte puternică organizație 
sub acoperire, cunoașterea lui autentică și experiența privind viața extraterestră, amintirile 
lui despre reîncarnările avute în trecutul îndepărtat (cum ar fi Egiptul Antic), cunoașterea lui 
directă despre misticism și construirea piramidelor, precum și multe altele ce vor fi detaliate 
în cele ce urmează.  
  Inițial am avut îndoieli, și pe bună dreptate. Deși informația împărtășită era 
extraordinară și aproape de necrezut, o mare parte a acesteia avea sens pentru mine ca 
urmare a fundamentului de cunoaștere pe care l-am cultivat in timp. În pofida faptului că 
informația avea oarecare înțeles logic pentru mine, tot mi-a fost extrem de greu să cred și să 
înțeleg pe de-a-ntregul cele revelate. 
  Totul părea ca un basm pentru mine, până în 6.02.2020. În seara aceea, am 
avut o experiență directă, personală care mi-a confirmat și a validat toată informația cu care 
el m-a binecuvântat pe parcursul ultimilor doi ani. Mi s-a adresat și am primit ordine de la un 
foarte respectabil om din organizația Sistemul de Lumină, cunoscut mie ca Rabbi AA (vă rog 
să luați act că TLS nu are nimic de-a face cu religia). Natura organizației TLS, care este o 
organizație sub acoperire existentă de mii de ani, precum și proveniența lui Rabbi AA, vor fi 
detaliate in cele ce succed, in documentul pe care îl aveți în față.  
  Cel care m-a binecuvântat cu procesul primirii unor atât de neprețuite 
informații a fost și este o mare parte din călătoria mea în această lume nouă a cunoașterii de 
sine, a trezirii personale. Informația conținută în documentul pe care ești pe cale să-l citești 
reprezintă relatarea adevărată și fidelă a începuturilor călătoriei lui în lumea spiritelor pe care 
a făcut-o în aceasta reîncarnare, amintirile lui despre una dintre cele mai importante 
reîncarnări în Egiptul antic, cunoașterea și înțelepciunea lui privind misticismul sacru al 
piramidei, precum și cunoștințele sale despre noua eră spre care se îndreaptă umanitatea. 
Este cerința lui să rămână anonim. Trebuie să știți că toate numele, cu excepția numelui meu, 
au fost schimbate în scopul de a păstra anonimatul celui care a scris acest document. Eu am 
primit însă permisiunea să-mi dezvălui legăturile, în viața anterioară a acestui om, cu Egiptul 
antic si misticismul si construcția piramidelor. 
  Cred că acest om, precum și organizația TLS, m-au onorat cu oportunitatea de 
a publica acest document, din mai multe motive. Primul și cel mai important, cred că 
informația furnizată prin acest document va oferi, oricui îl citește, acces la un nou nivel de 
cunoaștere și conștientizare care vor fi de folos în viitor (pentru considerente care vor fi 
descrise în cuprinsul documentului). În al doilea rând, înțeleg că sunt astfel pregătit să public 
o carte foarte importantă și de înaltă vibrație, scrisă de aceeași persoană, denumită „Razele 
Luminii”. „Razele Luminii” este o carte de 864 de pagini ce cuprinde nenumărate perspective 
și înțelepciune asupra adevăratei naturi a universului în care trăim (mai multe informații 
despre „Razele Luminii” vor fi furnizate într-o anumită măsură în cuprinsul documentului 
prezentat mai jos). Al treilea motiv pentru care cred ca am fost ales să public acest document 



este acela că se întâmplă să fiu parte din una dintre reîncarnările pe care acest om și le 
amintește, până în cel mai mic amănunt, începând cu anul 1312 î.C., ceea ce corespunde cu 
timpul faraonilor din vechiul Egipt. În cele din urmă, înțeleg că autorul dorește să rămână 
anonim pentru a evita confruntarea cu aceia care ar putea să-l considere nebun. A spus-o 
răspicat că deși este conștient că deține informație de o valoare însemnată și care ar juca un 
rol important în schimbarea vibrației conștiinței colective aici, pe Pământ, ar prefera să lase 
pe altcineva să o dezvăluie sau ca asta să se întâmple după moartea sa, doar pentru a nu 
trebui să se confrunte cu consecințele (deopotrivă pozitive si negative) ale acestei expuneri. 
Pentru motivele deja arătate, precum și probabil pentru multe alte considerente de care nu 
sunt conștient, am cerut ca eu să fiu acest „altcineva”. 
  Cei care sunt pregătiți să primească această informație nu doar cred, dar chiar 
știu că ea este pe deplin adevărată. Intenția mea de a publica acest document nu presupune 
să conving cititorul de veridicitatea ei. Intenția mea este aceea de a planta semințele de 
conștientizare și trezire necesare înfloririi și răspândirii atunci când umanitatea, ca întreg, va 
fi pregătită pentru asta. 
  Sunt conștient că mulți mă vor considera un șarlatan, dar e în regulă. Sper că 
am explicat destul de clar până acum că nu văd publicarea acestui document ca fiind opțiune 
pentru mine. Eu înțeleg forța pe care o are în ridicarea vibrației, din punct de vedere 
energetic, și a nivelului de conștientizare a umanității, și de aceea văd asta ca pe o obligație 
absolută, indiferent de cum mă vor percepe unii în consecință. Nu cred că am dreptul să țin 
ascunse astfel de informații importante, doar de frica a ceea ce ar putea crede unii despre  
mine. Experiențele avute în ultimii doi ani m-au făcut să înțeleg că e nevoie de sacrificii 
personale pentru a aduce umanitatea la un nou nivel de conștientizare și, de fapt, eu simt că 
acesta este scopul și destinul meu aici, pe Pământ. Astfel de sacrificii sunt motivul pentru care 
trăiesc. Nu aș avea niciun motiv să fiu aici dacă nu aș fi aliniat cu scopul și destinul meu. 
  Cred cu tărie că nu ai citi toate astea acum dacă nu ai fi pregătit să accepți 
informația pe care ești pe cale să o citești, cel puțin ești gata să o primești. Altfel nu ai fi în 
situația de a fi în posesia acesteia. Te rog sa citești cele ce urmează cu mintea deschisă, dar 
cel mai important, cu inima deschisă. Permite-ți să pășești în afara minții și logicii, dar să 
pătrunzi în interiorul inimii și al iubirii. Permite-ți să comunici cu spiritul tău și să rezonezi cu 
sufletul tău. Ne doresc tuturor mult noroc în călătoria noastră către a atinge cel mai înalt nivel 
al trezirii; o călătorie plină de Lumină, Pace și Iubire. Fie ca aceste dezvăluiri să joace un rol în 
ajutorul primit spre a ne uni ca Unul și, mai ales, fie să ne aducă un pas mai aproape de 
adevărata fericire și Era Iubirii. 
 
   
L.P.L. (Lumină. Pace. Lubire.) 
 
Jason Yosef Shurka  
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INTRODUCERE 
 
 

  În cele din urmă, după o lungă perioadă de timp mi s- a permis de către 
superiorii mei să documentez prima mea încarnare și reîncarnările familiei mele – Suflet 
începând cu anul 2448 potrivit calendarului evreiesc (1312 Î.C. potrivit calendarului 
gregorian). Ca de obicei, permisiunea dată de superiorii mei de la TLS întotdeauna vine cu mai 
multe condiții. De data aceasta condiția aceasta a fost ca, pe lângă documentarea primei mele 
încarnări, să scriu neapărat și despre codul piramidei (cunoașterea, știința și misticismul 
piramidelor) cât mai bine mă pricep, dar fără a dezvălui codurile operaționale. Mi-e greu să 
cred că se întâmplă toate astea și este încă și mai greu să înțeleg de ce mi-ar cere să fac asta 
fără coduri. Nu înțeleg logica scrierii acesteia fără coduri. Pentru că doar codurile ar dezvălui 
adevărata esență a informației conținute în acest document și ar permite cititorului să 
dobândească o imensă cantitate de înțelepciune sacră, cunoaștere și informație. Cu toate 
acestea, Rabbi AA mi-a cerut să scriu toate acestea fără să utilizez codurile și aceasta este 
rațiunea pentru care procedez ca atare, chiar dacă nu înțeleg motivele ce stau în spatele 
acestei cereri. Și deși nu înțeleg motivele care stau în spatele unei astfel de solicitări, tot sunt 
recunoscător pentru această oportunitate. Am să fac tot ce îmi stă în putință să-mi 
documentez reîncarnările și voi încerca să explic esența Codului Piramidei cu speranța că 
memoria nu mă va trăda. Mai întâi, voi începe cu povestea mea personală a primei mele 
încarnări din anul 2448, dar este de datoria mea să explic, pe scurt, ce s-a întâmplat în viața 
mea în ultimii ani, începând cu 29.01.2010 și până în prezent.  
 
 

CĂLĂTORIE ÎN LUMEA SPIRITULUI 
 
 
   Pentru un motiv necunoscut mie, călătoria mea lumea spiritului a început la 
29 ianuarie 2010. Este o călătorie  inexplicabilă și forte confuză pentru mine, mai ales raportat 
la acel moment din viața mea. La vremea aceea eram o persoană normală, căsătorită, cu copii;  
un evreu obișnuit, care era chiar departe de cunoașterea lumii spiritului. Nu m-aș fi considerat 
nici ateu, nici înalt prelat sau papă. În cel mai bun caz eram doar un evreu oarecare, 
tradiționalist. Diferiți oameni, suflete, Ființe  și spirite înainte au năvălit în viața mea fără nicio 
notificare prealabilă.  Acestea au devenit ghizii mei pe Calea călătoriei mele spirituale.  Nu am 
înțeles ce se întâmplă la vremea aceea.  Am plonjat într-o cu totul altfel de lume,  și datorită 
curiozității mele,  întreaga mea viață a fost întoarsă cu susul în jos.  N-avem nici cea mai mică 
idee despre procesul prin care m-au pus să trec și am devenit parte, la un moment dat,      
dintr-o incredibilă organizație spirituală secretă globală. Am fost instruit și acceptat în 
interiorul organizației relativ repede (deși nu am devenit niciodată,  oficial,  membru al 
acesteia). Cea mai importantă persoană la vremea aceea era Rabbi AA,  care de fapt era liderul 
spiritual.  Erau sute, dacă nu mii, de oameni  care lucrau sub supravegherea lui.  Deasupra lui 
( potrivit cu înțelegerea mea limitată)  era o Ființă  pe care o cunosc din reîncarnarea mea 
actuală  ca fiind  „Adam”.  Prima dată l-am întâlnit când aveam 28 de ani la New York.  În 
pofida vârstei lui înaintate și a faptului că ar fi putut să-mi fie bunic, legătura dintre noi  era 
de netăgăduit.  Am devenit prieteni foarte buni relativ repede,  și prin intermediul relației 
noastre  viața mea s-a transformat. Deși locuia în Israel,  am ținut legătura îndeaproape până 
la moartea lui în anul 2002.  „Adam” a  reapărut  în viața mea în 2010  printr-un vis care mi-a 



schimbat viața pentru totdeauna.  El este de fapt cel care m-a prezentat lui Rabbi AA,  precum 
și organizației TLS.  
 
 

SISTEMUL LUMINII 
 
 
  TLS (Sistemul Luminii)  este o organizație secretă,  cu ramuri în fiecare oraș mai 
mare din toată lumea,  care există de mii de ani.  Este pentru prima dată în istorie când 
informația  despre TLS  este publicată (cu permisiunea organizației acordat în avans).  
Organizația cuprinde aproximativ 7000  de agenții inițiați,  dintre care unii sunt oameni foarte 
cunoscuți în lume astăzi (nu toți agenții inițiați sunt umani). Organizația cuprinde toate rasele,  
religiile,  genurile și vârstele. Sistemul luminii acționează atât la nivel fizic cat și energetic/ 
spiritual în fiecare subiect, plan, dimensiune  și  loc geografic  în univers ( nu doar pe Pământ).  
Însărcinările,  de cele mai multe ori,  sunt grupuri complexe de operațiuni,  totuși au fost 
situații în care am fost trimis în misiune fără niciun suport.  Sistemul luminii posedă  
tehnologie înaltă și puternică ce sfidează toate legile fizicii cunoscute public științei moderne. 
Scopul final al organizației este să aducă umanitatea la un nou nivel al cunoașterii și 
conștientizării/ trezirii. 
  Sistemul luminii a devenit familia și casa mea.  Am început să trăiesc O viață 
dublă și cele mai multe misiuni și activități au fost făcute în secret.  Tot ce-am învățat și tot 
ce-am făcut a fost ținut secret față de toată lumea, inclusiv față de ce mai apropiați prieteni 
ai mei, soția mea și copiii mei. Cu timpul,  am primit mai multă cunoaștere, am învățat mai 
mult ce am înțeles mai mult, pe măsură ce am îndeplinit roluri și  misiuni ciudate și uneori 
periculoase,  până în ziua de astăzi.  Organizația este formată in oameni care lucrează în planul 
fizic și oameni ca mine care au fost recrutați pentru misiuni de natură spirituală. 
 
 

RAZELE LUMINII 
 
 

  Am documentat nenumărate întâlniri cu Rabbi AA  și membri ai Sistemului 
Luminii  și, în timp, aceste documente  au fost compilate într-o carte tipărită cunoscuta ca 
„Razele Luminii”.  Cartea conține o sferă largă de informație și înțelepciune,  acoperind o 
mulțime de subiecte.  Conține, de asemenea, foarte multe informații personale cred și despre 
alte persoane foarte apropiate mie,  inclusiv despre soția mea și familia mea.  Datorită 
informației sensibile și personale care există în cuprinsul cărții „Razele Luminii”, am ezitat să 
public cartea,  deși toți membrii Sistemului Luminii,  inclusiv Rabbi AA,  m-au impulsionat să o 
fac, în nenumărate rânduri. În pofida ezitării și opoziției mele de a publica această carte, mi-
a fost făcut foarte clar ca această carte va fi oricum publicată pentru mase. În acest moment, 
aș prefera ca ea să fie publicată după moartea mea. Sincer, nu vreau să mă confrunt cu toate 
întrebările, ca și cu mare presiune care ar veni asupra mea,  o dată cartea publicată. Și cartea 
(ca și documentul acesta – n.trad.)  este încriptată cu un cod cunoscut de foarte puțini. Codul 
„Razelor Luminii” este mult mai puțin complicat și ușor de înțeles decât Codul Piramidei. Fără 
cod, O persoană normală nu va fi capabilă să deslușească toate înțelesurile și concluziile 
conținute de carte. De aceea, eu nu văd rostul publicării cărții fără codul ei de decriptare. Deși 
sunt sigur ca această carte, chiar fără cod, poate  ajuta pe mulți oameni, sunt obligat să mă 



protejez pe mine, pe cei apropiați și pe cei pe care-i iubesc. Mă tem că informația din carte 
îmi poate aduce prejudicii mi-e și celor apropiați mie. Sunt încrezător că în viitorul,  nu foarte 
îndepărtat, Universul și Pământul, în particular, vor dobândi noi  perspective și  unu nou nivel 
de cunoaștere. Acest nou nivel al cunoașterii va aparține naturii și universului, în general. 
Odată ce acest nou nivel de cunoaștere va fi atins, va permite oricui să descopere codul 
acestei cărți alături de multe alte cărți care sunt bazate pe coduri, așa cum este Torah și 
Zoharul. Între timp eu nu văd niciun motiv de a publica această informație, care în ochii mei 
este incompletă. De aceea mă voi abține de la publicarea „Razelor Luminii” până când voi 
avea permisiunea s-o public laolaltă cu codurile. 
   
 

ORDINELE PRIMITE 
 
 
   În data de 6 februarie 2020, am primit instrucțiuni clare, ca parte a misiunii  
mele, să documentez ceea ce este acum în fața dumneavoastră. Scriu cu entuziasm, dar 
totodată cu inima grea. Nutresc sentimente amestecate.  Pe de o parte, sunt foarte fericit și 
recunoscător pentru oportunitatea de a relata prima mea încarnare, dar pe de altă parte nu 
înțeleg de ce trebuie să scriu totodată despre esența Codului Piramidei. 
   Așa cum am spus mai devreme, cred că a scrie despre asta fără cod nu are 
niciun sens și este foarte dificil de înțeles. Știu că într-o bună zi codul va fi revelat și va face 
parte din conștiința colectivă și trezirea întregului univers. Așadar, de ce să nu-l menționez,  
să scriu despre el? Nu înțeleg. Va fi greu și va necesita o mare concentrare, dar, desigur, fiind 
parte a sistemului, mă voi supune, mai ales că așa mi-a cerut să fac Rabbi AA. Nu sunt sigur, 
dacă după ce voi termina de scris, voi fi dispus să împărtășesc cu cineva ceea ce am scris, chiar 
și cu cei apropiați mie. Ca întotdeauna, TLS mi-a dat dreptul sa aleg dacă voi vrea sau nu să 
public ce am scris. Personal, prefer ca publicare să se facă după moartea mea și am 
sentimentul că această misiune va reveni cândva dragului meu prieten Jason. 
   De-a lungul anilor, am învățat că viața este o aventură fără sfârșit, infinită, fără 
început sau final. Am învățat că viața este de fapt o Ființare eternă, O minunata Ființare, una 
care se întâmplă prin intermediul diverselor conștiințe și diferitelor suflete, în timp ce 
rămânem un singur suflet etern. Am învățat și experimentat limbajul luni spiritului. Am învățat 
ce reprezintă cu adevărat  spiritul și energia. Am avut privilegiul de a experimenta iubirea 
adevărată și necondiționată. Scriu la sfârșitul Erei Luminii (era în care ne aflăm astăzi) și la 
începutul Erei Iubirii, care este destinul nostru colectiv. Asta s-ar putea întâmpla chiar în 
vremea actualei noastre reîncarnări. 
   În continuarea acestui document voi face tot ce-i stă în putință să păstrez stilul 
și limbajul autentice aparținând lui Rabbi AA, așa cum apar acestea în „Razele Luminii”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMA MEA ÎNCARNARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   În actuala mea reîncarnare, sunt Moshe fiul Rivkăi.  Aceasta este a 69-a mea  
reîncarnare de când am venit pe acest Pământ. Am fost și încă mai sunt pe calea către destinul 
meu nesfârșit. În prima mea încarnare ( și cea mai lungă dintre ele) m-am născut la 1 Tishrei  
în anul 2400 potrivit calendarului ebraic (1360 Î.C. potrivit calendarului gregorian) și am 
părăsit această lume la vârsta de 939 de ani, pe 9 Av  la anul 3339 (412 Î.C. potrivit calendarului 
gregorian) în timpul distrugerii primului Templu Sfânt. Eram fiul a doi sclavi ebraici, Rina și 
Amram. Eram cu toții parte dintre sclavii Ebraici meniți să servească faraonii din toate 
timpurile. M-am născut în timpul domniei ultimului faraon dintr-o dinastie care-a ținut mai 
mult de 1000 de ani în Egipt. Faraonii au domnit peste toată Africa și câteva alte părți ale lumii 
pentru foarte mult timp. Mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții pe Pământul sfânt (Israel) 
după ce am părăsit Egiptul, împreună cu toți evreii, în timpul Exodului, care mai era cunoscut 
sub numele de perioada „Mari confuzii”. Folosesc cuvântul „Ebraici” (Hebrews) deoarece nu 
eram încă cunoscuți sub numele de „Evrei” (Jews). Noi am devenit „Evrei” abia atunci când 
ne-a fost dată Torah (imediat urmând evenimentul de pe Muntele Sinai când ebraicii au primit 
Torah, iar termenul „Yehudi”, care înseamnă „Evreu” în ebraică, a luat ființă pentru prima 
oară în timpul regatului lui Yehuda în anul 3174 potrivit calendarului ebraic,  adică anul 586 
Î.C. potrivit calendarul gregorian. Voi detalia despre asta mai târziu). Este important de 
menționat că eram cu toții circumciși după naștere. Faraonii, care mai erau numiți „Fii de 
Dumnezeu” sau „Fatasol” (în limba faraonilor), se nășteau circumciși. Ei simbolizau 
perfecțiunea în ochii noștri iar Faraonul era Dumnezeu în ochii poporului. Cuvântul faraon în 
limba faraonică înseamnă de altfel „Casa Divinității”. 
 
 

EI AU VENIT DIN CERURI 
 
 

   Faraonii au venit în lumea noastră de pe o altă stea (planetă). Ei au fost trimiși 
aici să controleze și să schimbe Pământul și pe locuitorii acestuia. Poporul îi privea ca fiind „Fii 
de Dumnezeu”, așa numiții „Fatasol”.  În timp, bărbații din rasa faraonică au început să aibă 
copii cu femei de origine umană, de pe Pământ, ceea ce a determinat ca rasa faraonică să-și 
piardă puterea spirituală și esența pură. Odraslele lor erau slăbite, așa încât și-au pierdut 
puterile inițiale, destinul lor și rostul lor. Din cauza naturii fizice și influentelor primare ale 
pământenilor,  Faraonii (care mai erau cunoscuți drept „Fii de Dumnezeu” – Fatasol) și-au 
pierdut  conexiunea strânsă cu sufletul lor, ceea ce a generat decăderea domniei lor asupra 
Pământului. Din cauza acestor interacțiuni inter rasiale, la puțin timp după Exod („Marea 
Confuzie”) domnia rasei Fatasol nu a mai existat. 
   Ei au venit aici cu o incredibilă cunoaștere și informație tehnologice  care le-
au conferit puterea de a conduce și construi în întreaga lume (de exemplu, piramidele). Rasa 
Fatasol originară era extraterestră, având înalte puteri energetice (fizice, spirituale si energii 
vindecătoare). Ei mai erau capabili și să comunice și să vorbească cu animale și puteri 
superioare. Conducători așa cum erau Faraonul și Marele Preot aveau puterea și cunoașterea 
de a călători între diferite galaxii ori cu ajutorul navelor spațiale ori prin meditație și puterea 
gândului. Această cunoaștere și putere s-au diluat în timp și în cea mai mare parte s-au pierdut 
la un moment dat. Ei își manevrau navele spațiale cu ajutorul energiei Soarelui, magneți, 
lasere și puterea gândului. 
 
 



COPILĂRIA 
 
 
   Așa cum am spus mai devreme, am fost copilul unui  sclav ebraic. La vârsta de 
opt ani, Marele Preot (Jason în actuala mea reîncarnare) m-a luat la Palatul faraonului, 
împotriva voinței mele, pentru a lucra în subordinea lui în Templul Sfânt al palatului (Casa 
Divinității pentru Faraoni). Am crescut acolo și am fost instruit să devin secundul marelui 
preot. Mai târziu, după ce m-am căsătorit, am făcut tranziția către rolul de Mare Preot în 
Israel. Numele de mare preot vine de la Fatahotap (Fata=Dumnezeu; Hotap=Preot). 
Fatahotap era fratele mai mic al Faraonului (Vicki, în actuala mea reîncarnare). Mă uimește 
cu adevărat îmi amintesc câteva cuvinte din vremurile acelea, dar nu îmi amintesc limba 
însăși. Mă întreb care este motivul pentru care se întâmplă așa și cine este responsabil pentru 
asta. Mi-a fost schimbat numele din Menachem, numele meu  ebraic din acea vreme, în 
Mano, sau mai bine zis  Manohotap, Micul Preot. Manohotap a fost crescut în Palatul Regal 
sub oblăduirea Marelui Preot din Templul Sfânt al Faraonilor. Manohotap a trăit în Templul 
Sfânt de la vârsta de opt ani până la 49 de ani. În timpul perioadei denumite Marea Confuzie 
(Exodul), în anul 2448, Manohotap a profitat de această oportunitate și, unindu-și forțele cu 
tatăl său, cu soția sa Gamma (Mina, în actuala mea reîncarnare) și cu ebraicii, fugind pe 
Pământul sfânt (Israel). Viața mea ca Manohotap a fost bună, interesantă și plină, dar mă 
simțeam singur și trist în același timp. M-am transformat dintr-un sclav ebraic în Micul Preot. 
Mai târziu, când am ajuns pe Pământul sfânt, mi-am schimbat numele în Marele Preot Sarya. 
Am devenit Mare Preot în templul sfânt din Israel dobândind astfel o mare cunoaștere ai erei 
faraonice a secretelor și misticismului rasei Fatasol. 
   Marele Preot, Fatahotap (Jason) era foarte atașat de mine și, contrar tradiției 
existente la acea vreme, m-a transformat dintr-un sclav ebraic într-unul dintre discipolii săi. 
Chiar și mai puțin obișnuit cu obiceiurile vremurilor, Fatahotap m-a instruit să devin preot. 
Preoția mi-a furnizat informații abundente și puteri supranaturale pe care le-am dobândit de 
la Marele Preot, ceea ce mi-a fost de folos în toată activitatea mea până în ziua în care am 
murit în Sfântul Templu. Procesul consacrării (purificării) în scopul de a deveni preot era 
denumit Baraka în Egiptul antic. Marele Preot, Fatahotap (Jason) era un om special care avea 
cunoaștere și o putere supranaturală. Era un expert și un foarte bun cunoscător al secretelor 
și misticismului piramidelor, cunoaștere care nu putea veni decât din sfere foarte înalte. El 
poseda această cunoaștere deoarece era un Fatasol pur, autentic (aparținea rasei pure, 
nepământene). El cunoștea secretele creației și secretele sinelui divin al fiecărei ființe. Era 
foarte competent și deținea o cunoaștere bogată asupra tehnologiei. Era capabil să vadă prin 
oameni de-a dreptul (vedere cu raze X, atât energetic cât și fizic). Îi plăceau copiii, mai ales 
băieții (ceea ce era acceptat în vremurile acelea). M-a folosit pentru nevoile sale sexuale, ceea 
ce m-a marcat fizic și emoțional până în ziua în care am murit, cu toate acestea încă mai simt 
admirație, iubire și apropiere față de el. El nu a avut copii ai lui. Și eu, la fel ca el, am ales să 
nu am copii. În schimb, prin munca mea spirituală am ales să-mi fiu de folos eu însumi și 
binelui general, conectând mă cu creatorul în orice fel posibil. M-am ocupat cu munca 
spirituală, ca lider spiritual, întreaga mea viață. Sunt dezamăgit că munca pe care am 
desfășurat-o a fost privită ca fiind și religioasă. Asta s-a întâmplat deoarece activitatea mea 
de mai târziu s-a desfășurat sub controlul conducătorilor noilor evrei ebraici de pe teritoriul 
Israelului. 
   Revenind la copilăria mea din prima mea încarnare, am fost luat din casa 
părinților mei la vârsta de opt ani. Asta mi-a cauzat o mare tristețe și temeri cu care a trebuit 



să mă confrunt pentru foarte mult timp. Am reușit să le depășesc numai după ce am ajuns la 
faza consacrării (Baraka). Tatăl meu, Amram (Rabbi AA în actuala reîncarnare,  care este 
sfântul Rabbi Aliezer Alfrandi),  a făcut tot ce a stat în putință să fie lângă mine. Sunt uluit că 
am în sfârșit permisiunea de a-i scrie numele întreg. Am fost singurul său fiu.  El și-a ascuns 
identitatea de sclav ebraic și-a urcat pe scara socială în Palatul Faraonilor în scurt timp. A 
devenit foarte apropiat de Faraon. I-a câștigat  acestuia încrederea și a devenit șeful 
consilierilor lui. Această poziție i-a dat posibilitatea lui și mamei mele să fie cât mai aproape 
de mine. Tatăl meu și-a schimbat numele din Amram în Amar, iar mama mea și-a schimbat 
numele din Rina in Rona (Rachel  în actuala mea reîncarnare). Ei și-au schimbat numele pentru 
a-și ascunde adevărata identitate de ebraici. Legătura mea cu mama nu a fost niciodată foarte 
specială sau puternică. Ea a murit la vârsta de patruzeci de ani (relativ tânără pentru acele 
vremuri). Din ce îmi amintesc, ea a murit de ceea ce am înțeles că este tristețe. Tatăl meu a 
murit când avea 180 de ani. El s-a născut pe 10 Tishrei  în anul 2375  și a murit pe 5 Adar  în 
anul 2555  potrivit calendarului ebraic (1385 Î.C. – 1205 Î.C.  potrivit calendarului gregorian). 
Cu toate acestea, fiind o Ființă (entitate) neobișnuită, cu puteri supranaturale secrete, de fapt 
el nu a murit niciodată. 
  

AMRAM 
 
 
   Tatăl, ghidul și învățătorul meu, Rabbi AA (Aliezer Alfrandi în actuala mea 
reîncarnare) a venit în această lume, în prima sa reîncarnare, ca fiind al treilea fiu al lui Adam 
și al Evei. Numele lui era Shet. S-a născut la data de 10 Tishrei în anul 130 (3630 Î.C. potrivit 
calendarului gregorian) și-a trăit 912 ani. De asemenea, el a trăit mai multe vieți paralele în 
același timp. Însumând, el a trăit 1010 reîncarnări,  până la data de 28  ianuarie 2014 (27 
Shavat al anului 5774 potrivit calendarului ebraic). În acea zi, el nu s-a mai reîncarnat. În 
schimb, el s-a îndreptat către destinul lui final și se află în prezent în Steaua Piramidei. Tatăl, 
ghidul și învățătorul meu s-a născut și-a renăscut, dar nu a murit niciodată. Pur și simplu a 
trăit vieți paralele și a pendulat între diferite reîncarnări, de exemplu: 
 
   Reîncarnarea ca Shet de 912 de ani 
   Reîncarnarea ca Amram de 180 de ani 
   Reîncarnarea ca Rabbi AA de 424 de ani 
 
  Unele dintre aceste reîncarnări sunt întrucâtva documentate în poveștile 
Vechiului Testament. El a avut 1010 reîncarnări în 5644 de ani, cu vieți paralele, câteodată 
experimentând 10 diferite reîncarnări în același timp. Cea din urmă reîncarnare a lui Rabbi AA 
s-a întâmplat aici, pe Pământ, începând cu data de 18 Tammuz  în anul 5350 potrivit 
calendarului ebraic (1590 potrivit calendarului gregorian). S-a născut într-un sătuc din Irak, nu 
departe de Bagdad, care se numea „Kanif” la acea vreme.  Prea înaltul învățător a plecat către 
Steaua piramidei la vârsta de 424 de ani, pe 28 ianuarie 2014 (potrivit calendarul gregorian). 
El a plecat de pe același câmp din New Jersey, de unde el și cu mine obișnuiam să zburăm cu 
diferite OZN-uri și echipajele lor, în vremea în care lucram împreună. Vorbea opt limbi străine 
în mod fluent. Putea să vorbească și cu animalele și ființele extraterestre.  Cunoștea „Sfat 
Haruach”,  care reprezintă traducerea din ebraică a „limbii lumii spriritelor”. Mai știa și limba 
aramaică. Faptul că Rabbi AA cunoștea toate aceste limbi nu oferă decât o foarte mică 
perspectivă asupra puterii și cunoașterii pe care acesta o poseda. 



   Privind înapoi am înțeles că el a fost arhitectul poveștii mele de viață precum 
și arhitectul istoriei poporului evreu și probabil și al istoriei altor popoare. Este un suflet 
special care a fost ales cu atenție pentru a efectua munca divină. El a fost prezent în toate 
cele 69  de reîncarnări ale mele, chiar și atunci când m-am reîncarnat ca animal (aligator) și 
nu ca ființa umană. Pentru cei care sunt curioși: 
Da,  am făcut parte din familia reptiliană cândva. 
Nu, nu fac parte din familia reptiliană acum. 
Nu, nu am abilitatea de a-mi schimba forma. 
Și da,  am văzut, experimentat și lucrat cu oameni care au abilitatea de a-și schimba forma. 
  Încă de la ultima mea întâlnire cu Rabbi AA, s-a întâmplat ceva care m-a dus la 
un nivel al conștiinței. Acest nou nivel al conștiinței și conștientizării mi-a oferit diverse moduri 
de înțelegere și perspective care m-au ajutat să reflectez asupra trecutului meu, inclusiv 
asupra diferitelor reîncarnări, ascuțindu-mi memoria și determinându-mă să-mi amintesc 
aceste reîncarnări în cel mai mic detaliu. De exemplu, într-una dintre reîncarnările mele eram 
un vultur stăpânit de un șaman indian din America de Nord. Șamanul indian este astâzi, Orly  
- în reîncarnarea mea actuală. Toți ceilalți prieteni ai mei, cunoștințe și oameni dragi din anul 
2448 potrivit calendarului ebraic (1312 Î.C. potrivit calendarului gregorian) au fost de 
asemenea parte a reîncarnării mele în forma diferitelor animale cum ar fi: un șarpe (Tina),  un 
urs (Vicki), un șoim (Miriam),  pisică sălbatică alb cu negru (Tova),  cal (Jason), lup (Rami),  
femelă lup (Shula), bivol (Rachel),  câine negru cu alb (Abraham)  și multe altele. Toate aceste 
animale erau sub stăpânirea  Șamanului indian  care folosea animale și plante pentru 
tratamente și vindecare. O parte semnificativa a tratamentului consta în folosirea ciupercilor 
psihedelice (psilocybin) în diferite scopuri de vindecare. Faptul că șamanul folosea psilocybin 
pe oameni și animale i-a dat puterea spirituală de a controla atât oamenii cît și animalele. În 
scopul de a-și mări puterea, ca și puterea asupra oamenilor, animalelor și fiarelor, el s-a 
asigurat că aceste ciuperci vor face parte din hrana lor zilnică în cantități foarte mici. Nu le 
administra cantități mai mari de psilocybin decât atunci când erau bolnave, în scopul de a le 
trata și a le salva viețile. Șamanul indian era cunoscut sub numele „Ram” din  tribul „Metis” 
care a rătăcit de-a lungul granițelor canadiene și ale Statelor Unite timp de secole. Ram era 
puternic, dur, avea sânge rece și era însetat de sânge, neavând compasiune pentru cei din 
preajma lui. Era, de asemenea, căpetenia șamanilor și conducătorul tribului lui. El a condus 
tribul și animalele  cu mână de fier. Ar fi interesant de înțeles de ce îmi apare atât de des în 
minte această reîncarnare. 
 

DINASTIA FATASOL 
 
 
   În pofida ceea ce știm și credem, ebraicii din Egiptul antic nu au dus o viață 
grea și nici nu au efectuat muncă forțată așa cum  aceasta este descrisă. Erau mai mult 
servitori decât sclavi ce își duceau viețile ca niște cetățeni de mâna a doua sau a treia. Ei nu 
aveau drepturi ca și egiptenii și nici nu erau plătiți pentru munca lor. Doar primeau mâncare 
îmbrăcăminte și adăpost. Nu aveau bunuri proprii. Totul le era dat de către egipteni ( mai 
exact, de către Faraon). Ultimul Faraon, acela care a domnit pe parcursul primei mele 
încarnări (Vicki, în actuala mea reîncarnare), era  necruțător cu poporul, mult mai crud decât 
înaintașii lui, în pofida faptului că era o entitate cu puteri mai mari (asemenea tuturor 
celorlalți faraoni dinaintea lui). Deși el nu  era de sorginte pur divină (Fatasol), era totuși 
considerat Dumnezeul poporului. Soția lui era Fara (Tova,  în actuala mea reîncarnare). Fara  



a murit la o vârstă destul de tânără. Ea era de rasa pur divina (Fatasol)  trecând prin procesul 
Baraka la o vârstă fragedă și devenind Mare Preoteasă înainte de a se căsători cu Faraonul 
(Vicki, în actuala mea reîncarnare). Încă nu am înțeles de ce a murit la o vârstă atât de fragedă. 
Este încă și mai de neînțeles cum de Faraonul  sau Marele Preot (Fatahotap) nu au reușit să o 
vindece (dacă într-adevăr era bolnavă) cu „Obiectul Magic”  de care dispuneau. știu că multe 
suflete au fost ajutate și salvate de la moarte cu acest obiect magic ( presupun că ea își 
atinsese potențialul în această reîncarnare). 
  Roka (Tina, în actuala mea reîncarnare), care era fiica Farei, a trecut prin 
procesul de consacrare Baraka, în Templul Sfânt din Palatul Faraonilor, sub supravegherea lui 
Fatahotap  care era Mare Preot (care era obiceiul pentru toți copiii de Faraon descendent al 
rasei pur divine). Mano și Roka au devenit foarte apropiați încă din copilărie și au fost amândoi 
discipoli ai preoției. Au petrecut mult timp împreună, au lucrat împreună și-au învățat 
împreună. Roka  îl iubea și era iubită de Mano încă de când era mică. Iubirea lor a fost distrusă 
deoarece ea a ales să se căsătorească cu tatăl său (ceea ce era acceptat la acea vreme) din 
cauză că mama ei a murit și pentru că ea, ca și Faraonul, era descendent divin. Încă de la 
început, iubirea dintre Mano și Roka nu a avut nicio șansă de a se împlini, câtă vreme Mano 
era la origine un servitor ebraic, în timp ce Roka provenea din dinastia Fatasol. Roka a trebuit 
să parcurgă procesul Baraka în scopul de a deveni demnă să se căsătorească cu tatăl său, 
Faraonul (Vicki, în actuala mea reîncarnare), proces care durează mulți ani. La vârsta de 18 
ani, Roka s-a căsătorit cu tatăl său, Faraonul. În cadrul ceremoniei de nuntă, la care Mano a 
fost prezent, laolaltă cu restul preoților, Roka a primit atât titlul de Regină a Faraonilor cât si 
acela de Mare Preoteasă, ce deținea o putere și o cunoaștere imense. Roka a avut un sfătuitor 
personal încă de când s-a născut, pe nume Mer (Miriam, soția mea în actuala reîncarnare). 
Mer era o femeie scundă, bătrână, grasă și limitată mintal. Mer era extrem de obsedată de 
Roka. Mer se simțea ca și când ar fi fost mai mult decât o servitoare sau o mamă pentru Roka. 
Din ce îmi amintesc, Mer era o simpla femeie egipteană care nu s-a căsătorit niciodată și nici 
nu avut copii. 
  Roka a avut o fiică pe care o chema Gamma (Mina, în actuala mea reîncarnare), 
care a fost și ea trimisă să parcurgă ritualul Baraka, câtă vreme era fiica Faraonului. Ea a fost 
supusă acestui ritual în Sfântul Templu din Palatul Faraonilor sub supravegherea Marelui 
Preot (Fatahotap). Manohotap îi era și el dascăl Gammei. Mano și Gamma s-au îndrăgostit.  
În anul 2448, ei au profitat de Marea Confuzie (Exodul) și-au fugit cu ebraicii pe pământul lui 
Israel. În anul 2449 (potrivit calendarului ebraic), Mano și Gamma s-au căsătorit în deșert, pe 
drumul către Pământul Sfânt, când Mano avea 50  de ani, iar Gamma 17 ani. Nunta lor a avut 
loc pe 1 Tishrei, care era și ziua de naștere a lui Mano. Ei au ales să nu aibă copii, dar și-au 
dedicat viețile muncii lor spirituale. Amândoi au trăit vieți lungi și împlinite și au murit 
împreună în flăcările infame care au distrus primul Templu Sfânt (casa lor) din Ierusalim, mai 
înainte de exilul babilonian de pe 9 Av  în anul 3339  potrivit calendarului ebraic (421 Î.C. 
potrivit calendarului gregorian).  Mano avea 939 de ani, iar Gamma 906. Trupurile lor nu au 
fost niciodată îngropate. Fiecare dintre ei a servit ca mare preot/ preoteasă până în ziua în 
care au murit. Gamma era Întâia Preoteasa (secundul Marelui Preot Sarya, care era noul 
nume/ titlu al lui Mano în Israel) în secret, deoarece nu era acceptat în acele timpuri ca o 
femeie, cu atât mai puțin una care nu era evreică, să dobândească o asemenea poziție de 
putere. Gamma era o femeie egipteancă provenită dintre Faraonii de sorginte divină. Ea nu 
si-a convertit niciodată destinul sau esența sa divină la iudaism, dar a făcut parte din noul 
popor evreu și a fost foarte respectată de toată lumea. Este important de menționat că deși 
Mano și Gamma s-au iubit și s-au căsătorit, legătura și relația lor nu ar fi fost niciodată 



acceptate de către faraon dacă ar fi rămas în Egipt, din cauza trecutului lui Mano de fost sclav 
ebraic, în timp ce Gamma era nepoata Faraonului. 
   Ca preoți, Mano și Gamma au atins abilitatea de a experimenta și vedea forțe 
și puteri superioare nelimitate, decăderi, războaie si molime. Ei și-au câștigat dreptul de a 
vedea, de a colabora cu și de a însoți cei mai puternici oameni ai poporului evreu. Ei au 
participat la ridicarea poporului evreu către împlinirea destinului său, până la căderea 
acestuia, la 9 Av din anul 3339 (421 Î.C. potrivit calendarului gregorian). Ei au ascuns obiecte 
religioase și instrumente mistice/magice de diferite feluri sub Domul de Piatră din Ierusalim, 
iar această tehnologie este încă acolo așteptând să fie găsită și adus la cunoștința lumii întregi. 
Există trei Torah originale care au fost scrise de Moise și  discipolii lui (subliniez discipolii lui). 
Când Mano și Gamma au fugit din Egipt în timpul exodului, au reușit să ia „Obiectul magic” și 
să-l îngroape sub Templul Sfânt. În zilele acelea Torah era cunoscută drept Torah orală, iar nu 
ca Torah pe care o știm astăzi. Mano și Gamma și-au servit poporul mulți ani cu știința pe care 
au dobândit-o în Egipt ca preoți. Ei au făcut asta potrivit cu legile religiei evreiești. 
  Ca Mari Preoți, Mano și Gamma am știut să comunice cu animalele prin 
intermediul cuvintelor și telepatiei. Și alții din Palatul Regal, cum ar fi  Faraonul, Roka și Marele 
Preot (Fatahotap) puteau să facă același lucru. Animalul favorit al ultimului  faraon era un leu 
numit Chisham (câinele meu în actuala mea reîncarnare). Chisham era foarte apropiat de 
Roka, Gamma și Mano pe când erau copii în Palatul  faraonilor. Drumurile lor s-au despărțit 
atunci când au plecat din Egipt în timpul perioadei Marii Confuzii (Exodului). Chisham  s-a 
născut în anul 2415 și-a murit în anul 2450 potrivit calendarului ebraic (1354 Î.C. – 1310 Î.C. 
potrivit calendarul gregorian). 
 

DUPĂ EXOD 
 
   În data de 15 Nissan  în anul 2448  potrivit calendarului ebraic (1312 Î.C. 
potrivit calendarului gregorian), Mano și Gamma, alături de ebraici, au părăsit Egiptul și au 
ajuns pe Muntele Sinai ( care de fapt este Muntele Karkoom în zilele noastre) în data de 1 
Sivan. La data de 6 Sivan în anul 2448 ( sărbătoarea Shavuot), dumnezeu a coborât pe Muntele 
Sinai și a rostit cele 10 porunci. În ziua următoare, pe 7 Sivan, Moise  a urcat pe munte pentru 
40 de zile ca să ia cele 10 porunci. Moise a coborât cu cele 10 porunci (tăblițele) pe data de 
17 Tammuz 2448 și le-a spart de furie din cauza poveștii infamului vițel de aur (păcatul 
poporului). Moise a mai urcat o dată pe munte, pe 18 Tammuz, pentru 40 de zile, ca să ceară 
iertare și îngăduință pentru păcatele ebraicilor. Am coborât în data de 28 Av. Moise a urcat 
pe munte pentru a treia oară pentru alte 40 de zile, la 29 Av (după apus) pentru a lua al doilea 
set de tăblițe, ce sunt încă păstrate sub Domnul de Piatră (moscheea musulmană din 
Ierusalim). Moise a coborât de pe munte în „Ziua Ispășirii” („Yom Hakippurim” în ebraică) 
potrivit calendarului ebraic la data de 10 Tishrei în anul 2449 (la răsărit) (1311 Î.C. potrivit 
calendarului gregorian) pentru ultima oară. Deși nu există codul in aceste scrieri, intenționat 
vă dau detalii despre date deoarece ele vor fi importante la un moment dat. Cine cunoaște 
codul pentru cartea „Razele Luminii”, cât și pentru codul piramidei, va găsi aceste date și 
detalii folosite destul de des ca să-și continue munca și înțelegerea. 
   Sfârșitul erei faraonice a venit odată cu exodul. O dată ce aceasta eră s-a 
încheiat, secretele universului, deopotrivă cu diferitele tehnologii, s-au pierdut. Printre 
tehnologiile sacre care au dispărut erau magneții, laserele și energia luminii, ce au fost folosite 
la  construirea piramidelor. Începând cu acest moment,  Egiptul a intrat în declin și treptat a 
ajuns ce este astăzi, un popor sărac și primitiv. Tatăl, ghidul și învățătorul meu, Rabbi AA a 



fost cel care a plănuit exodul. Tot el a fost cel care l-a ajutat pe Moise în secret în timpul 
negocierilor privind eliberarea ebraicilor din sclavie și obținerea libertății lor. Tatăl meu, până 
în ziua în care a murit, a fost mâna dreapta lui Moise alături de restul conducătorilor militari 
și al liderilor care au venit după el. Pentru mine, el a fost un învățător, iar cu ajutorul lui am 
ajuns Mare Preot în Ierusalim, în condițiile în care nici eu nici soția mea (care nici măcar nu 
era evreică) nu aparțineam familiei lui Aaron (primul mare preot în Israel) sau tribului lui Levi. 
 

PREOȚIA 
 

  Aaron, primul Mare Preot în Israel, a fost frate vitreg cu Moise. Mama lui a 
rămas însărcinată cu un Faraon de demult. Aaron a fost descendentul pur (Fatasol) al  
extratereștrilor. Familia lui Aaron era formată din preoți autentici, dar din cauza 
împerecherilor inter rasiale de-a lungul anilor nu mai putem fi siguri că un Mare Preot aparține 
cu adevărat familiei lui Aaron sau tribului lui Levi. 
   În ultimii câțiva ani, am întâlnit și am recunoscut oameni in prima mea 
încarnare. Nu-mi amintesc întotdeauna pe fiecare dintre ei. Pentru motive necunoscute mie, 
memoria îmi joacă feste. Eliezer Marele Preot (Yoni Cohen, în actuala mea reîncarnare) l-a 
înlocuit pe tatăl lui, Aaron, după moartea acestuia. Eu, Sarya, fiul lui Amram din tribul 
Menashe, l-am locuit pe acesta, ca Mare Preot după ce a murit.  Aveam în subordine înalți 
prelați care lucrau pentru mine ca adjuncți.  Fratele cel mic al lui Eliezer, Nadav (Rami Levi, în 
actuala mea reîncarnare) nu a luat locul, în mod firesc, ca Mare Preot, după moartea fratelui 
său, Eliezer. Iar asta a fost cu atât mai ciudat cu cât Eliezer (Yoni Cohen, în actuala mea 
reîncarnare) nu au avut copii biologici proprii, ci a adoptat copii care nu i-ar fi putut niciodată 
urma în preoție. Nadav a devenit Mare Preot sunt conducerea mea și era responsabil de 
supravegherea templului. El nu a primit funcția de Mare Preot din cauză că tatăl meu la acea 
vreme (Rabbi AA) s-a asigurat că eu voi fi acela care va dobândi poziția  de Mare Preot. În 
zilele noastre, unii ar putea considera asta drept o înșelăciune și o crimă politică, dar așa 
mergeau lucrurile în vremurile acelea. Amram a considerat că fiul lui era mult mai potrivit să 
fie mare preot, cu atât mai mult cu cat fusese supus ritualului Baraka și avea puteri 
supranaturale posedând și cunoașterea secretelor universului pe care foarte puțini erau 
norocoși să le primească. Nadav a murit la scurt timp după aceea (în jur de 10 ani)  și-a fost 
atunci înlocuit de nepotul lui Aaron, Pinchas. Asta ne arată că de sute de ani Marele Preot nu 
aparținea familiei Aaron  și nici tribului Levi, astfel cum a fost cazul celorlalți mari preoți și 
cazul lui Moise. Pentru a completa tabloul,  soția lui Sarya, Gamma, care era nu numai străină 
de neamul evreiesc, dar, mai mult decât atât, era de sorginte faraonică, extraterestră, făcând 
parte din dinastia Fatasol, și slujind ca mare preoteasă în secret. Pe scurt, întreaga poveste a 
preoției  era o  farsă. Această informație va revoluționa multe tradiții fundamentale  evreiești, 
cât și sistemul de convingeri iudaic. Nu-i nimic nou sub soare.  Ceea ce a fost, va mai fi și ceea 
ce va fi, deja este. 

 
ARMATA 

 
   Ministrul apărării faraonului era un bărbat foarte apropiat și loial faraonului. 
Numele lui era Satis (Orly, în actuala mea reîncarnare). Era un mare războinic. De subliniat că 
simbolul militar și simbolul faraonilor  era vulturul. Vulturul domnul peste faraoni ca multe 
alte animale  ale palatului. Simbolul vulturului apărea pe clădiri, arme și pe caschetele de 
luptă. În  timpurile moderne, vulturul este simbolul țărilor ca Statele Unite și Germania și 



chiar și al Germaniei naziste regimul regimului lui Hitler. Vulturul se găsește pe multe clădiri 
ale guvernelor și pe numeroase monumente în lumea de astăzi. Satis era înalt, nobil și 
arătos. Avea mai multe neveste și o mulțime de copii. Unul dintre copii era Maharba 
(Abraham, în actuala mea reîncarnare). Și el făcuse parte dintre marii preoți încă din copilărie. 
Deși el aparținea dinastiei Fatasol, iar eu eram un sclav ebraic, am devenit foarte buni prieteni. 
Și tatăl lui ținea mult la mine, iar noi studiam și lucrăm împreună mereu. Treptat, amândoi 
ne-am dus la îndeplinire ritualul Baraka și am devenit  preoți secunzi (Minor Priests) sub 
supravegherea Marelui Preot. Drumurile noastre s-au despărțit atunci când eu am fugit din 
Egipt cu soția mea, tatăl meu și restul tribul lui ebraic, în timpul exodului. 
   O altă persoană pe care o știu de mulți ani în actuala mea reîncarnare este 
Shula, fata lui „Adam”. Shula a fost Yehoshua, fiul lui Noon, în prima ei incarnare. Tatăl lui 
Yehoshua a fost Noon, care acum este Adam, în actuala mea reîncarnare. Yehoshua este fiul 
mătușii mele, iar asta îi face văr primar cu mine. Eram de aceeași vârstă și am crescut 
împreună drept copii ai sclavilor ebraici până în momentul în care eu am fost luat din casa 
părinților mei. Yehoshua s-a ridicat pe poziție înaltă în ierarhia clasei conducătoare evreiești 
ebraice, ca militar evreu, și a fost foarte apropiat de Moise, de Marele Preot Aaron și de tatăl 
meu, Amram (Rabbi AA). La vremea aceea, Amram controla totul și pe toată lumea din culise 
fără ca nimeni să știe sau să înțeleagă. E foarte amuzant să mă gândesc la asta în timpurile 
astea. Încerc să înțeleg de unde a dobândit Amram numeroasele sale  talente și puteri, în 
vremurile acelea. Se naște o întrebare în mintea mea: E posibil ca Rabbi AA, cu toată 
reîncarnările și abilitățile lui, să fi fost un extraterestru, Fatasol, care a trăit printre noi pentru 
mii de ani sub fel de fel de deghizări? 
 

MOISE 
 
  Potiphar, cea mai mare fiică a faraonilor, l-a crescut de Moise, care la rândul 
lui s-a supus ritualului Baraka, sub supravegherea Marelui Preot (Fatahotap). În acest fel a 
dobândit Moise abilitățile supranaturale și talentul spiritual de a comunica cu marile,  înaltele 
puteri superioare. Ca și faraonii din Palatul Regal, Moise avea puteri magice. Găsesc că Moise 
era foarte dur și necruțător, dar era un bărbat de o inteligență sclipitoare și avea un talent de 
lider ieșit din comun. Tuturor le era frică de el, dar toți îl respectau. El a escortat circa 3 
milioane de oameni în afară Egiptului spre Israel  într-o călătorie care a durat 10 ani (spre 
deosebire de cei 40 de ani așa cum e scris în Torah). De menționat că ei ar fi putut să facă 
aceeași călătorie în mai puțin de o jumătate de an. Motivul pentru care Moise a făcut călătoria 
spre Israel să dureze mult mai mult a fost acela de-a scăpa de vechea generație și mentalitatea 
lor de sclavi, în timp ce pregătea noua generație pentru o viață nouă, plină de forță,  cu un alt 
set de valori ca națiune liberă.  În primele 49 de zile, mai înainte sa ajungă la muntele Sinai, O 
treime din populație a murit, ca urmare a căldurii intense din deșertul Sinai. Cei decedați erau 
în primul rând dintre cei bătrâni. Un alt număr semnificativ de oameni au murit în anii 
următori, din cauza unei boli de neînțeles, necunoscute, și alți 250000 au fost exterminați de 
Moise pe motivul trădării lor cu privire la forța supremă. Această exterminare am fost cauzată 
de faimoasa poveste denumită vițelul de aur. Diferența este că în loc de 24000 de oameni 
măcelăriți, așa cum scrie în Torah, Moise a ordonat exterminarea a 250000. Mulți alții au fost 
uciși pe drum. Alții au fost omorâți de diferitele triburi care i-au atacat pe drumul spre Israel. 
Nimeni n-a fost îngropat pe drumul spre Pământul Sfânt cu excepția lui Moise și a Marelui 
Preot Aaron. Trupurile erau ori lăsate în urmă, ori, în cel mai bun caz, arse. Adevărata 
înmormântare iudaica începe să se întâmple abia după ce evreii au intrat în Israel. Evreii au 



ajuns în Israel fără Moise. Erau circa 1,5 milioane de oameni (calculul include creșterea 
populației datorată reproducerii într-o perioadă de 10 ani). Cei mai mulți dintre ei erau tineri, 
așa cum fusese plănuit. 
 

REFLECȚII ASUPRA TRECUTULUI MEU 
   
  Pe măsură ce scriu despre amintirile mele din prima mea încarnare, mă 
adâncesc din ce în ce mai mult în sufletul meu  și încep să-mi amintesc din ce în ce mai mult 
despre trecut. Cu toate acestea pentru că am trăit mai mult de 900 de ani, E vorba de multe 
povești și multe amintiri. Nu-mi amintesc o mare parte dintre ele, dar ceea ce-mi amintesc, 
în cea mai mare parte, este neimportant pentru mine și nu pare a fi o chestiune cu impact pe 
calea mea actuală și în viața mea de azi. Aleg să nu relatez o mulțime de povești care nu 
prezintă interes decât pentru mine și nu au semnificație pentru moment. A intra în cele mai 
mici detalii mă face să intru prea adânc pe mine și mie creează disconfort inutil. Totodată asta 
mă deconectează de sinele meu și de mediul în care trăiesc. Și îmi mai afectează și munca și 
misiunea mea în cadrul Sistemului Luminii. 
    Am primit de curând o nouă misiune care mă privește și este vitală în 
îmbunătățirea situației noastre globale actuale. Nu pot pune în discuție această misiune 
deoarece este activă în prezent, foarte periculoasă și este rezultatul forțelor răuvoitoare care 
operează lumea noastră. Încerc să nu las amintirile trecutului să interfereze cu munca mea 
dar ele mă inoportunează zilnic. Nu eșuez și nu voi eșua. Cu siguranța nu acum, și nu în 
situațiile în care ne găsim în prezent. În opinia mea, evenimente extraordinare și semnificative 
sunt pe cale să aibă loc, evenimente care vor afecta viitorul nostru, al tuturor, și mi-aș dori să 
mă aflu de partea pozitivă a ecuației. Eșecul nu este o opțiune acum. Nici eu, nici familia mea, 
nu ne putem permite o înfrângere acum. Totodată simt că mă las luat de val și aș putea să 
dezvălui prea multă informație, ceea ce superiorul meu (Rabbi AA) nu a intenționat când mi-
a dat permisiunea și marele privilegiu de-a relata despre acești ultimi 10 ani. E dificil pentru 
mine să admit, dar îmi pare rău că nu l-am ascultat pe Rabbi AA atunci că mi-a cerut insistent 
să scriu și să documentez totul. Dacă i-aș fi ascultat sfatul, astăzi ar fi existat cel puțin 10 (dacă 
nu mai multe) volume ale „Razelor Luminii” cu o abundență de misticism și perspective care 
într-o bună zi vor servi întregii lumi. 
 

TEMPLUL SFÂNT 
 
   Primul Templu Sfânt a fost construit de regele Solomon în anul 2929 potrivit 
calendarului ebraic (831 Î.C. potrivit calendarului gregorian). Primul templu sfânt a fost 
construit în mai puțin de șapte ani și au trecut 410 ani mai înainte ca acesta să fie jefuit, 
incendiat și distrus de babilonieni în anul 3339 potrivit calendarului ebraic (421 Î.C. potrivit 
calendarului gregorian). Deoarece construcția templului a fost atât de costisitoare, regele 
Solomon a finanțat-o impunând taxe copleșitoare asupra poporului. 
   Templul a fost construit din diverse materiale cum ar fi pietre și stânci, copaci 
(precum cedrul și chiparosul) și metale (precum cuprul și în principal aurul cu care este 
acoperită în mare parte structura internă). Ideea inițială a construirii templului sfânt vine de 
la regele David. Intenția lui am fost la început să creeze o casă pentru slujirea lui Dumnezeu, 
dar aceasta s-a transformat într-o întreprindere condusă de ego, de care s-a folosit pentru a 
colecta mai multe taxe. Corupția, ca și astăzi, era pretutindeni. Regele David era preocupat 



de războaie,  probleme politice și economice și chestiuni personale, toate astea împiedicându-
l să-și realizeze visul de a construi templul sfânt. 
   Regele Solomon, fiul regelui David, a pus în practică ideea templului sfânt, dar 
asta s-a întâmplat cu un mare preț, plătit de popor. Primul templu sfânt era format din trei 
părți principale. Sala principală (sala de primire) era prima parte a templului sfânt. Cea de-a 
doua parte a templului era și cea mai mare parte a lui și era formată din Menorah și din altarul 
principal unde se ardea tămâie și unde animalele erau sacrificate (existau mai multe altare  
aflate în diferite locuri ale complexului templului). Cea de-a treia parte a templului era 
cunoscută drept Sfânta Sfintelor, în care se găseau atât Chivotul Legământului cât și Heruvimii 
(Kruvim). Heruvimii erau făcuți din aur (nu știu dacă se mai numește Heruvim în zilele de 
astăzi). Acestea erau statui relativ mici în comparație cu dimensiunile Sfintei Sfintelor și ale 
templului însuși. Reprezentarea statuilor era jumătate vultur jumătate om. Unul dintre 
heruvimi era masculin (având corp bărbătesc uman), iar celălalt era feminin (având corp de 
femeie). Asta ne duce cu gândul că lucrarea ar fi putut fi făcut-o de cineva străin de iudaism 
sau la un fel de idolatrie chiar în interiorul templului, iar asta este în totală contradicție cu 
credințele de bază ale poporului evreu. 
  Sfânta Sfintelor, cunoscută și sub numele de Dvir, era așezată pe ceea ce 
cunoaștem astăzi drept Piatra de Temelie (Even Ha’shetiya), în interiorul Cupolei Stâncii 
(Dome of the Rock) așa cum o cunoaștem astăzi. Piatra de temelie era folosită ca un soclu 
pentru „dvir”, Sfânta Sfintelor. Să făceau sacrificii și se ardea tămâie pe Piatra de Temelie 
(Even Ha’shetiya). Piatra de Temelie avea, și încă mai are, o energie și puteri foarte  mari, iar 
ca localizare geografică, se află în centrul de energie al planetei noastre, care este în același 
timp și centrul de energie al universului ca întreg. Originea numelui Even Ha’shetiya (Piatra 
de Temelie) se bazează pe esența termenului „fondat” (tradus din ebraică) care înseamnă că 
însăși energia creației vine din acest loc. Locul însuși este extrem de bogat în energie. În linie 
dreaptă, adânc în pământ, se află conținutul Sfintei Sfintelor, ascuns acolo până în ziua de azi. 
Încăperea în care aceste obiecte sunt ascunse, ca și restul templului, a fost  concepută și 
construită de regele Solomon. Cu puțin timp înainte ca templul sfânt să fie distrus, regele 
Josiah a ordonat ca întreg conținutul sfintei sfintelor să fie mutat/ depozitat/ ascuns în camera 
secretă. Ordinul a fost adus la îndeplinire de către Mano și Gamma cu intenția ca niciunul 
dintre aceste obiecte sfinte să nu cadă în mâinile vreunui străin care ar fi vrut să distrugă 
templul. Marele Preot era singurul împuternicit să intre în Sfânta Sfintelor o dată pe an (în 
timpul „Zilei Ispășirii”, cunoscută și sub numele de „Yom Kippur”). Cu toate acestea, marele 
preot și discipolii lui mergeau acolo destul de des (nu doar de „Ziua Ispășirii”). Regele Solomon 
a petrecut mult timp acolo, în izolare, în scopul elevării, creșterii spirituale. Se pare că ar fi 
folosit Sfânta Sfintelor și drept un loc în care citea și scria. 
  Cunoașterea și amintirile mele despre regele Solomon și tatăl său mă duc 
înapoi în trecut. E un sentiment tare ciudat. I-am cunoscut atât pe ei, cât și pe moștenitorii 
lor, foarte bine. Ca Mare Preot, le-am fost sfătuitor, doctor și, îndrăznesc sa spun, chiar 
psiholog. David și Solomon, care au fost ctitorii primului Templu Sfânt, erau foarte puternici 
și foarte inteligenți, dar foarte corupți prin natura lor. Erau lacomi, puternici și respectați. 
Viețile lor personale erau într-un haos total, iar ca familie nobiliară, aș defini-o drept una 
disfuncțională. În cadrul familiei însăși se petreceau incest, viol și multe crime. Erau multe 
lupte pentru putere și moștenire. Se petreceau trădări între toți membrii familiei de la bunici 
la nepoți, precum și între toți ceilalți descendenți. David și Solomon și-au apărat regatele 
înlăturând orice alt regim posibil. În timpul domniei sale, David a purtat multe războaie. În 
cinstea sa, Solomon (fiul lui) a menținut pacea și liniștea, fără a purta niciun război sau a 



întâmpina vreo rezistență, cu excepția primilor ani de domnie. Regele David a trăit aproape 
70 de ani. Și-a condus poporul cu o mână de fier. A cucerit multe teritorii, extinzându-și 
regatul. David era foarte arătos; cu toate astea, era scund și avea părul roșu. Era cunoscut ca 
un om impulsiv, plăcut, inteligent, dar foarte crud și corupt. A avut multe soții și amante și un 
număr mare de copii și descendenți. În o poziție cu el, cel mai mic fiu al lui, regele Solomon, 
a fost încoronat rege la vârsta de 12 ani și-a domnit până la vârsta de 52 de ani. Acesta era 
înalt și frumos. A fost un rege care a purtat puține războaie, dar și viața lui a fost un haos total. 
Era cunoscut drept un om înțelept. Și el a avut multe neveste și amante și, bineînțeles, 
nenumărați copii și descendenți. Pentru a-și asigura domnia și dominația în regat, chiar dacă 
el era cel mai mic fiul regelui David, am fost obligat să-și ucidă fratele și pe câțiva consilieri și 
prieteni care-l susțineau pe fiul cel mare al regelui David. Mi se pare amuzant atât evreii cat 
și creștinii se așteaptă ca Mesia să vina din familia regelui David. Isus era considerat 
descendent al regelui David și deja reprezenta Mesia pentru creștini. Evrei încă mai așteaptă 
un asemenea Mesia provenind din familia regelui David. Totul e un nonsens, un basm. 
Dumnezeu să ne ajute pe toți, dacă Mesia chiar va veni dintr-o astfel de familie disfuncțională. 
Sper și mă rog ca zilele lui Mesia să fie aproape și că atunci când va veni vom vedea este pur, 
întreg, iubitor și luminat. 
   Este important pentru mine să aduc la cunoștința cititorului faptul că regele 
Solomon este „Adam” în actuala mea reîncarnare, iar regele David este Tova, în actuala mea 
reîncarnare, care este nepoata lui „Adam”. De asemenea, unele dintre soțiile, amantele, 
precum și unii dintre copiii și nepoții lor sunt suflete pe care le cunosc astăzi ca parte din 
familia mea de suflet, precum și câțiva prieteni apropiați, dar deloc aici și acum pentru a intra 
în astfel de detalii. 
 

ABRAHAM ȘI SARAH 
 
  Înainte de a începe să vorbim despre Codul Piramidei, aș vrea să vă împărtășesc 
o poveste foarte dragă inimii mele, petrecută în prima mea încarnare. În anul 3000 potrivit 
calendarului ebraic (760 Î.C. potrivit calendarului gregorian), Marele Preot Sarya (din prima 
mea încarnare) avea 600 de ani. Nu există obiceiul de a sărbători ziua de naștere în acele 
timpuri. Ce mai mulți oameni nici nu știau când s-au născut, iar dacă știau cu mare greutate 
ar fi primit orice recunoaștere în legătură cu asta. Nu erau forte mulți oameni care ajungeau 
la o asemenea vârsta. După părerea mea, Sarya și Gamma au ajuns la această vârstă datorită 
ritualului Baraka pe care l-au parcurs, precum și datorită cunoașterii îndeaproape a secretelor 
Creației. Ei foloseau această cunoaștere în viețile personale, ca și în munca lor ca Preoți. În 
plus, practicau un stil de viață vegetarian, ca și ceilalți faraoni. Dacă  n-ar fi pierit, la data de 9 
Av în anul 3339 potrivit calendarului ebraic (421 Î.C. potrivit calendarului gregorian), o dată 
cu distrugerea Sfântului Templu, ar fi trăit probabil mai mult de o mie de ani. Faraonii și marii 
preoți evitau, de obicei, să aibă relații sexuale, cu excepția situației în care voiau să se 
reproducă, să aibă copii, descendenți. Dragostea fizică, împerecherea puteau să aibă loc și în 
felul pe care-l cunoaștem noi astăzi, dar de cele mai multe ori ei săvârșeau acest act prin 
meditație și telepatie, fără să aibă aproape niciun contact fizic, cu excepția, poate, a ținerii de 
mănă și, în unele cazuri, a atingerii picioarelor. Marii Preoți se mai împerecheau prin atingerea 
frunților. Împerecherea în felul acesta ducea la păstrarea esenței corpurilor lor în sens fizic. 
Mai mult decât atât,  își conservau astfel energia interioară, care era secretul vitalității în 
munca lor spirituală. Acesta este motivul pentru care  cei mai mulți dintre ei trăiau mult, în 
comparație cu noi astăzi. Foarte puțini oameni știau cu adevărat ce vârstă aveau Mano și 



Gamma, deoarece aceștia au păstrat secretul asupra vârstei lor. Evreii îi venerau pe Gamma 
și pe Sarya deoarece erau mai bătrâni și erau preoți. Poporul  îi iubea, iar ei iubeau poporul. 
  Într-o zi, în Ierusalim, de sărbătoarea Shavuot, un cuplu tânăr l-a abordat pe 
Sarya. Numele lor erau Abraham și Sarah (dar asta nu are nicio legătură cu Abraham și Sarah 
din Biblie). Abraham avea aproape 30 de ani, iar Sarah sub 25 de ani. Ei au avut privilegiul să-
l întâlnesc pe marele preot în particular (ceea ce nu era obișnuit), datorită relațiilor existente 
între Marele Preot și tatăl lui Sarah, care era foarte respectat și bine conectat în societate. 
Tatăl ceruse ajutor pentru fiica lui. Așa încât tinerii au venit cu speranța de a primi 
binecuvântare și ajutor, pentru că erau căsătoriți de 10 ani și încă nu aveau copii. Abraham a 
cerut permisiunea să-și ia o a doua soție, iar împreună au cerut ajutor pentru a avea copii 
(căsătoriile multiple pentru un bărbat erau ceva obișnuit în acele zile, atâta timp cât soția nu 
se opunea, iar rabinul comunității era de acord). Sarah nu era de acord ca soțul său să-și mai 
ia o nevastă. Ea avea putere și influență datorită poziției tatălui său în comunitatea. Soțul ei, 
Abraham, insista să-și mai ia o soție, dar a fost de acord ca mai întâi să ceară binecuvântarea 
Marelui Preot. Sarya, Marele Preot, zâmbea în sinea sa pentru că recunoscuse sufletele lui 
Abraham și Sarei din reîncarnările lor precedente, cu toate acestea nu era oprit sau înțelept 
să menționeze asta atunci. Abraham este Mer (soția mea, în actuala mea reîncarnare), iar 
Sarah este Roka (Tina, în actuala mea reîncarnare). Binecuvântarea pe care cuplul a primit-o 
de la Marele Preot i-a ajutat enorm, iar într-o foarte scurtă perioadă de timp, Sarah a născut 
gemeni, două fete. Una fost numită Phirchia (Fara, din precedenta reîncarnare; Tova, din 
actuala mea reîncarnare), iar cea de-a două fiică a fost numită Shir (Yehoshua, fiul lui Noon, 
din anterioara reîncarnare; Shula, în actuala mea reîncarnare). Pe lângă binecuvântarea de a 
avea copii primită de la Marele Preot, ei au mai trebuit să treacă (fizic și mental) printr-o 
curățare care includea regim de viață vegetarian, curat. Când a ajuns la vârsta de aproximativ 
35 de ani, Sarah era deja mama a opt copii: 
Ezekial (Maharba, din precedenta reîncarnare; Abraham, în actuala mea reîncarnare) 
Moses (Faraonul, din precedenta mea reîncarnare; Vicki, în actuala mea reîncarnare) 
Hezekiah (Satis, din precedenta mea reîncarnare; Orly, în actuala reîncarnare) 
Chaya (Aaron, Marele Preot al dinastiei Fatasol, în precedenta mea reîncarnare) 
Nadav (Nadav, Marele Preot în recenta mea reîncarnare; Rami Levi, în actuala mea 
reîncarnare) 
Eliezer (Eliezer, Marele Preot din precedenta mea reîncarnare; Yoni Cohen în actuala mea 
reîncarnare) 
 
  Sarah și Abraham au dus viața bună. Dacă nu mă înșel au trăit cam pâna la 
vârsta de 80 de ani. Ei au făcut mereu parte și încă mai sunt parte din familia mea de suflete. 
Legăturile de familie/ prietenie dintre Sarya, Gamma și tânărul cuplu au devenit din ce în ce 
mai strânse de-a lungul anilor. Asta a cauzat un mic disconfort pentru Sarya și Gamma, din 
cauza faptul că ei știau adevărul din spatele Preoției: faptul că ei luaseră locul Marilor Preoți 
și că nu aparțineau tribului Levi și nici nu erau dintre descendenții Marelui Preot Aaron și ai 
familiei sale. Aceasta era o mică, dar mare, minciună pentru Sarya și Gamma la vremea aceea. 
Mai erau și multe inadvertente și conflicte între adevărata poveste și cea istorică oficială,  
ceea ce-mi creează și mie personal disconfort chiar și în ziua de azi, dar voi vorbi despre asta 
mai târziu. Veți Să subliniez faptul că această încarnare a durat foarte mult timp, am fost 
foarte interesantă și plină de iubire, fervoare, răsturnări de situație și multe obstacole. 
   Noi corecții („Tikkun” în ebraică) prin care am trecut în alte reîncarnări par 
fără noima în comparație cu această încarnare, dar  poate că așa e mersul lumii, mai ales al 



lumii spiritului. Cu toată această cunoaștere și experiență, m-am întrebat întotdeauna la 
sfârșitul zilei ...  de ce? Cum? Când? Ce se va întâmpla în viitorul mai apropiat și mai 
îndepărtat? Cu cât mai mult știu văd și aflu, cu atât mai mult îmi dau seama că nu știu și nu 
înțeleg nimic și că de fapt nu suntem decât o picătură într-un ocean imens. 
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   La cererea lui Rabbi AA, voi încerca să explic și să scriu despre esența codului 
piramidei fără sa dezvălui codul însuși. Tot ceea ce scriu E doar din memorie și potivit 
cunoașterii pe care am dobândit în ultimii ani, iar o parte mi-o amintesc din prima încarnare. 
Nu mai țin minte totul odată cu trecerea timpului, memoria mea devenind din ce în ce mai 
puțin demnă de încredere (confuză, încețoșată). Memoria mea mă înșeală uneori chiar și în 
actuala reîncarnare, la fel și corpul meu, din cauza misiunilor pe care l-am primit, sau poate 
este mai corect să spun că eu îmi trădez corpul în ciuda misiunilor și cunoașterii pe care le am. 
Sunt convins ca această cunoaștere pe care o dețin nu este perfectă și nici completă. Memoria 
mea devine mai ascuțită și mai fidelă, pe măsură ce scriu. 

Pe parcursul ritualului Baraka, care este un proces întins pe durata mai multor 
ani, am învățat mai întâi despre istoria lumii actuale. Numai după aceea am început să învăț 
despre puterea spirituală, în opoziție cu cea fizică și cum acestea două pot fi conectate. A fost 
un proces lung, plictisitor și greu de însușit. Voi începe cu scurta relatarea despre trecutul 
faraonilor (Fatasol), ce reprezintă o parte a evoluției pământului în trecutul îndepărtat. 
 

UNIUNEA DINTRE FIZIC ȘI SPIRITUAL 
 

  Pământul funcționează potrivit legilor naturale dispuse de către Creator. 
Pământul este în continuă mișcare, evoluție și schimbare. Schimbarea și evoluția lumea 
spirituală se transmit prin diferite unde, frecvențe și vibrații, care se aplică fiecărei forme a 
naturii. Această energie rămâne în aceste forme abstracte până când penetrează materia, 
rezultând schimbarea materiei ori a creației într-o noua materie. Acest proces poate fi atins 
prin intermediul cuvintelor spirituale sau al puterilor spirituale (prin unde, frecvente și 
vibrații). Cu alte cuvinte, trupul este creat în mod diferit la animal față de ființa umană. 
Creierul este creat în mod diferit față de inima omului. Fiecare lucru are propria sa frecvență, 
propria sa fizicalitate și propriul său spirit interior, care-i determină undele și vibrațiile. Pe 
măsură ce spiritul se transformă în materie fizică, lumea materială care sfârșește prin moartea 
corpului inversează direcția și se întoarce înapoi la spirit. Și mai departe se transformă din nou 
în sursă de energie/ putere. Acest proces continuă mult timp. E un proces care se desfășoară 
încet și durează milioane de ani.  

Eu încerc să păstrez limbajul și stilul lui Rabbi AA în acest document, dar nu e 
ușor. Documentul original scris în limba ebraică și tradus în limba engleză. Ebraica este limba 
mea maternă dar abilitatea de a o vorbi și scrie a fost întotdeauna redusă. 
 

RASA DIVINĂ ORIGINARĂ 
 
  Prima rasă aici pe pământ a fost una spirituală. Aș spune că era 90 la sută spirit 
și 10 la sută materie. Lumea spirituală și legile ei stăpâneau pământul în opoziție cu lumea 
materială și legile ei pe care le știm astăzi. Rasa inițială era o rasă conștientă, nutrind 
apreciere, dragoste și înțelegere pentru planul divin și legile naturii. Mă refer la o perioadă 
foarte îndepărtată, mult înaintea Atlantidei sau a lui Adam și a Evei. Vorbesc despre o 
comunitate conștientă și iluminată, fără dorințele și impulsurile/ pulsiunile pe care le avem 
noi în prezent. Aceasta erau rasă pe deplin trezită. Era o rasă care cunoștea secretele naturii 
și înțelegea secretele creației. Deține o cunoaștere fără limită, cunoaștere având o legătură 
divină directă cu Creatorul. Era o rasă care știa controleze și să ajute natura. Era o rasă care 
nu avea nevoie să muncească pentru a-și duce zilele și nici nu suferea durere pentru a da 
naștere copiilor. Natura lucra în folosul lor iar ei conservau natura potrivit cu voia Creatorului. 



Cu toate acestea, cine știe pentru ce motiv, pe care eu nu-l înțeleg, a mai venit o rasă (ori a 
fost creată) pe Pământ. Aceasta era o rasă diferită. Arătau ca rasa originară, dar din punct de 
vedere spiritual erau goi. Erau 90 la sută materie și 10 la sută spirit. Presupun că erau strămoșii 
lui Adam și ai Evei. Această nouă rasă nu cunoștea pacea și liniștea. Din cauza încrucișărilor 
dintre rase, rasa spirituală început să slăbească și să devină materie fizică; procesul a durat 
timp de eoni. Aceeași rasă Divină s-a încrucișat cu femei ale celeilalte rase, dând naștere unor 
descendenți micști, de diferite mărimi și culori ale pielii. Noua rasă avea un creier primitiv cu 
o dezvoltare înceată. Ei erau o rasă fără emoție Divină. Pe parcurs, au apărut câțiva mari din 
punct de vedere spiritual, dar niciunul nu s-a ridicat la nivelul razei Divine inițiale. Rasa Divină 
originară, marile spirite, se străduiește să aducă Pământul în echilibru din nou, până în ziua 
de astăzi. 
  Pe data de 10 Tishrei anului 1010 potrivit calendarului ebraic (2750 Î.C. potrivit 
calendarului gregorian), extratereștrii (Fatasol) au coborât pe Pământ de pe diferite stele 
(planete) care fuseseră distruse pentru motive necunoscute mie. Extratereștrii rămași au fost 
trimiși aici pentru se amesteca cu rasa existentă/ nativă, și, pe nesimțite, să conducă lumea 
într-un sens bun, pozitiv. Fiecare grup a mers în diferite părți ale Pământului: nord, sud, est și 
vest. Faraonii (rasa Fatasol) au ajuns pe teritoriul cunoscut nouă astăzi ca regiunile africane și 
egiptene. Ei erau cu toții parte a rasei Divine originare. În cea mai mare parte, toți 
extratereștrii arătau ca ființele umane obișnuite. Faraonii aveau craniul alungit, rectangular, 
spre deosebire de ființele umane de pe Pământ, care aveau craniul rotund. Trupul Faraonilor 
era subțire, nobil/ distins și înalt. Aveau pielea închisă la culoare, iar oasele feței erau 
pronunțate, fiind binecuvântați cu o frumusețe aparte.  Extratereștrii din grupul care a ajuns 
în partea de vest a Pământului aveau pielea închisă la culoare, erau scunzi și aveau craniul 
mare și rotund, cu un creier pe măsură. Oasele lor erau groase. Păreau să fie strămoșii rasei 
divine originare care se pierduse/diluase în timp. Aceste ființe sunt strămoșii actualilor 
hispanici sud-americani ce trăiesc în locuri ca Mexic și Peru. Scopul era să încerce să 
transforme rasa materialistă și coruptă de pe pământ într-o rasă spirituală care să aducă 
pacea și liniștea fără presiuni, lupte sau războaie; o rasă care să fie preocupată cu cele 
spirituale și nu cu cele fizice. Faraonii au început să transforme Pământul dintr-un loc 
materialistic într-unul spiritual, iar reușita inițială a fost copleșitoare. Cu toate acestea, o dată 
cu trecerea timpului, Fatasol și descendenții lor au început să se împerecheze cu ființele 
umane. Rasa superioară spirituală s-a integrat în rasa materialistă, ceea ce a determinat ca ei 
să-și piardă puterile spirituale și să-și dilueze puterea personală, la fel întâmplându-se și cu 
descendenții lor. Au încercat să ridice rasa slab vibrațională din material în spiritual, dar au 
eșuat în timp. Treptat, Fatasol și descendenții lor au devenit ființe slabe animalice, plină de 
dorință de plăceri în exces. În loc să fie ființe spirituale, s-au trezit deodată că sunt tiranici, 
necruțători, lipsiți de spirit și conducători temuți care inspirau frică în întregul popor (o 
realitate foarte apropiată de ceea ce se întâmplă pe pământ în zilele noastre). Privind înapoi, 
înțelegem că misiunea lor a eșuat. Totuși, sunt încredințat că Dumnezeu nu renunță. iar 
lucrarea va continua până la îndeplinirea ei. Este un proces în plină desfășurare și suntem pe 
calea spre Lumina Eternă, care este Era Iubirii. Va mai dura cel mult una sau două reîncarnări, 
până când vom ajunge acolo. De fapt acest proces neîncetat este lucrarea, destinul și scopul/ 
rostul entităților de felul lui Rabbi AA și „Adam”. Este Destinul sufletelor ca Faraonii, care au 
venit aici să se salveze pe ei înșiși și planeta Pământ de la extincția fizică și spirituală. Cred cu 
tărie că va veni ziua când „Fiul Domnului” (Fatasol) se va manifesta în corp omenesc/ se va 
întrupa, pentru a arăta oamenilor calea de ieșire din întuneric spre Lumina, dinspre neliniște 
spre conștientizare/ trezire. Această entitate, în opinia mea, va fi Messiah. 



TEHNOLOGIA FARAONILOR 
 
  Faraonii au început să ia sub controlul lor totul și treptat au început să conducă 
Pământul. Ei au încercat să creeze o nouă lume spirituală. Ei aveau nevoie să conserve, să 
protejeze și să dezvolte instrumentele pe care le foloseau și vehiculele necesare transportului 
pentru generațiile următoare. Piramidele erau parte a structurilor folosite exact pentru acest 
scop, acesta este motivul pentru care găsim piramide în diferite părți ale lumii. Piramidele nu 
erau construite doar să fie morminte. Ele erau construite să protejeze și să conserve 
numeroasele instrumente și nave spațiale pe care Faraonii le foloseau. Piramidele au fost 
construite cu ajutorul instrumentelor fizice și spirituale ce puteau să controleze și să 
manipuleze gravitația. Asemenea instrumente au fost folosită la ridicarea pietrelor megalitice 
și construirea piramidelor. Pietrele erau cioplite din diferiți munți cu ajutorul tehnologiei 
laser. Faraonii au adus noua tehnologie în această lume pentru că le conferea abilitatea și 
puterea de a controla ființele umane. 
  Termenul „EMF” înseamnă câmp electromagnetic. Câmpurile 
electromagnetice sunt specifice atât Pământului, câți și corpurilor noastre fizice. Era și încă 
mai este un fenomen natural care apare în timpul creației  (câmpul electromagnetic). Dar în 
timpurile moderne oamenii au schimbat numeroasele frecvențe și unde ale Pământului prin 
intermediul unei tehnologii josnice, corupte și respingătoare, care a generat un vid spiritual 
niciodată experimentat până acum. Manipularea respingătoare a câmpului electromagnetic 
al pământului determină în prezent îmbolnăvirea mentală și spirituală. 
   Faraonii au adus cu ei diferite forme de tehnologie denumită pulsația 
electromagnetică (EMP) și pulsația laser electromagnetică (EMLP). În limbajul Faraonilor 
(Fatasol), EMP se numea „Magen” și EMLP „Magia”. Amândouă aceste nume se traduc în 
limba engleză „Scut”. Această tehnologie le-a dat posibilitatea să construiască marile 
piramide. Sub aceste structuri masive există subsoluri enorme care adăpostesc instrumente 
și tehnologie pe care ei le foloseau. La început existau 666.666 de piramide de Pământ. Astăzi 
au mai rămas mai puțin de 10.000 de piramide de diverse forme și mărimi. Cele mai multe 
dintre piramidele construite în lume au fost distruse; nu de către oameni, ci de către o putere 
superioară. În anii care au urmat exodului, Era faraonilor a ajuns la sfârșit, iar aceștia 
deopotrivă cu tehnologia lor, aproape au dispărut din această lume. Mai există însă, printre 
noi, un foarte mic număr de descendenți care mai păstrează, într-o foarte mică măsură, 
esența Faraonilor. Ei pot fi recunoscuți după corpul lor și structura craniană care sunt rămășițe 
ale faraonilor și după încă alte câteva caracteristici fizice distinctive. Unele dintre dispozitivele 
lor tehnologice au fost furate de către persoane necunoscute mie. Ceea ce știu este că elita 
mondială are acces la această tehnologie care ar reprezenta o mare amenințare asupra 
întregului univers dacă ajunge în mâinile nepotrivite. 
  EMP și EMLP sunt tehnologii care pot distruge o țară ca Statele Unite nu mai 
puțin de-o oră, fără avertisment. Nu știu cu exactitate cine deține aceste dispozitive și nu știu 
nici dacă exista guverne care să aibă această tehnologie. Am sentimentul și credința că în 
afara elitei mondiale, Israelul și Rusia au această tehnologie. Nu cred că Statele Unite sunt în 
posesia ei deocamdată. Sistemul luminii posedă dispozitive similare celor pe care le-am văzut 
cu ocazia lucrului cu ele în ultimii 10 ani. EMP este aptă să neutralizeze sisteme militare 
atomice. EMLP dezintegra orașe întregi în câteva secunde. Această tehnologie poate construi 
sau distruge orice în baza intenției celui care folosește. Din câte știu, nimeni nu a găsit 
încăperile secrete de sub piramide până acum, dar sunt convins că ele sunt încă acolo. Câteva 
dintre mașinile și echipamentul depozitate în aceste încăperi includ aparate de zbor (nave 



spațiale). Acestea sunt instrumente energetice uriașe care trebuie reîncărcate de la Soare la 
fiecare 1000 de ani, pentru a putea funcționa. Nu există baterii pentru ele. Aceste mașini 
folosesc în principal energia Soarelui, dar și magneții. Chiar și „Obiectul Magic” („Magical 
Staff”) despre care citim în cărțile vechi folosește același fel de energie. Aceste lucruri pot 
schimba câmpul gravitațional al Pământului, raportat la un anumit obiect și într-un anumit 
moment. Aceste lucruri au chiar abilitatea de a furniza unei persoane puterea și capacitatea 
de a-și schimba forma (în măsura în care acea persoană s-a născut cu potențialul genetic de 
a face asta). Aceste lucruri pot chiar vindeca diverse boli. Unele dintre instrumentele și 
mașinile despre care vorbesc se află sub Cupola Stâncii (Dome of the Rock) în Ierusalim. Au 
fost ascunse acolo de către Mano și Gamma, înainte ca Templul Sfânt să fie distrus. Deși 
aceste energii și instrumente pot fi foarte folositoare și necesare, ele pot în același timp să fie 
foarte distructive și amenințătoare dacă sunt folosite de către ființe umane satanice și 
corupte. Puterea piramidei și-a codului piramidei depinde într-o mare măsură de aceste 
instrumente și de energia pe care ele o pot crea. Aceste instrumente au fost create de către 
extratereștri. Ele nu au fost create pur și simplu de către creator (Dumnezeu). Ele au fost 
folosite timp de mii de ani, dar, spre dezamăgirea mea, au căzut în mâini nepotrivite. 
Nădăjduiesc că se va întâmpla ceva în curând care să înlăture, pentru totdeauna, această 
amenințare asupra Universului nostru. Am credința că în viitorul nu foarte îndepărtat oamenii 
potriviți se vor ridica pentru a neutraliza puterea răului și că vor găsi comoara aflată sub 
piramide și Cupola Stâncii. Sunt încredințat că această cunoaștere va fi dată poporului, iar 
lumea va ajunge în adevărata a cincea dimensiune de conștiință a sinelui Divin. Cine nu va 
atinge cea de-a cincea dimensiune va fi pur și simplu îndepărtat din Univers și nu se va mai 
reîncarna. Aceasta înseamnă că însuși spiritul și sufletul lor nu va mai exista sub nicio formă. 
Cei care vor supraviețui vor prospera și, treptat, vor atinge dimensiuni mai înalte (chiar și 
înalte precum cea de-a noua și a zecea dimensiune, ca o conștiință colectivă trezită). În opinia 
mea, acestea sunt zilele lui Mesia. 
 

O NOUĂ ERĂ 
 

  În acele timpuri, utilizarea navelor spațiale era larg răspândită. Există o 
conexiune continuă între diferite stele și sinele Divin, între lumea spiritului și spiritul uman. 
Întâii faraoni erau complet vegetarieni, deși cu timpul au fost influențați de oameni, care le-
au corupt mintea, sufletele și corpurile, prin folosirea hranei interzise și a acțiunilor interzise. 
În loc să comunice cu animalele, ei au început să le mănânce. Chiar și leii din Palatul Regal 
erau în mod natural vegetarieni. Peste tot unde Fatasol au aterizat cu navele lor spațiale, ei 
au creat o cultură superioară guvernată de dreptate și iubire, în scopul de-a răspândi puterea 
spiritului și învățăturile spiritului. La început, Faraonul conducea poporul atât ca Rege Faraon, 
cât și ca lider spiritual al acestuia. Cu timpul, pe măsură ce poporul devenea mai puternic 
(datorită noii sale culturi, fericiri și bogății), însărcinările au început să fie împărțite cu celelalte 
fiinte Fatasol. Una era conducătorul poporului (Faraonul), în timp ce alta era liderul spiritual 
al acestuia (Marele Preot). Deși Fatasol erau adăpostiți într-un corp fizic, ei aveau asigurată 
libertatea spirituală perfectă care îi elibera complet de timp și spațiu. Datorită conștiinței lor 
Divine, se putea deplasa liber între stele și galaxii, fără povara timpului sau spațiului. Cu alte 
cuvinte, era capabil să exprime teza trecutul prezentul și viitorul în același timp. Aceasta 
înseamnă că dacă noi ne-am elibera de limitările timpului și spațiului prin intermediul 
adevăratei conștiințe pur spirituale, ne-am putea conduce pe noi înșine cu ajutorul acestei 
conștiințe, așa cum ne dorește sufletul (indiferent că este vorba despre un loc fizic sau 



spiritual). Aceasta se face prin purificarea corpului, minții, spiritului și sufletului. Într-o 
asemenea stare a conștiinței, în planul celei de-a cincea dimensiuni (pe frecvența gamma sau 
mai înaltă), am putea atinge și mai înalte nivele ale ființei, exact așa cum rasa Divine originare 
Fatasol și descendenții acesteia puteau face. Capacitățile lor nu aveau limite fizice sau 
spirituale. Pentru ei nu există lucruri ca „aici” sau „acolo”, „noi” sau „ei”. Ei pot distinge între 
diferitele perspective ale Unicei realități,  care este Ființarea, însemnând că totul este etern, 
totul este acum, totul este aici, totul este Unul, iar noi toți suntem Unul. Aceasta este 
conștiința divină, care reprezintă Dumnezeul și sinele Divin al nostru, al tuturor. Această 
conștiință ne poate duce chiar și astăzi către cele mai înalte trepte. 
   Noi ne putem deplasa cu sau fără corpul fizic. Ne putem părăsi corpul și putem 
levita cu energia corpului nostru, fără a folosi „Obiectul Magic”, electricitatea sau chiar o 
baterie externă. Totul se face cu ajutorul corpului nostru, gândurilor noastre, creierul nostru, 
inimii noastre, sufletului nostru și iubirii noastre pentru noi înșine, pentru ceilalți, cât și pentru 
cel care este Unicul și eternul creator, Dumnezeu. Iubirea este forța. Forța noastră este de 
necuprins. Este o forță care ne-a dat abilitatea de a construi piramidele și navele spațiale, de 
a vindeca umanitatea și oameni apropiați. Totuși, în prezent suntem prizonieri în timp și 
spațiu, deposedați de iubire, pace, spirit, puritate și libertate. 
  Baraka este un ritual care poate face pe aproape oricine care vrea să 
investească în el însuși să atingă Lumina sacră și să devină o Ființă supranaturală, asemenea 
marelui Rabbi AA, „Adam”, Faraonilor sau Marelui Preot. Putem crea conexiuni spirituale sau 
fizice între toate ființele din lume, indiferent de distanța fizică și oricând dorim, prin 
conștientizare completă, concentrată și perfectă. Știu că sună amețitor, dar este realizabil. 
Fatasol a trăit în acest fel și a dobândit un nivel al puterii peste puterea noastră de înțelegere. 
Baraka trebuie reînnoit și de data aceasta va fi accesibil oricui dorește. Imaginează ți că trăiești 
într-o lume fără timp și spațiu, fără ziduri, fără granițe, fără războaie, fără molime, fără 
vaccinuri, fără toxine, fără medicamente și fără doctori. O lume a Iubirii, fraternității și 
armoniei. O lumea iubirii, bogăției, a eternei abundențe și a egalității. O lume fără religii false 
și fără coduri de legi false care să te controleze. O lume în care tu reprezinți legea însăși. O 
lumea dreptății. O lume fără falși învățători, falși preoți sau alți lideri religioși corupți. O lume 
fără avocați corupți și fără judecători corupți sau politicieni corupți. Este realizabil. S-a mai 
întâmplat și se va întâmpla din nou. Este mai bine să se întâmple mai curând decât mai târziu. 
Ne aflăm deja pe calea către „Era Iubirii” și era informației și conștiinței fără sfârșit. Nu suntem 
departe. Într-o clipă, vom putea învăța despre mistica apei, a spiritului, despre puterea 
feminină, puterea gândului, puterea sufletului, puterea rugăciunii, puterea iertării, și astfel 
Codul Piramidei cu codurile sale vor fi revelate. Toate astea se pot întâmpla chiar aici, chiar 
acum, cu totală transparență. 
   În forma noastră esențială și autentica, suntem capabili să ne identificăm cu 
orice Ființă vie, atât din punct de vedere mental, cât și spiritual și energetic. Imaginează-te 
vorbind cu animalele și revărsând iubire asupra lor, în loc de-a le mânca. În pofida credințelor 
noastre și dorințelor cu privire la această tranziție spre o altă Eră, toate acestea se vor 
întâmpla. Această energie se va manifesta, deoarece este manifestarea energiei emanând de 
la sursa Divină și din Sinele Divin colectiv. Cu ajutorul lui Dumnezeu, toate acestea se vor 
întâmpla în viitorul apropiat. Puterea unității colective ne va însoți întotdeauna cineva ajuta 
în cele mai dificile momente. Odată în plus, scriu toate aceste informații din memoria 
trecutului meu apropiat și îndepărtat. Am avut învățători neobișnuiți și spirite înalte care mi-
au insuflat o energie încă neaccesibilă înțelegerii mele. Nădăjduiesc că atât eu cât și cei 



apropiați mie vom fi binecuvântați cu ritualul Baraka, cu care, în cea mai mare parte, nu sunt 
familiarizat, din cauză că nu-mi mai amintesc în ce constă. 
   Am tânjit, nutrind un dor profund pentru trecutul meu, pentru acele zile 
petrecute cu Rabbi AA, care mi-a fost învățător, tată și îndrumător, precum și pentru cele 
petrecute cu ființe ca „Adam” și Fatahotap, care mi-au insuflat nemaipomenite abilități și a 
căror amintire o port până în ziua de azi. Aceste au fost spirite și suflete extraordinare și înalte. 
Împărtășirea poveștilor mele cu cei apropiați mă face să mă simt bine. M-aș simți și mai bine 
dacă într-o bună zi toată această informație, inclusiv experiențele mele minunate, energiile și 
poveștile care includ cartea „Razele Luminii” ar ajunge la toată lumea, cu toate codurile 
dezvăluită, întru deplină transparență. Sper ca asta să nu se întâmple cu încordare și judecată, 
ci cu fericire, dreptate, Lumina, Pace și Iubire. Știu că această zi va veni. Ar fi mai bine să fie 
mai devreme decât mai târziu. Sper să am îndrumarea potrivită și energia de a merge mai 
departe, alături de cei asemenea mie și de cei dragi. 
 

Iubire fără deosebire. 
Iubire necondiționată. 
 Iubire fără judecată. 
 Iubire fără teamă. 

 
  Puterea creativă se poate manifesta în noi în orice moment, la orice intensitate 
posibilă și într-un număr nesfârșit de posibilități. Această manifestare se realizează în noi prin 
vibrație, mișcare și frecvență. Cu cat mai puternice și mai scurte sunt undele (manifestările), 
cu atât ne îndepărtăm mai mult de conceptul materialismului din conștiințele noastre. Așadar, 
arătați încât trăim într-un corp limitat și impur, având o minte limitată și o inimă închisă, nu 
vom fi capabili să atingem nivelul de conștiință despre care scriu (cea de-a cincea dimensiune 
sau mai înaltă). Știu că este greu de înțeles acum modul în care funcționează această 
conștiință, deoarece undele gândului și undele ideilor din noi sunt limitate, ca urmare a 
modului de viață pe care îl ducem ca și a felului in care am fost crescuți și educați. Trebuie să 
facem pași mici către un țel mare. Întregul univers lucrează și operează cu ajutorul 
atotputernicelor frecvențe, vibrații, unde scurte și lungi, inclusiv cu ajutorul puterii Divine și a 
energiei întregului Univers. Radiațiile și energiei despre care vorbesc au modelat și continuă 
să ne modeleze ca ființe umane. Aceleași energii au creat și pe extratereștrii Fatasol care 
trăiesc în comunitățile noastre, care au fost asimilați în comunitățile noastre de-a lungul 
eonilor. Frecvențele, undele, vibrațiile, radiația pozitivă și diferitele energii sunt instrumente 
aflate în posesia noastră care ne ajută să ne deplasăm în universul fizic și spiritual. Tot ele ne 
oferă indicații despre faptul că ceva nu este în regulă, nu este în echilibru. Ne arată când 
semnalele vibraționale din corpul nostru sunt perturbate. Ele ne dau puterea de a ne deplasa 
și ne ghidează prin lume potrivit cu dorința noastră. Desigur, acesta este un proces care 
durează mult în raport cu înțelegerea noastră limitată, dar este realizabil și timpul pentru asta 
venit. Va veni ziua în care amintirile mele se vor dovedi adevărate și reale. Va veni ziua în care 
oamenii vor descoperi și vor controla totul, chiar și cea mai maiestuoasă cunoaștere. Va veni 
ziua în care conștientizarea perfectă ne va propulsa către Lumina Eternă. Suntem aproape. 
Ne aflăm deja pe calea către Era Iubirii, lumea adevărului. Am impresia că m-am îndepărtat 
puțin și am intrat în niște subiecte mai greu de înțeles, cu toate acestea, cunoașterea istorică, 
materială și spirituală este esențială pentru a înțelege esența codului piramidei și a codurilor 
sale interioare pentru eonii ce vor veni. 
 



MISTICISMUL PIRAMIDEI 
 
  Piramidele și toate secretele lor, inclusiv numeroasele instrumente și uneltele 
primare de lucru,  se mișcă și funcționează cu ajutorul forțe gravitaționale a stelei sau planetei 
pe care se găsesc. Conștiința de sine a Pământului, care este de fapt conștiința noastră de 
sine, reprezintă forța/energia care atrage toate obiectele de pe Pământ către Pământ. Asta 
se întâmplă ca urmare a tendinței de uniune prin gravitație, care este o manifestare a puterii 
Divine. Aceasta mai simbolizează și exprimă iubirea/ legătura dintre creație și natură. 
Întotdeauna trebuie să acționăm în sensul gravitației, iar nu împotriva ei. Nu contează dacă 
construiești o piramidă sau un templu. Dacă acționăm împotriva gravitației, totul se va 
dărâma. 
  E important să înțelegem că piramida și construcția ei în formă de piramidă 
este cea mai bună și cea mai potrivită structură de conservare pentru perioade lungi de timp. 
Structura piramidei are, de asemenea, cea mai mare rezistență la distrugerile naturale. 
Piramidele au fost construite prin și în acord cu legile naturii și în concordanță cu diferite legi 
matematice, fizice, astronomice și astrologice. În era faraonică, astronomia și astrologia erau 
considerate drept o singură știință sau cunoaștere și erau denumite „ast” în limbajul Fatasol 
(limba faraonilor). Piramida este făcută să fie folosită în mai multe scopuri: protecție, ceas 
etern, calendar etern  și mormânt al faraonului (Fatasol). Piramidele au fost folosite ca 
morminte în scopul de a utiliza corpurile Divine ale Ființelor Fatasol drept apărare energetică 
a piramidei, a intrărilor acesteia și ale instrumentelor care există în interiorul ei. Faraonul și 
Marele Preot aveau o energie în corpurile lor ce rămânea prezentă și după ce ei mureau și 
care acționa ca protecție pentru ușile și porțile piramidei. Ei erau desemnați să fie gardieni ai  
piramide prin intermediul energiei interioare și a conservării corpurilor lor după moarte. 
Oamenii obișnuiți nu înțeleg această energie pentru că nu o pot măsura. În orice caz, scopul 
suprem al piramidei era protecția. Fiecare piramidă fost concepută și construită cu mare 
atenție. Localizarea, înclinația, mărimea fiecărei pietre și tip de piatră, toate aveau un rost 
anume. De exemplu, înclinația zidurilor în raport cu bazele lor era de 51 ° pentru mai multe 
motive, unul dintre acestea fiind acela de a reflecta razele Soarelui la distanțe mari. Piramida 
mai servea și drept far, atât pentru oameni și pentru navele spațiale, și ziua și noaptea. Raze 
laser erau proiectate din vârful piramidei către cer, și acestea într-un unghi anume, către 
anumite stele, în scopul de a fi într-o comunicare permanentă cu diferite nave-mamă și 
diferite stele/ planete care ar putea, peste ani, să devină o nouă casă, exact așa cum și 
Pământul a devenit o nouă casă pentru ființele fata sol în anul 1010 potrivit calendarului 
ebraic (2750 Î.C. potrivit calendarului gregorian). Inițial, toate piramidele erau cu fața către 
anumite direcții în concordanță cu stelele care comunicau. Totuși, din motive necunoscute 
mie, cele mai multe piramide pe pământ și fiecare piramidă de pe o altă planetă sau stea 
(probabil milioane) au fost complet distruse după exod. Așa cum am mai spus, au mai rămas 
ceva mai puțin de 100 de mii de piramide pe Pământ. Toate acestea care au mai rămas au 
fața către nord (Steaua Nordului). Există o singură stea/planetă în forma fizica a piramidei 
care se învârte în sens invers acelor de ceasornic/antiorar și se deplasează constant în Ceruri, 
probabil pentru eternitate. Știu astăzi că Steaua/planetă în formă de piramidă reprezintă 
Acasă pentru „Adam” și Rabbi AA, fiind cel mai probabil ultimul/ultima lor destin/destinație. 
   Toată istoria extratereștrilor este cioplită pe zidurile din camerele secrete, din 
tunelele secrete și din pivnițele secrete ale piramidelor. Transcrisă pe acești pereți este și 
istoria Codului Piramidei ca și eternul cod însuși. Această cunoaștere infinită va deveni o 
cunoaștere obișnuită într-o bună zi, iar ființele umane vor fi capabile să o citească, să o 



înțeleagă și să o folosească pentru a descifra trecutul prezentul și viitorul care există 
deopotrivă în momentul prezent, Acum. Câtă vreme Dumnezeu este pretutindeni și în tot 
ceea ce e viu (oameni și animale), regnul vegetal, neînsuflețit și spiritual, trebuie ca mai întâi 
să înțelegem că piramida sau oricare altă structură sunt parte din Dumnezeu. Adică parte din 
spiritul colectiv. Aceasta înseamnă că structurile fizice sunt și ele supuse legilor spiritului 
(misticismului spiritului). Lumea tridimensională se bazează pe legi ale spiritului fără de care 
noi nu putem exista. Asta înseamnă că piramida este și ea parte a Ființei Divine eterne ca 
orice altceva din univers. 
   Pentru a înțelege aceste legi trebuie mai întâi să-l înțelegem pe Dumnezeu, 
ceea ce nu-i o treabă ușoară. Dumnezeu trăiește în tot și totul trăiește Dumnezeu. Dumnezeu, 
în perfecțiunea „Lui”, poate fi înțeles numai de aceia care pot deveni sau au devenit ei înșiși 
Dumnezeu (cea de-a 10-a dimensiune). Recapitulând această idee, doar Dumnezeu îl poate 
înțelege pe Dumnezeu. Câtă vreme noi, ca ființe umane, ne-am deconectat de conștiința 
noastră de sine Divină cu mult timp în urmă, în timpurile moderne omul poate descrie și 
înțelege conceptul de Dumnezeu doar potrivit cu capacitățile lui mintale și limitările lui 
interioare. Cum ar putea finitul (umanul/omul) să înțeleagă infinitul (Dumnezeu)? 
   Mă străduiesc să simplific aceste lucruri și sper să și reușesc. Este foarte dificil 
a pătrunde în cele mai mici și ascunse detalii fără a dezvălui codul. Orice acțiune este mai întâi 
manifestată printr-un gând și nimeni nu-și poate percepe propria Ființare/existență fără actul 
în sine. Gândul singur nu te poate pune într-o adevărată stare de a Fi/de Ființare. Un gând 
devine realitate prin acțiune iar acțiunea devine realitate doar în prezența cel puțin a unui 
martor. Asta înseamnă că realitatea nu poate exista dacă nu există o conștiință care s-o 
perceapă. 
   O piramida construita corect cu triunghiuri echilaterale pe fiecare perete 
extern transmite energie necesară pentru univers. Vârful piramidei semnifică pe Dumnezeu, 
eterna putere/forță și unitate. Fiecare unghi al bazei piramidei semnifică și el ceva anume. 
Există patru unghiuri la baza fiecărei piramide care reprezintă lumea însuflețită (oameni și 
animale), lumea plantelor, luna neînsuflețit, creste cu cea spirituală. Toate cele patru colțuri 
sunt unite de o linie dreaptă cu vârful piramidei, creând cele patru părți ale piramidei. Fatasol 
au creat energia laser (EMLP) cu ajutorul conexiunii dintre vârful piramidei și divinitate, 
potrivit cu viziunea și înțelegerea pe care o aveau. Așa cum am mai spus, comunicarea 
galactica cu Lumina eternă era continuă. Am convingerea că și în ziua de astăzi mai există o 
comunicare, dar poate că sunt folosite altfel de legături energetice, fără tehnologie laser; 
poate prin intermediul corpurilor faraonilor antici care au stocat energie în corpurile lor până 
în ziua de azi. 
   Legile spirituale și legile fizice susțin fundamentele pentru construcția 
piramidelor. Spiritul reprezintă viața iar materia fizică rezistența acesteia. Spiritul este 
radiația, iar materia fizică contracția. Prin construirea piramidei, omul devine legătura dintre 
lumea spiritului și lumea fizică. Fără rezistența lumii fizice, creația ca întreg nu ar fi posibilă. 
Piramidele, tunelele lor secrete, camerele secrete și subsolurile uriașe pe care stau au fost și 
ele nave-mamă. Toate piramidele pot levita micșorându-și baza, pot zbura oriunde vor și se 
pot întoarce la loc ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Asta este rezistență materiei. Toate 
acestea se găsesc în posesia extratereștrilor (Fatasol), în ei fiind puterea minții, puterea 
gândului, secretul creației și deplină înțelegere a lumii materiale. Doar prin combinația 
potrivită și armonia dintre legile naturii, așa cum sunt legile fizicii și legile spiritului, se poate 
ajunge la acest nivel a puterii. Ebraicii au fost constructorii piramidelor, dar faraonii le-au fost 
arhitecții. Nimic nu s-a făcut prin forță sau suferință. Era un privilegiu pentru ebraici să facă 



parte din acest eveniment al istoriei. Codul Piramidei nu era un secret în acel moment în timp. 
Dar pe măsură ce-a trecut timpul, s-a transformat într-un secret, pe când faraonii conducători 
am început sa abuzeze de puterea dată lor și nu au mai fost astfel de încredere. 
 

STRUCTURA PIRAMIDEI 
 
   Piramida este formată din patru suprafețe triunghiulare echilaterale. Fiecare 
triunghi are trei laturi egale și trei unghiuri. Suprafața interioară a fiecărui triunghi este 
cunoscută drept „suprafața Divină”. Dumnezeu este prezent în fiecare dintre aceste 
triunghiuri (suprafețe Divine) și este parte integranta piramidei. Cele patru suprafețe 
echilaterale ale piramidei ne permit să înțelegem că fiecare piramidă are patru suprafețe 
Divine vizibile proiectate din exteriorul piramidei către univers, precum și patru suprafețe 
Divine interne radiind în piramidă. Baza piramidei este suprafața Divină bazală care constă 
dintr-un pătrat cu patru unghiuri. Pătratul radiază energia sa prin suprafața sa (atât în interior 
cât și în exterior), ca și cele patru unghiuri către apex, la vârful piramidei. Fiecare unghi de la 
baza piramidei este orientat către o anume direcție: Nord, Sud, Est și Vest. Fiecare perete 
(suprafață Divină) al piramidei este, de asemenea, orientat într-o anumită direcție: Nord, Sud, 
Est și Vest. Fiecare unghi al bazei piramidei generează energie pentru regnul animal (oameni 
și animale), regnul vegetal, numele însuflețită și cea a spiritului. Toate aceste unghiuri, 
împreună, radiază și absorb energia Divină din apexul de la vârful piramidei. Apexul este 
întotdeauna conectat prin laser sau radiație solară cu energia/sursa divină 
originară/autentică. Pe toate suprafețele Divine și toate unghiurile, energia radiază și 
absoarbe energia Divină, simultan (piramida deopotrivă proiectează și primește energie). 
Piramida transmite prin suprafețele sale Divine atât energia Divină pe care o radiază (în afară), 
dar și pe cea pe care o absoarbe prin suprafețele sale divine interioare (în interior). Suprafața 
Divină a bazei piramidei radiază energie în interiorul piramidei, în sus, către apex (către spirit) 
și în jos, către Pământ (către lumea fizică). 
  Când piramida se ridica și zboară așa cum a făcut-o în vremurile antice, se 
poate vedea o lumină ieșind din apex și patru prin unghiurile bazei, către Nord, Sud, Est și 
Vest. Erau 12 lumini în partea de jos a suprafeței Divine bazale, ce se putea observa numai 
când piramida zbura. Aceste lumini simbolizau zodiacul. În plus, mai are o lumină în mijlocul 
cercului ce reprezenta lumina Divină. Chiar și astăzi, mai sunt nave spațiale în formă de 
piramidă exact așa cum le descriu aici (nave spațiale există în forme și stiluri diferite, cum ar 
fi piramide, cilindri, farfurii, triunghi zburătoare și multe alte forme diferite). Există și nave-
mamă care arată ca niște orașe industrializate uriașe, care doar planează în spațiu, în 
așteptarea zborurilor care vin și pleacă. Mărimea fiecăreia este inimaginabilă. Navele-mamă 
planează de obicei în fără se mișca. Ele se deplasează foarte rar, planează și zboară spre 
diferite locații geografice. 
   Fiecare piramidă înmagazinează o putere globală și o energie Divină pentru 
totdeauna, datorită felului in care piramida a fost construită de către Fatasol. Piramidele sunt 
construite de mărimi diferite, dar fiecare perete este întotdeauna înclinat cu precizie într-un 
unghi de 51 ° față de Soare. Așa cum am spus mai devreme, fiecare piramidă care mai există 
este orientată spre Nord, către Steaua Nordului. Piramidele originare au fost construite cu 
puteri energetice Divine, dar au fost conservate de-a lungul timpului energie extraterestră 
(Fatasol) prin EMP și EMLP. Piramidele personifică realitatea energiei Divine întrupată în 
lumea materială. Această energie divină este prezentă în toate creațiile sale ca și în toate 
creațiile celorlalte ființe (extratereștri, Fatasol sau simple ființe umane). Cei patru pereți ai 



piramidei personifică, semnifică și simbolizează revelația/ manifestarea Divină înmulțită cu 
patru. 
 

VÂNTURILE CEREȘTI ȘI GRĂDINA EDENULUI 
 
  Dumnezeu își manifestă influența în patru prin cele patru vântul cerești. Sursa 
acestor energii (cele patru vânturi cerești) vine din Grădina Edenului, care este un paradis 
potrivit cu înțelegerea noastră actuală. Grădina Edenului este localizată în Irak, nu departe de 
Bagdad. Este un loc expus spiritualității sufletului, dar cu toate acestea este ascuns vederii. 
Cele patru caracteristici ale mișcării acestor vânturi (vânturile cerești) se găsesc în tot ceea ce 
este creat pe Pământ. Fiecare vânt are o caracteristică și o influență specifice. 
Vântul vestic: aduce ploaia, umiditatea și căldura. 
Vântul estic: aduce răcoarea și împrospătarea. 
Vântul de Nord: aduce frigul și seceta. 
Vântul de Sud: aduce căldura. 
Este incredibil ca toate cele patru vanturi vin din aceeași locație geografică și din aceeași sursă 
energetică, dar cu toate acestea fiecare vânt are o altă caracteristică. Cum se poate ca aerul 
cald să vină din sud și aerul rece să vină din nord, dar ambele să provină din aceeași sursă, în 
același timp? Acesta este unul dintre secretele creației! 
 

MISTICISMUL ASCUNS 
 
   În prezent misticismul este ascuns, dar va veni ziua în care misticismul va fi 
revelat și accesibil. Nu va mai fi ascuns. Piramida întrupează, în esență, tot ceea ce a fost este 
și va fi. Piramida este legătura creată de om între lumea fizică și cea spirituală. În afară de 
piatra care e vizibilă ochiului, o piramidă este formată din următoarele componente de bază: 
18 lumini laser simbolizând viața (care e reprezentată de numărul 18 în ebraică) și energia 
Divină. (În Gematria, care este un cod alfanumeric prin care se conferă valoare numerică unui 
cuvânt în baza literelor acestuia, cuvântul „Viață”, tradus din ebraică, are valoarea numerică 
optsprezece). 
10  suprafețe interioare și exterioare, simbolizând darul Divin material și spiritual (cuvântul 
„zece” limba ebraică înseamnă „a da” și-n același timp reprezintă „bogăție”) dintre creație și 
Creator. (valoarea numerică a lui „10” întotdeauna este „1” care simbolizează unitatea). 
8 linii legând unghiurile prin care energia curge infinit între bază și vârf (numărul opt 
simbolizează infinitul). 
5 unghiuri inclusiv apexul de la vârful piramidei, care reprezintă legătura Divină am fiecăruia 
cu propria Ființă (valoarea numerică a lui „5” este reprezentată de litera „Hay” în ebraică care 
simbolizează Dumnezeul Divin). 
4 unghiuri la baza spirituală (patru vânturi cerești) care întotdeauna sunt orientate către Nord, 
Sud, Est și Vest. 
    Zodiacul este parte integrantă a Pământului și a Piramidelor. În absența 
energiei radiante a semnelor zodiacului (constelațiile), Pământul și Piramidele nu ar fi 
supraviețuit niciodată. Constelațiile Zodiacului înconjoară Pământul și sunt fixe în spațiu. În 
mod constant, Zodiacul emite 12 energii diferite dinspre cele 12 constelații diferite, fixe, în 
direcția Pământului. În interiorul limitelor fiecăreia dintre cele 12 constelații ale Zodiacului 
există 12 stele care nu sunt vizibile celor care nu sunt la nivelul de conștiință al celei de-a 
cincea dimensiuni sau mai mari. Fiecare dintre cele 12 stele plante în interiorul fiecărei 



constelații se învârte în jurul propriei axe. Mai mult decât atât, toate cele 12 stele din 
interiorul fiecărei constelații au o mișcare de revoluție în jurul centrului fiecărei constelații ca 
unitate. Aceasta înseamnă că există 144 de stele, între limitele constelațiilor Zodiacului, care 
nu sunt vizibile cu ochiul liber. Aceste stele vor putea fi vizibile abia atunci când ne vom ridica 
la nivelul celei de-a cincea dimensiuni sau mai mari. Originea creației Pământului este 
rezultatul direct ale celor 12 energii radiante diferite rezultate din rotația antiorară a celor 12 
constelații diferite ale Zodiacului. Asta a avut ca rezultat formarea lumii fizice/materiale. 
Pământul a devenit ceea ce știm noi că este astăzi din legătura intrinsecă cu Soarele și energia 
solară emanând de la Zodiac. Aceasta a condus treptat la transformarea Pământului într-un 
satelit al Soarelui, iar astăzi pământul este parte integrantă a Soarelui și stelelor. Pământul 
este creația materială rezultată prin folosirea energiilor stelelor/ planetelor și ale Soarelui. 
  Zodiacul este format din 12 constelații. Fiecare constelație este simbolizată de 
un animal, de un obiect neînsuflețit sau suflet. Fiecare dintre acestea simbolizează spiritul 
fundamentat pe patru idei de bază, care sunt patru aspecte Divine ale Cerului în ființa Divină. 
Aceste patru aspecte fundamentale sunt: 

1.  Leul: simbolizează suprafața Divină Focul. 
2.  Vulturul: (sau scorpionul potrivit astrologilor actuali) simbolizează suprafața Divină 

Vântul. 
3.  Taurul: simbolizează suprafața Divină Pământul. 
4.  Vărsătorul: simbolizează suprafața Divină Apa. 

Precum am arătat mai devreme, fiecare suprafață Divină este un triunghi cu 
trei unghiuri. Deoarece fiecare piramidă are patru pereți (suprafețe Divine), atunci când 
numărul unghiurilor fiecărei suprafețe Divine (3) este înmulțit cu numărul pereților structurii 
piramidei (4), obținem numărul 12. Fiecare constelație a Zodiacului este unică. De exemplu, 
berbecul reprezintă libidoul și forța anotimpului primăverii. Fecioară reprezintă mama natură. 
Sunt multe alte exemple, dar nu voi intra în subiectul astrologiei acum. Sunt sigur că toate 
astea ar putea fi dificil de înțeles, mai ales că nu pot dezvălui codul ce ar putea explica și 
clarifica legătura dintre fizic și spiritual, dintre piramidă și zodiac, dintre creații și Creator. 
 

PIRAMIDA 
 
  Voi face tot ce-mi stă în putință să cuprind esența Codului Piramidei într-un 
nucleu. Fiecare Piramida din univers semnifică perfecțiunea Divină, spiritualitatea Divină, 
lumea fizică Divină și Lumina eternă. Fiecare piramidă mișcă, influențează, transmite și 
absoarbe energie spirituală și fizică cu ajutorul unor principii de bază către sursa Ființei 
Piramidei (piramida este o ființă, așa cum am stabilit mai devreme). Ființarea/existența fizică 
a piramidei este puterea electricității. Ființa spirituala piramidei este puterea gândului. 
Electricitatea despre care vorbesc nu este aceeași electricitate pe care o cunoaștem astăzi. 
Este o forță electrică care există în mâinile a foarte puțini oameni. Această forță nu este 
cunoscută oamenilor de știință și nici oamenilor obișnuiți de astăzi. Electricitatea are un 
fundament spiritual, dar este ființa materială a Piramidei. Electricitatea nu se poate vedea cu 
ochiul liber și nu are gust, miros sau culoare. Electricitatea nu este nici vie, nici neînsuflețită, 
cu toate acestea, ea poate fi măsurată te către oameni cu anumite instrumente care-i pot 
determina intensitatea. Electricitatea poate ucide sau reanima, poate construi sau distruge, 
după voia celui care o folosește. Electricitatea reprezintă energia vitală necesară supraviețuirii 
universului în ceea ce privește toate frecvențele și vibrațiile lui. Electricitatea naturală, spre 
deosebire de cea artificială (realizată de către om), ne poate furniza infinită energie și confort 



în lumea modernă în care trăim. Mă refer aici la electricitatea universală liberă și naturală 
care nu poluează Pământul, corpul uman și nici sufletul. Tehnologia artificială din timpurile 
moderne funcționează la o frecvență de 50-60 Hz, în funcție de țara în care electricitatea este 
produsă. Majoritatea țărilor vestice folosește electricitate de 400 TWH. Există o mare 
cantitate din această electricitate artificială care ne înconjoară în orice moment. Această 
otravă artificială este acum esențială supraviețuire populației. Cu o asemenea creație 
otrăvitoare, nu este surprinzător că frecvența globală a luat-o razna, deopotrivă cu frecvență 
oamenilor care trăiesc în ea. În același timp cu progresul și confortul, aceasta dus cu ea o 
mulțime de boli fizice și spirituale care afectează în mod semnificativ puterea gândului și a 
sufletului. Asta a făcut omul modern s-o ia razna. Ne-a îndepărtat de conștiința noastră. 
  Totul în univers se mișcă datorită electricității (energiei), iar electricitatea este 
parte integrantă al întregului univers. Este de asemenea foarte importantă pentru o mulțime 
de Ființe care există și se mișcă în interiorul acesteia cu ajutorul vibrației, frecvenței și puterii 
gândului. Electricitatea este parte corpului nostru. Fiecare parte a corpului funcționează la o 
frecvență diferită (așa cum sunt inima, rinichii, plămânii sau creierul). Deși diferitele părți ale 
corpului funcționează la diferite frecvențe, frecvența generală întregului corp, ca întreg, este 
7,83 Hz. Este interesant că și Pământul funcționează la o frecvență generală de 7,83 Hz, care 
simbolizează viața (7 + 8 + 3 = 18 care, în ebraică, simbolizează viața, prin raportarea la literele 
alfabetului ebraic). Am mari îndoieli ca asta este o coincidență. Corpurile noastre reprezintă 
sisteme electrice, iar sistemele noastre neuronale se comportă precum firele care conduc 
electricitatea. Această electricitate vibrează prin corp cu ajutorul apei, care reprezintă 
aproximativ 70% din corp. Este important de menționat că Pământul conține 70% apă, exact 
ca și corpul omenesc. Și în legătură cu acest aspect am mari îndoieli c-ar fi o coincidență. Apă 
vibrează la frecvența de 100 THZ, care simbolizează Unicul, Unul (1 + 0 + 0 = 1 care 
simbolizează Unimea) care guvernează tot și toate. Soarele operează la frecvența de 5,9642 
GHZ. 

5+9+6+4+2 = 26 
2+6 = 8 

26 (care reprezintă, în Gematria, valoarea numerică a cuvântului „Yehova”, care înseamnă 
Dumnezeu în ebraică) simbolizează puterea Divină (Dumnezeu) care este infinită. 8 
simbolizează infinitul (o simplă privire asupra numărului „8” este edificatoare). Toate aceste 
numere se potrivesc cu conversia lor din alfabetul ebraic (care era folosit și de către Faraoni). 
Cred cu tărie că această conversie al tuturor acestor numere nu este o coincidență. 
   Întregul univers și tot ce se află în univers își ziua forța vitală și existența din 
electricitatea naturală, care este incomprehensibilă pentru noi. Energia fundamentală ai 
electricității apărute natural este aceeași energie fundamentală intrinsecă gândului, fiecărei 
ființe vii, precum și construcției și funcționării piramidei. Acordându-ne cu energia 
constitutivă ce stă la baza electricității apărute natural, putem dezlega secretele creației și ale  
tot ce este sacru. 
   Gândul precede tot ceea ce este în univers. Gândul este parte integrantă a 
creației, atât spirituale, cât și materiale. Gândul este puterea care unește întregul univers, 
fiind inclusiv conexiunea dintre extratereștri, oameni, animale, plante, Fatasol și Dumnezeu 
însuși. A propos, noi, oamenii, pe cel mai de jos nivel de conștiință înaintea plantelor. Chiar și 
animalele ne-au depășit. Oamenii de astăzi se află la un nivel extrem de scăzut, departe de 
cea de-a cincea dimensiune. Gândurile curate și pure ne pot aduce la conștiința eternă 
necesară pentru a activa nu doar piramidele, ci și întregul univers. Codul Piramidei este parte 
a secretului universului; în secret pe care îl putem afla doar atingând nivelul de conștiință 



potrivit. Încă din timpurile faraonilor, ființele umane erau cunoscute drept rasa care a 
contaminat rasa Fatasol. 
 

Fiecare Piramidă primește, furnizează, absoarbe, transmite și depozitează EMP 
și EMLP. 

Fiecare Piramidă se deplasează folosind magneții aflați la baza ei, energia 
Soarelui și puterea gândului celor care o operează. 

 Fiecare Piramidă, indiferent de mărimea sau localizarea ei, poate zbura la orice 
distanță în spațiu sau timp. 

 Fiecare Piramidă este construită din piatră (rocă), care simbolizează suprafața 
Divină, Pământul. 

 Fiecare Piramidă este construită și așezată la un unghi anume ( 51 °) față de 
zodiac, Soare și Steaua Nordului. 

 Fiecare Piramidă conține 18 lumini laser care simbolizează energia Divină și 
lumina Divină, cu una îndreptată întotdeauna către Apex iar restul către bază. 

 Fiecare Piramidă și suprafețele sale divine sunt îndreptate și conectate cu 
vânturile cerești și direcțiile acestora: Nord, Sud, Est și Vest. 

 Fiecare Piramidă fiecare piramidă este o navă spațială independentă, iar unele 
dintre ele mai servesc și drept nave-mamă. 

 Fiecare Piramidă are un subsol masiv care-i adăpostește instrumentele, 
aparatele, mașinile și navele spațiale. 

 Fiecare Piramidă are camere ascunse și tunele în interiorul ei (în special 
dedesubtul ei). 

 Fiecare Piramidă conține istoria și documentele sale (folosind alfabetul ebraic) 
gravate pe pereții interiori din camerele secrete folosindu-se tehnologia laser. Gravurile 
dezvăluie scopul piramidelor, Codul Piramidei și codul care o activează. 

 Fiecare Piramidă poate de asemenea să se micșoreze prin deplasarea pietrelor 
și rocilor de la baza ei către interiorul acesteia. 
  Fiecare Piramidă este independentă, fără a depinde una de cealaltă; totuși, 
toate sunt conectate cu Lumina Eternă. 
  Piramidele există ca structuri și pe alte planete din univers și funcționează în 
același fel ca și cele de pe Pământ, cu sigura diferență a nivelului gravitației care variază de la 
planetă la planetă (planeta Pământ este singura planetă unde piramidele am devenit o 
destinație turistică dezolantă și plictisitoare).  
  Fiecare Piramidă poate manipula natural forțe, așa cum e gravitația, în orice 
fel dorește cel care o operează. 
 

STEAUA PIRAMIDĂ 
 

   Fiecare stea din întregul univers este un cerc, cu excepția uneia singure, 
cunoscută ca Steaua Piramidă. Ca și celelalte stele, ea s-a deplasat timp de eoni în directă 
legătură cu zodiacul și constelațiile lui, deși are formă de piramidă. Steaua Piramidă deține 
viață, dar nu în accepțiunea înțelegerii noastre limitate. Doar sufletele merituoase care 
îndeplinesc condițiile/standardele înalte ale puterii supreme pot ajunge pe Steaua Piramidă. 
Steaua piramidă și toate piramidele de pe pământ au fost făcute, create și funcționează cu 
ajutorul înlăturării timpului și spațiului, precum și combinând puterea gândului cu tehnologiile 
fizice ale EMP și EMLP. 



PUTEREA GÂNDULUI 
 
   Singurul lucru din întregul univers care este mai rapid decât viteza luminii și 
viteza sunetului este gândul. Extratereștrii și ființele umane care operează navele spațiale 
(Piramidele) își activează aparatul de zbor cu ajutorul gândului combinat cu energia corpului. 
De exemplu, operatorul unei nave spațiale își folosește mâinile pentru a proiecta energia lui 
spirituală interioară în scopul de a propulsa un aparat fizic prin puterea gândului său. Factorul 
principal al vitezei incomprehensibile a navelor spațiale, atât astăzi, cat și în vechime, este 
gândul. Este important de subliniat că Fatasol, în timpurile străvechi, gândeau la o vibrație 
mult mai înaltă și în consecință erau capabili să genereze acțiunii fizice care păreau 
supranaturale pentru noi, potrivit înțelegerii și conștientizării noastre limitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERA IUBIRII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  Nădăjduiesc că această documentare ți-a oferit o înțelegere generală asupra 
structurii fizice și spirituale a piramidei și învățăturilor ei. Sunt conștient că este dificil de 
înțeles adevărata esență fără cunoașterea și înțelegerea diferitelor coduri, dar sper că va veni 
curând ziua întreaga lume va avea acces la secretele creației, la codurile și diferitele formule, 
pentru ca toți să putem ajunge în Era Iubirii cu sufletul împuternicit. Aceasta ne va conduce 
către Iubire pură, adevărată liniște și pace peste toată umanitatea. Această documentare, 
spre deosebire de cartea „Razele Luminii”, a fost scrisă fără niciun cod cu excepția părți în 
care încerc să explic esența Codului Piramidei (dar nu există coduri în versiunea în limba 
engleză; și nici în cea în limba română – n.trad.).  veni și ziua în care unele coduri vor fi 
dezvăluite tuturor și înțelegerea acestui material va fi mai ușoară. Cu toții vom fi capabili sa 
aplicăm cunoștințele și înțelegerea din acest document atât în lumea fizică cat și în cea 
spirituală. 
  Tot ceea ce este scris aici provine exclusiv din amintirile mele din trecutul 
îndepărtat și din ghidarea pe care am primit-o și experimentat-o în ultimii zece ani. Cum am 
mai arătat, pe măsură ce învăț, observ și experimentez, realizez că nu înțeleg nimic și sunt 
încă în fazele incipiente ale călătoriei mele. Cel puțin găsesc confort în a ști că ne găsim pe 
Calea cea dreaptă către Era Iubirii după care tânjim fără să știm. Sunt multe secrete și 
misticism în lumea noastră, iar dezvăluirea acestora face parte din minunata noastră 
călătorie. Trebuie să îmbrățișăm acest proces cu iubire și să ne continuam drumul către 
împlinirea destinului nostru. Într-o bună zi, va fi cu toții demni și vom ajunge la Steaua 
Piramidei, o lume a adevărului, păcii și iubirii. 
   Această documentare m-a condus către noi perspective. M-a făcut să mă 
gândesc la actuala mea reîncarnare și la multe alte reîncarnări, mai cu seama la prima mea 
încarnare din anul 2448 potrivit calendarului ebraic (1312 Î.C. potrivit calendarului gregorian). 
M-a deschis către noi canale de gândire și diferite moduri de înțelegere la care am ajuns în 
ultimii 10 ani, ca urmare a incredibilei mele călătorii care a început la 29 ianuarie 2010. Acum 
înțeleg de ce Rabbi AA nu mi-a permis să relatez despre prima mea încarnare în același timp 
cu multe alte reîncarnări. Lumea nu este încă pregătită să înțeleagă/digere adevărata natură 
a lumii în care trăim. Nici eu însumi nu sunt pregătit pentru Era adevărului și Iubirii. Eu sunt O 
mică parte a Sistemului Luminii TLS și din tot ce experimentat, văzut și în sfârșit, înțeleg că 
încă mă aflu în stadiile de început. Ceea ce nu cunosc depășește cu mult ceea ce știu. Ceea ce 
nu înțeleg depășește cu mult ceea ce înțeleg. Conștiința mea este încă redusă în comparație 
cu marile spirite pe care am avut privilegiul să le cunosc în viața mea. Așa cum te-ai putea 
aștepta, conștiința mea s-a înălțat după scrierea acestui document. Acum văd lucrurile puțin 
diferit, dar totuși mai am cale lungă de parcurs. 
 

UN NOU NIVEL AL CONȘTIINȚEI 
 

   Prin intermediul însărcinării și misiunii mele actuale, am ajuns la un nou nivel 
de conștiință, ceva ce nu am mai experimentat înainte. La data de 6 februarie 2020, o parte 
din familia mea de suflete, împreună cu mine, am primit ordinul se executa unele acțiuni. În 
pofida rezistenței mele de la început, am fost trimis într-una dintre cele mai secrete și 
periculoase misiuni ale vieții mele și sper din toată inima ca fructele acesteia să se vadă 
curând. E posibil chiar să se vadă public în întreaga lume cu intenția de a opri răul, 
animozitățile și corupția existente în prezent pretutindeni, în timp ce majoritatea oamenilor 
este încă „adormită”. Sunt convins că expunerea adevărului va conduce mult mai repede 
oamenii de pe Pământ către o nouă și mai în altă conștiință, care la rândul ei va duce întregul 



univers către Era Iubirii, iar lumea - către adevăr. În această lume, rasa, culoarea, cultura și 
religia vor fi irelevante. Va fi o lume fără o altă religie în afara Iubirii, în Era Iubirii și în lumea 
adevărului. 
  Mi-am dat seama că toate sufletele pe care le-am întrupat în toate 
reîncarnările mele sunt de fapt același suflet care se unește și se desparte, așa cum este dat, 
de la Ființă la Ființă, de la conștiință la destin și destinație. Mi-am dat seama că, de fapt, Rabbi 
AA este extraterestru. Dintr-o dată, am făcut legătura între toate evenimentele și 
experiențele prin care am trecut împreună și toate acțiunile și abilitățile lui. Era capabil să facă 
orice. Era omnipotent. Nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat și nu s-ar fi putut întâmpla 
dacă el nu ar fi fost un extraterestru sau o ființă supranaturală. Deodată mi-am dat seama că 
el, de fapt, m-a indus în eroare tot timpul, încă de la prima noastră întâlnire (într-un sens 
pozitiv, desigur). El știa mereu totul și era întotdeauna pretutindeni. El nutrea iubire pe care 
numai o ființă supranaturală o poate oferi. Cred același lucru și despre „Adam”. E ciudat 
pentru mine să scriu aceste lucruri, dar, deodată, văd și accept lucrurile în mod diferit. Inițial, 
relația mea cu „Adam” fost mai apropiată și mai puternică, dar la scurt timp după ce m-a 
prezentat lui Rabbi AA, a dispărut. O mare parte din instruirea și cunoașterea pe care le-am 
primit s-a întâmplat în ultimii 10 ani, direct de la Rabbi AA și organizația TLS. Știu că atât Rabbi 
AA, cât și „Adam” se află în Steaua Piramidă. Mai știu și înțeleg că noi toți tânjim inconștient 
să ajungem acolo într-o zi. Conștiința noastră se va schimba în viitor apropiat, ceea ce ne va 
conferi perspective noi care ne vor conduce pe Calea potrivită. Cine nu se va ridica la nivelul 
de cunoștințe potrivit va dispărea pur și simplu din univers, fără nicio posibilitate de a se 
reîntoarce prin reîncarnare. 
  Sunt multe alte subiecte și secrete despre care îmi este permis să vorbesc sau 
să relatez în scris, pentru mai multe motive. Încă nu înțeleg de ce, dar cel puțin sunt conștient 
că există un motiv. Totodată, știu și că nu trebuie să știu totul. Există lucruri ascunse pe care 
nu le înțelegem și despre care nu va trebui niciodată să întrebăm sau să investigăm. Timpul 
își va urma cursul și ne va îndrepta spre destinul nostru din actuala reîncarnare. În decursul 
Erei Iubirii ne vom atinge ultima destinație și destinul final de a atinge Era Iubirii și Lumea 
Adevărului. 
  Scriind acest document, multe gânduri in actuala mea reîncarnare și din cele 
precedente mi-au venit în minte. Este posibil oare ca și eu să fi fost un fel de extraterestru în 
prima mea încarnare? Este posibil ca eu, Jason sau unii dintre prietenii mei din organizație, 
cum ar fi Tina sau Orly, să fim forme extraterestre, dar să nu fim conștienți de asta? Este 
posibil ca eu pur simplu să nu-mi amintesc totul deoarece nu sunt pe deplin conștient? E 
posibil ca ei, prietenii mei să nu-și amintească până în momentul în care vor atinge nivelul 
potrivit de conștientizare? Evident ca nu-mi amintesc totul! Cred că cineva se asigură că eu 
nu-mi amintesc totul, din mai multe considerente. Cum este posibil ca eu să fi atins asemenea 
abilități înalte în reîncarnările mele trecute și să fi trăit o așa viață lungă dacă nu aș fi fost un 
descendent al Fatasol? Știu că Amram era o entitate supranaturală și de-aici trag concluzia că 
fiul său Menachem trebuie să fi fost parte a aceluiași sistem. Mă face să mă minunez și să 
întreb, de ce? Ce altceva nu-mi amintesc? Când voi primi informația necesară pentru a 
continua către scopul meu final și împlinirea destinului meu? 
 

DISONANȚA INTERIOARĂ 
 

  Resimt în mod constant o disonanță între informația din amintirea mea și 
mențiunile lui Rabbi AA privind stăruința sa asupra Torah drept cuvânt al adevărului și cuvânt 



al lui Dumnezeu. Înțeleg și cunosc faptul că Torah a fost scrisă și structurată cu ajutorul unui 
cod pe care nu-l cunosc. Știu că ea nu reprezintă o simplă carte de istorie. Disonanta mea 
există deoarece știu că povestirea concretă nu este așa de veridică precum crede toată lumea. 
Există multe contradicții între ceea ce-mi amintesc, ceea ce știu, ceea ce este scris și ce am 
învățat la școală. Am o problemă cu mulți lideri spirituali, cum ar fi Moise, în legătură cu felul 
în care el este portretizat în opoziție cu ceea ce știu eu că sunt în plată realitate. Nu am înțeles 
niciodată insistența lui Rabbi AA și apărarea Scripturii, deși amândoi știam adevărul care 
contrazice scriptura. La toate dezacordurile sau întrebările pe care l-am avut, răspunsul era 
întodeauna același: „Învață și vei afla”. Nu mi-a plăcut niciodată acest răspuns, dar îl înțeleg 
astăzi un pic mai mult. Fără a învăța și a înțelege Codul, nu pot ajunge la adevărul absolut. 
Încă de când eram copil, mi-am exprimat întotdeauna opoziția și câteodată chiar antipatia 
față de scriptură, dar n-am înțeles niciodată de ce. Multe lucruri nu aveau înțeles pentru mine. 
Ba chiar mă supărau. Toată lumea mă privea ca pe un mare eretic. Se pare că subconștientul 
meu era în opoziție cu/se lovea de conștiința și cunoașterea mea de copil. Întotdeauna mi-
am manifestat opoziția față de lecțiile biblice când eram la școală. În copilărie, le puneam 
mereu întrebări dificile tatălui meu (care era aproape expert în biblie) și profesorilor mei. 
Nicio dată n-am primit un răspuns care să mă satisfacă. Se găsea întotdeauna câte un rabin 
care să-mi spună că nu am voie să întreb nimic. Erau lucruri precum circumcizia pe care 
trebuia să le accept ca norme elementare și ca parte ai existenței mele de suflet evreiesc. 
   Însuși termenul „Evreiesc” (Yehoodim) generează un conflict interior în mine 
ca urmare a cunoașterii și amintirilor din trecutul meu. În ebraica, termenul „Yehoodim” 
înseamnă „poporul Evreu”. Pe de altă parte, termenul „Ye-oodim” înseamnă „poporul 
destinului” (poporul ales). Termenul „Ye-oodim” s-a născut imediat după ce Torah a fost dată 
pe Muntele Sinai (un eveniment care nu e nici el descris în mod corect, cu acuratețe). „Ye-
oodim” este un termen ce vine din rădăcina cuvântului „destinație” („Ya-ad”, în ebraică). Până 
în ziua în care națiunea evreiască a primit Torah, ea se numea Evrei sau Israeliți. Alfabetul 
ebraic era deja în ființă, încă înainte de vremea Faraonilor. Dovada acestui lucru este că 
literele acestuia se găsesc în inscripțiile de pe multe pietre din camerele ascunse ale 
piramidelor. 
   Noi, Ebraicii, de fapt nu suntem „Yehoodim”, ci suntem „Ye-oodim”. Acesta 
înseamnă că noi ne aflăm întotdeauna pe drumul către destinul nostru, Era Iubirii. Cuvintele 
„destinație”, „destinația mea” și „destinul nostru”, în ebraică, toate provin din aceeași 
rădăcină („Ya-ad” în ebraică, tradus în engleză drept „destinație”). Ia aminte că schimbarea 
din „Yehoodim” în „Ye-oodim” este o schimbare de o literă în ebraică, dar asta alterează 
întregul înțeles, întreaga esență și energie ale cuvântului, deși ambele se pronunță în același 
fel. 
   Termenul s-a schimbat în timp din „Ye-oodim” în „Ye-hoodim” din două 
motive. Primul motiv este acela că termenul „Yehoodim” este format din rădăcina cuvintelor 
„Yehuda”, „Hodaya” și „Jehova” („Yehova” în ebraică) care exprimă Ființarea noastră și 
Ființarea Creatorului. Aceasta determină oamenii să se simtă, din punct de vedere psihologic, 
aproape de Creator. Dumnezeu își experimentează Ființarea prin intermediul Ființării noastre, 
ceea ce înseamnă că el experimentează existența în Univers și viața prin intermediul nostru.  
  În opinia mea, a doilea motiv al schimbării din „Ye-oodim” în „Yehoodim” este 
acela de a altera codul bibliei (pe care eu nu îl dețin în prezent) într-un fel care a conferit și 
continuă să confere conducătorilor și liderilor spirituali capacitatea de a controla, educa și 
conduce oamenii, permanent. Asta a fost vital succesului națiunii evreiești în a-și atinge 
destinul încă înainte de Torah, ebraicii neducând vieți pe deplin morale. De exemplu: incestul, 



crima și furtul erau probleme obișnuite în societatea sclavagistă ebraică (ără a avea 
consecințe legale), adâncind mai târziu separarea dintre ei și Divinitate; o separare între finit 
și infinit pe care liderii spirituali ai poporului erau obligați s-au rezolvat în scopul de a se putea 
atinge destinul colectiv al acestuia. 
  Ca să poată scoate pe Ebraici in acest mod corupt de gândire și comportament, 
liderii spirituali au trebui să adopte un nou sistem de conducere care i-a făcut să schimbe „Ye-
oodim” în „Ye-hoodim” pentru a-și putea atinge scopul și misiunea de a determina poporul 
să primească și să absoarbă un nou nivel de conștientizare, pe parcursul mai multor etape 
prin care au trecut și pe care le-au experimentat și care în cele din urmă îi vor aduce în Era 
Iubirii. Toate acestea au fost îndeplinite cu ajutorul noii cărți de legi, Torah! Torah lui Moise 
și a Israeliților au fost date de Divinitate și Moise, în beneficiul Israeliților și al Pământului, ca 
întreg. Capacitatea de îndruma și conduce a fost adesea folosită abuziv de-a lungul anilor, dar 
intenția inițială nu a fost una rea. Intenția inițială a fost aceea de îndrumare, iar nu de control. 
Sentimentul de a fi aproape de creator a dat conducătorilor și liderilor spirituali o putere de 
îndrumare și control mai mare asupra poporului, sub toate aspectele. În calitate de 
conducător sau lider spiritual, era întotdeauna mai ușor să arunci responsabilitatea asupra lui 
Dumnezeu, cu scuze ca „el a spus”, „el a ordonat”, „el a cerut” și așa mai departe. 
  În Gematria, „Ye-oodi” (scris în ebraică) are valoarea numerică 100 (1+0+0=1) 
ceea ce simbolizează Una și Singura Ființă, Lumina eternă (sau ceea ce numim Dumnezeu sau 
„Yehova”). „Yehova”, scris în ebraică, este echivalentul numeric al numărului 26 care este egal 
cu opt (2+6=8). Numărul 8, așa cum am mai arătat, simbolizează infinitul. În Gematria, „Ye-
oodi”, pronunțat pe litere în ebraică, are valoarea numerică 19 (1+9=10; 1+0=1) care 
reprezintă Unitatea și mai reprezintă uniunea dintre Ființarea lui Dumnezeu și Ființarea 
omului. „Yehoodi” pronunțat în ebraică are valorile numerice 35 și/sau 17, ambele însemnând 
8 (3+5=8; 1+7=8) ceea ce simbolizează infinitul. Cu alte cuvinte, Ființarea lui Dumnezeu este 
infinită, conectând și unind finitul și infinitul dintre oameni și cei asemenea lui și dintre oameni 
și Dumnezeu (Yehova). 
 
  Rabbi AA evita adesea să-mi răspundă la întrebări și la diversele polemici pe 
care le inițiam în timpul numeroaselor noastre conversații, folosind faimoasa lui frază „învață 
și ai să știi” sau asigurându-se că-mi amintește că sunt limitat. Ei bine, cu toții suntem limitați 
și drumurile noastre sunt lungi, dar destinul nostru colectiv și scopul nostru ca suflete nu sunt 
departe de a fi împlinite. 
 

UN VIITOR LUMINOS 
 

  Am sentimentul că într-un viitor nu prea îndepărtat cartea „Razele Luminii” va 
fi publicată și cred că acest document este posibil să devină un apendix/o anexă al acesteia. 
Nu sunt sigur că se va întâmpla în timpul vieții mele dar în orice caz rog pe toți cei care dețin 
acest document sau cartea „Razele Luminii” să nu transmită sau să publice nimic fără 
permisiunea mea prealabilă cât timp sunt în viață. Pentru anumite motive, înclin să cred că 
misiunea publicării va cădea în sarcina dragului meu prieten, Jason. Și în situația în care nu se 
va întâmpla așa, este în regulă. Sunt sigur că această carte va fi publicată într-o bună zi, în 
ciuda obiecțiunilor mele personale. Rabbi AA mi-a explicat că nu pot controla nimic și ceea ce 
trebuie să se întâmple se va întâmpla. La urma urmei, el are întotdeauna dreptate! Mă 
enervează că el are întotdeauna dreptate, dar adevărul este adevăr. Pe scurt, vreau să ne 
doresc tuturor și să ne binecuvântez pe toți cu noroc, binecuvântări și abundență pe drumul 



către Era Iubirii, prin intermediul călătoriei noastre în Era Luminii, în lumea adevărului, întru 
împlinirea țelului nostru și destinului nostru finale, de abundență fără sfârșit, Lumină, Pace și 
Iubire! Până la urmă, noi experimentăm vieți fără sfârșit, într-un univers care nu are nici 
început nici sfârșit!!! De fapt, este un univers fără timp sau care a existat întotdeauna, există 
mereu ce va exista întotdeauna ca parte a corpurilor noastre, a sufletelor noastre și-a 
conștiințelor noastre, de-a pururi. 
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