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Introducere

Scopul apariției volumului Conexiunea în fractal este 
ca pământenii să se poată familiariza cu legile, principiile, 
regulile de conduită din Univers, valabile pentru toate civi-
lizațiile și toate entitățile care-l populează.

Cartea este scrisă gradual. În prima parte sunt explicate, 
pe înțelesul tuturor, legile primordiale ale Universului, urmate 
de legile generale ale funcționării și legile general valabile în 
cadrul Ansamblului de universuri. 

Indiferent dacă este cazul unui spirit tânăr sau al unuia 
experimentat, este indicat ca oricine să cunoască și să res-
pecte seturile de legi descrise în cuprinsul acestei lucrări, 
întrucât ne oferă un ghid esențial de înțelegere a structurii 
Universului și, ca atare, un ghid de comporta ment. Toate 
legile descrise sunt vala bile oriunde în Univers și sunt supe-
rioare legilor locale, în cazul nostru, legilor de pe Pământ.

În partea a doua a cărții, denumită Proiect Univers, este 
explicată geneza Universului, proiectarea sa și principiile 
fundamentale de funcționare, acestea fiind, după cum vei 
vedea, diferite de noțiunile încetățenite pe Pământ.

Avem convingerea că acest volum îți va transforma vizi-
unea obișnuită într-o perspectivă macro asupra lumii în care 
trăim și te va ajuta să îți lărgești orizontul cunoașterii.



Introducere

Citește, descoperă, află, înţelege, învață! Antrenează-ți 
gândirea să devină flexibilă! Numai în acest mod te vei putea 
ridica la un nivel superior de evoluție.

Transmisă cu dragoste pentru pământeni de 

Echipele de evoluție și elită tehnică ale Universului,
channeling prin AMRATRA
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Proiectul Univers

1. Introducere
Universul în care vă aflați a fost un proiect sofisticat, 

pregătit minuțios înainte de a exista. Orice Univers are o 
tematică diferită, scopul diversității fiind crearea de noi 
lumi, în care să fie studiat din diferite unghiuri sensul exis-
tenței, al cunoașterii și al progresului.

Universul în care existați a fost executat urmând  
tematica evoluției și o alcătuire din: 60% haos,  

50% liber arbitru și 70% dezvoltare tehnologică  
și cercetare (din 100% posibil la fiecare).

Acestea sunt considerate ingredientele importante ce 
urmează a fi studiate într-un ansamblu vast, în care se con-
struiesc creații ce urmăresc aceeași tematică (pattern).

Înainte de a fi fost creat Universul vostru, au fost ana-
lizate și stabilite etapele de dezvoltare, urmând ca pașii 
extinderii să fie derulați pe perioade prestabilite. Având un 
procent de 70% în direcția dezvoltării tehnologice și a cer-
cetării, Universul în care existați este creat recent și se află 
în plină dezvoltare și ascensiune. După ce mai întâi a fost 
proiectat în detaliu, a fost demarată implementarea proiec-
tului propriu-zis. 



Proiectul Univers

100.

Universul actual este parte a unui proiect mai sofisticat, 
de mare anvergură, pe care-l putem defini ca Ansamblul de 
Universuri. Acest ansamblu conține mai multe centre, pe 
care le vom nota cu C00X, în jurul cărora sunt construite uni-
versuri distincte care își desfășoară activitatea independent 
unul de altul. Proiectul Ansamblului de Universuri se dez-
voltă treptat, prin adăugarea a noi centre C00X și universurile 
corespondente și are forma reprezentată în desenul de pe 
pagina alăturată.

Astfel, Universul în care vă aflați este legat într-un cen-
tru denumit C00X, în jurul căruia mai există alte 12 universuri 
construite, cel de față fiind al 13-lea. Centrul C00 este conec-
tat, la rândul său, în Centrul C000 al universurilor, având ca 
număr de identificare Centrul C00/150, adică al 150-lea centru 
de universuri.

La acest moment avem create circa 278 de universuri 
care funcționează legate de Centre C00X ce sunt conectate la 
Ansamblul General de universuri cu centrul C000.

Universul U 13

Centrul C0
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Fiecare univers urmează o tematică. Pentru centrul 
C00/150, tematicile universurilor sunt:

• U1: 7% liber arbitru, 18% dezvoltare tehnologică, 
15% haos

• U2: 10% liber arbitru, 20% dezvoltare tehnologică, 
20% haos

• U3: 13% liber arbitru, 25% dezvoltare tehnologică, 
22% haos..., până la: 

• U12: 47% liber arbitru, 65% dezvoltare tehnologică, 
56% haos

• U13: 50% liber arbitru, 70% dezvoltare tehnologică, 
60% haos.

Centrele C00/150  cu cele 13 universuri

C00/150

►
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Proiectul Univers

În prezent, se lucrează la Universul U14, care va avea 
54% liber arbitru, 75% dezvoltare tehnologică, 63% haos. 
Întotdeauna procentul haosului este direct proporțional 
cu dezvoltarea tehnologică și liberul arbitru, deoarece haos 
înseamnă a avea libertate în a aranja lucrurile după bunul 
plac, după creativitate și deschidere. Haosul devine pericu-
los doar atunci când cei responsabili de ordonarea lui nu 
dețin și pregătirea adecvată. 

Ansamblul C000 și Centrele C00X

C000

►
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Așadar, Universul pe care-l admirați și în cadrul căruia 
existați aparține Ansamblului General, având reperul 
U13C00/150. 

Proiectarea universurilor se face folosind cunoștințe teh-
nice de înalt profesionalism, ce vor fi implementate în linie 
cu tematica abordată. Tema fiecărui univers este diferită și 
ține de specificul zonei; este aleasă în funcție de ceea ce se 
consideră important de îmbunătățit, studiat, cercetat, astfel 
încât să ne folosească atât nouă, entităților evoluate, cât și 
cunoașterii comune care se cumulează în cadrul întregului. 

Ansamblul de universuri este interconectat, între univer-
suri și centrele lor de coordonare existând colaborare, schimb 
de informații, upgrade-uri tehnologice care au loc perma-
nent, în colaborare cu C000 – Centrul de coordonare general.

La ce folosește acest ansamblu?

Acest ansamblu de universuri folosește dezvoltării și 
progresului tuturor entităților aparținătoare și reprezintă o 
modalitate de a evolua spre noi frontiere.

Cine a creat ansamblul de universuri?

Ansamblul de universuri nu a fost creat de către o per-
soană/entitate/divinitate/ființă, ci reprezintă un concept 
matematic. În matematică există ecuații și egalități. O ecua-
ție reprezintă egalitatea unor informații valorice aflate de-o 
parte și de alta a semnului egal. Astfel, oricum ai adăuga sau 
scădea dintr-o parte sau alta a ecuației, relația matematică 
va continua să existe, fiind valabilă câtă vreme egalitatea = 
armonia = completarea termenilor continuă să existe.

Totul în universuri, inclusiv tu, cel care citești aceste 
rânduri, reprezintă informație, ce este ordonată și menținută 
sub o anumită formă. Pentru a fi menținute fluxul infor-
mațional și stabilitatea formei, regula este: ceea ce primești 



Cartea Conexiunea în fractal deschide o nouă perspectivă 
asupra felului în care poate fi reinterpretată existența Univer-
sului și asupra modalităților prin care să fie revizuită relația 
pământenilor cu entitățile din alte dimensiuni. Lucrarea pre-
zintă pașii pe care orice căutător pasionat îi poate face pen-
tru a avea acces nelimitat în câmpul informațional-cuantic.

Este o carte revelatoare, plină de informațîi noi, utile, ex-
plicate tehnic, foarte importante pentru aceia care își doresc 
sincer să acceadă la un nivel superior de cunoaștere și dez-
voltare personală. 

Schimbarea de paradigmă are loc ACUM. 

www.edituradarclee.ro
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