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„Limba este cartea de nobleţe 
a unui neam.“
Vasile Alecsandri

„Iubirea mişcă 
Soarele şi celelalte stele.“

Dante Alighieri, „Divina comedie“
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Cuvântul editorului
Editura Globart Universum din Montreal, Canada, deşi aflată la 

o mare distanţă geografică de ţara mamă România, este una dintre 
editurile din diaspora care ţine să publice şi să promoveze scriitorii 
români din întreaga lume oriunde s-ar afla, înţelegând să-şi aducă 
astfel propria contribuţie în promovarea şi susţinerea literaturii, a 
culturii şi a spiritualităţii româneşti în lume.

Aflându-ne la cea de-a treia aniversare dorim să păstrăm tradi-
ţia şi să marcăm aceste frumoase aniversări prin realizări literare 
de excepţie. Dacă la aniversarea unui an de la înfiinţare am sărbă-
torit prin lansarea revistei tipărite POEZII PENTRU SUFLETUL 
MEU, revistă de literatură artă şi cultură a românilor de pretu-
tindeni, iar la aniversarea de doi ani am sărbătorit prin lansarea 
antologiei UNIVERSUM antologie de literatură contemporană a 
autorilor români de pretutindeni în cinci volume, iată ca acum a 
venit vremea să marcăm împlinirea a trei ani de activitate prin lan-
sarea antologiei cu titlul GALAXY antologie de ecouri literare, au-
tori români contemporani.

În cele patru volume ale antologiei Galaxy veţi găsi creaţii lite-
rare de excepţie, într-o gamă diversificată de poezii, proză, eseuri, 
piese de teatru, poveşti, aforisme, epigrame, ghicitori etc., ce vă 
vor purta într-un periplu de frumos şi bucurie prin fascinanta lume 
a slovelor. Un periplu ce va oferi cititorului satisfacţia de a desco-
peri fărâme din abundentul har divin cu care au fost înzestraţi.

Creaţia literară indiferent de genul literar şi de tematica abor-
dată, reprezintă comoara sufletului scriitorului, este modul prin 
care scriitorul trăieşte, respiră, se exprimă şi se adresează lumii, 
el creează pentru că aşa crede şi simte, sau aşa i-a fost hărăzit 
de Dumnezeu. Darul său este o ofrandă pe altarul creaţiei, este 
un deschizător de drumuri şi un aducător de lumină, antrenând 
nemărginita energie a slovelor într-un ritm sublim, presărat cu in-
finite sclipiri sufleteşti
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Poetul prin versurile sale unifică celestul şi realul, ziua cu noap-
tea, natura cu fiinţa, spiritul cu inima, pământul cu cerul pe ritmici-
tatea corzilor diamantate ale inimii,dansând la nunta creaţiei într-o 
armonie a iubirii universale, căci aşa cum spune Dante Alighieri 
în „Divina Comedie“, „Iubirea mişcă Soarele şi celelalte stele“ iar 
toate acestea curg dintr-un izvor infinit şi nesecat al creaţiei. 

Autorii, izvoare nesecate de frumos, vă invită să participaţi la 
acest dans al constelaţiilor cuvântului, plămădit din lutul iubirii 
eterne, într-o coregrafie unică cu tematica universală. 

Abordarea unei tematici universale dă şansa fiecărui scriitor să 
strălucească precum un astru pe bolta literaturii contemporane, să 
aştearnă pe filele de carte din faţa cititorului, creaţiile pe care le 
consideră potrivite, fie ca sunt cele mai noi creaţii ale sale sau cele 
pe care doreşte să le lase „moştenire“ generaţiilor viitoare.

Fiecare scriitor sau poet este acel fascicol de lumină divină, 
care luminează prezentul şi viitorul, fiindcă operele sale literare nu 
mor odată cu sfârşitul vieţii sale pământeşti continuând să dăinuie 
peste veac oferind viitoarelor generaţii o bogată şi variată comoa-
ră literară 

Stele ale literaturii române contemporane din întreaga lume 
şi-au dat mâna şi s-au unit într-un ecou al talentului literar, spre a 
străluci în antologia GALAXY

Vă invit, dragi cititori, să vă îmbogăţiţi spiritul şi sufletul cu 
aceste superbe creaţii ce vă sunt dăruite din inima! 

Johnny Ciatloş-Deak
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CORINA VLAD
Statele Unite ale Americii

Mottoul care mă defineşte:

„Nu contează ceea ce faci, ci câtă 
dragoste pui în ceea ce faci.“

(Maica Tereza)
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EU, cea care SUNT
M-am născut din focuri vii,
Cu sclipiri de cer în ochi
Şi cu doruri pribegii
Peste-al veacului pridvor.

M-am născut dintr-o lumină
Într-un rai sfinţit de viaţă,
Ca o floare în grădină
Peste timpuri îndrăzneaţă.

Să fiu rază-n răsărituri, 
Printre jocuri să-mi cânt rostul, 
Apusuri sub clar de lună
Să-mi deschidă orizontul.

Ca un vânt pe umeri goi
Să mă rătăcesc prin crânguri,
Prin furtuni scăldate-n sloi
Să trec paşnică prin gânduri.

Să fiu Eu cea care sunt 
Şi nu alta ce nu este,
Să ard focul viu, profund, 
Să mă ţes într-o poveste!

AZI

AZI sunt ceea ce simt,
Azi sunt ceea ce iubesc,
Azi sunt ceea ce visez,
Azi sunt ceea ce gândesc,
Azi sunt ceea ce fac,
Azi sunt ceea ce îndrăznesc!
Azi SUNT!
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La porţile sufletului

La porţile sufletului mă opresc şi bat, 
Îmi iau porţia de fericire,
Rămân să simt în mine strigătul vieţii!
Da, sunt tot Eu! 
Îmi aştern sufletul în trup,
Îmi odihnesc obrajii în mâini,
Mă îmbrac în rochia de vise
Şi pornesc spre răsărituri 
cu un curcubeu de lumină în priviri:)
Îmi pot continua călătoria prin clepsidra timpului 
fără să împachetez iluzii…

IUBESC 

Iubesc oamenii pentru că sunt o fiinţă socială,
Iubesc muzica pentru că sunetele mă armonizează,
Iubesc cuvintele pentru că ele îmi vorbesc,
Iubesc liniştea pentru că în ea mă ascult,
Iubesc cerul pentru că mă priveşte necondiţionat,
Iubesc stelele pentru că mă fac să visez,
Iubesc soarele pentru că mă luminează zi de zi,
Iubesc râurile pentru ca îmi leagănă gândurile,
Iubesc ţărmurile pentru că îmi modelează paşii când 
se plimbă agale,
Iubesc pădurile pentru că mă energizează,
Iubesc copacii pentru că mă sprijină şi mă ascultă,
Iubesc stâncile pentru că îmi arată cum să mă înalţ,
Iubesc pietrele pentru că mă învaţă că fiecare suntem diferiţi,
Iubesc pentru că trăiesc 
Căci dacă n-aş trăi, n-aş putea iubi!
IUBESC!
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Metamorfoza

Fiecare clipire transformă secundele, 
Ceasul minunii de a fi.
Mă trec şi mă petrec călător prin povestea fiinţei mele 
Când mai molcomă, când mai vijelioasă
După cum bate vântul.
Căci niciodată nu ştii 
În ce abis mai cazi 
Dar te ridici 
Căci eşti măreţ!
Metamorfoza te recreează 
Şi cu fiecare clipire devii altul 
Mai curat sau... mai decăzut 
Depinde de unde priveşti:
Tu alegi!

Amalgam de anotimpuri

Ieri savuram parfumul din flori,
Chiar ieri păşeam desculţă prin culori,
Parcă ieri mă răsfăţam strângând în braţe frunze 
Şi îmi trăiam iubirea fără scuze.

Azi ninge printre ramurile toamnei,
Iar vara-şi deapănă polenul poamei,
Eu dorurile le închid în sfânta carte 
Şi mă avânt în clipă mai departe.

Cu ochii plini de tot înaltul
’Nainte mă pornesc să îmi fac saltul,
Să trec senin prin anotimp 
Şi de ce nu, şi-n contratimp!
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Monolog

Mă rătăcesc prin gânduri treze 
Copil rebel dar şi cuminte 
Trăiri fugare sau şoptite
Pe corzi de-aducere aminte.

Mă perindez printre destine
Prin zarea fără inhibiţii, 
Zâmbesc şi plâng şi parcă-i vis aş crede 
Oh, nu, e starea mea de veghe!

Să fie Eu care iubeşte
Sau Dorul meu sedus de astre
Străfulgerat de clipe grele 
Dar renăscut din mări albastre…?

Creator 

Învinge-ţi teama din nămeţii vieţii 
Chiar dacă munţii par mult prea înalţi, 
Priveşte ghioceii, ia seama cum se nasc
Din frăgezimea lor ei mai prind glas.

Serbează clipa vie cum mantia-şi desface, 
Primeşte-o ca pe-o zâna născută-n miez de noapte,
Striveşte-i gheaţa iernii cu harul ziditor
Şi ia aminte, OM, că tu eşti creator.

De frigul interior te-ncărunţeşte aspru,
Adu-ţi aminte cum cândva era un astru,
Primeşte-l cu iubire ca taina dintre muguri,
Renaşte cu candoare precum seva din struguri!



12 GALAXY • vol. 1

A Fi
Bucuria de A FI,
Suprema salvare,
Prin a fumului drum,
Dulce scăpare!

Raze de cer,
Covor peste nori,
Heraldice vise 
Împlinite de zori!

Umbre uitate,
Pe trupuri de ieri,
Himere strivite
Cu noi mângâieri!

Puterea de-a FI, 
A sufletului torţă,
Giuvaerul din noi,
A vieţii credinţă!

Copilăria 
Copilăria e o stare
Ce arde-n sufletu-ntrupat,
Când tu alegi de vrei să zbori prin ani...
pe-un cal înaripat!

Copil am fost, sunt şi voi fi
Chiar dacă anii curg făr’ ezitare
Căci focul arde-n trupul viu 
Ca un jar ce moarte n-are!

Să fim copii în fiecare zi,
Să credem în lumină dis-de-dimineaţă 
Şi chiar de jocurile-s repezi
Să poţi să le trăieşti cu viaţă!
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Te voi iubi
Te voi iubi în prag de primăvară
Când dorul meu purtat de mărţişoare 
Va poposi la tine-n călimară 
Scriindu-ţi versuri prinse-n inimioare.

Te voi iubi în veri înmiresmate
Când pulsul meu, galop peste ogoare
Va fi un stol de raze-nflăcărate
Şi-o lampă ce-ţi citeşte dintr-o carte.

Te voi iubi în toamna aurie
Chiar dacă ploile vor inunda rebele,
Voi fi o frunză fără pribegie
Pe trupu-ţi îmbrăcat în praf de stele.

Te voi iubi în iernile-amorţite
Când fulgii aşternuţi pe chipul blând 
Se vor topi-n privirile smintite
Uitând de rostul ce-l plimbau prin gând.

Nu uita!
Să treci graţios prin vremuri 
Prin iubire şi speranţă,
Să fii calm când te cutremuri
De cele ce-ţi iau din viaţă!

Să fii vultur peste vârfuri
Când prăpastia-i prea mare,
Sau Luceafăr printre astre
Chiar de cerul nori mai are.

Să treci arca peste valuri 
Când piraţii-s fură cârma,
Să răzbeşti liber prin veacuri
Căci pe maluri tu eşti spuma...!
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Eşti TOTUL

Eşti visul ce îmi dă fiori,
Cerul senin de după nori,
Eşti lumina de pe-o rază
Şi speranţa ce pulsează.

Eşti focul viu la mine-n piept,
Rostul din zori, gând înţelept,
Eşti secundă peste timp,
Eternul tânăr anotimp.

Eşti felinarul de la geam,
Luceafărul atemporal,
Eşti refugiul în impas
Când tristeţea îmi dă glas.

Eşti balsamul dintre flori,
Ecou şoptit în pas de zbor,
Soare şi nori la bine şi rău,
Văpaia din sufletul meu.

Să pot 

Să pot să sper chiar izolată-n casă,
Să mulţumesc de pâinea de pe masă,
Să pot să cred chiar dacă-i frig afară
Căci visul meu are aripi de vară,
Să pot gândi chiar dacă sunt în ceaţă,
Să pot iubi căci inima e trează,
Să pot zâmbi chiar dacă am un dor,
Să pot să râd căci totu-i trecător,
Nimic nu mai contează când sufletu-i uşor, 
Cu ochii mei senini voi fi biruitor!
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Lasă-mă 

Lasă-mă să-ţi fiu eu raza
De care să te-ncălzeşti,
Lasă-mă să-ţi fiu eu steaua 
Ce-n nopţi albe s-o priveşti.
 
Lasă-mă să-ţi fiu eu muza
Într-un vers de poezie,
Să-ţi fiu nota muzicală
Într-o piesă de iubire.

Lasă-mă să-ţi fiu eu perna
Pe care să te-odihneşti,
Lasă-mi lacrima să cadă,
Cu buza să o strivesc.

Lasă-mă să-ţi fiu eu braţul,
Să te sprijin la nevoi,
Inima să-ţi cos cu acul
Şi să te prefac în... NOI.
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ÁRPÁD TÓTH
România

Mottoul care mă defineşte:

„Bunul Dumnezeu ne iubeşte.“
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Pacea să curgă pe Pământ

Pacea să curgă pe Pământ
Ca izvorul din pădure,
Omul prin dulcele-i cuvânt,
Doar iubirea să o fure!

Să o disperseze toată
Cu pacea sufletului său,
Universul dintr-odată,
Va fi ferit de orice rău!

Căci pacea şi fericirea…
Mama Natură, iubirea,
Vor susţine Universul,
Frumosul, cultura, versul!

Ştiu ce trebuie să fac

Ştiu ce trebuie să fac, să te iubesc mai mult,
Florile inimii tale să le ascult
Fiecare petală este o dorinţă...
Care respectă a omului voinţă.

Trăiesc în armonia iubirii divine,
Dumnezeu îmi spune ce fac rău, sau bine,
Palmele-mi vorbesc, căci mintea mai şi greşeşte,
Briza răcoroasă, mă călăuzeşte.

Cine mă trădează, spunând orice minciună,
Vorba-i nefondată duce la furtună,
Dar strălucirea unei inimi printre spini...
E lăcaşul unde Divinului te-nchini!



 GALAXY • vol. 1 19

În inimă să-ţi faci un loc şi pentru tine,
Unde stă Divinul, care te susţine,
Parfumul petalelor florilor divine
Să se răspândească-n... ziua care vine.

Lăsaţi dragostea să vă cuprindă

Lăsaţi dragostea să vă cuprindă,
Cea izvorâtă din inima mea,
Iubirea pură sclipind ca o stea,
Din compasiunea mea profundă.

Lăsaţi dragostea să vă cuprindă,
Să vă inunde fericirea cum vrea,
Ştiind că viaţa-i frumoasă, dar grea,
E sufletul pur dintr-o oglindă.

Primiţi euforia divină
Şi iubiţi orice pe acest Pământ,
Respectând al Divinului cuvânt…
În a Dumnezeului grădină!

Dragile mele colege

Dragile mele colege
Mi-e dor de voi pe zi ce trece...
Mi-e dor de parcul înverzit,
De nuferii lacului vrăjit.

Mi-e dor de dealul cetăţii
Să-l urc în zorii dimineţii
Pe poteca şerpuindă,
Să văd satul ca-ntr-o oglindă.
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Şi de apa Gurghiului
Să mă plimb de-a lungul râului
Într-o zi de primăvară,
Printre sălcii în prag de seară.
Mi-a dor de dealul viilor,
De gălăgia copiilor,
De florile din curtea şcolii,
Să stau pe bănci ca în fotolii.
Mi-e dor de eleva blondă
Care încerca să-mi ascundă
Al ei zâmbet fermecător,
Cu-n glas dulce, mângâietor.
Cu păru-i lung şi ondulat...
Amintindu-mi de ce s-a-ntâmplat
Când m-aştepta şi nu m-am dus...
Când sentimentelor m-am opus.
Ştiam că mă îndrăgostesc!
Aveam emoţii să nu greşesc,
Căci aveam mult de învăţat
Şi nu doream să fiu influenţat!
Dragostea-mi dădea târcoale!
Era gingaşă ca o floare...
Cu ochi dulci şi frumuşică.
Adorabila păpuşică!
Dragile mele colege,
Mi-e dor de voi pe zi ce trece...
Mi-e dor de parcul înflorit...
Şi aleile m-au cucerit!
Mi-e dor de profesorii mei dragi
Care mi-au fost ca nişte magi,
De universalul panaceu...
Vraja anilor de liceu!
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Dumnezeu ne iubeşte

Dumnezeu ne iubeşte
Şi de noi se îngrijeşte,
El ne vrea doar binele,
Spiritul ne e sinele!

Ne-am născut pe-acest Pământ
Să respectăm al Lui cuvânt.
Zilele se duc şi vin...
Viaţa să nu fie un chin!

În viaţă să nu minţim,
Pe orice sfânt să-l preţuim,
Omul să nu-l doborâm,
Pentru bani să nu-l omorâm!

Câte zile vom avea,
Pe-acest Pământ cât vom şedea,
Să facem numai bine...
Să trăim cum se cuvine!

Dumnezeu ne iubeşte,
La greu nu ne părăseşte.
Creierul e limitat,
Chiar şi pentru un împărat!

Dumnezeu Creatorul
Iubeşte mereu poporul...
Îl îndrumă frumuşel,
Pe cel apropiat de El.

Ne dă şi libertate...
Când greşim face dreptate
Şi-i va pedepsi pe hoţi...
Dumnezeu ştie ce fac toţi!
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Am iubit Săcelele prea mult

Săcelele-i oraşul meu natal,
E de pe aici de prin Ardeal…
Unde mă duceam cu Pluguşorul,
Acum, bătrân, îi cam duc dorul.

Priveam pe drum cum treceau cu Capra…
Când eram prin clasa a patra,
Cu elevi din străzile vecine…
Băieţi şi fete concitadine.

La şcoală dansam şi Căluşarii
Şi ce iuţi eram, noi şcolarii,
Haţegana o dansam cu fete…
De-al lor zâmbet ne era sete!

Le respectam când eram cu ele…
Brunete… blonde frumuşele…
Dar când îţi era lumea mai dragă,
Dansul se termina în grabă!

Când juca Smărăndiţa lui Creangă…
O adora clasa întreagă;
Daniela îi juca rolul…
Ionel alerga cu Ceaslovul.

Eram bucuroşi să fim în piesă,
Priveam pe furiş vreo prinţesă
Care stătea şi se uita la noi,
Când piesa de teatru era în toi.

Târgul feciorilor ne era drag,
Urcam un deal cu câte un steag,
Un steguleţ mic, dar din hârtie…
Bucuroşi… Ce mai copilărie!
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Anii copilăriei au trecut…
A fost frumos, dar a fost demult,
Acum stau şi păsărelele le-ascult…
Am iubit Săcelele prea mult!

Maramureş plai de aur
Maramureş plai de aur,
Al folclorului tezaur,
Cu oameni buni şi minunaţi
Care îmi sunt ca nişte fraţi.

În costume populare
Orice zi e sărbătoare
Şi toţi împart fericirea,
Dragostea şi iubirea!

Ce-i frumos, la toţi ne place…
Copiii mici ştiu să joace,
Sunt talentaţi, au voci alese,
Iar la nunţi… sunt mândre mirese.

Munţii sunt ca nişte valuri…
Cu mănăstiri în jur pe dealuri,
Zâmbetul şi voia bună
Pe credincioşi îi adună.

Aici e pâine şi slănină,
Brânză; ceapă din grădină…
La masă o rugăciune,
Din toată inima se spune.

Pe Tatăl nostru îl rosteşti,
Te rogi, ierţi să nu greşeşti,
Eşti credincios, ştii să iubeşti…
Cu Dumnezeu în inimă trăieşti.
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Oceanul iubirii eterne
Pe Pământ se va aşterne
Cu astfel de oameni minunaţi…
Vă îmbrăţişez, dragii mei fraţi!

Nu îl mai ponegriţi pe Dumnezeu
Omul, cea mai dezvoltată fiinţă de pe Pământ, cu creierul său 

limitat, nu poate percepe în totalitatea lui măreţia lui Dumnezeu, 
Creatorul acestui univers şi a fiinţelor umane.

Omul, dacă nu simte briza răcoroasă a Sfântului Duh ieşind din 
creştetul capului şi din palme, nu are legătura energetică cu Dum-
nezeu.

Omul, chiar dacă are legătura energetică cu Dumnezeu şi nu me-
ditează zilnic, nu poate întreţine această unire cu Dumnezeu, cu 
aspectele Lui inseparabile: Tatăl, Mama sau Sfântul Duh şi Fiul lor 
– Isus.

Omul călăuzit de mintea lui, dacă face ceva care este contra lui 
Dumnezeu, slăbeşte această legătură cu El, care poate să şi dispară. 
De aceea sunt importante cele zece porunci, care trebuie respecta-
te cu stricteţe. În afară de acestea trebuie respectate toate religiile 
lumii, care au acelaşi adevăr universal valabil, şi anume că „Dum-
nezeu ne iubeşte“ – citat: „Secretul lui Dumnezeu“, Caxton Hall, 
Londra (Marea Britanie), 8 iunie 1981.

Păcatul împotriva Mamei, adică împotriva Duhului Sfânt nu poa-
te fi iertat niciodată! Ne-a spus-o şi Isus Cristos. Deci trebuie să res-
pecţi cu stricteţe şi să nu ponegriţi acest aspect matern al lui Dumne-
zeu, care este forţa acţiunii de acţiune al Tatălui.

Pe măsura evoluţiei din punct de vedere spiritual, omul dobân-
deşte “o conştiinţă superioară prin care cunoaştem forţele Lui care 
ne pătrund este adevărul. Asta nu se schimbă“. – „Secretul lui Dum-
nezeu“, Caxton Hall, Londra (Marea Britanie), 8 iunie 1981.

Pacea interioară să fie cu toţi oamenii de pe Pământ, pentru ca 
adevărul să îşi arate supremaţia aşa precum îşi doreşte Creatorul 
care a făcut fiinţele umane după chipul Său!
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„Trebuie să devenim Spiritul“, aşa precum ne spune Dumnezeu! 
„Acesta este ţelul vieţii noastre pe Pământ!“.

Corpul nostru va ajunge să fie pământ, dar Spiritul este nemuritor. 
Înregistrează totul, nu numai faptele noastre bune sau rele din aceas-
tă viaţă, dar şi pe cele din vieţile noastre anterioare. Deci nimic nu 
va rămâne nepedepsit!

Dumnezeu să-i dea omului mintea minimă necesară pentru a de-
veni canalul Lui de acţiune, ca prin graiul omului să iasă ceea ce 
doreşte El să exprime, prin vorbe frumoase pline de graţie divină, 
prin care omul să respecte omul, căci toţi suntem egali în faţa lui 
Dumnezeu!

 Omul să respecte Creaţia divină, această Forţă Supremă, Crea-
torul – Tatăl martorul detaşat, Fiul Isus care ne-a învăţat să iertăm şi 
cum să ne rugăm şi pe Mama divină Fecioara Maria, adică cu alte 
cuvinte, pe Adi Shakti, forţa de acţiune a Divinului. 

Eu doar am notat aceste cuvinte, am citit foarte mult despre aces-
te lucruri, le-am învăţat, le aplic cu stricteţe, dar nu eu le-am desco-
perit! Eu sunt doar un fir de praf, un canal de acţiune al Divinului, 
doar „flautul care cântă iubirea divină“.

Respectaţi inocenţa, puritatea şi înţelepciunea unui 
copil mic

Copiii sunt sub protecţia lui Shri Ganesha. Armata protectoare 
a îngerilor lui, apără inocenţa, puritatea şi înţelepciunea copiilor 
mici.

Sub influenţa psihozei mondiale, psihopaţi internaţionali îşi 
vând ideile satanice pe bani frumoşi. Dar banii nu aduc fericirea! 
Dumnezeu nu cunoaşte banii! Drumul lor spre iad e pavat cu inten-
ţiile lor distrugătoare. 

Prima încarnare a lui Isus pe Pământ, conform celor spuse de 
Adi Shakti, a fost sub forma lui Shri Ganesha, copilul cu cap de 
elefant. Aceste calităţi ale lui Shri Ganesha sunt prezente în Isus 
Fiul lui Dumnezeu şi a Fecioarei Maria. 
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Când va apărea Isus cu cele unsprezece puteri distrugătoare a 
celor răi, a celor care sunt contra lui Dumnezeu, indiferent cum îl 
numim, cei răi vor fi distruşi. Vor ajunge în iad în vederea purificării 
lor prin foc. Unii scapă purificaţi parţiali şi apar din nou pe Pământ 
tot ca personaje negative, dar de data aceasta din asupritorii din via-
ţa lor anterioară, ei vor fi cei asupriţii. E şi normal să sufere direct 
proporţional cu suferinţa pricinuită altuia în viaţa lui anterioară.

Priviţi zâmbetul unui copil nevinovat. Câtă puritate, inocenţă şi 
înţelepciune dispersează în jurul lor! Ei încă nu au avut timp să se 
murdărească ca oamenii maturi, cu noroiul vieţii cotidiene! Unii 
dintre ei vor prin perfecţiunea lor, prin puritatea lor sufletească 
moştenită din viaţa lor anterioară nemurdărită de păcate vor fi vii-
toarele vlăstare care vor înfăptui munca Divinului, fiind canalul Lui 
de acţiune, şi-i vor face pe plac, ducându-şi viaţa conform principi-
ilor divine eterne, universal valabile.

Aceşti copii nevinovaţi vor şti că Forţa Supremă este Dumnezeu, 
indiferent cum îi spunem, că nu denumirea contează! Dumnezeul 
Tatăl, Fiul Isus care a pus: „Lăsaţi copiii să vină la mine!“ şi Sfântul 
Duh sau Fecioara Maria, Adi Shakti forţa Lui de acţiune.

Atunci ce vor să demonstreze aceşti muritori de rând care atacă 
inocenţa, puritatea şi înţelepciunea unui copil mic? Mai au timp să-şi 
reseteze modul bolnav de gândire. Dumnezeu le-a dat liberul arbitru 
şi au posibilitatea de a alege un drum presărat cu flori către Divin.

Era adevărului îşi va intra în drepturile sale depline, forţele ne-
gative vor dispărea, adevărul va învinge! Dumnezeu ne iubeşte! 
Există o forţă divină care acţionează în sfinţi! Dumnezeu nu îşi dis-
truge va distruge Creaţia, ne dă doar lecţii pentru greşelile noastre. 
Nimic nu-i întâmplător în viaţă! Dacă mintea te păcăleşte, trebuie 
să înveţi să gândeşti şi cu inima!

Adevărul nu are dualitate
Adevărul nu are dualitate indiferent de pe ce poziţie îl spui. A 

prezenta falsul ca adevăr şi adevărul ca fals este contra adevărului 
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universal valabil. Minciuna este la modă, dar se descoperă foarte 
uşor. Iese totul la iveală. Mulţi uită ce au minţit şi spun o altă min-
ciună.

Adevărul absolut este că Dumnezeu ne iubeşte. Energiile Lui 
funcţionează în univers şi în corpul uman, binele învinge mereu 
răul. Timpul este relativ, viaţa este o iluzie, o piesă de teatru, dar 
depinde de noi ce rol jucăm. Dorim să fim personaje negative? E 
dreptul oricui. Omul are liberul arbitru. Dar vine nota de plată! 
Atunci de ce sunt atâţia care alunecă în prăpastia minciunii, a ma-
nipulării şi îşi vând pentru bani propria personalitate, fiind oameni 
fără coloană vertebrală? Este un lucru foarte rău să omori oameni! 
Da, dar ceea ce nu se ştie, este că totul se înregistrează. Nimic nu e 
întâmplător! Bineînţeles că repercusiunile îşi vor face apariţia după 
un anumit timp. Nu respectăm pământul? Totul se întoarce asupra 
noastră. Nu respectăm natura? Tot noi avem de suferit! Nu respec-
tăm omul? Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Corpul lui 
este templul lui Dumnezeu. La moarte se transformă în pământ.

Atâta energie negativă se dispersează pe Pământ. Dar iubirea 
este cea mai puternică energie. Din iubire ne-a creat Dumnezeu pe 
noi şi a creat universul. Dacă răul nu ar exista, binele cu ce l-am 
compara? Trebuie să tragem concluzii, să învăţăm şi să ocolim ră-
utatea umană. Omul în interior e plin de bunătate! Dar e mult mai 
uşor să fii rău decât bun. Rău oricine poate fi! Bun doar persoana 
superioară. Nu contează superioritatea inteligenţei umane, banii, 
culoarea pielii, poziţia socială. Toţi suntem egali în faţa lui Dumne-
zeu! Faci bine, evoluezi spiritual şi cu bagajul din vieţile anterioare 
şi cel din această viaţă, te vei renaşte în viaţa viitoare ca un om 
mai evoluat spiritual. Dacă ai fost ucis, conform afirmaţiilor Ma-
mei divine, Adi Shakti, nu te mai renaşti, pluteşti în aer. De aceea 
sunt atâţia răufăcători. Au fost ucişi în vieţile anterioare şi acuma 
se răzbună. Nu sunt ideile mele. Eu doar vi le transmit. Adevărul 
nu poate fi pus la îndoială. Adevărul nu are dualitate! Divinul nu 
minte. Dumnezeu ne iubeşte!
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