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Prefaţă 

Continuăm Serialul nostru despre Isihasm
1
 cu Volu-

mul intitulat „Medicina Isihastă. Sacro-Terapia”. Se 

scriu în ultimul timp tot felul de relatări care mai de care 
cu pretenţii de noutăţi şi miracole. Noi am avea nevoie 
într-adevăr de Miracole. Suntem în situaţia când doar 

Miracolul ne mai Salvează din marea „decădere”... S-a 
crezut cu frenezie că Omul deţine în propriile mâini mi-
racolul propriei Vieţi. Mulţi încă se mai amăgesc cu 

aceasta, dar apoi dezamăgiţi caută Miracolul însuşi. Unde 
este Miracolul şi în ce constă? Viaţa este o Taină Dăruită, 
nu Voită. Noi primim Viaţa Dincolo de noi şi prin alţii. 

Viaţa este o Dăruire şi Stăpînirea asupra Vieţii este în altă 
semnificaţie. Viaţa ne Stăpâneşte pe noi. Viaţa este o 
Taină pe care o primeşti şi în măsura în care te Deschizi 

acestei Taine Participi la Viaţă. Viaţa este Sacrul în Sine 
şi cine crede că o poate Fura sau batjocori se înşală 
amarnic. Viaţa este un Dar de la Dumnezeu pe care îl 

primim în mod Sacru şi ne Împărtăşim de el. Într-adevăr, 
ca Fii de Creaţie ai Lui Dumnezeu, Viaţa ne este Natura 
Fiinţei noastre de Creaţie, dar această Natură fiinţială ne 

este Dăruită şi nu este prin Sine însăşi. Noi nu suntem 
prin noi înşine, ci prin Creator şi Părinţi. Viaţa este 

Natura noastră esenţială, dar nu este sub Stăpânirea 

                                                 
1
 „Medicina Isihastă” este cel de-al cincilea volum publicat de Pă-

rintele Ghelasie, primele patru au fost reeditate la editura Platytera în 

„Memoriile unui isihast”, vol. I şi II, 2006.  
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noastră ci sub Taina Celui care ne-a Dăruit-o. De aceea 
cine Desacralizează Viaţa va rămâne surprins când va ve-

dea Distrugerea propriei Vieţi până la moarte. Viaţa o 
Primim, o credem un Bun al nostru, dar dacă o Golim de 
Taină şi Sacru, Viaţa păleşte ca de o Boală ascunsă. Ome-

nirea a ajuns la un grad dezastruos de Desacralizare a 
Vieţii, de înlăturare a Tainei Vieţii... Viaţa peste Firea ei 
Normală se distruge... Da, Viaţa are în sine Miracolul 

Vieţii, care este Originea Vieţii noastre. Noi nu Stăpânim 
Viaţa, ci trebuie să ne Închinăm Ei. Originea Vieţii este 
Dăruirea şi Trăirea Vieţii este Recunoştinţa şi Gestul Sa-

cru faţă de Ea. Trebuie să înţelegem Taina Vieţii. Orice 
Laicizare a Vieţii, orice desconsiderare o Vatămă. Relata-
rea noastră „Medicina Isihastă” este în această viziune a 

Tainei Vieţii. Cine nu consideră Viaţa un Dar de Taină, 
cine nu Trăieşte Viaţa ca pe o Taină, cine nu vede în Via-
ţă un Miracol, toţi aceştia vor desconsidera şi orice Rela-

tare despre Sacrul Vieţii. Taina Vieţii este Sufletul, după 
cum Taina Sufletului este Dumnezeu. Doar un Corp cu 
Sufletul său este Viu. Şi doar un Suflet Unit cu Dumne-

zeu este un Suflet plin de Viaţă. De aici „Medicina Isihas-
tă” este o Dublă Medicină, de Suflet şi de Corp în Su-
pra-Unitatea Sacrului Dumnezeiesc. Boala este un Aten-

tat la Viaţă. Cine îndrăzneşte să se Atingă de Viaţă?... 
Şi totuşi Noi Înşine săvârşim Oribilul Păcat ca Omo-

rârea Vieţii... Sacro-Terapia este Revenirea la Viaţă din 

ghearele Morţii. Boala este gheara Morţii care nu trebuie 
tolerată. Jos cu Masca Oribilă a Morţii de pe Icoana-Chi-
pul în Sine al Vieţii! Să revenim la Sacralitatea Vieţii. Să 

redescoperim Sănătatea şi Taina Vieţii. Noi am ajuns să 
considerăm Viaţa un Mecanism şi atât, un Mecanism în 
care putem interveni după pofte şi situaţii. Nu este aşa. 

Viaţa este o Taină Sacră de Limbaj Tainic dincolo de lai-
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cul Mecanism. Trebuie înţeles că Terapia Bolilor este în 
primul rând Resacralizarea Vieţii, Redescoperirea Limba-

jului Sacru al Vieţii, fără de care Viaţa Refuză să Răspun-
dă. Boala nu este un Chimism energetic al Vieţii ci mai 
întâi este o Desacralizare de Limbaj Tainic de Viaţă care 

dă peste cap apoi Chimismul energetic. Reordonarea Chi-
mismului energetic se face doar prin Revenirea la Limba-
jul adevărat al Tainei Vieţii. Viaţa nu este Monolog, ci 

Dialog Viu în Dăruire şi Răspuns totodată. Viaţa este Tai-
na Dialogului şi Comunicării reciproce. Viaţa este Taina 
Dialogului Transcendental. Originea Limbajului este în 

Taina Dialogului în Sine al Vieţii. Spiritul este Viul Ab-
solut tocmai datorită faptului că are Limbajul Dialogului 
Spiritual. Viaţa în primul rând este Limbaj Sacru şi apoi 

Chimism. Chimismul este Ecoul şi Energeticul Tainei 
Limbajului Vieţii în Sine. Dumnezeu este Viul şi Viaţa în 
Sine fără Început şi fără Sfârşit. Cine cade din Sacralita-

tea Limbajului Vieţii, Uită şi pe Dumnezeu. De aici Cheia 
Medicinii Isihaste, ca Redescoperirea Limbajului Sacru al 
Vieţii care să Rememoreze Ordinea Sănătăţii în Chimis-

mul Corpului nostru. Terapia obişnuită a Medicinii Laice 
caută Restabilirea Chimismului energetic fără Ştiinţa 
Limbajului Tainic al Vieţii, sau fără cunoaşterea adâncă a 

Interacţiunilor Dincolo de procesele Chimice. Limbajul 
Vieţii este Înaintea celui Chimic. Se confirmă ştiinţific că 
Informaţia este Înaintea Masei Fizice. Informaţia din Ma-

terie este Ecoul-Prelungirea Limbajului Sufletului-Spiri-
tului, care în Energii devine Ordonatorul Chimismului Fi-
zic. Viul este Dincolo de Chimism, de aceea nu se Vede 

în Reacţiile Chimice. Viul se Descoperă şi se Vede de că-
tre Viul Însuşi, direct şi fără Intermediarul Chimic. Chi-
mismul este Semn şi Urmă de Limbaj de Viu. Moartea şi 

Boala vin prin Uitarea Memoriilor de Limbaj al Vieţii. 
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Sănătatea Revine prin Rememorarea Limbajului Sacru al 
Vieţii. Noi încercăm în Această Relatare, „Medicina Isi-

hastă”, o astfel de Sacro-Terapie a Rememorării Limbaju-
lui Vieţii, ce este Sănătatea în Sine. Să încercăm să Re-
descoperim în Noi Înşine Taina Limbajului Vieţii şi vom 

descoperi Sacro-Terapia Bolilor noastre. Să Regăsim Mi-
racolul Vieţii de care avem atâta nevoie. Viaţa este Lim-
baj Sacru şi cine batjocoreşte Limbajul Sacru se face 

Omorâtor de Viaţă. Feriţi-vă de Momelile Pomului Mor-
ţii, de Amăgirea Căderii din Rai care ne Oferă Cunoaşte-
rea Oribilă a Bolilor şi Suferinţei până la Insuportabila 

Moarte. Diavole, fir‟ar să fie Cunoaşterea ta îndrăcită a 
Bolii şi Suferinţei şi a Iadului Morţii. Dumnezeu nu Vrea 
Cunoaşterea Bolii şi Morţii, de aceea şi acum îţi Cere să o 

Refuzi. Nu Mânca din Pomul Căderii Vieţii în Moarte. 
„Nu vă Sinucideţi”, este scris pe acest Pom Diavolesc. Si-
nuciderea este Păcatul Iadului Veşnic. Doamne Dumne-

zeule, cum este posibil ca noi înşine să acceptăm Veşni-
cia Iadului propriu?... Să Refuzăm această Degradare Ori-
bilă. Să Reînviem la Viaţa Veşnică ce este Esenţa Exis-

tenţei. Viaţa în sine este Străină de Boală-Suferinţă şi 
Moarte. Viaţa nu poate fi Omorâtă, şi în Aparenţă Moar-
tea încă mai este o Scânteie de Viaţă, pe care de o Re-

aprinzi Reînvii Miraculos la Viaţă. Aprindeţi-vă Ultima 
Scânteioară de Viaţă şi Zâmbetul Vieţii va Răsări ca un 
Soare Dătător de Viaţă. În Lumina Soarelui Reînvie totul 

la Viaţă. Regenerarea Vieţii noastre este în Taina Vieţii 
pe care ne-a Dăruit-o Dumnezeu. Să ne Folosim de aceas-
tă Taină ca de Miraculosul Medicament al Însănătoşirii 

noastre. Noi cei Bolnavi nu mai facem Mofturi, Medica-
mentul să dea Rezultatul aşteptat. Încercaţi şi probaţi 
Acest Medicament Miraculos al Medicinii Isihaste. Dar 

fiţi Sinceri şi Cinstiţi cu Voi Înşivă. Barem în Boală să 
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fim Cinstiţi cu noi Înşine. Treziţi-vă la Conştiinţa reală 
fără Vicleşuguri. Fiţi Deschişi la Probarea Adevărului. 

Nu Refuzaţi Taina şi Miracolul. În Taină şi Miracol 
Existenţa noastră Laică se Regenerează, Revine la Viaţă. 
Ne-am Desacralizat până la Depersonalizarea Noastră. 

Supra-Personalizaţi-vă prin Taina Vieţii. Taina este 
Sacrul Vieţii. Resacralizaţi-vă Viaţa şi vă veţi Regăsi pe 
Voi Înşivă. Vă veţi Regăsi şi Sănătatea. 

Unii, superficial, ne învinuiesc de „un fel de Teoso-
fie” Creştină. Sunt extremişti Spirituali de un Apofatism 
absolut, care nu admit nici o Vorbuliţă despre Taină, şi 

sunt extremişti Materialişti care exclud orice Urmă de 
Taină în Ştiinţă. În viziunea pur Creştină Dumnezeu este 
Fiinţa în Sine-Taină Absolută, dar este totodată Descope-

rire Harică de Energii Necreate. Fiinţa este Apofaticul şi 
Harul este Catafaticul. 

Acest Dublu Arhetip este Transpus în Noi Creaţia ca 

Suflet-Taină şi Corp-Descoperire. Noi suntem Împletire 
Suflet-Corp, dar fără Amestecare. Teosofia occidentală 
este Panteistă, considerând Energia ca Ieşire direct din Fi-

inţă-Taină-Dumnezeu, de unde Creaţia este Manifesta-
rea-Limbajul direct al Lui Dumnezeu Fiinţă. În Viziunea 
pur Creştină, Creaţia nu este Panteism-Ieşire de Dumnezeu 

Însuşi în Manifestare, ci este o dată Limbaj de Logos 
Fiinţial în Transpunerea Creativă ca Arhetip şi apoi Mani-
festare a Potenţei reală şi Obiectivă a Lui Dumnezeu. 

Dumnezeu Creştin are deja Manifestarea Sa Pur Dumneze-
iască, de Treime în Sine, ca Limbaj de Treime Absolută. 
Creaţia este Transpunere de Acest Limbaj deja Arhetipal şi 

încă odată ca Transpunere-Traducere în Mod Creativ, Cre-
ându-se o Nouă Fiinţă-Substanţă de Creaţie. Esenţa Creaţi-
ei nu este Însăşi Fiinţa Lui Dumnezeu, ci Dumnezeu Poate 

Crea şi o Fiinţă de Creaţie care apoi poate Dialoga. Creaţia 
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este Manifestarea Manifestării Dumnezeieşti, de unde Co-
existenţa Fiinţială de Dumnezeu şi de Creaţie. Fiinţa Lui 

Dumnezeu este Permanentă şi Fiinţa de Creaţie Odată 
Creată este tot Permanentă. Căderea nu Aduce Anihilarea 
de Fiinţă de Creaţie, ci Moartea-Despărţirea de Fiinţa 

Dumnezeiască Perfectă. Creaţia este o Perfecţiune de 
Creaţie cât timp Rămâne în Perfecţiunea Creatoare Dum-
nezeu, altfel Cade în Anti-Dumnezeu, în Imperfecţiune. 

Moartea nu este Anihilarea Existenţei de Creaţie, ci Căde-
rea din Perfecţiune în Imperfecţiune, din Sănătate în Boa-
lă-Moarte. Metafizica pur Creştină nu este Dualistă (de do-

uă părţi Opuse) şi nici Monistă-Panteistă, ci este Unicistă, 
de Unică Realitate dar în Două Deschideri Deodată-Egale 
şi neamestecate. Filosofia Creştină nu este Dualismul grec 

Spirit şi Materie, ci Dihotomia Suflet şi Corp, Fiinţă şi 
Energii Harice. Cine ştie oleacă de Teologie, face diferenţa 
dintre Fiinţă-Spirit în Esenţă şi Energiile de Mişcare de 

Fiinţă, acestea nu se amestecă, dar se Înrudesc, nu Sub-
stanţial, ci Informatic şi în corespondenţă de Limbaj. În lu-
crările „Nevoinţele Isihaste” şi „Urcuşul Isihast” am încer-

cat o descifrare în acest sens. Materia nu este Opusul Spiri-
tului, ci Strălucirea-Harul, dar nu al Spiritului Însuşi, ci al 
Viului-Mişcării de Spirit. 

Fiinţa-Spiritul este Substanţa în Sine Fiinţială, cu Lim-

baj-Viaţă în Sine, care datorită Vieţii Fiinţiale din Fiinţa 

Însăşi Emană Miraculos şi o Semi-Substanţă Energetică, 

Harul Energetic ce este Arhetipul Creaţiei care ia Forma 

de Materie. Materia este Corespondenţa de Har Dumne-

zeiesc în Creaţie. Energiile Harice nu se Emană din Fiinţa 

Însăşi, ca Transformare de Fiinţă în Energii, ci se Emană 

din Mişcările Fiinţei. Harul nu este Fiinţă, ci este Mişcare 

de Mişcare de Fiinţă. Harul nu este Substanţă Fiinţială ci 

Semi-Substanţă de Mişcare deja Fiinţială. Harul nu este 
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Însăşi Mişcarea Fiinţei, ci este Strălucirea Mişcării Fiin-

ţiale ce este Dincolo de Har, ca Duh. Mişcarea Fiinţei în 

Sine este Duh Fiinţial, care nu mai este Energie, ci 

Duh-Fiinţă. Duhul-Fiinţă ca Mişcarea Fiinţei apoi se face 

Izvorul Mişcărilor Energetice ce nu mai sunt Duh, ci 

Energii de Mişcare de Duh. Corpul nostru nu este Opusul 

Sufletului, dar nici Suflet transformat în Energii, ci este 

Energii de Mişcare de Suflet. 

De aceea din Metafizica pur Creştină este complet res-

pins Panteismul. Materia este Chip de Har, Strălucire de 

Mişcare de Spirit, nu este Opusul Spiritului, dar nici Con-

substanţială cu acesta, Fiinţa fiind esenţă de Spirit şi Ma-

teria fiind esenţă de Energii de Mişcare de Fiinţă Spiri-

tuală. Ca Realitate în Sine Fiinţa-Spiritul este Adevărata 

Substanţă, iar Energiile sunt doar o Semi-Substanţă Rela-

tivă ce Emană din Mişcările Substanţei în Sine. Relativi-

tatea nu este Imperfecţiunea, cum Credem noi, ci este 

Energie de Mişcare de Spirit Permanent. Energiile ca Har 

de Mişcare nu sunt Contrarul Fiinţei-Spiritului, dar sunt 

Relativul Mişcării de Spirit şi nu al însuşi Spiritu-

lui-Permanenţei. Spiritul are Tri-Mişcare în Sine, Odihnă, 

Mişcare, Repaus, prin cele Trei Permanenţe de Spirit 

Fiinţă: Conştiinţă, Duh, Limbaj Spirit. Mişcările Fiinţei 

sunt în Triada Viului de Fiinţă. Aşa Energiile Harice sunt 

în Determinare dată de Mişcările de Duh Fiinţă. Energiile 

Ies din Fiinţă şi se Întorc în Mişcările Fiinţei, de unde zi-

sa Relativitate. Dar aceasta nu este Opusul Spiritului. Că-

derea din Rai-Perfecţiune adaugă Contrarierea. În Rai 

Adam Vedea pe Dumnezeu totodată cu Sufletul şi cu 

Trupul. Deci în mod Normal Vederea de Suflet este tot-

odată cu Vederea de Trup şi ele nu sunt în Anihilare re-

ciprocă. Noi prin Căderea din Rai am Orbit cu Sufletul şi 
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aşa Credem că Trupul este de vină că Umbreşte Sufletul. 

De vină este Orbirea Sufletului nu Materia Corpului. Este 

drept că Materia Corpului se Opune Vederii de Suflet, 

căci după Căderea din Rai Corpul a devenit Independent 

de Suflet. Corpul a decăzut în Patimi de Corp ce sunt 

Contrazise de Suflet şi de aici Frica Trupului de Vederea 

Sufletului. În fond este o Coexistenţă totodată între Ve-

derea de Suflet şi cea de Corp, în Armonie, cea de Suflet 

ca Vedere Esenţială şi cea de Corp ca Vedere de Mişcare 

de Suflet, ca Prelungire Strălucire şi Dincolo de Suflet. 

Vederea de Suflet în Vederea de Corp iese şi peste Suflet 

şi Vederea de Corp iese în Vederea de Suflet şi Dincolo 

de Corp, ca Transcendere reciprocă fără Anihilare şi con-

trariere reciprocă. Căderea a Învrăjbit Sufletul şi Trupul 

până la Ucidere reciprocă. 

Teosofia Occidentală are un Ideal înalt, dar a căzut din 

Mistica pură într-un Ocultism de amestec şi din Ştiinţa 

pură într-o Ştiinţă Semi-materialistă Evoluţionistă. 

Teosofii încearcă o Religie Ştiinţifică şi o Ştiinţă Reli-

gioasă. Vă rugăm, fiţi atenţi să nu confundaţi aceasta cu 

Încercarea noastră de Mistică pur Creştină şi de Cunoaş-

tere pur Creştină. Mai mult, noi încercăm o Mistică a 

Limbajului, ca descifrare de Limbaj, din care apoi să reia-

să Teologia. Dumnezeu se Revelează ca Limbaj de Fiinţă 

încât noi putem vorbi despre Dumnezeu care Rămâne 

Taină în Sine. La unii teologi este o frică de Ştiinţă ca 

Desacralizare a Tainei, după cum unii oameni de ştiinţă 

au teama de Religie ca mistificare... În viziunea Creştină 

Taina este în Descoperirea Sfântului Duh şi în Limbajul 

Hristic. De aici şi în Creştinism este totuşi o Împletire în-

tre Religie şi Ştiinţă, între Suflet şi Corp, între Taină şi 

Descoperire, între Fiinţă şi Energii Har. Dar Ştiinţa Creş-
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tină nu este Amestec-Sincretism, ci Dialog Egal, Coexis-

tent şi Neamestecat. Creştinismul nu este Sistem Religios 

sau Filosofic, ci este Viziune în veşnică Deschidere-Des-

coperire. Dogma Relevată Creştină nu este Sistem-Închi-

dere, ci Definire în Deschidere. Cunoaşterea Creştină este 

Deschidere-Descoperire în Definire, este Taină în Diferi-

te Moduri de Definiri ce Evidenţiază şi mai mult Taina ca 

Taină. Dumnezeu Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul sunt Definiri 

Absolute ale Tainei Absolute, nu ca Închidere de Taină, 

ci ca Deschidere de Taină Absolută în Definiri tot Abso-

lute ca Absolute Deschideri. De aici Trinitatea Creştină 

ca: Dumnezeu Tatăl-Taină-Vedere Absolută; Sfântul Duh 

Dumnezeu Cunoaştere-Privire-Descoperire; Dumnezeu 

Logosul Fiul-Limbajul-Identificarea. Aceasta este Gra-

matica Logicii Creştine (vezi Triadele din Memoriile 

unui Isihast, cap. 8). Aşa Taina-Mistica este în Egalitate 

şi Coexistenţă cu Ştiinţa-Cunoaşterea şi cu Limba-

jul-Identificarea. De aici Trinitatea totodată şi neameste-

cată a Cunoaşterii Creştine, ca Mistică, Metafizică, Teo-

logie. Cunoaşterea Creştină nu este în stil Teoso-

fic-Dualist, ci este Trinitate-Unicitate, Unul şi Multiplu 

totodată în mod neamestecat şi niciodată vreunul în lipsa 

celuilalt. Teosofia este Panteistă, Monolog şi Absorbire a 

Multiplicării în Singularitatea Absolută. În Creştinismul 

pur este Dialog-Coexistenţă între Creator şi Creaţie, fără 

amestecare şi absorbire, ci ca Transfigurare-Permanenti-

zare Unul în Celălalt, fără anihilarea vreuneia. Vă rugăm, 

faceţi un efort şi Însuşiţi-vă şi această Logică Trinitară 

pur Creştină şi aşa nu veţi mai confunda Creştinismul cu 

alte Sisteme de Cunoaştere. Noi nu facem Dispute între 

Sisteme, Descifrăm Creştinismul din Multitudinea de Sis-

teme, tocmai ca să nu se amestece falsificat Creştinismul 
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cu Sincretismul „Mistico-Filosofic occidental”. Creştinis-

mul Ortodox faţă de cel Catolic şi protestant se Păstrează 

în Puritatea Neamestecului cu Dualismul Filosofic Aris-

totelic grec, sau cu Metafizica Mistică Orientală ce pă-

trunde mai nou în Occident. Ştiinţa Occidentală este ac-

tualmente Filosofie Greacă, Evoluţionism Oriental şi 

Mecanică Occidentală. Este un fel de Religie a Spiritului 

cu un Dumnezeu Principiu transpus într-o Mecanică Fizi-

co-Chimică. Noi în această Relatare „Medicină Isihastă” 

încercăm o Resacralizare a Mecanismului Ştiinţei. Doar o 

Ştiinţă a Energiilor-Materiei, fără Taina Concretului 

Spiritual este o Cunoaştere fără Sacru-Taină. Ştiinţa vrea 

să facă din Materie o Realitate în Sine, chiar dacă mai re-

cunoaşte ca Principiu şi Spiritul. Creştinismul Vorbeşte 

despre un Limbaj al Spiritului Dincolo de Limbajul Ma-

teriei. Aici Ştiinţa se Închide, nu vrea să Recunoască 

Limbajul Spiritului, susţinând că Limbajul Spiritului este 

însăşi Materia. Viziunea Creştină susţine că Limbajul 

Spiritului este Separat şi Arhetipurile de Limbaj în Sine 

al Spiritului apoi se Transpun-Traduc şi în Limbaj ener-

getic-Material. De aici susţinerea Creştinismului că este o 

Ştiinţă-Cunoaştere a Sufletului deosebită de cea a Materi-

ei-Corpului. Sufletul are o Ştiinţă de Suflet, dar în Legă-

tură cu a Corpului. Ştiinţa de Suflet este Mistica şi Reli-

gia. Pe această Bază facem şi noi o Împletire de Ştiinţă de 

Suflet ca Medicină a Sufletului în Corespondenţă cu o 

Ştiinţă Medicală de Corp-energii. Sfântul Nicodim Aghi-

oritul, în cărţile sale „Războiul Nevăzut” şi „Paza celor 

cinci Simţuri”, încearcă să facă această împletire. Şi în 

Filocalie se vorbeşte de o Ştiinţă a Sufletului, chiar de o 

Artă a Ştiinţei Sufletului, ca Duhovnicie de Suflet în 

Conlucrare cu partea Corpului ce are Ştiinţa sa specifică. 
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Noi nu facem o Invenţie inedită, încercăm însă o Trans-

punere de Limbaj modern în contextul Culturii generale 

de astăzi. Gnosa Creştină în sens Mistic este Ritual-Lau-

dă şi Cântare a Tainei. Ştiinţa creştină este „Ritualul Cân-

tării Tainei Dumnezeieşti”, ce Coboară în Descoperire. 

Vă rugăm să înţelegeţi ce este Ştiinţa Creştină. Este Taină 

în Ritual-Ştiinţă. Legile Materiei şi Chimismul fizic sunt 

Ritualul Tainei Dumnezeieşti ce se Descoperă în Creaţie. 

Aşa Ştiinţa în sens pur Creştin este „Ritualul Sacru”, nu 

Mecanică desacralizată. Astfel Medicina Isihastă este o 

Sacro-Terapie, de Taină de Dumnezeu şi de Suflet în Co-

borâre, în Descoperire de Energii-Corp. Boala este Desa-

cralizarea Tainei şi însănătoşirea este Resacralizarea, Re-

întoarcerea la Taină. Sufletul se Desacralizează prin Ne-

iubirea de Dumnezeu, prin Despărţirea de Dumnezeu, iar 

Corpul se Desacralizează prin Uitarea de Suflet şi de Or-

dinea Harică Divină din Energiile Corpului. De aceea noi 

evidenţiem în ce Constă Limbajul de Suflet, ca Ştiinţă a 

Sufletului (vezi „Memoriile Unui Isihast” şi „Urcuşul 

Isihast”) ca să putem Restabili Sănătatea de Suflet distru-

să de Păcat. Şi prin acest volum, „Medicina Isihastă”, fa-

cem Împletirea dintre Suflet şi Corp. Cu aceasta încercăm 

o Relatare Integrală a Existenţei noastre. Vă rugăm să nu 

vă grăbiţi în aprecieri superficiale. Încercaţi în mod sincer 

să vedeţi şi în această Viziune şi dacă într-adevăr se 

dovedeşte practic valabilă, folosiţi-o. 

Ghelasie Gheorghe 

1991, noiembrie 
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Medicina Isihastă 
Sacro-Terapia 

1 

A. Origine 

Medicina ca Origine este în Ordinea esenţială a exis-

tenţei. În viziunea creştină noi creaţia suntem dublă reali-

tate, ca Suflet şi Corp. Sufletul este după Chipul Lui 

Dumnezeu, iar Corpul este după Chipul Sufletului nos-

tru. Prin Sufletul nostru Chipul Lui Dumnezeu se tradu-

ce-transpune şi în Chip de Creaţie. Aşa avem pe Dumne-

zeu în noi şi totodată suntem pură Creaţie deosebită de 

El, Creatorul. Noi avem Firea-Ordinea Dumnezeiască în 

noi, dar tradusă totodată în Fire şi Ordine specifică de 

Creaţie. De aceea Ordinea Dumnezeiască este Temelia şi 

baza Ordinii de Creaţie. Noi nu suntem înlănţuiţi în Ordi-

nea Dumnezeiască, ci o avem ca Fire în noi înşine, ca 

nişte Fii de Creaţie ai Lui Dumnezeu. 

Aşa şi noi Creaţia avem Cele Dumnezeieşti în adân-

cul Firii noastre. Firea noastră Sănătoasă este în Asemă-

nare cu Ordinea Dumnezeiască. Prin comparare cu Ordi-

nea Dumnezeiască ne putem vedea în ce măsură mai 

suntem Sănătoşi, sau Bolnavi. Noi suntem Sănătoşi doar 

dacă ne menţinem în Ordinea Firească pe care a întipă-

rit-o Dumnezeu în noi. Dacă ieşim din această Ordine 

Firească, cădem în Boală. Boala ne strică Ordinea Fi-

rească. Noi trebuie să fim Liberi în Firea noastră, nu în 
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ceva care este Împotriva Firii. Boala este Libertatea Îm-

potriva Firii noastre, normale. Ce Libertate este aceasta 

care ne Face Bolnavi?... 

Alegerea Bolii este Robie nu Libertate. Astfel Origi-

nea Medicinii este în Ordinea-Libertatea Firească a Rea-

lităţii noastre, Sănătatea însăşi. Adevărata Medicină este 

Sănătatea, nu Boala. Boala adaugă Medicinii Terapia, 

arta de Vindecare a Bolilor. Boala este Conflictul dintre 

Firea noastră Sănătoasă şi Alte Firi Anormale distrugă-

toare. Noi fiind Dublă realitate ca Suflet şi Corp, în-

seamnă că Boala este Dublă, Sufletească şi Trupească, 

tulburări de Ordine în Suflet şi tulburări de Ordine în 

Corp. 

În această viziune putem vorbi de o Medicină Sacră şi 

de o Sacro-Terapie. Boala este ieşirea din Ordinea Dum-

nezeiască-Firească, încât este Urâtă de către Însuşi Dum-

nezeu. Dumnezeu este Chipul Sănătăţii Absolute. Boala 

este împotriva Chipului lui Dumnezeu. Diavolul se face 

primul Bolnav împotrivindu-se Ordinii Dumnezeieşti.  

Boala începe odată cu această Cădere a Creaţiei din 

Firea Cerească de Rai. 

B. Sacro-Terapie 

Începe din acest moment Sacro-Terapia. Primul pas 

este să-ţi probezi în ce măsură mai eşti Sănătos Sufleteş-

te şi Trupeşte. Nu-ţi ascunde Bolile, cât ar fi de mici şi 

neînsemnate. Boala este un Hoţ prietenos care te pân-

deşte necontenit. Vezi mai întâi în Suflet ce Anormali-

tăţi au apărut. Sufletul este Realitatea noastră Sacră, un-

de este Conştiinţa-Iubirea şi tot ce este înalt şi pur. Su-

fletul în viziunea Creştină este Chip al lui Dumnezeu 

Cel Treime Tatăl-Sfântul Duh-Fiul. De aceea şi Sufletul 
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nostru este Chip Întreit în Sine Însuşi. Este Eu-Conştiin-

ţă, este Duh-Mişcare de Conştiinţă şi este Spirit-Limbaj 

de Conştiinţă. Sufletul nostru este Fiinţa noastră pro-

priu-zisă care în altă traducere înseamnă Iubire-Dragos-

te-Dăruire, Iubirea fiind Conştiinţă în Sine, Dragostea 

fiind Memoria-Mişcarea Iubirii şi Dăruirea fiind Limba-

jul-Vorbirea Iubirii. Vezi de câtă Iubire şi Dăruire mai 

eşti capabil. Ce doză de Ură a început să apară în tine?... 

Cât Egoism a început să te stăpânească? Vezi de ase-

meni în ce măsură îţi este sănătos Corpul în comparaţie 

cu Sufletul. Corpul este Prelungirea Mişcărilor de Su-

flet. Iubirea de Suflet se face în Corp Voinţă de Minte. 

Dragostea de Suflet se face Simţire-Afecţiune, iar Dă-

ruirea de Suflet se face în Corp Necesităţi Organice. 

Noi, după Căderea Creaţiei din Rai, am Uitat de Suflet 

şi înlocuim Iubirea-Conştiinţa de Suflet cu Atracţii Ego-

iste şi materiale. Vezi în ce măsură mai ai Voinţă spre 

cele Bune. Cât de mult te laşi în Plăceri vătămătoare?... 

Te laşi robit doar de Simţurile Organice?... Organele ta-

le funcţionează normal sau anormal?... Sănătatea Corpu-

lui este în Sănătatea Minţii, Simţirii şi Funcţiunilor Cor-

pului. Sănătatea Sufletului este în Ordinea Sacră a Iubi-

rii, Dragostei şi Dăruirii Conştiinţei de Suflet. Ura-Duş-

mănia-Răzbunarea până la Ucidere sunt Începutul Boli-

lor de Suflet. Pofta-Satisfacţia-Săvârşirea plăcerilor sunt 

începutul Bolilor Corporale. Sufletul este Spirit şi Duh, 

Bucurie-Seninătate-Pace, Iubire-Dragoste-Dăruire, iar 

Corpul este Plăcere-Dorinţe-Satisfacţii, Dureri-Suferin-

ţe-Chinuri vătămări. Acestea sunt cele Două Sacro-Te-

rapii ale Medicinii Isihaste, Sacro-Terapia de Suflet şi 

Sacro-Terapia de Corp. Începe chiar din acest moment 

ambele Sacro-Terapii. 
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2 

A. Existenţa 

Noi existăm, suntem, trăim. Mai mult, suntem conşti-

enţi de aceasta. Se zice că de fapt existăm în măsura în 

care suntem conştienţi. Noi avem în fire necesitatea de a 

ne cunoaşte pe noi înşine şi tot ceea ce este în jurul nos-

tru. Nu facem aici Filosofie, dar nu putem porni pe dru-

mul Medicinii Sacre Creştine fără câteva Repere de bază. 

Noi suntem Existenţă Creată de Un Creator prin care sun-

tem aduşi la existenţă. Scrierile Sfinte spun că este o Uni-

că Existenţă Absolută, Dumnezeu Cel Necreat. Logica 

noastră caută un început la toate. Dumnezeu este Începu-

tul a toate şi dincolo de El este tot El, fiind Dincolo de 

orice Început. Dumnezeu este Începutul. În Scriptură 

Dumnezeu se Numeşte pe Sine Însuşi „Cel Ce Este şi Cel 

ce Vede totul”. El este astfel însăşi Existenţa în Sine, În-

ceputul dincolo de orice Început şi Totalitatea absolută a 

Existenţei. Dumnezeu nu este într-un Spaţiu Infinit, ca un 

ceva în Spaţiu, ci Dumnezeu este Însuşi Spaţiu, El fiind 

Mai Mare decât Spaţiul, în Dumnezeu fiind însuşi Spaţiul 

infinit. Spaţiul nu este Un Gol-Neant în care este Însuşi 

Dumnezeu, ci în Dumnezeu cel Absolut este Totul, în El 

sunt însuşi Spaţiul şi toate existenţele. Spaţiu Gol nu exis-

tă, Golul fiind după Căderea Creaţiei din Rai ca Despărţi-

re-Lipsă de Dumnezeu. Creaţia Rupându-se de Dumne-

zeu se Vede în Gol. Adam şi Eva se văd Goi, după Păca-

tul din Rai. Tot Infinitul şi Spaţiul este în fond Deplinul 

Dumnezeu şi noi creaţia suntem în Plinătatea Dumneze-

iască. Acest Spaţiu Plin Absolut este Dumnezeu Cel în 

Treime după Viziunea Creştină. Necreştinii îl văd pe 

Dumnezeu ca pe o Fiinţă fără Formă, mai mult Un Princi-
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piu Divin care ar avea Miracolul să Scoată din Sine o Lu-

me de Manifestare zisă Creaţie. De aici Panteismul necreş-

tin care susţine că noi suntem tot Fiinţa Dumnezeiască ce 

se Visează pe sine în Multitudine de Forme de Creaţie, ca-

re ar face apoi drumul Reîntoarcerii-Absorbirii în Unica 

Fiinţă. În viziunea Creştină Dumnezeu este o Fiinţă Abso-

lut Vie ca Treime de Persoane care au în sine Viaţă-Con-

ştiinţă şi Trăire pur Dumnezeiască. Normal este ca Fiinţa 

Dumnezeiască să aibă tot Viaţă Dumnezeiască, nu de 

Creaţie Contrară. De aceea în Creştinism Viaţa Fiinţei 

Dumnezeieşti este distinctă de Viaţa Creaţiei. Dumnezeu 

se Revarsă ca Chip-Model în Fiinţa de Creaţie, care este 

astfel o Realitate aparte de Sine. Creaţia este în Spaţiul 

Fiinţei Dumnezeieşti, prin Fiinţa Dumnezeiască. 

Dumnezeu Creează obiectiv, nu doar îşi închipuie sau 

Visează, cum zic unii. Dumnezeu, Fiinţa Absolută prin 

Sine Însuşi, este Substanţa Spirituală în Sine. Substanţa 

Spirituală Fiinţială este în primul rând Unică şi cu totală 

Conştiinţă de Sine, toată deodată Conştiinţă, toată deoda-

tă Mişcare şi toată deodată Vorbire, toată deodată Vie; 

nu se Mişcă prin părţi, pe intensităţi, fiind total Uniformă 

în Sine. Mai mult se spune că Această Substanţă Fiinţială 

Spirituală este Treime în Sine şi în afară de Sine, într-o 

Unică Deofiinţă, ca deodată în Trei Moduri de sine care 

nu se amestecă şi nu se despart, ci se Întrepătrund, fapt 

ce-I dă Viaţă şi Trăire Proprie pur Fiinţială. Aşa Substan-

ţa Fiinţială Spirituală Absolută Dumnezeu este Existenţa 

în Sine, a cărei Înfăţişare noi cei Căzuţi nu o mai putem 

concepe. Ni se Relevează doar că este Adevăratul Chip 

al Existenţei în Sine, Chip prin Care sunt apoi toate cele-

lalte Chipuri de Existenţă. În Acelaşi Model de Chip este 

şi Sufletul nostru Substanţă Fiinţială Spirituală Creată, 
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care este astfel Chip Triadic Spiritual, Înfăţişarea de Su-

flet cu: Formă de Conştiinţă şi Conţinut de Duh-Memo-

rie şi Spirit-Limbaj Spiritual. Aşa Sufletul nostru are o 

Anume Formă de o Anume Conştiinţă proprie, cu un 

Conţinut de un Anume Duh-Memorie şi un Anume Spi-

rit-Limbaj. Şi datorită acestei Înfăţişări de Suflet este şi o 

Anume Înfăţişare de Corp, Forma de Conştiinţă fiind 

Mintea şi Capul, forma de Duh-Memorie fiind Mişcările 

Energetice şi Bustul iar Spiritul-Limbajul de Suflet tra-

ducându-se ca Funcţiuni Organice, Mâini şi Picioare şi 

Limbajul Gurii. De aici Legătura dintre Suflet şi Corp, 

Corpul fiind Prelungirea în Energii Materiale a înfăţişării 

de Suflet care este Dincolo de Materie. 

Ca Medicină Isihastă pornim astfel de la aceste Rela-

tări, ca o Re-Identificare a Existenţei noastre. Noi în pri-

mul rând trebuie să ştim „ce suntem”. Medicina Sufletu-

lui este Medicina Bolilor de Suflet şi Medicina Corpului 

este Medicina Bolilor de Corp-Energii. Noi trebuie să 

Reînviem în noi Conştiinţa de Suflet prin care să putem 

Interveni real în Suflet. De asemeni trebuie o Ştiinţă a 

Corpului ca să ştim cum să Intervenim în Corp şi aşa să 

putem face o Armonizare între Suflet şi Corp. Corpul 

nostru nu este Străin Sufletului nostru, ci este Prelungi-

rea-Strălucirea Energetică a Sufletului nostru. Unde este 

un Suflet Sănătos acolo este şi un Corp Sănătos. Corpul 

nostru este Podoaba Sufletului nostru sau Ruşinea Sufle-

tului nostru Păcătos şi decăzut. 

B. Sacro-Terapie 

Sacro-Terapie înseamnă Terapie-Vindecare Dublă 

prin Suflet şi prin Corp. Sacro-Terapia se apropie de Re-

ligie, de aceea mult mai puţini dintre cei religioşi vor res-
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pinge această Medicină Isihastă. Indiferent de convinge-

rile religioase, toţi trebuie să fim Sinceri Căutători ai 

Adevărului. Sufletul nu este o Invenţie-închipuire, ci tot 

mai mult se dovedeşte o Realitate Incontestabilă. Mulţi 

de la o vreme nu mai neagă propriu-zis Sufletul, ci în-

cearcă o Rupere a Sufletului de Religie. Mulţi fac din Su-

flet un Principiu Spiritual de un Divin Convenţional-Im-

personal, un fel de Mental Cosmic... Noi nu facem aici 

dispute şi apologie. Medicina Isihastă este o Sacro-Tera-

pie Creştină şi aşa Relatăm totul în Viziunea Creştină. 

Deci să Începem cu Re-Identificarea Existenţei noastre. 

Trezirea Conştiinţei de Suflet este primul pas în Sa-

cro-Terapie. Dacă vrei o Vindecare a Bolilor Sufleteşti şi 

Trupeşti, trebuie Început Deodată pe Două Linii, prin 

Conştiinţa de Suflet şi prin Ştiinţa de Corp. Nu te compli-

ca cu Filosofii şi concepţii de tot felul. Porneşte direct şi 

clar. Noi suntem Suflet şi Corp, în Întrepătrundere. Sufle-

tul este Viul nostru adevărat, iar Viul Corpului este dato-

rită Viului Sufletului. Corpul şi Sufletul însă se Influen-

ţează reciproc, Boala unuia afectând pe celălalt. Noi în 

general uitând de Suflet credem că Medicina este doar a 

Corpului. Vrem remedii simple, medicamente, metode 

mecanice... Trebuie înţeles că noi suntem un complex de 

Realitate Suflet şi Corp. Medicina adevărată este o Medi-

cină Integrală, şi Sufletească şi Trupească. O singură par-

te este insuficientă şi incompletă. Cei ce vor o Alinare a 

Bolilor Grele să Caute cu Sinceritate această Medicină 

Integrală, care este Dublă Medicină. Începe deci cu 

Re-Identificarea propriei existenţe. Nu Uita Sufletul. Cor-

pul şi Sufletul în Întrepătrundere sunt Întregul nostru Viu. 

Caută să-ţi descoperi greşelile de Suflet şi de Corp care 

s-au făcut cauze ale Bolilor. Dă-ţi seama ce important 
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este să deosebeşti Binele de Rău, Sănătatea de Boală, 

normalul de anormal.  

3 

A. Treimea Creaţiei 

Medicina Integrală Isihastă încearcă să refacă Realitatea 

adevărată, aşa cum a Creat-o Dumnezeu înainte de căderea 

din Rai care-i aduce modificări şi denaturări. Dumnezeu a 

Creat O Creaţie Perfectă. Ceea ce suntem noi acum este o 

Creaţie în care Creaţia se Schimbă pe sine şi face o Experi-

enţă Anormală care o Costă o doză de Suferinţă. 

Aşa noi trebuie să ne Re-Identificăm, să ne Rememo-

răm ca să putem Reveni la Chipul adevărat. Dăm pe scurt 

câteva Repere în viziunea Creştină. Dumnezeu Creatorul 

fiind El Însuşi Treime, şi Creaţia Sa este tot Treime. Aşa 

Creaţia este Una, dar în Trei Moduri de Creaţie, ca Îngeri, 

Natură, Om. Mistic Creştin se zice că Îngerii sunt Cores-

pondenţa de Creaţie a Logosului-Spiritului-Fiului Dum-

nezeu, Natura este corespondenţa Sf. Duh-Viaţa în Sine şi 

Omul este Corespondenţa Lui Dumnezeu Tatăl Conştiinţa 

Integrală. De aici fiecare Creaţie dintre aceste Trei Mo-

duri de Creaţie are Chip în Analogie cu Chipul Persoane-

lor Treimice Dumnezeieşti. Îngerii sunt Spiritele Inteli-

gente Cereşti, consideraţi de unii ca „Extratereştrii”, care 

se arată uneori şi despre care vorbesc istoriile vechi. Înge-

rii ca primă Creaţie s-au împărţit în Îngeri Buni şi Îngeri 

Demoni, după Căderea Îngerilor care a avut loc înaintea 

Creaţiei Naturii şi Omului. Natura este al doilea Mod de 

Creaţie, ca Chip al Sfântului Duh Viaţa, de unde Formele 

Naturii ca Viaţă. Natura nu este doar Pământul planeta 
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noastră, ci tot Cosmosul Material cu toate Planetele şi 

Galaxiile. Omul este al treilea Mod de Creaţie. În Om se 

Uneşte toată Creaţia, şi Îngerii şi Natura fără Amestecare, 

după cum în Tatăl Dumnezeu se Uneşte Treimea, de unde 

Omul este Conştiinţa Integrală de Creaţie. Medicina Isi-

hastă ţine cont de Această Treime de Creaţie, de aceste 

Moduri de Creaţie care se Întrepătrund fără să se ameste-

ce. Noi suntem în Legătură cu Natura şi Îngerii. Nu in-

trăm în amănunte deocamdată. Trebuie ştiut însă că sun-

tem o Unitate de Creaţie din care dacă ieşim, ne Îmbolnă-

vim. Ca Medicină Isihastă Integrală trebuie să ne Trezim 

în primul rând Conştiinţa Cosmică. Fiecare dintre noi 

suntem în Legătură totală cu toată Existenţa. Creaţia după 

Căderea din Rai a Pierdut această Conştiinţă Cosmică şi 

datorită acestei Uitări se fac şi modificări în Ordinea de 

Creaţie care dau Boli grave. Trebuie înţeles că fiecare 

suntem Egali cu Toate şi ne Influenţăm reciproc. Noi sun-

tem în Contextul general de existenţă şi ca Suflete şi ca 

Energii Corp, nu suntem la Întâmplare. 

Noi trebuie să ne Trezim la Conştiinţa că suntem Fiin-

ţe Fii ai Lui Dumnezeu, nu doar nişte biete Vieţuitoare ca 

frunzele pe apă... Ca să începem o Medicină Sacră trebu-

ie să ne Regăsim Identitatea noastră Reală şi a face aceas-

ta nu este o simplă Psihoterapie de Auto-sugestie, ci o 

Reală Obiectivitate. Noi suntem cu adevărat Fiinţe Ne-

muritoare şi trebuie să Recâştigăm această Conştiinţă. 

Dacă noi ştim cine suntem, ştim şi ce trebuie să facem. 

B. Sacro-Terapie 

Ca început pornim pe calea Vindecării Sacre, prin 

Conştientizarea că suntem o Creaţie a Lui Dumnezeu, du-

pă Chipul Său. Noi suntem O Unică Realitate Creată dar 
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în Dublă Deschidere, ca Suflet şi Corp energii. Suntem 

într-un Complex de Triplă Creaţie, Îngeri-Natură-Om. 

Prin aceste Repere facem primul Pas de Re-Identificare a 

Existenţei noastre, ceea ce ne Trezeşte Conştiinţa şi Pute-

rea de a ne Ridica Deasupra Propriilor noastre nimicnicii 

şi slăbiciuni, deasupra Greşelilor noastre de care parcă ne 

este Ruşine şi pe care nu le mai vrem. Noi suntem Fii de 

Creaţie ai Unui Dumnezeu Absolut şi Perfect şi trebuie să 

fim demni de această Origine. Boala este o Degradare ca-

re ne Desparte atât de Dumnezeu cât şi de celelalte Crea-

ţii. Boala ne Lipseşte de Măreţia unei Vieţi Dumnezeieşti. 

Trebuie să ne ridicăm la Dorinţa superioară de a Rede-

veni Sănătoşi. Este primul Pas pe calea Vindecării Sacre 

a Medicinii Integrale Isihaste. Este o Ruşine să fii Bol-

nav. Şi dacă eşti Bolnav, este şi mai Ruşinos să nu Vrei 

să te faci Sănătos. Cum să te laşi copleşit de Boală ca un 

Condamnat şi un Deznădăjduit, sau chiar ca un Sinuci-

gaş? Nu! Boala este anormală şi complacerea în Boală 

este o Degradare de Conştiinţă până la Inconştienţă. Boa-

la este Străină Realităţii noastre şi dacă totuşi trebuie să o 

Suferim, să nu fie ca un Blestem implacabil. Chiar dacă 

treci prin Boală trebuie să ştii că în Esenţă eşti Un Perfect 

Sănătos că doar aşa Creează Un Adevărat Dumnezeu. 

Boala este despărţirea noastră de Ordinea Dumnezeiască 

din Noi. Să Reintrăm în Ordinea Dumnezeiască şi Boala 

va începe să dea înapoi. Noi trebuie să câştigăm Putere 

asupra Bolii. Puterea vine din Conştiinţa noastră că în 

fond suntem Sănătoşi, dar Greşelile ne-au adus Boala. 

Când simţi Puterea Acestei Conştiinţe, deja Boala începe 

să se Vindece, că nu mai Vrei să repeţi Greşelile ce între-

ţin Boala. Primul Leac Sacru este Puterea Conştiinţei de 

Vindecare. Unii o numesc Credinţă. Credinţa este însă 
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doar pe baza unei Conştiinţe Adânci Fiinţiale, nu este 

doar o Atitudine Volutivă şi Informativă. Cei cu adevărat 

plini de Credinţă au o Conştiinţă Adâncă în Sufletul lor, 

nu doar ceva de suprafaţă. Puterea Credinţei este Conşti-

inţa Trezită în tine. Doar prin Conştiinţa de Suflet poţi 

avea Credinţă-Primire. Primeşte în tine Conştiinţa Divină 

că în Esenţă eşti Sănătos şi Boala este un Adaus anormal 

prin Ieşirea din Cele normale. Mulţi dintre noi suntem 

Neputincioşi de „a ne Vindeca”. Nu avem Voinţa-Puterea 

Vindecării în noi. Este un mare avantaj să Simţi Puterea 

că Poţi să te Vindeci. Sufletul are Putere prin Conştiinţa 

sa adâncă, iar Mintea Corpului are Voinţă prin această 

Putere a Conştiinţei de Suflet. De aceea este nevoie întâi 

de Trezirea Conştiinţei de Suflet, ca să capeţi apoi Voinţa 

Minţii de Corp-Energii. Mistic Creştin, Sufletul are ceva 

mai mult decât Voinţa, are Puterea Conştiinţei care este 

Totalitatea Voinţelor deodată. Traducerea în Corp a Pute-

rii Conştiinţei este aşa zisa Voinţă a Minţii. Ca să ai Vo-

inţa Minţii trebuie să ai mai întâi Puterea Conştiinţei de 

Suflet. Cei ce Recapătă Puterea Conştiinţei de Suflet se 

împuternicesc real cu Voinţă care dă Hotărâre Minţii Cor-

pului să facă eforturi susţinute împotriva Bolilor. Rezis-

tenţa faţă de Boli este în această Voinţă adâncă a Menta-

lului nostru care se traduce faptic totodată ca Sistem de 

Apărare-Imunologic. Când Puterea de Interior slăbeşte, 

Boala îşi face apariţia. Voinţa este un Medicament Psihic 

de mare valoare ce este luat în consideraţie tot mai mult. 

Voinţa nu este o simplă Psihoterapie, este un substrat real 

al proceselor organice. Astfel Redescoperi în tine Puterea 

Conştiinţei de Suflet ca să poţi avea apoi Voinţa necesară 

faţă de atacurile anormale. 
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4 

A. Configuraţie Suflet şi Corp 

Viziunea Creştină despre Realitatea noastră este clară 

şi simplă. Dumnezeu este Unica Fiinţă Absolută în Des-

chidere de Trei Persoane Deodată din Mişcările Cărora se 

Emană Harul Energia Necreată Divină. Pe acest Chip-Ar-

hetip suntem şi noi Creaţia, ca Suflet şi Energii de Suflet 

ce în traducere de Creaţie se fac Corp. Sufletul este Sub-

stanţa Fiinţială Spirituală Creată, Vie şi deplin Conştien-

tă, cu mişcări şi Limbaj pur Sufleteşti. După Căderea 

Creaţiei din Rai se Uită de Suflet, reamintindu-ne de El 

ca de un Ceva Nevăzut şi Interior. În fond Sufletul este 

adevărata noastră realitate şi datorită acestuia este şi Cor-

pul. Sfinţii ne spun că şi Sufletul are o înfăţişare clară şi 

Personală de o Anumită Formă Spirituală. Misticii zic că 

este o „Mini-Treime Proprie”, după Chipul Treimii Dum-

nezeieşti. Aşa şi Sufletul nostru are o Anume Formă Spi-

rituală de Conştiinţă, are un Duh-Memorie-Mişcare şi un 

Spirit-Limbaj-Vorbire de Suflet. Duhul de Suflet ar avea 

capacitatea de a se Întinde din Suflet şi în afara Sufletu-

lui, care comunică astfel cu alte Suflete, Participare din 

care Aduce apoi Cunoaşteri ale acestora. Unii consideră 

că Sufletul este o Monadă Unică ce ar avea nişte Puteri 

Sufleteşti. Mistica susţine că Sufletul este Real din Trei 

Permanenţe dintr-o dată, Conştiinţă-Duh (Pneuma)-Spirit 

(Logos de Suflet). Sufletul este astfel Unul în Trei Des-

chideri de Sine deodată şi niciodată în Lipsa vreuneia. 

Aşa Sufletul nostru este Asemănare de Chip Treimic 

Dumnezeiesc, dar totodată Tradus-Transpus în Realitate 

de Creaţie. Însă datorită Acestei Taine Treimice de Suflet 

Creat şi Sufletul nostru este o Fiinţă Completă, capabilă 
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de Conştiinţă, Mişcare şi Limbaj pur de Suflet. Puterile 

de Suflet nu sunt aceste Trei Permanenţe, ci Moduri de 

Mişcare ale celor Trei Permanenţe de Suflet. Aşa Conşti-

inţa de Suflet are o sumedenie de Puteri de Conştiinţă Su-

fletească, iar Duhul de asemeni are o gamă întreagă de 

Puteri de Duh Sufletesc, după cum şi Spiritul Limbajul 

de Suflet are diverse Puteri de Vorbire Sufletească. Dar 

toate aceste Puteri sunt în Întrepătrundere şi în Egalitate 

şi toate deodată. Taina Vieţii Sufletului nostru este cu 

adevărat o Taină Adâncă în Asemănare cu Taina Treimii 

Dumnezeieşti, de unde Legătura Sufletului cu Dumne-

zeu. După Căderea Creaţiei din Rai, se Uită de Suflet ca-

re Orbeşte şi rămâne doar cu Mişcările sale Nevăzute şi 

din Interior. Noi nu facem aici Filosofie sau Religie, con-

semnăm doar Viziunea Creştină asupra Realităţii noastre, 

ca să Înţelegem ce Legătură este între Suflet şi Corp. Me-

dicina are nevoie de o Ştiinţă prin care putem acţiona. 

Aşa Corpul nostru nu este o Întâmplare, ci pe baza Sufle-

tului nostru şi după Chipul Sufletului. Dacă Sufletul este 

Chip de Treime în sine atunci şi Corpul are Chip Treimic. 

De aici Corespondenţa-Analogică dintre Corp şi Suflet, 

ca Înrudire de Chip. Corpul nostru este şi el un Unic 

Corp dar în Trei Deschideri Energetice Corporale deoda-

tă ce nu se amestecă ci rămân Trei Permanenţe Egale şi 

în Întrepătrundere, ca Trei Deschideri ale Unui Unic 

Corp ce pare în Trei Corpuri dar este totuşi doar Un Sin-

gur Corp. Unele mistici consideră aceste Trei Deschideri 

Corporale ca Trei Corpuri-Învelişuri Succesive. În viziu-

nea Creştină Treimea are o Unitate Indestructibilă, are 

Taina Unei Treimi care niciodată nu se poate despărţi şi 

nu se poate amesteca, ca o Unitate în Trei Deschideri ca-

re niciodată nu se absoarbe în Unul şi niciodată nu se Ru-
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pe în Trei, Treiul fiind Trei Transpuneri de Unul ca Mo-

duri ale Aceluiaşi Unul, ca Unul în Trei şi Trei în Unul. 

De aici Taina Sufletului este Taina Chipului Treimic 

Dumnezeiesc. Şi Taina Corpului este Taina Treimii de 

Suflet. Doar în această Viziune putem înţelege Medicina 

Integrală Isihastă cu Sacro-Terapia ei. Ştiinţa medicală 

Vorbeşte despre Un Corp Anatomic organic, care însă are 

totodată nişte Funcţiuni Organice şi un anume Sistem 

Nervos. Noi nu putem vorbi despre Corpul nostru doar ca 

Organe Fizice, fără complexul general al lor. Aşa Trei-

mea Corpului este recunoscută şi de Ştiinţă. Fizica de 

asemeni consideră Materia Informaţie-Energie-Masă. 

Psihologia la fel, consideră Individualitatea noastră ca 

Mental-Senzaţii-Organe fizice. Ştiinţa vrea să facă din 

Materie o Substanţă de Sine ce nu are nevoie de Spirit, şi 

din Corp o Organizare fără Suflet... Dar realitatea dove-

deşte că fără Spirit şi Suflet nu se poate. 

B. Sacro-Terapie 

Corpul nostru este o Triadă Energetică în corespon-

denţă directă cu Triada de Suflet. Eul-Conştiinţa de Suflet 

se traduce în Energii Corp ca Mental-Ego-Voinţă, aşa zi-

sul Corp Mental-Astral. Duhul Memoria-Mişcarea de Su-

flet se traduce ca Energie Vitală-Senzitivă, zisul Corp 

Eteric-Vital. Spiritul-Limbajul de Suflet se traduce ca 

Energii Înglobatoare Organice, Corpul Fizic cu funcţiile 

respective. În viziunea creştină nu sunt Trei Corpuri, ci 

Unul Singur în Trei Deschideri Energetice deodată, egale, 

neamestecate şi întrepătrunse. Conştientizează aceasta ca 

să poţi deveni o Realitate Integrală, Suflet şi Corp. Trebu-

ie înţeles că noi avem o Unitate Corporală în Trei direcţii 

deodată, ca Mental, ca Senzaţie şi ca Organe fizice. Di-
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zarmonia dintre acestea Trei generează tot felul de tulbu-

rări atât Mentale cât şi Senzitive şi Organice. Eşti în Ar-

monie în acestea Trei? Corpul nostru este un Mecanism 

unitar şi orice parte influenţează întregul. Sacro-Terapia 

îţi va aduce Ordinea în tot Corpul Energetic. 

5 

A. Stabilirea bolilor 

Noi cei bolnavi suntem nerăbdători să începem Alina-

rea Suferinţelor. Ca Medicină Integrală începem cu Stabi-

lirea Bolilor în general, ca să ştim pe ce să acţionăm. Sunt 

Boli Sufleteşti şi Boli Trupeşti corporale. În viziunea 

creştină întâi se Îmbolnăveşte Sufletul şi apoi Corpul, şi 

boala Unuia influenţează pe Celălalt. Unde este un Suflet 

Sănătos, orice Boală care vine din afară este accidentală 

şi trecătoare. Unde este deja un Suflet Bolnav şi Slab ori-

ce Boală Corporală imediat se instalează cu toate simpto-

mele respective. Bolile de Suflet se împart în Trei mari 

categorii, fiecare apoi cu bolile respective. După cum s-a 

spus pe scurt mai înainte, Sufletul este o Substanţă Fiin-

ţială Spirituală Triadică, Eul-Conştiinţa, Duhul-Memoria, 

Spiritul-Limbajul pur Sufletesc. De aici sunt Boli ale Eu-

lui-Conştiinţei, Boli ale Duhului-Memoriei de Suflet şi 

Boli ale Limbajului Spiritului de Suflet. După căderea din 

Rai Conştiinţa noastră este Oarbă. Dacă am avea o Con-

ştiinţă Văzătoare ne-am vedea propriul Suflet şi toate cele 

Spirituale. Sufletul nostru astfel Orb se mişcă prin Du-

hul-Memoria de Suflet, fără să se Vadă pe sine. Dar Con-

ştiinţa în afară de Orbire mai are şi alte Boli. Conştiinţa 

totodată este Iubire-Beatitudine-Împărtăşire-Odihnă-Vo-
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ie-Cuprindere-Frumos-Persoană-Chip-Icoană (vezi Tria-

dele Persoanei din „Memoriile unui Isihast”, cap. 8). Ime-

diat după Orbirea Conştiinţei este Neiubirea-Ura. Ura 

este o Iubire Negativizată-Inversată-Întunecată. Iubirea 

este însuşi Viul Conştiinţei, încât Ura este Anti-Viul Con-

ştiinţei prin care Conştiinţa trece într-o Inconştienţă fri-

coasă şi bântuită de Visări-Închipuiri. Sufletul care nu 

mai Iubeşte devine Slab în tendinţa de a se Ascunde. Cele 

Frumoase i se par urâte, Bucuria i se pare tristeţe, din 

Icoană se face Caricatură, devine Egoist. Bolile Conştiin-

ţei-Iubirii sunt Bolile Personalităţii care apoi se prelun-

gesc în Bolile Mentale-Psihice. Apoi sunt bolile de 

Duh-Memorie-Mişcare de Suflet, ca Uitarea şi Răceala, 

până la lipsa de Recunoştinţă, care dau Sufletului Nepu-

tinţa, lipsa de Comuniune-Comunicabilitate, lipsa de 

Trăire Sufletească până la Izolare. Bolile de Duh duc la 

un adevărat Cretinism spiritual. Memoria este ca Origine 

în Duhul de Suflet şi pe baza aceasta este şi o Memorie 

Energetică de Corp. Bolile de Memorie Mentală sunt aso-

ciate cu bolile de Duh-Memorie de Suflet. 

A treia categorie de boli sunt cele de Limbaj-Vorbire 

de Spirit Sufletesc. Ca şi Memoria, Originea Limbajului 

este în Limbajul pur de Spirit al Sufletului, pe Arhetipul 

căruia se configurează Limbajul Mental-Energetic din 

Corpul nostru. Sufletul în Sine are capacitatea de Lim-

baj-Vorbire. În Dumnezeirea Treimică Logosul-Fiul este 

Concretizarea Personală a Limbajului pur Dumnezeiesc. 

Şi Sufletul nostru Chip Treimic are astfel un fel de Logos 

Sufletesc Creat care concretizează tot Limbajul pur Sufle-

tesc. Noi după Căderea din Rai nu mai ştim cum este 

Limbajul pur de Suflet, având doar traducerea lui în Lim-

bajul Mental. Mistic se zice că Arhetipurile Gânduri-
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lor-Ideilor-Cuvintelor Limbajului nostru Corporal sunt 

Cuvintele Transcendentale de Limbaj pur Sufletesc, care 

sunt Dincolo de cele Mentale. Aşa în bolile de Limbaj 

Sufletesc Sufletul devine ca un Mut, fără să poată trans-

mite Vorbirea în afară de sine, fără să poată vorbi chiar în 

Sine. Limbajul de Suflet se traduce în Corp prin Funcţio-

nalitatea Organelor noastre şi prin activitatea noastră Ce-

rebrală. Sunt boli cu Hiper-funcţii şi boli lente-progresi-

ve. Ruperea până la Înstrăinare dintre Limbajul Sufletului 

şi Limbajul Mentalo-Cerebral al Corpului duce la apariţia 

unor Boli grele, de disfuncţii Organice şi Nervoase şi 

chiar de Limbaj Obişnuit. Noi redăm deocamdată pe scurt 

aceste Boli, urmând ca pe parcurs să le analizăm mai pe 

larg. 

B. Sacro-Terapie 

Începem să intrăm în Complexul Bolilor noastre. Să 

nu ne înfioreze, ci să ne trezească la Conştiinţa că trebuie 

să ne Vindecăm de Bolile noastre urâte şi anormale. Cât 

este de rău să avem un Suflet Orb, Neputincios şi Mut... 

şi apoi tot felul de boli datorită acestora... Suntem bântu-

iţi de false Conştiinţe care ne fac să Participăm la Păcate 

ce ne anormalizează propria Fire. Bolile de Conştiinţă ne 

fac Inconştienţi, bolile de Duh ne slăbănogesc şi bolile 

de Limbaj ne animalizează... Ne pierdem propria Identi-

tate şi din Fiinţe demne devenim nişte epave... Doamne, 

ce mizerabilă este Boala şi aceasta se întâmplă fiindcă Ie-

şim din Firea lucrurilor în Adausuri anormale. Apar în 

noi Limbaje Inversate-negative atât în Suflet cât şi în 

Corpul energetic şi din Vorbire şi Trăire Cerească ne fa-

cem Vorbire şi Trăire bolnavă, urâtă... Hai să ne Trezim 

cât încă mai avem o licărire de Conştiinţă şi Putere de 
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Suflet. Oare nu vrei să te Vindeci de Bolile ce te fac un 

mizerabil?... Să începem Sacro-Terapia cu această Re-

deşteptare de Conştiinţă, că trebuie să Revenim la starea 

noastră normală, de Sănătate. Bolnav şi mizerabil Sufle-

teşte şi Trupeşte, cum mai vrei o Viaţă Luminoasă şi Bu-

nă?... Boala vrea să te falsifice total, să te modifice până 

la denaturare. Este prea mult... E cazul să te trezeşti... Nu 

mai admite Boala, gata, hotărăşte-te să devii Sănătos. 

Doamne Dumnezeule, ajută-ne să Revenim la Firea nor-

mală aşa cum ne-ai Creat Tu, să putem Învinge propriile 

rătăciri şi slăbiciuni prin care ne-am Auto-amăgit. 

6 

A. Căderea Creaţiei din Perfecţiune 

Mulţi sunt contrariaţi că noi Vorbim de o Medicină a 

Sufletului. Cum poate fi Sufletul Bolnav fiind Chip al Lui 

Dumnezeu în Creaţie, fiind Transcendentul nostru Perfect 

şi Indestructibil?... Nu vrem să facem Filosofie sau pro-

povăduire Religioasă aici, redăm câteva Repere de bază 

care să ne arate temeiul. Cine vrea mai mult să caute în 

alte relatări de specialitate. În viziunea Creştină Dumne-

zeu este Fiinţa Absolută în Sine. Persoană care nu Limi-

tează Infinitul Fiinţei, ci din contră deschide Infinitul Fi-

inţei. Fiinţa fără Persoană este o Concentrare-Simplifica-

re până la Principiu Inconştient de Sine Însuşi. Metafizi-

cile Necreştine susţin un Dumnezeu Impersonal cu o am-

biguă Conştiinţă, având de fapt Nevoie de o altă Lume de 

Creaţie care să-L Evidenţieze în Conştiinţă. În Creştinism 

nu se admite o Fiinţă Impersonală fără Viaţă Deplină în 

Sine, de unde Dumnezeul Creştin este Cel Treime Perso-
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nal. Fiinţa ca Persoană este Acea Substanţă Fiinţială Spi-

rituală care se Desconcentrează din Sine şi se Întinde în 

Sine la Infinit, ca şi în afară de Sine. Substanţa Fiinţială 

Absolută Dumnezeu nu este Un Infinit Înţepenit, ci Unul 

Viu în Sine şi peste Sine, datorită Acestui Viu Absolut fi-

ind Întinderea Absolută şi Infinită. Aşa Fiinţa datorită 

Persoanei ca Esenţă se poate Desconcentra în Sine Întin-

zându-se la Infinit în Sine, Pătrunzînd în Sine şi peste Si-

ne ca o Supra-Cuprindere a Necuprinsului, fără să se 

Piardă pe Sine sau să se Absoarbă în Ceva, ca o Perma-

nenţă Veşnică în Veşnică Primire şi Răspuns de Sine. În 

Viziunea Creştină este nedemn ca Dumnezeu să nu aibă 

Propria Sa Viaţă în Sine, ca şi cum i-ar trebui o Creaţie 

care să-I dea Mişcare şi Viaţă... Creaţia nu este Închipui-

rea-Visul Lui Dumnezeu din Necesitatea de a se Mişca 

Cel Nemişcat... Dumnezeu are în Sine Mişcarea Sa pură, 

iar Creaţia este o Traducere tocmai a Mişcării Arhetipale 

Dumnezeieşti, ca Revărsare-Surplus peste Sine a Dumne-

zeirii. Creaţia nu este Necesitatea Mişcării Dumnezeieşti, 

ci Podoaba-Frumuseţea Mişcării Dumnezeieşti Dincolo 

de Ea Însăşi. Aşa Dumnezeu este Deosebit de Creaţie dar 

nu Străin, Creaţia fiind după Chipul Vieţii Lui Pur Dum-

nezeieşti. Cele Două Vieţi nu se Confundă, sunt Coexis-

tente şi în Corespondenţă-Analogie până la Întrepătrunde-

re-Comuniune Transcendentală. 

Dumnezeu în Sine este Conştiinţă şi Limbaj, iar Crea-

ţia de asemeni este în sine Conştiinţă şi Limbaj de Crea-

ţie. De aici Dialogul real dintre Dumnezeu şi Creaţie. El 

Creează o Realitate faptică de Creaţie tot aşa de Perma-

nentă ca şi a Sa. Dumnezeu nu Omoară nimic din ceea ce 

Creează, de unde Veşnicia Creaţiei. Aşa Realitatea de 

Creaţie este o Substanţă Fiinţială Vie capabilă de Primire 
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şi Răspuns, de Conştiinţă şi Limbaj. Sufletul nostru este 

în analogie cu Chipul Lui Dumnezeu, este Perfect ca şi 

Dumnezeu deşi nu este Însuşi Dumnezeu, ci traducere în 

Substanţă Creată a Chipului Dumnezeiesc. Creaţia Parti-

cipă Real prin Viaţa sa de Creaţie la Viaţa Dumnezeias-

că, pe care o traduce în mod propriu. Şi noi Creaţia Tră-

im o Viaţă Deplină, dar în Deplinul Lui Dumnezeu şi din 

Deplinul Dumnezeiesc. Şi noi avem în Viaţa de Creaţie 

toate Capacităţile de Viaţă, în analogie-corespondenţă cu 

Cele Dumnezeieşti. Dar Viaţa de Creaţie nu este Însăşi 

Viaţa Lui Dumnezeu, ci Fiecare are Viaţa Sa, în Comu-

niune-Coexistenţă, în Armonie sau Disarmonie cum apa-

re după Căderea din Rai. Dumnezeu şi Creaţia sunt în 

Modelul Aceluiaşi Limbaj, dar Fiecare în Substanţa Sa 

Fiinţială fără amestecare. Şi noi Creaţia suntem Perfecţi 

în noi înşine, dar o Perfecţiune în Modelul Perfecţiunii 

Dumnezeieşti. Noi suntem o Perfecţiune Creată în Me-

diul şi Spaţiul Perfecţiunii Necreate Dumnezeu. De aici 

Condiţia Creaţiei de a fi Perfectă doar dacă Stă în Perfec-

ţiunea Dumnezeiască, altfel Iese din Perfecţiune. Logic 

ar fi ca Creaţia Perfectă să nu poată deveni Imperfectă. 

Aşa este, dar Creaţia fiind Creaţie Rămâne Perfectă doar 

dacă se Menţine în Perfecţiunea Lui Dumnezeu. Nici 

Creaţia nu poate Cădea în Imperfecţiune atâta timp cât nu 

se Desparte de Dumnezeu. De aici, Căderea în Imperfec-

ţiune este mai întâi de toate Omorârea Lui Dumnezeu din 

Creaţie. Îngerii ca să devină Demoni îşi Omoară Chipul 

Lui Dumnezeu din Fiinţa lor. Creaţia Omului la fel ca să 

Cadă trebuie mai întâi să se Despartă de Dumnezeu, să 

iasă din Rezonanţa cu El prin Neascultare, prin Opozi-

ţie-Contrariu. Creaţia Coexistă cu Dumnezeu în măsura 

în care Primeşte şi Răspunde lui Dumnezeu. Dumnezeu 
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este Perfecţiunea Absolută prin Sine Însuşi. Creaţia însă 

este Perfecţiune prin Perfecţiunea Dumnezeiască. Dacă 

nu Rămâne în Perfecţiunea Dumnezeiască trece în An-

ti-Perfecţiune, în Imperfecţiune. Esenţa Creaţiei este Per-

fecţiunea Lui Dumnezeu. Creaţia este o Fiinţă Vie ce 

Răspunde Lui Dumnezeu. Dacă Răspunde în Firea Esen-

ţei sale, Rămâne Perfectă, dacă nu, cade în Anti-Perfec-

ţiune. Dar Creaţia nu poate Trăi fără Perfecţiune, de ace-

ea Perfecţiunea Rămâne în Sine, dar se Adaugă un Adaus 

Imperfect care în sine este Iluzoriu şi Ireal. Nu există de-

cât Perfecţiune. Imperfecţiunea este Aiureala Creaţiei ca-

re Încearcă să-şi Nege Perfecţiunea. De aici Imperfecţiu-

nea este Auto-Maltratare, Auto-Chinuire, Sinucidere len-

tă. Dar vine Pedeapsa Vieţii Perfecte însăşi care Nepu-

tând fi Imperfectă Suferă Anomalia Imperfecţiunii. Sufe-

rinţa este Strigătul Perfecţiunii Maltratate, silite să se De-

natureze. Perfecţiunea nu poate fi alături de Imperfecţiu-

ne şi de aceea noi care suntem în esenţă Perfecţi Suferim 

amarnic dacă aducem peste noi Fantoma Imperfecţiunii 

ce se face Călăul propriu. Odată adus în noi acest Duh 

Rău nu mai putem scăpa de el. Trebuie să facem tot posi-

bilul să ne Trezim la Conştiinţa Puternică care să Topeas-

că această Auto-Iluzie ruşinoasă. Creaţia ca să poată Ieşi 

din Dumnezeu se face că nu-L mai Vede, ca Struţul ce-şi 

bagă Capul în Nisip şi aşa pe Întuneric cu Ochii închişi 

ne Închipuim că El nu mai există. Aceasta este Orbirea 

Conştiinţei şi a Sufletului. Noi nu-l mai Vedem pe Dum-

nezeu ca Exterior cum ar fi normal, ci am rămas doar cu 

o Memorie vagă despre Chipul Dumnezeiesc din Esenţa 

Fiinţei noastre. În viziunea Creştină, Despărţirea de 

Dumnezeu este Păcat, că este Uciderea Conştiinţei de 

Dumnezeu de noi înşine şi este totodată Chinuirea-Mal-
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tratarea Chipului Perfect cu Adăugarea anormală a An-

ti-Chipului Imperfecţiunii. Noi Păcătuim şi faţă de Per-

fecţiunea noastră proprie, călcându-ne în picioare tocmai 

esenţa-Sacralitatea noastră. 

Sufletul nostru este Viul în Sine, el are Limbajul pro-

priu-zis, încât Sufletul începe Păcatul, negativizarea Per-

fecţiunii. Aşa Bolile încep în Suflet de unde se prelun-

gesc apoi în Corp-Energii. Sănătatea Perfectă este Esenţa 

noastră de Creaţie, Boala-Imperfecţiunea o Adăugăm noi 

prin Negativizarea-Inversarea Sănătăţii-Perfecţiunii. Tre-

buie să Revenim la Firea noastră Sănătoasă. Nu ne este 

uşor să scăpăm de Negativizările noastre, că ne-am încăr-

cat cu un Limbaj imperfect complex care trebuie mereu 

Reajustat. Dar ştiind că Esenţa noastră este Perfecţiunea 

şi Sănătatea, o Putere adâncă ne dă Tărie. Hai, fii Demn 

cu tine însuţi. 

B. Sacro-Terapie 

Să începem Prefacerea Limbajului Negativizat în cel 

Sănătos şi Perfect. Trebuie să vrei Sănătatea, este ruşinos 

că te complaci în Boală şi Degradare. Pentru noi Sănăta-

tea şi Perfecţiunea sunt o Poruncă Dumnezeiască. „Fiţi 

Sfinţi precum şi Tatăl vostru Cel din Ceruri Sfânt este”, 

zice Evanghelia. Poruncile Sănătăţii şi Perfecţiunii nu 

sunt simple Legi, ci sunt Ordinea Firească Esenţială a Fi-

inţei noastre. Fii Liber în Ordinea Transcendentală nu în 

Degradare şi Boală, ce sunt o Înşelare de Libertate. Când 

Libertatea cade în Imperfecţiune devine Anti-Libertate, 

mai rea decât Robia. Diavolul când Inventează Imperfec-

ţiunea nu o face din Libertate, ci din Anti-Libertate din 

care se naşte Robia Imperfecţiunii şi Bolii. Libertatea fi-

ind Deschidere tot în Libertate şi Perfecţiune, nu poate 
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cădea în Negativizare decât dacă se face mai întâi Ucide-

rea Libertăţii Perfecte, ca Anti-Libertate. Nu există decât 

o Singură Libertate, ca Deschidere Infinită în Perfecţiune. 

Căderea în Imperfecţiune este Ucidere de Libertate Per-

fectă sub pretextul negativ al unei Anti-Libertăţi, unei Li-

bertăţi Negative. Este o mare dereglare de Limbaj să nu-

meşti Anti-Libertatea tot Libertate. Negativul nu există ca 

realitate în sine, ci doar ca Parazit pe Perfectul în sine, 

negativizând Perfecţiunea. Nu da voie acestui Parazit 

Fantomă şi Duh Rău să-ţi Denatureze Perfecţiunea şi Să-

nătatea. Nu mai admite sub nici o formă Limbajul Nega-

tiv care este Infectarea şi Îmbolnăvirea Limbajului adevă-

rat Perfect şi Sănătos. Microbii sunt Limbaje de Viu 

Negativizat. Boala în Suflet apare prin minciuna Limba-

jului Negativ. Minciuna este primul Microb de Suflet 

care Inversează Perfecţiunea şi Sănătatea adăugând în Su-

flet Limbajul Rău şi Bolnav şi producător de Boli. Începe 

Sacro-Terapia cu Lupta împotriva acestui Microb con-

tagios care este Minciuna, Auto-Păcălirea, Auto-Amăgi-

rea, Inversarea Adevărului, Ascunderea Adevărului. Min-

ciunile Limbajului de Suflet se fac Informaţii negative ale 

Energiilor din Corpul nostru, care astfel se negativizează 

şi produc Boli de tot felul. 

Psihanaliza a descoperit acest secret al Nocivităţii 

Minciunilor care se Acumulează în Subconştientul nos-

tru, de unde generează informaţii Bolnave în energiile 

Corpului nostru. Dând pe faţă aceste Minciuni-Ascunzi-

şuri, Puterea acestora cade şi noi simţim real Însănătoşi-

rea. Boala începe de la Minciunile Conştiinţei de Suflet 

de care se Infectează Sufletul. Orice Conştiinţă Negativă 

este o Minciună Negativă, este o Minciună-Microb de 

Suflet care, de nu o descoperi la timp, produce Boli Su-
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fleteşti cu prelungiri în Boli Trupeşti. Minciuna este Ori-

ginea Închipuirii şi apoi a Imperfecţiunii-Răului. De la 

mici Minciuni începe tot ce este Boală şi Negativ. Începe 

Sacro-Terapia cu Descoperirea Minciunii proprii. Îţi vei 

face astfel o Psihanaliză proprie. Cei Religioşi au avanta-

jul Confesării-Spovedaniei la Preot, care practic are o im-

portanţă deosebită, descoperind aceşti Microbi ai Boli-

lor-Păcatelor, care dacă sunt ţinuţi ascunşi devin tot mai 

nocivi. Cei Religioşi mai au avantajul unei Conştiinţe fa-

ţă de Un Dumnezeu al Adevărului, prin care astfel capătă 

Putere asupra Microbilor Minciunii. Este o Realitate seri-

oasă această Infecţie a Minciunilor de Conştiinţă. Nu 

glumi cu Minciunile, nu te juca, sunt nişte Microbi de 

Boală Sigură. 

7 

A. Bolile Corpului 

Sufletul este el baza realităţii, dar pe noi cel mai tare 

ne doare Corpul. După Căderea din Rai noi ne concen-

trăm în planul Energetic-Corporal. Aşa Complexul Boli-

lor de Energii-Corp ne trezeşte la realitate. Dar ca Medi-

cină Isihastă Integrală noi nu vom pierde din vedere nici-

odată Concomitenţa celor două Realităţi, ca Suflet şi 

Energii Corp ce se Întrepătrund şi se influenţează reci-

proc. Medicina laică ar vrea o Ştiinţă Medicală doar de 

Energii Corp, dar Practica dovedeşte marile deficienţe ale 

unei Medicini Unilaterale. Noi suntem O Unică Realitate 

Fiinţială în Două Deschideri deodată, ca Suflet şi Energii 

de Mişcare de Suflet numite Corp. Corpul nostru nu este 

străin de Sufletul nostru, ci este Prelungirea Energetică a 
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Mişcărilor Viului Sufletului nostru. În măsura Mişcărilor 

de Viu Sufletesc avem un Viu Energetic Trupesc. Noi am 

Uitat de Suflet şi considerăm Biologicul Corpului ca Via-

ţa propriu-zisă. După căderea din Rai într-adevăr Energii-

le Corpului se vor Independente de Suflet şi într-adevăr 

Energiile Corpului nostru Obişnuit se Depărtează mult de 

Suflet până la Rupturi. Energiile Corpului nu mai sunt 

astfel în Rezonanţă cu Mişcările Viului de Suflet, de un-

de Contrarierea Suflet-Corp, care în fond nu ar trebui să 

fie. Acest Conflict dintre Limbajul de Viu Sufletesc şi 

Limbajul de Biologic Corporal este Originea Bolilor 

noastre Corporale. În mod normal Energiile Corpului Ies 

din Mişcările Viului de Suflet ca o Prelungire-Ecou-Stră-

lucire de Viu Sufletesc. Corpul nostru este Aura Energe-

tică a Sufletului Nostru. Să nu se confunde Această Aură 

Totală Energetică cu Aura acestei Aure Totale Corp. Fie-

care Realitate are Strălucirea sa. Strălucirea Sufletului 

este Corpul nostru Energetic. Şi strălucirea Corpului 

energetic este apoi Aura Biologică a Corpului nostru pe 

care o ştim noi ca Aură. Corpul total este Aura Sufletului 

şi apoi Corpul ca Viu Energetic are la rândul său Aură de 

Energii ca Aură Biologică. Ştiinţa vede Aura Energiilor 

Biologice, pe când Mistica vede Aura Totală ca Străluci-

re de Suflet. Energiile Biologice sunt Informaţii de Lim-

baj Adânc de Suflet. Limbajul Energiilor este pe Arheti-

purile Limbajului de Suflet dincolo de Energii. Noi nu 

mai suntem Conştienţi de aceasta şi credem că Limbajul 

Energiilor este un Limbaj Independent, sau chiar Unicul 

Limbaj care se Reflectă apoi şi în Conştiinţa Sufletului. 

Practic se dovedeşte că fără un Limbaj Permanent Arheti-

pal Limbajul Energetic se Pierde şi se Dereglează până la 

Denaturare... Ştiinţa vrea să considere un Limbaj Energe-
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tic Informativ Cod-Genetic Ancestral, dar şi Acesta fără 

baza unui Limbaj Arhetipal chiar Dincolo de Codul-Ge-

netic Ancestral se Pierde, fără Siguranţa că se poate Păs-

tra sau poate Reveni. Fără un Limbaj Arhetipal Perma-

nent care nu se poate Şterge niciodată nu este Posibilă Si-

guranţa Păstrării unui Limbaj Biologic Permanent cât şi 

Revenirea la Normalitate în urma Bolilor. Doar dacă în 

noi este Arhetipul Veşnic şi de neatins al Sănătăţii este 

posibilă cu adevărat şi o Revenire la Sănătate după Bolile 

noastre. Chipul Arhetipal Permanent este Limbajul din 

Suflet, care nu se poate Şterge, chiar dacă i se adaugă şi 

un Limbaj Anormal negativ. Aşa Boala este reversibilă, 

având Sănătatea în Sine. 

Avem cu adevărat Sănătatea Veşnică în noi, iar Boala 

este Un Adaos ce oricând se poate da la o parte. Secretul 

este să Revenim la Limbajul Permanent Perfect Firesc din 

adâncul Fiinţei noastre. Noi ca Realitate suntem Două 

Lumi Paralele dar Întrepătrunse, care se Întâlnesc în Unita-

tea Limbajului Permanent: suntem Suflet şi Corp ce se În-

tâlnesc în Adâncul Limbajului Arhetipal de Suflet, care 

este Chip de Limbaj Dumnezeiesc, pe Arhetipurile Limba-

jului din Dumnezeu Însuşi. De aici Legătura noastră de În-

rudire pe toate Planurile Cosmice până în Transcendentul 

Dumnezeiesc. Sufletul nostru are Taina Limbajului de 

Dumnezeu şi Corpul nostru are Taina Limbajului de Suflet. 

Cine îşi uită Sufletul îşi Uită şi Normalitatea Limbaju-

lui de Energii Corp. De aceea Sufletul Păcătos aduce 

Boala peste Corp. Dar şi Corpul apoi aduce peste Suflet 

Boală prin Refuzul Energiilor de a se Întoarce la Lim-

bajul Arhetipal de Suflet, de unde Conflictul dintre Corp 

şi Suflet generator de Boli. Este o influenţă şi o potenţare 

reciprocă. Majoritatea Bolilor de Corp afectează tot mai 
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mult şi partea Sufletească până la drama Psihică. La fel şi 

cele Sufleteşti se răsfrâng în Corp. Şi aşa se degradează 

în noi Vitalitatea Corpului şi Integralitatea Sufletească. 

Nici Ştiinţa nu mai exclude partea Sufletească. Se aude 

tot mai mult de Vindecări miraculoase prin Suflet. Para-

normalul prin Spirit se evidenţiază ca o realitate incon-

testabilă. Ştiinţa laică Medicală caută doar Remedii Ener-

getice, care însă se dovedesc incomplete. Mulţi sunt fi-

xişti excluzând o parte sau alta. Realitatea ne impune am-

bele părţi peste prejudecăţile noastre strâmte şi ignorante. 

Medicina laică trebuie să admită şi Medicina Sacră a 

Sufletului. Ele nu se amestecă, dar se Întrepătrund. Unii 

vor ca doar prin Suflet să se Vindece şi Corpul. Alţii doar 

prin Corp să se Vindece şi Sufletul. Medicina Integrală 

Isihastă le confirmă pe amândouă în conlucrare şi poten-

ţare reciprocă. Trebuie o deschidere egală pe ambele pla-

nuri, atât ca Suflet cât şi ca Energii Corp. Să ne revenim 

în fire şi să ne Recunoaştem că suntem deodată şi Suflet 

şi Corp şi fiecare are specificul său. Mulţi dintr-o Reli-

giozitate ignorantă exclud orice Terapie prin Corp sau 

dintr-o laicizare exagerată exclud orice Terapie prin Su-

flet. Trebuie înţeles că ambele Terapii sunt Împreună şi 

în egalitate ca valoare. Cei care doresc sincer o Vindeca-

re a Bolii le acceptă pe amândouă. 

B. Sacro-Terapie 

Să începem primul pas în Sacro-Terapia Bolilor de 

Corp. Dacă în Terapia de Suflet se porneşte de la Trezirea 

Conştiinţei de Suflet, în Terapia de Corp se începe cu Şti-

inţa Raţiunilor de Energii. Sufletul este Conştiinţă mai 

mult decât toate Raţiunile şi Dincolo de ele, pe când 

Energiile Corpului sunt Energii Raţionale, cu un Anumit 
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Scop, pe baza unor anumite Legi. Să nu confundăm Con-

ştiinţa de Suflet cu Legile Raţionale Mecanice ale Energi-

ilor de Corp. De obicei se vorbeşte Filosofic de o Minte 

Raţională şi de o Materie Corporală Iraţională. Creştinis-

mul are o Metafizică proprie care aduce nişte completări 

Filosofiei obişnuite. Este o mare deosebire între Min-

tea-Conştiinţa pură de Suflet şi Mintea Mecanică Raţio-

nală de Energii Corp. Filosofia greacă aristotelică Goleşte 

total Materia de Spirit şi o face o Materie Moartă. Ştiinţa 

dovedeşte că şi Materia Moartă are totuşi Legi Chimice şi 

Fizice, are Informaţii Atomice, un fel de Raţiuni Meca-

nice care stau la baza Elementelor de fond ale Materiei. 

Acestea însă sunt Raţiuni-Legi Fixe şi Mecanice Inconşti-

ente de ele peste ele însele, ca o Matematică Înregistrată, 

ca un Ceas ce Merge fix. Filosofic se spune că Spiritul a 

Fixat aceste Legi-Raţiuni, Materia neavând în fond 

aceasta. Ştiinţa vrea să facă din aceste Legi un fel de 

Conştiinţă Inferioară a Materiei care apoi prin Evoluţie 

ajunge şi la Conştiinţa superioară de Sine. Noi nu facem 

aici dispute, consemnăm însă partea pur Creştină. După 

Revelaţia Bibliei şi a Sfinţilor Părinţi Dumnezeu nu Crea-

ză nimic Mort, încât şi Materia este un Viu de Materie 

după cum Sufletul este un Viu Spiritual. Mai mult, Viul 

de Materie nu este Niciodată Separat de Viul de Suflet, că 

Energiile Materiei sunt Emanaţii ale Mişcării Viului de 

Suflet. Materia nu este o Realitate Separată de Suflet, ci 

este Prelungirea energetică a Sufletului, un fel de Strălu-

cire de Suflet după cum Harul Energiile Necreate sunt 

Strălucirea Spiritului Absolut Dumnezeiesc. Noi după 

Căderea din Rai dacă am Orbit cu Sufletul şi nu-l mai 

Vedem, credem Sufletul mai mult Un Principiu Spiritual 

ce Acţionează ca Realitate în Materie, Materia fiind Ma-
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nifestarea Spiritului. Din punct de Vedere pur Creştin 

aceasta este o Greşeală grosolană şi nedemnă de Spirit. 

Spiritul nu se Manifestă în ceva ce-l Contrazice, deci ca 

Materie. Spiritul are deja Limbajul-Manifestarea Sa pur 

Sufletească Spirituală, iar Materia este Ieşirea în Afară a 

Manifestării-Limbajului Arhetipal de Suflet, deja exis-

tent. Materia nu este Contrazicerea Spiritului şi nici Străi-

nă lui, dar este Energie şi nu Suflet-Spirit. Noi după Că-

derea din Rai ca Orbi Sufleteşte având doar Vederea Ma-

teriei credem că Spiritul nu se mai Vede din cauza Mate-

riei, ceea ce este fals. Materia nu este Ceaţa-Umbra care 

ne face să nu mai Vedem Spiritul, ci este o Altfel de Ve-

dere, Energetică. Ca Realitate Normală Noi suntem Du-

blă-Dihotomică Existenţă, ca Suflet-Spirit cu Vedere pură 

de Spirit şi ca Energii Corp cu Vedere pură de Ener-

gii-Corp. Aceste Vederi nu se Contrazic şi nu se Orbesc 

reciproc, ci normal ele sunt Deodată şi fiecare ca Vedere 

specifică planului său. Căderea din Rai ne Orbeşte Sufle-

teşte şi rămânând doar cu Vederea de Materie, credem că 

Materia este de vină că nu se mai Vede Spiritul-Sufletul. 

Creştinismul vine cu Descoperirea că Orbirea noastră Su-

fletească nu este datorită Materiei ci datorită Bolii Sufle-

teşti ce l-a Orbit. Putem noi să dăm la o parte orice Mate-

rie că tot Orbi Sufleteşte rămânem. Materia însă după Că-

derea din Rai se face Duşmana Sufletului şi nu mai Vrea 

să Lase Sufletul să-şi Câştige Vederea de Suflet, că 

atunci Materia ar ajunge pe planul Doi, nu cum este acum 

pe Planul întâi şi aproape Independentă de Suflet. Materi-

ei îi este frică de Vederea de Suflet că o Descoperă ca 

Realitate Inferioară faţă de Suflet. În fond Materia nu este 

Contrară Sufletului şi Orbire de Suflet, ci după Căderea 

din Rai se face Duşmană Sufletului, ca falsă Înlocuitoare 
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de Suflet. Materia după Căderea din Rai, dacă Sufletul a 

Orbit, îşi ia Îndrăzneala să se facă Stăpâna Sufletului, ea 

să-l Conducă pe Suflet şi de aici confuzia că Materia este 

Orbirea Sufletului. Ca Sacro-Terapie Isihastă, noi evidenţi-

em cu insistenţă tocmai această latură a Realităţii Normale 

de Rai, ca Dublă Vedere deodată atât ca Suflet cât şi ca 

Energii Corp, fără Contrazicere şi Duşmănie, prin Restabi-

lirea Ordinii adevărate, în care Sufletul este Vederea Spiri-

tuală Stăpână şi cea de Energii Corp este Vedere de Ener-

gii datorită Sufletului, ca Prelungire în afară a Sufletului. 

Materia a devenit Duşmană Sufletului nu prin Natura ei de 

Materie, ci prin Asumarea Pretenţiei de a fi Înaintea şi Stă-

pâna Sufletului, ceea ce este Anormal. Şi de aici tot Com-

plexul nostru după Căderea din Rai, în care Bietul Suflet 

Orb este Terorizat de Materie. Materia şi-a Asumat Stăpâ-

nirea peste Sufletul Orb şi nu mai vrea să Renunţe la 

această Anormalitate, de unde Lupta dintre Suflet şi Mate-

rie, Sufletul vrând să-şi Reia Starea normală peste Materie 

şi Materia să nu piardă Stăpânirea anormală peste Suflet. 

Aceasta este adevărata Metafizică pur Creştină. Ener-

giile Corp au şi ele Vederea lor ca Raţiuni Mecanice, ca 

Legi fizico-Chimice, care se Cred însăşi Conştiinţa... Este 

cazul să le smerim oleacă, prea şi-au luat nasul la purta-

re... Cu Sacro-Terapia trebuie să deosebim Mintea pură 

de Conştiinţă de Suflet faţă de Mintea Mecanică a Legi-

lor-Raţiunilor Fizico-Chimice ale Corpului. Legile Meca-

nice sunt Raţiuni bine determinate, dar nu prin ele însele, 

ci datorită Conştiinţei Spiritului care le Determină şi le 

Programează. Energiile Corp au Viul lor Energetic Meca-

nic nu prin sine, ci prin Viul Sufletului, altfel Viul Meca-

nic Moare ca Despărţire de Suflet. Corpul nostru este un 

Complex de Legi-Raţiuni Mecanice, pe baza cărora este o 
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Configuraţie de Organe şi funcţii organice. Dar acest 

Complex Mecanic este ca fond Traducerea-Transpunerea 

Complexului de Limbaj Sufletesc. Fără această Legătură 

şi Întrepătrundere, Raţiunile Mecanice din pretinsă Inde-

pendenţă îşi Uită progresiv Memoriile Arhetipale de Spi-

rit şi aşa se Anormalizează până la Dereglări tot mai ac-

centuate ce produc Bolile Corpului. Ca Sacro-Terapie tre-

buie să ştim clar că fără Rememorarea Arhetipurilor Su-

fleteşti de Conştiinţă în sine nu se pot Normaliza Legi-

le-Raţiunile Fizico-Chimice Mecanice ale Energiilor 

Corp. Sufletul are în Sine Limbaj pur de Suflet, ca Iubi-

re-Conştiinţă, ca Dragoste-Duh-Memorie de Iubire Con-

ştiinţă, ca Dăruire-Spirit-Limbaj de Iubire-Conştiinţă. 

Aceasta este Mişcarea Vie Transcendentală de Suflet în 

Sine Însuşi. Şi acest Viu Arhetipal apoi se Tradu-

ce-Transpune în Viul Energetic de Corp. În Suflet este 

Transfer Spiritual direct, Dăruire de Conştiinţă şi Iubire 

Totală. În Corp este Transfer Energetic, de Dăruiri Ener-

getice. Prin Boli, în locul Dăruirii energetice s-a trecut la 

Furt şi Acaparare energetică, de unde Ruperile Energeti-

ce. Ca Stare de Rai Schimbul-Dăruirea de Energii era ca 

Împărtăşire-Mâncare Sacră, care s-a Desacralizat în Con-

sum şi Omorâre. Sub pretextul Necesităţii se Distrug 

Energiile între ele şi se Amplifică Un Chimism Rezidual 

de elemente Stricate şi denaturate. În mod Normal Ener-

giile Ies din Viul Sufletului având rostul să se Reîntoarcă 

în Viul Sufletului, ca un Perpetuum Mobile de Viu Per-

manent şi Veşnic. După Căderea din Rai Energiile Refuză 

Reîntoarcerea în Viul Sufletului şi aşa se Consumă pe 

sine până la Moarte. Să începem concret prin Sacro-Tera-

pia Legăturii strânse dintre Suflet şi Corp, ca Re-Împrie-

tenire şi Restabilirea adevăratei Ordini. 
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8 

A. Polarizarea Viu şi Neviu 

Ne pare mai comod un Tratament Mecanic de Medi-

camente gata făcute, fără ca noi să facem eforturi perso-

nale. Să ne trezim la realitate. Esenţa Fiinţei noastre este 

Conştiinţa şi Limbajul. Sufletul are Limbajul său propriu 

şi Corpul are Limbajul său specific energetic. Noi am 

vrea să reducem la minimum Teoriile, dar nu putem re-

nunţa la descrierile absolut necesare. Ne silim să îmbi-

năm însă Teoria cu Practica la fiecare capitol. 

Concretul nostru după Căderea din Rai este Corpul şi 

Energiile sale. Boala o simţim amplificat în Corpul nos-

tru, Uitând adesea că şi Sufletul are Suferinţe nenumărate. 

Aşa credem că dacă avem un Corp cât de cât Sănătos 

avem şi un Suflet asemenea. Bolile grave ne trezesc la 

realitate, dezvăluindu-ne neglijenţa şi nepăsarea. Să de-

venim Conştienţi că Sănătatea trebuie Păstrată, nu câşti-

gată după Boli şi Suferinţe. 

Şi Sufleteşte şi Trupeşte Viaţa este Activitate, Esenţa 

Activităţii este Lucrarea-Mişcarea într-o Anumită Orien-

tare. Orientarea-Ordinea să nu o Confundăm cu Necesita-

tea. Firea-Natura în Sine nu este Necesitate, ci Esenţă. Ca 

Suflet Mişcarea este în Limbaj pur Sufletesc de Triadă 

Sufletească, Conştiinţă, Duh, Spirit-Limbaj. Corpul are 

alt Plan, pe cel Energetic, ca Limbaj de Energii Mecanice 

cu Legi fizico-Chimice şi Energetice mai subtile. De la 

Undele Energetice Mentale, de la acele Vibraţii Vitale 

este Schimb Energetic, sunt Cedări şi Primiri de Energii. 

Noi ne Hrănim Mental cu Informaţii Mentale, ne hrănim 

Vital cu Energii Vibratorii şi ne hrănim fizic cu hrană 

materială fizică. Medicina Isihastă numeşte Hrana într-un 
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sens mai larg decât Alimentaţia-Mâncarea. Mistic se zice 

că şi în Rai ne Hrăneam Real, noi având aceleaşi Organe, 

dar datorită Hranei Vii altfel erau Funcţiile Organelor 

noastre. Biblia ne relatează că în Rai se mâncau Fructele 

Pomilor, care erau o Hrană Vie ce nu Omora Pomul. Se 

zice că în Rai Fructele şi Seminţele erau aşa de Vii încât 

se Topeau în Gură şi treceau în tubul digestiv de asemeni 

fără să lase Reziduuri, încât Sucurile digestive erau la mi-

nim. Toate Organele noastre erau în deplină Funcţionali-

tate, dar Absorbeau totul cu o Vitalitate care nouă ne pare 

basm şi ceva fantastic. Era un circuit energetic Viu care 

menţinea o funcţionalitate Organică Uniformă şi fără Re-

ziduuri Celulare. Reînnoirea Celulară se făcea direct ca 

prefaceri interne Vii şi depline. Mâncarea era astfel în 

starea de Rai ca Un Ritual Sacru, prin care se făceau 

Schimburi-Transferări de Energii Necontrare, în Comuni-

care şi Comuniune perfectă. Păcatul Căderii din Rai Stri-

că acest Miracol Normal, dereglând funcţiile Organelor 

noastre. Şi totul este datorită Schimbării-trecerii de la 

Alimentaţia Vie la o Alimentaţie Omorâtă Nevie. Pomul 

Oprit din Rai era Pomul Hranei Nevii. Dumnezeu ne 

Opreşte să Mâncăm Hrana cea Moartă, că Zice: „De veţi 

Mânca din acest Pom veţi Muri”. Dumnezeu nu ne pune 

Oprelişti Vieţii, ci Morţii. Moartea este Urâtă de Dumne-

zeu şi de aceea vrea ca şi Oamenii să o Urască, să nu o 

accepte. Noi însă alegem tocmai Moartea, care apoi ne 

costă cam mult... Trecerea de la Mâncarea Vie de Rai la 

Mâncarea Omorâtă a Păcatului aduce Modificări majore 

în Funcţiile Organice, cu schimbări Chimice anormale, 

apărând Sucuri Gastrice speciale şi procese în plus de 

Reînvierea Alimentelor Moarte. Reziduurile apar tot mai 

mult, neputând fi Refăcute în Celule Vii. Mâncarea Omo-
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râtă cere un proces de Reînviere a Energiilor, că normal 

Energiile sunt Vii nu Moarte. Apariţia Energiilor Moarte 

este procesul Păcatului Omorârii. Pomul Binelui şi al Ră-

ului din Rai este Pomul Dualităţii, Omorârii Binelui-Viu-

lui şi trecerea acestuia în Rău-Neviu-Mort. Binele în sine 

este Viul şi Răul este Negativizarea Binelui Viului. Răul 

şi Neviul nu există în Sine, ci doar ca Omorâre-Negativi-

zare a Binelui-Viului. De aceea Biblia pune accent pe 

Mâncarea din Pomul Morţii, care nu este simplu Simbol, 

ci o Realitate obiectivă. Sufleteşte Păcatul este Negativi-

zarea Conştiinţei-Iubirii în Neiubire-Despărţire de Dum-

nezeu, iar Trupeşte Păcatul este Negativizarea Mâncării 

Vii, ca Mâncare Moartă-Nevie. Ca Suflet Omorâm pe 

Dumnezeu din Iubirea-Conştiinţa noastră şi ca Trup 

Omorâm Energiile Vii şi ne Hrănim cu Energii Moarte 

care ne Omoară şi pe noi. Este cazul să ne revenim în Fi-

rea Normală, a Reîntoarcerii la Viul Dumnezeiesc ca Su-

flet şi la Reîntoarcerea la Viul Energetic prin Sistarea 

Hranei Energetice Moarte. Nu există altă Cale şi dacă nu 

vrem, vom fi condamnaţi la Boală şi moarte implacabilă. 

Schimbarea stării de Rai se face prin trecerea de la o Ali-

mentaţie Vie la una Moartă. Limbajul Energetic al Cor-

pului nostru se schimbă radical negativizându-se într-un 

Limbaj inversat. Ca Mâncare Vie nu se pune problema 

Polarizării-Contrariilor, Viul fiind Comunicare Necontra-

ră. Odată cu Omorârea Energiilor Vii apare situaţia du-

blei stări, ca Viu pozitiv şi Mort negativ. Biblia ne rela-

tează că Ruperea Realităţii în Două ca Bine şi Rău apare 

doar după Păcatul din Rai. Pe plan Energetic se face prin 

Ruperea Viului energetic în Viu şi Neviu. Noi după căde-

rea din Rai facem un fel de Involuţie a Viului spre Neviu, 

ca apoi să Evoluăm iarăşi la Viul Primordial pierdut. 



51 

B. Sacro-Terapie 

Trecerea de la Alimentarea Vie la cea Moartă schimbă 

şi Funcţiunile Organice. Sacro-Terapia este Nostalgia du-

pă Starea de Viu Permanent de Rai. Să dorim şi noi să ne 

Reîntoarcem la Starea de Rai, ca Sănătate Veşnică şi de-

plină. După Căderea din Rai în Corpul nostru a apărut o 

Luptă acerbă între Energiile Vii şi cele Moarte. Cele 

Moarte fură încontinuu din Energiile Viului şi Viul se 

Oboseşte să Învieze Energiile Moarte. Organele noastre 

au devenit adevărate Abatoare de Ucidere şi totodată ade-

vărate Laboratoare de Prefacere a celor Moarte în Energii 

Vii fără de care Organele ar dispare. Bietul nostru Corp 

nu mai are Odihnă ziua şi noaptea. Hai să-l ajutăm câte 

oleacă, să-i împuţinăm Mâncărurile moarte ca să uşurăm 

Munca Prefacerii Organice. Noi care suntem Bolnavi să 

ajutăm Organele noastre să nu-şi Consume toată Energia 

Vie, să le dăm Mâncare Vie care să le Învioreze. Mai este 

speranţă ca Organele noastre să se Însănătoşească, însă 

doar prin Cele Vii. Ne este greu să renunţăm la o alimen-

taţie moartă, ni se pare chiar imposibil, de parcă nu mai 

avem ce Mânca... Nu este deloc complicat, este chiar mai 

uşor. 

9 

A. Ce este Alimentaţia Vie 

Medicina Isihastă este prin excelenţă Medicina Viu-

lui, atât de Suflet cât şi de Corp Energii. Viul Sufletului 

este Dumnezeu, Viul Absolut şi Permanent. Sufletul des-

părţit de Dumnezeu cade în Orbire-Întuneric, Neviul Spi-

ritual. Viaţa este Vedere pentru Suflet şi Lumină pentru 
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Energii Corp. Fără Lumină nu este Viaţă în Energii. Evo-

luţioniştii caută Viul în primii Atomi Proteinici. Viul 

însă este în Lumina Primordială şi Lumina Primordială 

este Emanaţia Vederii Spirituale. Din Ochii de Spirit iese 

Lumina Energetică. Ochii de Suflet nu Văd datorită Unei 

Lumini Exterioare, ci datorită Spiritului Însuşi, încât din 

Ochii de Spirit se Emană Lumină, nu Primesc Lumină. 

Ochii de Spirit sunt Însăşi Conştiinţa şi Conştiinţa Vede 

prin Conştiinţa Însăşi şi Lumina Conştiinţei este Însăşi 

Conştiinţa. Din Această Conştiinţă de Spirit se Emană o 

Lumină Energetică, ce este Viul Energetic. Întunericul 

Conştiinţei este Inconştienţa şi Întunericul Luminii este 

Moartea. Viul Energetic este Prelungirea în afară a Viu-

lui adevărat de Spirit Conştiinţă în Sine. În Lucrările 

noastre despre Isihasm am redat schematic câteva Repere 

în acest sens.  

Sufletul este Triplet în Sine: 

– Viul-Conştiinţă-Eu-Substanţa Fiinţială Spirituală; 

– Viaţa-Duhul-Memoria-Mişcarea Fiinţială; 

– Existenţa-Spiritul-Limbajul-Modurile de Transpu-

nere a Conştiinţei Fiinţiale. 

Şi apoi Traducerea în Corp Energii: 

– Individualitatea-Informaţia-Viul Energetic; 

– Forma-EnergieVibratorie-Viaţa-Biologicul Energetic; 

– Manifestarea-Energia Acumulativă-Existenţa, Orga-

nele Corporale. 

Ştiinţa vorbeşte deja despre Viul Informaţional al Ma-

teriei. Se spune despre o Energie Ancestrală Informativă. 

În viziunea Metafizicii pur Creştine, Energia este Tripletă 

de la Început, încât toate cele Trei Moduri Energetice de 

mai sus sunt Totodată şi niciodată Una în Lipsa Celorlal-

te. Energia nu Evoluează sau Devine, dar se Transpune în 
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Multitudine de Forme Energetice şi Manifestări ale Ace-

leiaşi Informaţii Energetice. Informaţia este Supra-Forma 

Energetică care se Deschide ca Forme-Vibraţii Multiple 

şi ca Manifestări nenumărate. O singură Informaţie poate 

Lua diferite Forme Vibratorii, ca o Gamă a Aceluiaşi 

Ton. Modurile de Conştiinţă pură de Suflet sunt Arheti-

purile Informaţiilor de Energii. Aşa Originea Viului este 

Dincolo de Energii. Celula Vie este bazată nu pe Simpla 

Informaţie Chimică, ci pe Arhetipul Informaţiei Chimice 

care este Dincolo de Informaţie, în Conştiinţa de Su-

flet-Spirit. Se vorbeşte despre aşa zisele Principii Pozi-

tiv-Yang şi Negativ-Yin, sau Alcalin şi Acid. În sens 

Creştin trebuie să fie Trinitate. Aşa noi ca Medicină Isi-

hastă Adăugăm şi pe Neutru. Se poate zice astfel că Cele 

Trei Moduri Energetice ar fi: Energia Informativă este 

Neutrul ce are în Sine şi pe Yang şi pe Yin. Energia Vi-

bratorie este Acidul-Yinul-Mişcarea-Biologicul. Energia 

Acumulativă este Alcalinul-Yangul-Substanţa Organică. 

Neutrul este Odihna Energetică, este Viul Energetic Sta-

bil. Acidul-Yinul este Mişcarea Neutrului spre Consum 

Energetic, mai bine zis spre Răspândire-Dilatare Energe-

tică. Alcalinul-Yangul este Oprirea Neutrului şi Reîntoar-

cerea spre Neutru. Fiziologia Medicinei Isihaste este ast-

fel în Dialogul Totalităţii şi Unităţii Neutrului, nu în Mo-

nologul Singularităţii Rupte în Dualitatea Contrară Pozi-

tiv şi Negativ. Yinul şi Yangul nu sunt Contrarii, cum de 

obicei se Consideră, ci sunt Deschideri totodată ale Neu-

trului ce se Mişcă şi se Reîntoarce în Sine. Căderea din 

Rai cu Păcatul său Rupe tocmai Acest Dialog al Triadei 

Energetice, Acoperind Neutrul cu o Luptă continuă între 

două Contrarii în veşnică Duşmănie şi distrugere recipro-

că. Această Luptă a Contrariilor aduce Viul şi Neviul, Ră-
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ul şi Binele. Ca Medicină Isihastă, consemnăm aici Re-

descoperirea Limbajului Ancestral Perfect de Rai faţă de 

Cel Denaturat după Căderea Creaţiei din Rai. Boala este 

Contrarierea şi Duşmănia-Negativizarea Limbajului Vie-

ţii până la Distrugere-Moarte. Polarizarea este Începutul 

Morţii. Până la Căderea din Rai nu era decât Binele Per-

fect, Sănătatea Permanentă. Ruperea Perfecţiunii în Bine 

şi Rău este Originea Bolii şi Morţii. Aşa se Iese din Per-

manenţa Viului Indestructibil, dar Viul nu poate fi Distrus 

niciodată. Aşa Moartea este Aparentă, căci Viul Reînvia-

ză Permanent din Cenuşa Morţii. Apariţia Anotimpului 

de Vegetaţie şi de Uscare este Urmarea Ruperii Viului 

Energetic în Viu şi Neviu. În Rai nu era Anotimp, că nu 

era decât Viul Permanent. Ca Medicină Isihastă accentu-

ăm pe această latură a Realităţii, ca să Pricepem clar de ce 

trebuie o Reîntoarcere la Viul de Rai dacă vrem Vindeca-

rea Bolilor noastre. Organismul nostru Corporal de Rai se 

Modifică datorită Ruperii Viului în Viu şi Neviu, în apa-

riţia Contrariilor. 

B. Sacro-Terapie 

Ca Medicină Isihastă, atenţionăm pe toţi Bolnavii să 

dea Importanţă Alimentaţiei Vii. Tot ce este Omorât şi 

Fiert este o Hrană Nevie-Moartă. În cazul de Crize ale 

Bolilor, opriţi imediat orice Mâncare de Carne ce are o 

mare cantitate de Energii Moarte, deşi aparent pare Hră-

nitoare. Energiile Moarte sunt foarte Distructive şi Toxi-

ce. La fel evitaţi Fierturile. Mâncaţi Legumele în stare na-

turală şi Lactatele la fel Nefierte şi nepreparate la tempe-

raturi mari, cum sunt Brânzeturile specializate. Medicina 

Isihastă merge şi mai departe, la Grija de a nu Omorî nici 
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Legumele. S-a descoperit şi Ştiinţific că Plantele Recep-

ţionează Agresivitatea Omului şi Emană Unde Energetice 

Negative, foarte nocive pentru Organismul nostru. Aşa că 

nu Rupeţi brutal Legumele, folosiţi doar Frunzele margi-

nale, iar dacă vreţi şi Rădăcinoasele scoateţi Planta Inte-

grală şi lăsaţi-o 12 ore să intre în Adormire şi să-şi Neu-

tralizeze Radiaţiile Negative. Orice Aliment are în el In-

formaţii de Viaţă sau de Moarte. Dacă este un Aliment 

Omorât şi Fiert, are astfel de Informaţii de Moarte care vă 

Omoară şi Organismul vostru. Fructele şi Seminţele nu au 

nici o problemă, ele fiind Neutre. Dacă se Fierb, capătă 

Informaţii de Moarte. La fel Grâul Încolţit nu este bun 

imediat după Încolţire, că s-a trezit la Viaţă şi prin Meste-

care este Omorât. De aceea după Încolţire lăsaţi-l la o 

uşoară Reuscare să treacă el la o Adormire şi aşa este 

foarte hrănitor, altfel pe cât este de Vital pe atât se face de 

nociv prin declanşarea Informaţiilor Omorâte. Sacro-Te-

rapia descoperă Taina Viului şi Anti-Taina Morţii. Toţi 

Bolnavii trebuie să ţină cont de aceasta. 

Încercaţi şi veţi vedea Rezultatele, barem când vă în-

colţeşte Boala. 

10 

A. Neutru, Yang şi Yin 

Bolile noastre s-au acutizat la maximum. Ştiinţa Medi-

cală modernă se deschide tot mai larg faţă de toate Reme-

diile terapeutice eficace. Se tinde la o Medicină Integrală. 

Medicina Isihastă face o astfel de Încercare, chiar mai 

mult, Integrează şi Sufletul şi pe Dumnezeu Însuşi, ca o 

Totalitate Adevărată. De ce să Refuzăm Sufletul şi pe 
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Dumnezeu în Medicină?… Sacro-Terapia vrea o astfel de 

Medicină Totală. Este deplorabil că unii care sunt atât de 

Bolnavi încât le plângi de milă tot mai fac pe Înrăiţii, 

refuzând cu obtuzitate Orice Miracol al Sufletului şi al 

Lui Dumnezeu în Medicină. Energeticul nostru Corporal 

este pe Arhetipurile Limbajului de Suflet care la rândul 

său este Chip al Lui Dumnezeu Transpus-Tradus în Fiinţă 

de Creaţie. Lumea Energetică Corporală se Înrudeşte cu 

Lumea Spiritului şi Spiritul nostru se Înrudeşte cu 

Dumnezeirea Creatoare. Acest Tot este Realitatea Inte-

grală. Energiile Corpului nostru sunt Prelungire de Lim-

baj Arhetipal Sufletesc. Sufletul este Unul dar în Trei 

Deschideri de Suflet deodată, ca Eu-Conştiinţă, ca 

Duh-Memorie de Conştiinţă şi ca Spirit-Limbaj de Con-

ştiinţă. Sufletul este Monadă Triadică în Sine. Corpul 

nostru este Ecoul-Prelungirea Acestor Arhetipuri de Des-

chidere de Suflet. Aşa Energia Corpului nostru este Tri-

pletă ca şi Sufletul. Energia Informativă este în Corespon-

denţă directă cu Eul-Conştiinţa de Suflet, Energia Vibra-

torie Biologică Senzitivă este în Corespondenţă directă cu 

Duhul-Memoria de Suflet, Energia Organică Acumulati-

vă este în Corespondenţă directă cu Spiritul Limbajului 

de Suflet. 

Deci Corpul nostru este în Unitate cu Sufletul nostru. 

Energiile Informative Sunt zisele Energii Neutre. Cele 

Vibratorii sunt Energiile Yin-Acide şi cele Acumulative 

sunt Energiile Yang-Alcaline. Se crede de obicei că are 

loc o trecere alternativă între Yin-Acid şi Yang-Alcalin, 

ca o Reacţie Chimică între acestea. Ca realitate în sine nu 

este niciodată o Transformare a Acidului în Alcalin, a Yi-

nului în Yang, ci ambii sunt deodată prezenţi. În sensul 

Medicinii noastre Isihaste care are Energie Triadică, 
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Yinul şi Yangul nu mai sunt Polarizate-Contrarii ce se 

Acaparează unul pe altul ciclic. Este o altă Mişcare, nu 

cea dintre Ying şi Yang, ci dintre Neutru şi fiecare dintre 

Yin şi Yang. 

Trebuie înţeles că atât Yinul-Acid cât şi Yangul-Alca-

linul nu trec unul în altul, ci trec în Neutru, Unitatea şi 

Totalitatea amândurora, de unde Unul iese şi se Întoarce. 

Acidul-Yinul este Memoria în Mişcare a Neutrului, de 

aceea Acidul mobilizează Neutrul, îl deschide şi-l Răs-

pândeşte, îl combină energetic cu alte energii fără să se 

amestece în esenţă. Fără Energia Acidă nu ar fi mişcare 

energetică şi chimică. Energia Acidă Yin este energia 

Plină ce intră în Acţiune, ce Predă şi Acaparează, mobili-

zând toate energiile într-o Fermentaţie-Dilatare până la 

Golire totală de sine. Bolile Acide sunt distrugătoare prin 

Hiperfuncţii Organice. Energiile Acide Yin sunt energii 

Explozive care ies şi intră, penetrează, desfac şi combină 

fără oprire pe loc. Aşa Energiile Yin acide de nu ar În-

tâmpina pe cele Yang-Alcalin, ar fărâmiţa atât de mult 

energiile încât nu ar mai fi nici o Acumulare Organică, ci 

totul ar fi într-o masă Vibratoare. Aşa, la un Anumit grad 

de Acid-Yin intervine de la sine Yangul-Alcalinul şi 

Opreşte mişcarea Acidă care nu se Distruge, ci trece în 

Odihna Neutrului de unde Iese la momentul când de ase-

menea Alcalinul ajunge la o Anume Limită, când Inter-

vine Yinul din nou, ca să nu se Blocheze Mişcarea Ener-

getică. Aşa ca Fiziologie a Medicinii Isihaste, Funcţiona-

litatea este Trinitară, nu Dualist-Contrară. Acidul şi Al-

calinul, Yinul şi Yangul sunt Egali, deodată în Potenţare 

reciprocă, şi nu se Distrug ci se Înlocuiesc Unul pe Altul 

tocmai ca să nu Distrugă Permanenţa Energetică. În Boli 

tocmai aici apar dereglările, că nu se mai Alternează Ar-
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monios Unul pe Altul, ci se Refuză-Duşmănesc reciproc 

până la Acapararea Energiilor doar de către O Singură 

Stare, ca Yin-Acid sau Yang-Alcalin, blocând Normalita-

tea energetică. Această Potenţare reciprocă dintre Acid şi 

Alcalin este cheia mecanismului energetic. Medicina Isi-

hastă vrea să scoată în Evidenţă Energia Neutră, care este 

Stabilitatea şi Permanenţa Energetică. Sănătatea este Un 

Neutru care se Deschide ca Acid şi Alcalin în mod Egal, 

Reabsorbind în Sine Permanent pe Unul, când Celălalt 

Acţionează. Acidul şi Alcalinul nu sunt în fond Contrarii, 

ci Moduri de Neutru în diferite Moduri de Transpunere 

ale Neutrului. Boala ca efect al Căderii din Perfecţiunea 

de Rai, produce pe lângă Contrarietatea dintre Acid şi Al-

calin şi o Dedublare a Fiecăruia în Acid şi Alcalin, ca o 

Înlocuire în proprie Energie a Celeilalte energii, ca o ten-

dinţă de Excludere a Celorlalte Energii până la Singulari-

zare de Sine. Bolile cele mai nocive sunt la acest Stadiu 

de Singularizare Exterioară, de Fixare în proprie Energie 

cu Fărămiţare contrară în Interiorul Energiei respective. 

Căderea din Perfecţiunea de Rai începe cu Contrarierea 

Exterioară, cu Refuzul Perfecţiunii şi Adaosul Răsturnă-

rii-Negativizării Perfecţiunii, care apoi îşi produce în Sine 

însuşi Dedublarea Contrară Bine şi Rău ce face Oribila 

Auto-Distrugere-Auto-Maltratare. Aşa Procesele Contra-

rii devin de o nocivitate amplificată mai mult pe planul 

Interior al Energiei respective. Răul este nociv ca Exterior 

dar este dezastruos ca Interior în cel ce se Asociază şi 

produce Răul. Originea Răului este Negativizarea-Răstur-

narea Binelui faţă de Binele în Sine, care însă nu se 

Opreşte aici, ci acţionează demonic în Auto-Negativizare 

până la Modificarea totală a Limbajului Binelui într-un 

Limbaj Anti-Arhetipal total. Ca Medicină Isihastă am do-



59 

ri să Redescoperim tocmai Limbajul Uitat al Realităţii, ca 

şi consemnarea în Atenţie a Limbajului Adăugat al Con-

trarierii Dezastruoase din acest nou Limbaj. 

Taina Viului atât de Suflet cât şi de Corp-Energii este în 

Această Armonie din Exterior şi Interior, ce se potenţează 

reciproc. Bolile şi moartea apar prin Ruperea acestei Ar-

monii-Comuniune şi Dialog Necontrar. Contrarierea Dia-

logului este Originea Bolii Păcatului şi Suferinţei Morţii. 

B. Sacro-Terapie 

În Suflet, Neutrul este Conştiinţa-Eul, Iubirea Trans-

cendentală, Totalitatea şi Unitatea Triadei Sufleteşti, 

Conştiinţă-Eu, Duh-Fiinţă, Spirit-Limbaj. 

Acidul este Duhul-Memoria-Dragostea, Mişcarea Per-

manentă din Suflet, Simţirea Transcendentală. Alcalinul 

este Spiritul-Limbajul, Modurile de Conştiinţă, Cuvintele 

Transcendentale ale Sufletului, Dăruirea-Regenerarea 

Permanentă a Conştiinţei Eu. 

În Corpul nostru, s-a văzut că Neutrul este Energia In-

formativă, Acidul-Yinul este Energia Vibratorie-Eterică şi 

Alcalinul-Yangul este Energia Acumulativă a Organelor 

Fizice Corporale. Vezi în ce parte eşti dezechilibrat, atât în 

Suflet cât şi în Corp. Filocalia Isihastă Vorbeşte despre 

partea Conştientă a Sufletului, partea Simţitoare-Poftitoare 

ce este Duhul Sufletului şi partea Cuvântătoare, ce este 

Spiritul-Limbajul Sufletului. În Bolile Căderii din Rai 

acestea se modifică în partea Inconştientă a Sufletului, pe 

care unii o numesc Iraţionalul, partea Uitării-Poftei Negati-

vizării Duhului Sufletului şi partea Uitării-Necuvântă-

rii-Negativizării Spiritului-Limbajului Sufletului. 

În Corp la fel au loc modificări. Energiile Informative 

se concretizează ca Raţiuni Volutive Energetice ce devin 
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neputincioase, fără Voinţă, şi influenţează Puterea (mai 

mare decât Voinţa a) Conştiinţei de Suflet. Sufletul are 

Putere-Iubire-Conştiinţă directă, pe când Energiile Infor-

mative Mentale au Voinţă-Informaţie-Raţiune, traducere 

în Energii Corp a Puterii Conştiinţei de Suflet. În Boli 

este o Înstrăinare între Puterea-Conştiinţă de Suflet şi Vo-

inţa-Raţiunea-Mintea de Energii Corp, de Sistem Nervos 

cum zicem noi. Medicina Isihastă are Limbajul său speci-

fic, datorită Viziunii sale Isihaste specifice (vezi Relatări-

le anterioare despre Isihasm). Apoi Energiile Vibrato-

rii-Senzitive se modifică, din Vibraţii normale trecând în 

cele Anormale, de unde Senzitivul nostru Corporal exa-

gerat sau slăbit, Pătimaş sau Pervertit până la extrem. Şi 

Energiile Acumulative se modifică, ori Acumulîndu-se 

prea mult ori degradându-se până la Slăbire Organică. Sa-

cro-Terapia trebuie să ţină cont de tot acest Complex, atât 

Sufletesc cât şi Energetic Corporal. Vezi să iei măsuri de 

urgenţă, până nu se învecheşte Boala de care suferi. 

11 

A. Definiri 

 

Ştiinţa Laică-Profană caută dovezi în proprie realitate, 

ca o Raportare în ea însăşi. De aici Necesitatea Polariză-

rii-Contrariilor. Medicina Isihastă ca Viziune Creştină are 

astfel unele specificări care pot completa real Ştiinţa. 

Aşa, fiţi deschişi şi la această Orientare Sacro-Terapeuti-

că, nu aveţi nimic de pierdut. Medicina Isihastă are în ve-

dere permanentă Raportul dintre Realitatea Perfectă Sănă-

toasă de Rai şi Realitatea Contrară-Bolnavă în Sine după 
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Căderea din Rai a Creaţiei. Viul şi Viaţa ca Origine sunt 

în Sănătate şi Permanenţă Indestructibilă. Polarizarea Pă-

catului Primordial Adamic Adaugă Boala în Imperfecţiu-

nea Străină de Realitatea în Sine, Acoperind doar Perfec-

ţiunea, nu Anihilând Sănătatea şi Perfecţiunea. Viaţa se 

Închide, se Acoperă, dar nu poate niciodată Muri. 

Moartea este Suferinţă-Întuneric-Închidere-Uitare-Incon-

ştienţă, Rupere-Fărămiţare, dar nu poate fi niciodată Ani-

hilare de Viaţă şi Existenţă. Viul în sine nu se Raportează 

la Neviu, ci Polarizarea Păcatului Adamic Dedublează 

Viul în Bine-Viu şi Rău-Moarte. Viul este Veşnic În Sine, 

de aceea este Trinitar-Comuniune în Sine, ca Viu, Viaţă, 

Existenţă, care ca Suflet este Triada de Suflet şi în Corp 

Triada Energetică, despre care am vorbit în capitolele an-

terioare. Viul nu este Un Principiu ce Evoluează în Ne-

viu, ci este Însăşi Realitatea Permanentă Substanţia-

lă-Obiectivă în Sine. Sufletul-Spiritul este El însuşi Viu, 

nu ca Polarizare de Viu şi Neviu separate. Viu este Dom-

nul Dumnezeu, zice Scriptura. Dumnezeu este Viul Sub-

stanţial Transcendental Absolut şi Creaţia Sa este de ase-

menea Viu de Creaţie Indestructibil. Noi Creaţia am vrea 

să Modificăm Esenţa de Viu cu Neviul, dar nu se poate şi 

aşa ne Iluzionăm cu o Auto-Maltratare care ne costă o 

Suferinţă zdravănă. Dumnezeu nu are nici un amestec în 

Aceasta, din contră îi producem şi Lui Dumnezeu Sufe-

rinţă, când Vede Caricaturizarea Operei Sale. Dumnezeu 

Creează o Operă Vie ca şi El, şi aşa Viul de Creaţie face 

în Sine Însuşi Polarizarea Contrară de Viu şi Neviu. Din 

Mâna Lui Dumnezeu n-a Ieşit nimic Mort şi nici nu va 

ieşi. Moartea ne-o Adăugăm noi ca Maltratarea şi Negati-

vizarea Vieţii. Aşa noi trebuie să înţelegem clar că Vinde-

carea Bolilor şi Suferinţelor noastre depinde de Reîntoar-
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cerea noastră la Viul Esenţial. Dumnezeu nu poate admite 

niciodată Suferinţa şi Moartea. Noi prin acestea Ucidem 

virtual chiar pe Dumnezeu. Auto-Maltratarea noastră se 

răsfrânge nedrept şi asupra Lui Dumnezeu. Noi ne Sinu-

cidem şi, prin aceasta, îl Negăm pe Dumnezeu, că Uităm 

şi ne Despărţim Conştiinţa de El. Viaţa este Conştiinţă În 

Dialog, este Comuniune Necontrară. Apariţia Contrariilor 

este Originea Căderii din Perfecţiune-Rai, ca Pom Bleste-

mat al Binelui şi Răului, al Ruperii Vieţii în Viu şi Neviu. 

Conştiinţa Medicinei Isihaste, aceasta este. Să Re-Conşti-

entizăm Perfecţiunea de Rai, aceasta este Vindecarea Bo-

lilor noastre. Sănătatea este Starea de Rai, de Perfecţiune, 

de Viaţă Veşnică. Viul este, ca Metafizică pur Creştină, 

însăşi Conştiinţa şi substanţa Fiinţială Spirituală, Chip de 

Perfecţiune Personală Absolută. Viul nu este Principiu 

Impersonal, că atunci nu ar mai fi Viu ci o Devenire la 

Viu. Viul este însăşi Esenţa de Persoană, dar nu de Închi-

dere de Viu, ci din contră ca Deschidere de Viu în Rege-

nerări-Multiplicări-Transpuneri de Viu ca Taină de 

Viu-Comuniune. Persoana este Esenţa Fiinţei în Sine, Vi-

ul este însăşi Persoana. După Căderea din Rai, noi încer-

căm să refacem Filosofic Conştiinţa, dar fără Revelaţia 

directă a Chipului Perfect de Conştiinţă nu se mai poate. 

Fărâmiţările Conştiinţei sunt aşa de complicate, încât fără 

Revelarea Directă a Arhetipului Conştiinţei Adevărate nu 

se ajunge niciodată la Reconstituirea ei cu Adevărat. De 

aici atîtea Filosofii şi Metafizici. Ca Medicină Isihastă lu-

ăm Arhetipul Scripturii şi Descoperirilor Sfinţilor, şi aşa 

încercăm o Refacere a Chipului Conştiinţei noastre, fără 

de care nu sunt posibile o Alinare şi o Vindecare a Bolilor 

noastre. Dumnezeu este Fiinţă Substanţială Dumnezeias-

că de Viu Absolut şi Indestructibil, ca Treime-Comuniu-
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ne-Dialog Absolut. Ce trebuie să mai ştim este faptul că 

Dumnezeu Însuşi este în Dublă Realitate, ca Fiinţă-Duh 

în Sine şi totodată Energii Necreate, ce se Emană perma-

nent din Mişcările Fiinţiale Treimice, numite Har sau Ra-

ţiunile Divine. În limbajul nostru filosofic grec-aristote-

lic, amestecăm Conştiinţa de Suflet cu Raţiunile de Ener-

gii de Conştiinţă. Noi să fim atenţi ca Metafizică pur 

Creştină să nu Confundăm Conştiinţa pură de Suflet (ca 

Minte a Sufletului) cu Raţiunile-Energiile Conştiinţei (ca 

Minte Energetică). Filocalic-Mistic se delimitează clar Fi-

inţa-Conştiinţa în Sine de Raţiunile-Energiile Mişcărilor 

de Conştiinţă Fiinţială. Raţiunile sunt Informaţiile Energi-

ilor. Prima Energie Informativă este Substanţa ce are în 

sine Raţiunile-Informaţiile mişcărilor Arhetipale ale Con-

ştiinţei de Suflet ce este Dincolo de Planul Energetic Cor-

poral. Dumnezeu este Suflet Dumnezeiesc Abso-

lut-Treime, care are Corp de Energii-Raţiuni de Mişcări 

de Dumnezeire. Fiinţa-Sufletul Dumnezeiesc este Dum-

nezeirea şi Harul-Energiile-Raţiunile sunt Divinitatea. 

Noi în mod obişnuit confundăm şi amestecăm Dumnezei-

rea cu Divinitatea. Sfântul Dionisie Areopagitul face o 

delimitare clară. Aşa, ca o fixare de Limbaj, în Medicina 

Isihastă Fiinţa este Spiritul-Sufletul în general, cu esenţa 

de Conştiinţă şi Corpul este Totalitatea Energiilor Raţio-

nale Emanate din Mişcările Conştiinţei de Suflet în Îmbi-

nare cu Energiile Mediului în care Vieţuim. Noi suntem 

Chip după Chipul Lui Dumnezeu, suntem Fiinţă Persona-

lă ca Suflet şi suntem Corp după Chipul Harului-Energii-

lor Divine. În Corpul nostru este Ordinea Raţiunilor Hari-

ce şi în Sufletul nostru este pe lângă Har şi Conştiinţa Cu-

vântătoare de Duh Direct Spiritual care este de Su-

pra-Substanţă Transcendentală de Suflet. Noi ca Suflet 
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suntem Substanţă pură de Fiinţă-Suflet şi ca Trup suntem 

Substanţă pură de Energii Ecou, Prelungire Raţională de 

Conştiinţă-Mişcare de Suflet. Sufletul are Mişcare de 

Duh, nu de Energii, Duhul fiind Dincolo de Energii. Din 

Mişcările Duhului se Emană Miraculos Energia. Duhul 

nu se Mişcă prin Consum de Energie, ci din contră prin 

Producere de Energie. De aceea cei care Trăiesc în Duh 

nu mai au nevoie de Energii materiale, ci paradoxal ema-

nă Energii materiale. Unii greşit vorbesc despre Energiile 

din Interiorul Duhului… Duhul nu se mişcă prin energii, 

ci prin Duhul Însuşi. Energiile sunt exterioare Duhu-

lui-Sufletului, după cum Raţiunile sunt exterioare Conşti-

inţei în Sine de Suflet. Noi suntem în Spaţiul Fiinţei Ab-

solute şi Totale Dumnezeieşti şi totodată în Spaţiul Ener-

giilor Harice Necreate. Creaţia este în Acest Dublu Plan 

Spaţial. Apoi fiecare dintre noi, fiinţele create, suntem în 

Spaţiul nostru propriu de Suflet-fiinţă şi de Energii-Corp. 

Totodată suntem în Spaţiul Energetic al Naturii, în Spa-

ţiul Energetic al Îngerilor şi în Spaţiul Energetic Uman. 

De obicei amestecăm Spaţiile într-unul Singur, zis Cos-

mic şi Universal. Nu există Spaţiu Liber în Sine, ci Spa-

ţiul este însăşi Substanţa Existenţei. Aşa este Spaţiu Spiri-

tual Fiinţial şi Spaţiu Energetic Material. Şi Ştiinţa confir-

mă că nu există Vid, ci întotdeauna este Ceva în Acesta. 

Noi trebuie să ne fixăm realităţile. Ca Suflet suntem în 

Spaţiul de Duh şi Spirit de Dumnezeu şi în Comuniune de 

Spaţii ale Duhurilor Îngereşti, ale Naturii şi ale Oameni-

lor. Ca Energii Corp suntem în spaţiul Energetic Haric 

Divin în primul rând, apoi în Spaţiul Energetic Îngeresc, 

de Lumină-Inteligenţă Cosmică, ce nu trebuie confundată 

cu Lumina Naturii. Cosmosul este Trinitar energetic, de 

Energii de Îngeri, Energii de Natură şi Energii de Oa-
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meni. Nu este o Energie-Materie Universală Comună. Şti-

inţa aici este în Urmă cu Realitatea. În Universul Cosmic 

este o Tri-Energie Coexistentă totodată-Întrepătrunsă, 

Neamestecată, de Îngeri, de Natură, de Oameni. Mistic se 

zice că energia Îngerească este o Energie Inteligentă, con-

fundată de unii cu un fel de Mental Cosmic. Din Acest 

Mental Cosmic fac parte în primul rând Îngerii sau 

Spiritele Extra-Terestre şi Sufletele celor Răposaţi. Se fac 

şi aici amestecuri şi confuzii de tot felul. Ca Energii Cos-

mice întâi sunt Energiile Necreate Harice, Acele Energii 

Raţionale-Ordonatoare Permanente, Suportul tuturor 

Energiilor de Creaţie. Unii confundă Aceste Energii Ne-

create cu Înseşi Scânteile Divine Sufleteşti. Mare atenţie. 

Scânteile Dumnezeieşti care sunt Arhetipurile Sufletelor 

de Creaţie sunt Cuvintele Logos ale Fiului Lui Dumnezeu 

Dincolo de Har (vezi pe larg în „Nevoinţele Isihaste” şi 

„Urcuşul Isihast”). Ca Energii Har este Vorba de Raţiu-

nile Divine din Creaţie despre care vorbeşte Mistica Filo-

calică. Cuvintele Logos sunt Conştiinţă Fiinţială, nu Raţi-

uni, încât nu se amestecă. Apoi sunt Energiile Inteligente 

de Îngeri, care nu se amestecă cu cele de Har. După Că-

dere aceste Energii de Îngeri sunt şi Pozitive şi Negative 

demonice. Cele Harice sunt în Perfecţiune Absolută. Aşa 

Energiile Cosmice de Creaţie sunt Cele de Îngeri Buni şi 

Răi, de unde Planul Ocult real despre care vorbesc unele 

mistici necreştine. Păcat că acest Plan Ocult este închis în 

Magie şi Spiritism şi nu se deschide Planului Haric Su-

pra-Cosmic. Apoi este Energia Naturii, Energia Materiei 

pe care o cunoaştem noi. Energia Îngerească este o Ener-

gie Informaţională de Radiaţii Luminoase deosebite de 

radiaţiile Luminii Naturii Materiale. Energiile Harice Ne-

create Divine de asemenea sunt de o Substanţă Luminoa-
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să Dincolo de Lumina de Îngeri şi de Lumina Naturii Pla-

netare. Misticii vorbesc despre astfel de Lumini de Pla-

nuri diferite care nu se amestecă, dar se Întrepătrund. Na-

tura nu este Cosmosul ci este Lumea Materiei Planetare, 

de la Universuri-Galaxii până la Sistemele noastre Solare 

mai mici. Materia Energetică a Naturii este în Spaţiul 

Energiei Harice şi în Spaţiul Energiei Cosmice Îngereşti. 

Sunt Planuri de Energii-Lumi Paralele, dar Întrepătrunse 

şi Înrudite. 

Ştiinţa mai are încă multe de descoperit în acest sens. 

Mistica deja Vorbeşte despre Reale Lumi Coexistente în 

Spaţii Întrepătrunse şi deodată. Apoi este Energia Ome-

nească, ce nu se amestecă nici nu se confundă cu Energia 

Îngerilor sau a Naturii, fiind o Energie Intelect de Mental 

pur Psihologic Omenesc. Noi nu vrem să facem aici 

Ştiinţă specială, ceea ce pentru unii ar fi de neînţeles şi 

neadmis, ci consemnăm numai Complexul Realităţii în 

care trebuie să fim atenţi să nu confundăm şi să nu ames-

tecăm Părţile specifice de Creaţie. În „Nevoinţele Isihas-

te” şi „Urcuşul Isihast” am încercat o Descifrare în mare a 

acestor probleme mai mult de Metafizică Mistică. Ca 

Medicină Isihastă le Consemnăm şi aici doar ca Orientare 

de Mediu Terapeutic, ca modalităţi de Reechilibrare a 

Energiilor din Bolile noastre. 

B. Sacro-Terapie 

Să ne Re-Identificăm propria noastră Realitate. Noi 

suntem Unitate în dublă deschidere, ca Suflet şi Corp 

Energii. Suntem Înrudiţi ca Suflet cu Chipul Fiinţial al 

Lui Dumnezeu şi suntem Înrudiţi cu Energiile Necreate 

Harice ca Energii Corp. Apoi suntem în Coexistenţă şi În-

trepătrundere şi Înrudire cu Îngerii şi Energiile lor pur În-
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gereşti, care sunt însă şi Bune şi Rele-Demonice, existând 

şi Îngeri Căzuţi-Diavoli. Apoi suntem Întrepătrunşi şi În-

rudiţi cu Energiile Planetare ale Naturii şi în sfârşit cu 

Energiile Mental-Intelectuale ale Oamenilor. Noi avem 

mai concret realitatea Înrudirii şi Întrepătrunderea cu Na-

tura, considerând unii de aici că noi suntem chiar Produ-

sul Naturii. Ca Metafizică Mistică pur Creştină noi nu 

suntem produsul Naturii, ci Fraţi de Creaţie cu Natura, 

dar Înrudiţi cu Natura prin partea Comună a Materiei 

Corporale. Aici ca Medicină Isihastă trebuie făcute câteva 

specificări clare. Corpul Nostru este Un Complex de: 

Energii proprii ce Ies direct din Sufletul nostru, Energii 

Cosmice şi apoi Energii de Natură. Dar ca Realitate în Si-

ne Corpul nostru este Doar Corpul nostru de Energii pro-

prii care Ies şi se Emană doar din Sufletul nostru. Însă 

Aceste Energii-Har propriu nu sunt niciodată Singure ci 

în Întrepătrunderea Generală de Realitate Totală. Energii-

le Corpului nostru sunt Întrepătrunse cu Energiile Harice 

Necreate, cu Energiile Îngereşti, cu cele ale Naturii şi cu 

cele ale Oamenilor. Astfel că nu există un Corp Sin-

gur-Izolat. Fiecare Corp Energetic le Cuprinde în acelaşi 

timp şi pe toate celelalte Corpuri-Energii, Înrudindu-se cu 

toate. Aici trebuie bine înţelese lucrurile. Noi ca Realitate 

Proprie suntem Energii Corp Propriu care nu ar avea 

Nevoie de alte energii, acestea fiind generate direct din 

Mişcările Sufletului nostru. Dar ca Realitate în Sine nimic 

nu este Izolat, ci doar ca Întrepătrundere-Comuniune-Co-

municare-Dialog. Aici este Taina Înţelegerii Avertismen-

tului din Rai să „Nu Muriţi”. Moartea este în primul rând 

„Ieşirea din Comuniunea generală”, Căderea în Singulari-

tate de Sine, unde Lipsit de Comuniune încerci o Inven-

ţie-Iluzie de Comuniune, ca Închipuiri de Sine în Rupturi 
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de Sine. Viaţa înseamnă Comuniune, Lumină în Afară. 

Singularizarea ca Lumină Ascunsă este Distrugerea Co-

muniunii, distrugerea Vieţii. Aici este o mare Taină a 

Misticii Creştine. Iubirea ca Esenţă este tocmai Comuniu-

nea Absolută. Deci noi ca Energii Corp suntem Energii 

Proprii, dar în Veşnică Legătură cu Toate Energiile Reali-

tăţii. Această Totalitate ne face nu atât Dependenţi de 

Mediu, cât Participativi la Mediul general prin Capacităţi-

le Propriei Energii. Noi suntem Independenţi ca Energii 

Proprii şi ca Participare la Mediul Energetic. Dacă Refu-

zăm Mediul Energetic, dacă Ieşim din Comuniunea gene-

rală, în primul rând ne Modificăm Propriul Limbaj de 

Participare normală şi Firească la Comuniunea în sine. 

Aici este nenorocirea aşa zisei Libertăţi de a Ieşi din Co-

muniunea Firească a Realităţii. Eşti Liber Total în Partici-

pare proprie de Răspuns propriu în Comuniune, dar dacă 

îţi iei Libertatea Contrară de Ieşire din Comuniunea Fi-

rească, întîi te Robeşti, te Falsifici pe tine însuţi, ca să 

poţi fi Contrar Firii de Comuniune. Aici este spinoasa Lo-

gică a Firii şi Ieşirii-Maltratării Firii, Robirii Firii. Liber-

tatea este Unică în Perfecţiune, ca Spontaneitate de Răs-

puns propriu şi Necontrar. Ca Libertate Contrară trebuie 

întâi Ucisă Libertatea Necontrară, ca Robire a Libertăţii 

Necontrare, altfel nu poate Acţiona Libertatea Contrară. 

Noi suntem Esenţă de Viaţă-Comuniune Absolută, înce-

pând cu Dumnezeu şi apoi cu toată Creaţia. Noi suntem 

Liberi în Manifestarea Veşnică în această Comuniune 

Veşnică. Viaţa este Veşnică Trăire care niciodată nu se 

Plictiseşte şi nu se Consumă pe Sine. Viaţa fiind Comu-

niune în Sine, este Dialog în Absolut ca Veşnic Prezent în 

Veşnică Regenerare de Sine fără Pierdere de Sine. Căde-

rea-Ieşirea din Comuniune este Ruperea Vieţii şi Omorâ-
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rea Vieţii. Boala este Dezordinea Comuniunii. Noi tre-

buie în primul rând să Reintrăm în Comuniune cu Dum-

nezeu şi Energiile Sale Harice. Energiile Harice Divine 

sunt tot aşa de Substanţiale ca Orice Energie, doar că au o 

Natură-Esenţă Pură Necreată şi de Plan total Altul decât 

cel Energetic de Creaţie. 

Medicina Templelor Religioase ştia de Energiile aces-

tea, chiar dacă nu le înţelegea provenienţa şi calitatea. 

Unii le confundă cu Încărcări Energetice Oculte şi Subti-

le... Într-adevăr sunt multe Forme de Energii, unele destul 

de Subtile, dar despre Cele Harice noi putem spune că 

sunt Inconfundabile dacă au Substratul pur Religios. În 

Actul Religios, chiar dacă se Antrenează şi Energii Natu-

rale Oculte, Actul ca atare în Orientarea Transcendentală 

face Legătura reală cu Energiile Harice Divine. Noi cu-

noaştem efecte obiective cu Apă Sfinţită, cu Ulei Sfinţit, 

cu Atingerea de Sfinte Moaşte, etc. Unii fac speculaţii că 

ar fi Auto-Sugestie, sau Energii naturale încă necunoscu-

te... Efectele pe Copii şi Bolnavi Inconştienţi, sau fără şti-

rea lor, confirmă că sunt nişte Acţiuni reale şi obiective. 

Mai mult, aceste efecte apar doar dacă se săvârşesc Aces-

te Acte Religioase de către Persoane Consacrate ca Pre-

oţi, la cei Laici lipsind. Ca Medicină Isihastă şi Sacro-Te-

rapie care Înţeleg Legătura dintre Energii şi Suflet, dintre 

Planurile Spirituale şi cele Energetice Corporale, Realita-

tea Unei Terapii prin Energii Religioase nu mai pare doar 

o Psiho-Terapie, ci o Adevărată Terapie de Modalitate 

Divină. Aşa, cei Bolnavi, nu refuzaţi şi o astfel de Tera-

pie, chiar Căutaţi-o şi veţi beneficia de cele dorite. 
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12 

A. Sufletul-Fiinţă Conştientă,  

Corpul-Energii Raţionale 

Sufletul este Conştiinţă pură iar Corpul este Energie 

Raţională Prelungire de Mişcare de Suflet Conştiinţă. 

Ştiinţa confirmă că Energiile sunt Informaţii Raţionale în 

Sine care în Mişcări Vibratorii devin Energie Materială. 

Materia astfel nu mai este Complet străină Sufletului-Spi-

ritului, ci este Ecou-Prelungire Energetică a Mişcării Spi-

ritului. Energia nu Iese Direct din Spirit, că Spiritul este 

Indestructibil şi fără Transformare în altceva, ca Energie. 

Aşa Energia Materială pare Străină de Spirit, dar nu Străi-

nă de Mişcarea Spiritului. Energiile sunt Raţiuni-Ecou de 

Spirit. De aceea prin Raţiuni şi Energii nu Intrăm direct în 

contact cu Spiritul ci doar cu Mişcările Spiritului. Spiritul 

nu se Vede decât tot de către Spirit. Energia nu Vede Spi-

ritul, dar Întrupează în Sine Mişcările Spiritului, de unde 

Raţiunile din Energii. Ochii Energiei-Materiei pentru Spi-

rit sunt Raţiunile Corespondenţă de Ochi de Conştiinţă de 

Suflet, cu care însă nu se Confundă şi nu se amestecă. 

Aici s-au încurcat multe Filosofii. Filosofia Creştină le 

delimitează, le Întrepătrunde, dar nu le Amestecă. Creaţia 

este în Viul Dumnezeiesc. Energiile-Corpul este în Viul 

Sufletului. Energiile niciodată nu sunt Libere, ci doar în 

Corpuri. Dumnezeu Creează Corpuri în Energii pe care 

apoi le face Corpuri. Şi Creează fiecare Corp doar Odată 

cu Un Suflet şi Viaţă. Viul de Suflet este Conştiinţa şi 

Limbajul pur de Suflet. Limbajul de Corp-Energii este 

Limbaj de Energii Raţionale, adică de Semnificaţii de 

Conştiinţă de Suflet. Ca Medicină Isihastă trebuie înţeles 

bine Acest Fond al Realităţii, fără de care se fac confuzii 
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şi erori dintre cele mai grosolane. Bolile apar ca Deregla-

re de Limbaj de Conştiinţă-Suflet şi ca Dezechilibrare de 

Limbaj de Informaţii-Raţiuni Energetice, care se concreti-

zează în Anormalităţi reale, atât ca Suflet cât şi ca Organe 

Corp. Corpul este Viu dacă este în Legătură cu Viul în Si-

ne de Suflet, altfel Corpul se face un Mecanism Mort 

Anorganic. Ştiinţa poate sesiza Mecanismul Mecanic al 

Energiilor, dar nu sesizează Viul În Sine. Viul este Su-

fletul Însuşi, care se Vede doar prin Sufletul Însuşi. Ra-

tiunea este Urmă-Semn de Conştiinţă, nu însăşi Conştiin-

ţă. Mecanismul Chimic-Energetic este Urmă-Semn al 

Viului Conştiinţă în Sine care e Dincolo de Chimismul 

Materiei. 

B. Sacro-Terapie 

Să nu lăsăm Energiile Corpului nostru să se Depărteze 

prea mult de Viul Sufletului nostru. Raţiunile-Necesităţi-

le-Chimismul nostru Corporal să nu se Înstrăineze prea 

mult de Conştiinţa Transcendentală de Suflet. Noi ştim că 

putem avea Raţiuni care sunt în Contradicţie cu adevărata 

Conştiinţă de Suflet. Feriţi-vă de aceste Raţiuni Contrare 

Conştiinţei de Suflet, că se fac Dereglări funcţionale în 

Energiile Corpului. Ca Sacro-Terapie să punem bază pe 

Redescoperirea şi Rememorarea Conştiinţei Viului de Su-

flet, care să Revitalizeze Energiile Corpului nostru. Bio-

logicul nostru depinde de Conştiinţa Trează a Viului Su-

fletului nostru. Noi cei Bolnavi trebuie să pricepem 

aceasta dacă vrem o Alinare şi Vindecare de Boală. Să ne 

Revitalizăm Sufletul prin Reînvierea Conştiinţei tot mai 

mult în Suflet, ca să beneficiem de Revitalizare Energeti-

că. Sufletul prin Apropierea de Dumnezeu se Conştienti-

zează, îşi rememorează Limbajul de Suflet şi astfel dă 
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Impulsuri de Rememorări şi în Energiile Corpului Bol-

nav. Boala este o Memorie Energetică Uitată sau Negati-

vizată. Rememorarea Arhetipală va aduce Însănătoşirea. 

13 

A. Supracauză, Cauză, Efect. Calităţile acestora 

Nu vrem să vă obosim cu teorii greoaie şi complicate, 

dar nu se poate trece la practică şi tratarea Bolilor fără 

descrierea fenomenelor şi a realităţii în general. Ca să pu-

nem interveni în Energiile noastre trebuie să ştim ce sunt, 

cum se nasc şi cum se mişcă, ca un fel de Anatomie şi 

Fiziologie. Ca Medicină Isihastă se încearcă o relatare în 

complexul total al realitătii existenţiale. Organele produc 

Energiile sau Energiile se configurează în Organe? Aici 

Ştiinţa este confuză. Ca viziune creştină, nu există Ener-

gie Liberă şi Independentă, ci doar Energie produsă de 

Mişcarea Unui Anume Spirit şi în Configuraţia Unui 

Anumit Corp Organic. Dumnezeu nu Creează Energii, ci 

Corpuri Întregi pe fondul Unei Fiinţe de Creaţie. Energi-

ile Libere apar ca Rupturi şi fărămiţări de Corpuri, ca 

ceva anormal şi bolnav. Energiile Libere şi nu existente 

în cadrul unui Corp sunt Nocive şi Distrugătoare, nega-

tive şi Moarte-Mecanice-Anorganice-Toxice. Noi în mod 

obişnuit avem Logica Cauzei şi Efectului. Creştinismul 

Vine cu o Logică aparte Trinitară. Vă rugăm faceţi un 

efort şi însuşiţi-vă şi această Logică Trinitară, care este 

baza Medicinii Isihaste şi a Sacro-Terapiei sale. În 

această Logică Trinitară, Cauza este Originea în ea Însăşi, 

care este Arhetipul Efectelor Sale. Limbajul Cauzei este 
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Efectul. Ca Trinitate Realitatea este: Supracauză, Cauză, 

Efect, care în corespondenţă cu Dumnezeu Cel Creştin 

este Tatăl, Sfântul Duh, Fiul. Dumnezeu Tatăl este Supra-

cauza Absolută, Persoana Conştiinţă Absolută, din care 

Purcede Cauza-Duhul Sfânt şi se Naşte Efectul-Fiul. Cau-

za şi Efectul nu sunt Unul din Altul, ci sunt Gemeni ca 

Ieşire din Supracauză Tatăl. Cauza şi Efectul au întotdea-

una o Supracauză. Aici este cheia Logicii Trinitare. Ştiin-

ţa ar trebui să ţină cont şi de Revelaţiile Religiei, care 

aduc Descoperiri adânci şi de esenţă. Supracauza Tatăl se 

Deschide Deodată şi Egal în Cauză şi Efect care nu se 

Amestecă, care se Întorc în Supracauză şi Ies Întotdeauna 

din Supracauză. De aici Supraforma ca Chipul În Sine, 

Forma ca Faţă a Supraformei şi Conţinutul ca Asemănare 

tot a Supraformei. Noi, Creaţia după Căderea din Rai, Că-

dem din Logica Trinitară în Logica Duală Contrară, doar 

de Formă-Cauză şi Conţinut-Efect. Noi ne despărţim de 

Supracauza Dumnezeu. Aşa Cunoaşterea noastră este 

Incompletă şi denaturată şi negativizată. În Corpul nostru 

Supracauza este Sufletul, care Emană o Energie de Infor-

maţie a Acestei Supracauze. Energiile Corpului nostru au 

Arhetipul Trinitar al Supracauzei Suflet, de unde Triener-

gia Corpului nostru, energia Informatică-Mentală, energia 

Vibratorie şi energia Acumulativă fizică. Informaţia este 

Supracauza, Mişcarea-Vibraţia este Cauza şi Acumula-

rea-Conţinutul este Masa Materia. Noi după Căderea din 

Rai căzând în Dualizare Uităm de Supracauză şi Contra-

riem Cauza cu Efectul. Ca logică obişnuită a noastră 

amestecăm Calităţile cu Cauza şi Efectul. Aşa se pare că 

sunt Calităţi de Cauză şi Calităţi de Efect, ca Însuşiri zise 

esenţiale. Aici trebuie percepută bine Logica. Supracauza 

este mai presus de Însuşiri şi Calităţi, Însuşirile şi Calită-
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ţile Supracauzei fiind chiar Cauza şi Efectul, Egalităţi de 

Sine. De unde Egalitatea Treimii în Sine. Cauza şi Efectul 

de asemenea nu au Însuşiri şi Calităţi, acestea fiind Supra-

cauza, Esenţa lor. Noi trebuie să pricepem că Însuşiri-

le-Calităţile sunt Limbaj de Ordinul Doi, ca Limbaj de Su-

pralimbaj Arhetipal. Limbajul are Modelul Arhetipal-Gra-

matica în Sine-Logica în Sine. Noi putem fi Logici având 

deja Logica în Conştiinţa noastră. Noi avem limbaj având 

deja Limbajul în Conştiinţa noastră. Noi nu Evoluăm la 

Limbaj, noi Desfăşurăm-Deschidem Supra-Limbajul în 

Limbaj-Participare Proprie. Căderea din Rai prin Ruperea 

Logicii Treimii şi prin Căderea în Dualitatea Contrară 

aduce Uitarea Supralimbajului de unde Tinderea la Regă-

sirea Supralimbajului pe care noi o confundăm cu Evolu-

ţia-Devenirea. Creştinismul are o Filosofie Trinitară prin 

care aduce Integralitatea Cunoaşterii pierdute prin Căde-

rea din Rai. Noi în primul Volum, „Memoriile unui Isi-

hast”, am încercat o Reconstituire schematică a Limbaju-

lui Arhetipal ca Supralimbaj, baza apoi a Limbajului atât 

de Suflet cât şi de Energii Corp. Acele Triade din cap. 8, 

care pe mulţi îi contrariază, sunt o Încercare de Descifrare 

pe baza Revelaţiilor Scripturii şi a Descoperirilor în gene-

ral, chiar şi a celor Ştiinţifice, de descifrare a Categorii-

lor-Icoane Totalităţi în Sine, care stau la baza atât a Spi-

ritului Fiinţial cât şi a Lumii Fenomenale ca Prelungire de 

Spirit în Energii. Ca Revelaţie avem Treimea Dumneze-

iască, Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul-Logosul şi apoi Triade-

le-Categoriile-Icoanele în Sine de Traducere-Corespon-

denţă, care sunt Esenţe-Arhetipuri în Sine atât de Existen-

ţă cât şi de Limbaj în Sine. 

Aşa Dumnezeu Tatăl este în acelaşi timp în Esenţă, nu 

în Calităţi-Însuşiri, este Viul Absolut, este Iubire-Conşti-
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inţă-Persoana în Sine, Esenţa-Eul în Sine, Entitatea-Tota-

litatea-Identitatea-Deofiinţa-Sublimul-Chipul-Voia abso-

lută etc. (vezi mai amănunţit în „Memoriile unui Isi-

hast”). Creştinismul este Limbajul revelaţiei Treimii 

Dumnezeieşti prin Hristos care aduce această Completă 

Revelaţie Uitată de Căderea din Rai. 

De aceea şi Expunerea noastră despre Isihasm este pe 

Baza Revelaţiei Treimii Dumnezeieşti, ca fundament pe 

care ne bazăm cu certitudine. Triadele Arhetipale nu sunt 

Calităţi însuşiri în Sine, ci Arhetipuri-Esenţe care apoi se 

Transpun şi în Calităţi-Însuşiri de Mişcare a Acestor Ca-

tegorii esenţiale în Sine. Noi din Aceste Calităţi şi Însu-

şiri Reconstituim prin Analogie Categoriile în sine Din-

colo de Calităţi şi Însuşiri. Unii ne învinuiesc de un fel de 

Gnostică, ce după ei ar fi o Umbrire a Fiinţei Tainice în 

Sine Dincolo de Cunoaştere. Să nu fie cu supărare, dar 

Gnostica-Cunoaşterea este Sfântul Duh Descoperito-

rul-Memoria Supratainei-Supracauzei-Supraformei-Tată-

lui-Conştiinţei-Cunoaşterii în Sine. Cunoaşterea este 

Sfântul Duh Descoperirea de Taină, care niciodată nu se 

Termină şi întotdeauna are Mistica Tainei. O Cunoaşte-

re-Gnostică Ruptă de Taină-Mistica în sine nu mai este o 

Cunoaştere Sacră, ci laicizată până la pervertire şi inferio-

rizare. Cunoaşterea este Taină-Mistică în Descoperire. În 

Creştinism este reală Cunoaşterea ca Descoperire prin 

Sfântul Duh şi Limbaj de Logos-Fiul lui Dumnezeu Di-

rect, fără urmă de Îndoială. Gnoza Creştină nu este o 

Gnoză Desacralizată, ci din Contră, este o Gnoză Mistică. 

În Sens Creştin este cu adevărat o Gnoză Mistică, de Des-

coperirea Sfântului Duh şi de Limbaj al Logosului Hristic 

Care Vine cu Arhetipurile-Icoanele Supralimbajului în 

Sine Dumnezeiesc. Mistica nu Înseamnă doar Apofatism, 
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o Imposibilitate absolută de Cunoaştere, ci înseamnă şi 

Cunoaştere-Gnoză ca Memorie şi Limbaj de Taină Abso-

lută. De aceea Sublimul Filosofiei Creştine este Trinitatea 

Cunoaşterii deodată şi niciuna în lipsa celorlalte. Pe unii 

i-a contrariat afirmaţia noastră din Lucrarea „Nevoinţele 

Isihaste”, că Trinitatea Cunoaşterii Creştine este Treimea 

totodată, neamestecată, ca Mistică, Teologie, Metafizică. 

Mistica este Taina Absolută Tatăl Dumnezeu, Metafizica 

este Descoperirea-Memoria-Cunoaşterea-Gnoza Tainei 

prin Sfântul Duh Memoria Fiinţială a Tainei Tatălui şi 

Teologia este Limbajul-Revelaţia prin Sfântul Duh a Vor-

birii Hristice, a Fiului-Logosului Fiinţial. Acesta este Do-

cumentul-Fundamentul relatării noastre despre Isihasm. 

Ca Medicină Isihastă la fel este de mare importanţă Reîn-

vierea Logicii noastre Trinitare, că aceasta aduce Reordo-

narea Memoriilor din Bolile noastre. Boala este în Esenţă 

Ruperea Logicii Trinitare din Realitatea noastră, până la 

acel Dualism Contrar de Viaţă şi Moarte, de Sănătate şi 

Boală. Sănătatea noastră este în Supracauza Ordinea-Lo-

gica Arhetipală Dumnezeu. Boala vine cu Răsturnarea 

Supracauzei-Ordinii-Logicii în sine, de unde Dezordi-

nea-Boala. Viaţa este în Supracauza Sacralităţii Dumne-

zeieşti. Ieşirea din Sacralitatea Vieţii este Păcatul-Începu-

tul Bolii-Morţii. 

Deci Realitatea ca Fiinţă este Triada: Chipul-Supra-

cauza-Supraforma, Faţa-Cauza-Forma, Asemănarea-Efec-

tul-Conţinutul. Chipul este Esenţa-Conştiinţa realităţii, ca 

Chip-Esenţă de Om spre exemplu. Faţa este Chipul de 

Om particular, Faţa mea deosebită de a celorlalţi. Asemă-

narea este Firea-conţinutul de Om atât ca Faţă-Om parti-

cular cât şi ca Om în general. Aceasta este Definirea ca 

Fiinţă-Suflet, aceasta fiind mai mult decât Calităţile şi În-
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suşirile. Ca definire de Energii, acum sunt Calităţile, ca 

Prelungiri Energetice de Mişcare de Moduri-Categorii în 

Sine. Acele Triade consemnate în „Memoriile unui Isi-

hast” (cap. 8), sunt Moduri-Categorii în sine ale Fiin-

ţei-Persoanei, ca Limbaj în Sine pur de Fiinţă. Chi-

pul-Viul, Faţa-Viaţa, Asemănarea-Existenţa nu sunt Cali-

tăţi-Însuşiri, ci Moduri-Naturi în Sine. Noi vorbim greşit 

despre Calităţi de Suflet. Sufletul este mai presus de Cali-

tăţi, are în el Moduri-Firi depline de realitate în Sine, pe 

care noi le numim Mistic Triade-Icoane de Limbaj de Fi-

inţă în Sine. Calităţile sunt Energiile Harice, prelungiri de 

Moduri de Sine. Sufletul în Sine este în Mişcări de Mo-

duri de Sine, iar Corpul este în Mişcări de Energii-Cali-

tăţi-Prelungiri de Moduri de Limbaj-Mişcare de Suflet. 

Energiile sunt Calităţile Modurilor-Firilor de Suflet. Prin 

Calităţi nu se definesc Firile-Modurile de Suflet direct, ci 

se definesc Mişcările Manifestările ca Energii ale Firi-

lor-Modurilor de Mişcare de Suflet. Calităţile sunt Ener-

giile Unei Firi-Mod de Mişcare pură de Suflet. Dumnezeu 

este ca Fire-Mod în Sine Binele-Perfectul şi din Acest 

Mod Absolut se Emană toate Calităţile Binelui, ca Ener-

gii de Bine. La fel se întâmplă cu alte Calităţi. Dumnezeu 

este Iubire În Sine, iar Calităţile de Iubire sunt Har-Ener-

gii. Dumnezeu este Conştiinţă În Sine, iar Calităţile de 

Conştiinţă sunt Raţiunile-Energiile Harice, Prelungiri de 

Moduri de Conştiinţă în Sine. De obicei noi amestecăm şi 

confundăm Conştiinţa cu Modurile sale de Conştiinţă în 

Sine, cu Raţiunile-Calităţile Modurilor de Conştiinţă în 

Sine. Raţiunile sunt Calităţi de Conştiinţă, nu Moduri de 

Conştiinţă. Aici Filosofia ar trebui să priceapă şi această 

Logică-Metafizică pur Creştină-Trinitară. Cauza este 

Realitatea în Sine şi Efectul este Modul de Mişcare al 
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Realităţii în Sine. Calităţile nu sunt Moduri Directe de 

Realitate în Sine, ci Energii-Prelungiri în Afară ale Modu-

rilor Realităţii în Sine. Raţiunile nu sunt Limbajul Direct al 

Conştiinţei. Filosofia să înţeleagă acest lucru. Conştiinţa 

are Moduri de Conştiinţă pură în Sine Dincolo şi mai mari 

decât toate Raţiunile. Limbajul Conştiinţei în Conştiinţă 

este tot Conştiinţa. Raţiunile sunt Har-Energii-Calităţi-În-

suşiri de Moduri de Conştiinţă deja în Conştiinţă. Aşa Me-

tafizica nu este doar Raţiune, cum greşit se tot afirmă. Lo-

gica în Sine a Metafizicii nu este Raţiunea, ci Înţelegerea 

Conştiinţei ca Moduri în Sine de Conştiinţă, care apoi se 

prelungesc şi ca Raţiuni. Mistica este Limbaj de Moduri de 

Conştiinţă Dincolo de Limbajul Raţiunilor. Dar Mistica nu 

este Lipsă de Cunoaştere Obiectivă ca Iraţională, ci din 

contră este o Cunoaştere Supra-Raţională tot aşa de Obiec-

tivă ca şi cea Raţională. Noi nu vrem să vă obosim cu 

teorii metafizice, trebuie însă ca şi dumneavoastră să aveţi 

un minim de Înţelegere a acestor Realităţi în sine, că 

Medicina Isihastă este şi Medicina Sufletului-Spiritului 

care are nevoie de Reconştientizare de Conştiinţă. Boala 

este în Suflet afectarea Conştiinţei cu Uitări de Conştiinţă, 

care produc Apariţii de Conştiinţe false şi negative ce ne 

Chinuie apoi cu efectele lor bolnăvicioase. 

B. Sacro-Terapie 

Să ne obişnuim să Gândim şi în Logica Trinitară. Ne 

va ajuta să ne Redescoperim propriile realităţi şi mai 

ales Ordinea de la baza Sănătăţii noastre, ca Rememora-

re şi Reordonare a Echilibrului pierdut prin Boală. Noi 

suntem Viaţă în Supracauza Vieţii Dumnezeieşti. Cauza 

Vieţii de Creaţie are Supracauza în Dumnezeu. Aceasta 

este Logica adevărată descoperită de Scriptură şi Sfinţi. 
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Noi nu suntem simpla Manifestare a Lui Dumnezeu, ci 

suntem Creaţie reală de Realitate şi avem propria Mani-

festare, dar în Supracauza Dumnezeiască care ne Creea-

ză. Noi avem Calităţile noastre de Creaţie care nu se 

confundă cu Cele Dumnezeieşti, deşi se Înrudesc ca 

Chip-Limbaj. Noi prin Acest Chip putem în mod real 

Vorbi-Dialoga cu Dumnezeu. Cu Sufletul Vorbim cu Fi-

inţa-Persoana Lui Dumnezeu şi cu Energiile Corp Dia-

logăm cu Harul Necreat Divin. Viaţa este Vorbi-

re-Dialog. Uitarea acestui Dialog este Boală şi Suferin-

ţă. Aşa să descoperim Logica Sănătăţii şi Anti-Logica 

Bolii, ca să ştim cum să Revenim la Sănătate. Noi nu fa-

cem aici simplă Filosofie, ci Descoperire pentru Realita-

tea Vieţii Reînviate din Întunericul Bolii şi Morţii. În 

Suflet noi avem Moduri de Conştiinţă şi în Corp avem 

Calităţi-Însuşiri de Moduri de Conştiinţă Sufletească 

prelungite în Energii. Să nu confundăm Calităţile de 

Corp cu Modurile de Duh ale Sufletului. Calităţile sunt 

Energii, iar Modurile de Conştiinţă sunt Limbaj pur Spi-

ritual dar tot aşa de real ca şi Energiile Corpului. Să Re-

devenim Conştienţi de Dubla noastră Realitate, ca Suflet 

real şi ca Trup prelungire de Suflet. Corpul nu este ceva 

Străin de Suflet, este Prelungirea în Energii ale Mişcării 

reale de Suflet. În măsura în care Sufletul nostru este 

Viu Mişcător, avem şi un Corp Energetic Viu şi Sănă-

tos. Boala aduce Despărţirea Corpului de Suflet, lipsa de 

legătură dintre Viul Sufletului şi Viaţa Corpului. Să nu 

Uităm prea mult de Suflet, că se Slăbeşte cu adevărat şi 

Viaţa Corpului. Cu cât suntem mai în Legătură cu Sufle-

tul, cu cât Trăim mai Intens cu Sufletul, cu atât vom 

avea în Corp mai multă Vigoare de Viaţă Sănătoasă. Pu-

terea de Viaţă a Sufletului este la rândul ei în Viul Lui 
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Dumnezeu. Cu cât Sufletul nostru este mai aproape de 

Dumnezeu, cu atât va fi mai Viu, ceea ce va Vitaliza 

totodată şi Corpul nostru. Ca Medicină Isihastă se pune 

mare bază pe Viul Total-Universal, doar în Acesta fiind 

o Adevărată şi Tainică Sănătate. 

14 

A. Cum ne Naştem 

Noi suntem Unică Realitate în Dublă Deschidere, ca 

Suflet şi Energii de Suflet, ca Suflet şi Corp. Sufletul du-

pă Revelaţia Scripturii Creştine se Creează doar de către 

Dumnezeu, că Fiinţa de Creaţie nu poate fi prin Sine În-

săşi fiind Creaţie, ci doar prin Creator. Ca Energii-Corp 

însă Creaţia se poate Regenera pe Sine. Să vedem cum ia 

Naştere Fătul în Pântecele Mamei. Ştiinţa medicală mo-

dernă relatează că Oul Fătului ia Naştere prin Unirea 

Spermatozoidului masculin cu Ovulul feminin. În Acest 

Ou apare chiar din primele zile o Pulsaţie miraculoasă ca 

de o Inimă, din care se prefigurează cele trei părţi, în sus 

Capul, la mijloc Pieptul şi apoi Pântecele şi Membrele. 

Mistic-Teologic Creştin se spune că imediat de la forma-

rea Oului Fătului, Informaţia acestuia atrage Taina Creă-

rii de către Dumnezeu a Noului Suflet. De fapt, mai mis-

tic se zice că Iubirea Părinţilor este Limbajul care se 

Transmite Lui Dumnezeu pentru Noul Suflet-Copil ca 

Rod al Iubirii. Aşa Oul Fătului este deja în Dublă-Infor-

maţie. Informaţia Energetică Cod-Genetic de la Părinţi se 

Împleteşte cu Noul Suflet Creat deodată cu Oul Fătului. 

Mistic se zice că Dumnezeu Creează Un Suflet Specific 

Informaţiilor de Cod-Genetic al Părinţilor, ca Mesaj spe-
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cial. Sufletul nostru în Viziunea pur Creştină este Asemă-

nare de Hristos, ca Mântuitor Fiu al Unui Neam Ome-

nesc. După Căderea din Rai, toate Sufletele Copiilor sunt 

doar cu Destin-Misiune Hristică. După cum Hristos se În-

trupează ca Om pentru Mântuirea Neamului Omenesc, 

Luând Păcatele Oamenilor ca să le Curăţească, la fel Fie-

care Suflet de Copil este Creat de Dumnezeu cu Destin de 

Asemănare Hristică, de Mântuitor al Unor Părinţi. Dom-

nul Hristos a Luat din Iubire Dumnezeiască Păcatele 

noastre ca să ne Redea Viaţa Veşnică. Noi după Căderea 

din Rai suntem Păcătoşi şi nu putem Singuri să ne Mântu-

im Sufletul în Scurta noastră Viaţă. Unii cred în Reîncar-

narea Sufletului, ca Revenire pe Pământ până reuşeşti să 

te Mântuieşti. În viziunea Creştină Reîncarnarea este In-

ferioară Destinului Hristic. Ciclurile de Reîncarnare sunt 

Nedemne de o Creaţie a Lui Dumnezeu. Creaţia decade 

din Perfecţiune în Imperfecţiune, nu prin Cicluri de Per-

fecţionare Revine la Perfecţiune. Noi nu facem aici dispu-

te, consemnăm însă Viziunea Creştină. Aşa Căderea din 

Perfecţiune este Păcatul, Inversarea-Negativizarea Perfec-

ţiunii. Adam şi Eva devin Păcătoşi şi Păcatul lor se Trans-

mite tuturor generaţiilor de Oameni. Ce avem Noi cu Pă-

catele lor?... Noi, Urmaşii lui Adam, nu suntem Creaţii 

doar ale Lui Dumnezeu, cum au fost Adam şi Eva, ci sun-

tem Dublă Naştere, şi Creaţie a Lui Dumnezeu ca Suflet 

şi Naştere-Urmaşi ai Unor Părinţi Omeneşti. Aşa noi sun-

tem Jumătate Creaţi de Dumnezeu şi Jumătate Născuţi 

din Părinţi Omeneşti. Aşa este normal ca să Moştenim şi 

pe Părinţi. Aşa noi Moştenim Păcatele Părinţilor, ca 

Fii-Urmaşi ai lor. Sufletul pare Nedreptăţit să se Întrupe-

ze într-un Corp cu Păcatele Părinţilor... Aici este Taina 

Creştină. Sufletul este Asemănare de Hristos, adică se În-
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trupează ca şi Domnul Hristos cu Destinul-Menirea să fie 

un Mântuitor al Neamului-Părinţilor Omeneşti. Dacă 

Dumnezeu a Acceptat Luarea Păcatelor Oamenilor, oare 

Sufletele noastre Refuză să se Asemene Lui Dumne-

zeu?... Dumnezeu acceptă Crearea de Noi Suflete doar în 

Menirea-Destinul Hristic, altfel Însuşi Dumnezeu ar fi 

Generatorul continuu de Imperfecţiune în Creaţie. De ce 

să mai Creeze Dumnezeu Suflete care Păcătuiesc şi nu se 

Mântuiesc?... Aşa Dumnezeu Creează Suflete cu Pu-

teri-Meniri de Mântuire, nu de menţinere a păcătuirii. 

Orice Suflet se Naşte astfel doar în Acceptarea Menirii de 

Mântuitor al Unor Părinţi. De aceea odată cu Oul Fătului 

care are în Sine toată Informaţia Genetică a Părinţilor, 

Dumnezeu Creează Un Suflet căruia îi Dă Puteri Spe-

ciale-Daruri specifice după Păcatele Părinţilor. Noi Copiii 

nu ne Naştem Condamnaţi să Preluăm nişte Păcate Străi-

ne ale Unor Părinţi Oarecare din care ne Naştem fără Vo-

ia noastră... Noi, Sufletele Nou Create, suntem Investiţi 

cu Puteri reale de Mântuitor Real al Părinţilor noştri. Noi 

chiar dacă nu Participăm Conştienţi la această Menire 

Transcendentală, o Avem în Firea şi Esenţa noastră Fiin-

ţială. De aceea Fericiţi Părinţii care au Copii şi Vai de cei 

care nu au Copii-Mântuitorii lor... Doar cei care fac Efor-

turi totale de a se Mântui Singuri au Voie să fie lipsiţi de 

Copii. Fără Copii în mod Obişnuit nu este Mântuire după 

Căderea din Rai. Misticile necreştine visează la Reîncar-

nare, ca posibilitatea de Mântuire în mai multe Vieţi. În 

Viziunea Creştină nu este Reîncarnare, dar este Întrupare 

în Destin Hristic de Mântuire prin Asumarea Păcatelor 

Părinţilor de către Copiii lor ca Mântuitori Hristici. Deci 

odată cu Oul Fătului se Întrupează şi Noul Suflet Special 

şi pe Măsura Codului Genetic al Părinţilor. Şi Acum În-
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cepe de fapt Transformarea Oului în Viitorul Om, Împle-

tire de Suflet Menire Hristică şi Moştenire de Părinţi 

Corp de Întrupare. Aşa Viitorul Copil se Configurează ca 

Întrepătrundere Suflet cu Energii Corp, Dialog Limbaj de 

Suflet cu Limbaj energetic de Corp. Sufletul nou Creat 

Vine cu Noi Puteri care Acţionează pe Corp în Vederea 

Tămăduirii şi Mântuirii Păcatelor Moştenite de la Părinţi. 

Sufletul totodată se angajează într-o Lucrare de Purifi-

care a Corpului Bolnav Moştenit. Aşa noi ne putem Naşte 

deja Bolnavi sau cu predispoziţii de Boală, sau cu Boli 

ascunse. Deja se intră în Lucrarea Destinului-Menirii 

Hristice de Mântuirea-Însănătoşirea noastră. 

B. Sacro-Terapie 

Noi ca Realitate suntem Memorii de Dumnezeu prin 

Sufletul nostru şi suntem Memorii de Creaţie prin Corpul 

nostru. Aşa Fiecare suntem o Împletire de Chip de Dum-

nezeu cu Chip de Creaţie. Ştiind astfel că noi ca Suflet 

suntem Asemănare de Dumnezeu, ştim că Avem Perfec-

ţiunea şi Sănătatea adevărată în noi, chiar dacă unele Boli 

se adaugă acesteia. 

Să nu ne speriem de Bolile noastre, că Avem în Sufle-

tul nostru Puteri Dăruite în mod special de Dumnezeu ca 

să vindecăm aceste Boli. Să ne luăm în serios Viaţa. Să 

Conştientizăm că noi suntem Asemănare de Hristos, cu 

Menire-Destin Sacru să fim totodată Mântuitorii Unor 

Părinţi Păcătoşi. Dumnezeu nu se Iubeşte doar pe El În-

suşi, nu Vrea să Trăiască doar El, ci Dăruieşte de aseme-

nea Viaţă Întregii Creaţii, mai mult, Coborând În Creaţie 

ca Om să ne Curăţească de Păcate şi Boli. Şi noi trebuie 

să fim Asemănare de Dumnezeu, tot Ca Iubire-Dăruire 

faţă de Ceilalţi. Aşa în Creştinism zisa Karmă nu este 
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doar a Mea personal, sub pretextul unei Dreptăţi, ci este 

şi o Asumare Hristică de Iubire pentru Alţii. Eu sunt Cre-

at din Iubirea Lui Dumnezeu şi Merit să Trăiesc doar da-

că şi eu Iubesc la fel pe Cineva. Prima Iubire este Însuşi 

Dumnezeu Creatorul, pe El trebuie să-L Iubesc. Dar noi 

mai avem şi Părinţi Omeneşti. Aşa, împreună cu Iubirea 

de Dumnezeu este Iubirea faţă de Părinţii noştri. Noi ne 

Naştem prin nişte Părinţi Omeneşti. Datorită Lor şi prin 

ei apoi mă Creează Dumnezeu ca Suflet şi Copil al Lui 

Dumnezeu. Întâi sunt Copil al unor Părinţi. În vederea 

Unui Copil de Părinţi mă Creează Dumnezeu şi ca Suflet 

Copil de Dumnezeu. Aşa Vrea Dumnezeu, să Fim Copii 

totodată de Dumnezeu şi de Părinţi de Creaţie. Dumnezeu 

ne Creează ca Suflet Perfect şi Părinţii noştri ne Nasc ca 

Trupuri Bolnave şi Păcătoase. Dumnezeu Vrea să Aducă 

Mântuirea Oamenilor Păcătoşi. Aşa le Dă Misiune-Destin 

Copiilor Oamenilor să-şi Mântuiască Părinţii Omeneşti. 

Dacă noi nu mai Iubim pe Creatorul nostru Dumnezeu, 

nu mai merităm să Existăm. Dacă noi nu Iubim pe Părin-

ţii noştri Omeneşti prin care ne Naştem nu mai Merităm 

să Trăim Omeneşte. Ca Existenţă în Sine Merităm să 

Trăim doar în Iubirea de Dumnezeu. Ca existenţă ome-

nească Merităm să trăim doar ca Iubirea Părinţilor noştri 

Omeneşti. Aceasta este marea Taină a Vieţii în viziunea 

pur Creştină. Ca Suflet noi Avem de la Dumnezeu Moşte-

nire tot Limbajul Dumnezeiesc, toată Bogăţia Trăirii Spi-

rituale. De la Părinţii noştri Omeneşti noi avem toată 

Bogăţia Limbajului Omenesc de Creaţie, de Trăire de 

Creaţie. Această Moştenire de Creaţie fiind păcătoasă, 

astfel Moştenim Limbajul Păcătos. Dar prin Sufletul nos-

tru de Limbaj Perfect Putem Perfecţiona Limbajul Păcă-

tos de Creaţie. Iată marea Misiune-Destin al nostru. Noi 
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Moştenim Păcatul-Limbajul Lui Adam că ne Naştem din 

Părinţi Adamici, dar noi Moştenim şi Perfecţiunea Lui 

Dumnezeu prin care Putem să Curăţim Păcatul Părinţilor 

Adamici. Noi merităm să Trăim doar în Acest 

Destin-Semnificaţie de Copii ai Lui Dumnezeu şi totodată 

de Copii ai Unor Părinţi de Creaţie. Noi Copiii facem Mi-

racolul Unirii Lui Dumnezeu cu Creaţia Sa Căzută. Noi 

Copiii Îl Ajutăm pe Dumnezeu să se facă Reunirea Crea-

ţiei Căzute cu Dumnezeu Creatorul. Noi Copiii Readu-

cem-Coborâm Iubirea Lui Dumnezeu în Creaţia Păcătoa-

să-Bolnavă şi în Chinurile Morţii, ca să Alinăm Suspinul 

de Iad. Noi Copiii suntem Iubirea Lui Dumnezeu care Nu 

Uită pe Păcătoşi şi suntem Nădejdea Mântuirii Părinţilor 

Noştri Omeneşti. Karma noastră este O Cruce Sacră nu 

doar a noastră, ci şi o Iubire Transcendentală de Mântuire 

a Întregii Creaţii. 

Esenţa Vieţii nu este Egoismul, ci Deschiderea-Iubirea 

Totală. Să ne Re-Personalizăm cu Puterea Iubirii de 

Dumnezeu şi să ne Reînviem Iubirea faţă de Părinţii noş-

tri cărora să Dorim real să le Aducem Mântuirea. Repetă 

zilnic ca pe o Cântare Plăcută: „Eu sunt Iubire de Dumne-

zeu ce Mântuieşte O Creaţie Căzută. Eu sunt Iubire de 

Fiu Mântuitor al Părinţilor mei de Creaţie. Eu îmi Asum 

Păcatele Părinţilor mei ca pe o Cruce, Asemenea Lui 

Hristos care a Luat Păcatele Lumii ca să le Curăţească. 

Eu Vreau să Fiu un Următor al Lui Hristos, vreau să Fiu 

un Asemănător Hristic. Ca Asemănător Hristic Eu Sunt o 

Viaţă şi un Destin Sacru, care Merită cu Adevărat să Tră-

iască. În Acest Destin Sacru am Datoria să Vindec Bolile 

Mele, care sunt Moştenire de la Părinţii mei, prin care 

apoi voi Mântui şi pe Părinţii mei. În Mine Eu îi am pe 

Părinţii mei. În Mine Părinţii mei sunt Bolnavi şi Sufe-
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rinzi şi în Mine Părinţii mei mă Roagă să le Vindec Bolile 

şi Suferinţele. Prin această Vindecare din Iubire faţă de 

ei, totodată mă Vindec pe mine, cel ce am Esenţa lor ca 

Fiinţă a mea. Noi am pierdut Această Sacralitate Dumne-

zeiască. Ca Sacro-Terapie, Sacralitatea este Marele Mira-

col al Vindecării Bolilor noastre. Ia Acest Medicament al 

Sacrului Zilnic şi de mai multe ori, şi vei Simţi real efec-

tul Vindecător. Aceasta nu este simplă Psiho-Terapie, ci 

este o reală Terapie care îşi are baza în Esenţa Fiinţei 

noastre. Rememorând şi Reconştientizând Limbajul Fiin-

ţei noastre, Reordonăm toate Funcţiile Organelor noastre. 

Limbajul este mecanismul Funcţiilor Organice. Să încer-

căm să Introducem Limbajul Sănătos în Organele noastre. 

Prin Mâncare Vie şi neomorâtă, prin Reordonarea unor 

funcţii Organice normale, nelăsându-le în Patimi şi Des-

frâu. Desfrâul este cea mai Negativă Răsturnare a Limba-

jului Sănătăţii. Mâncarea şi Băutura la fel se fac un Des-

frâu Energetic, care produce Ruperi de Limbaj funcţional 

în Organele noastre. Fraţilor, nu vă Sinucideţi cu atîta 

indiferenţă. 

Sufletul prin Neiubirea faţă de Dumnezeu se Sinucide 

şi Corpul prin Desfrâu de asemenea. Noi nu Murim ime-

diat, iar Sufletul nu poate Muri, dar în schimb ne vom Îm-

bolnăvi şi vom Suferi Chinuri amarnice. Hai să ne Reve-

nim În Fire, să Reintrăm În Limbajul Sacru. 

15 

A. Configuraţia Energetică a Creaţiei 

Din cele spuse anterior, s-a văzut că Realitatea este în 

Dublă Deschidere, ca Suflet şi Corp, ca Fiinţă-Spirit şi 
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Energii Corp. Sufletul şi Corpul nu sunt Două Realităţi 

contrare şi complet Străine, cum de obicei se consideră, 

ca Spirit şi Materie ce se anihilează reciproc. În viziunea 

pur Creştină, ca Origine în Sine, Dumnezeu este Unica 

Realitate ca Spirit Absolut în Treime de Persoane ce au 

totodată o Strălucire Energetică Necreată numită Har Di-

vin. De aici amintirea vagă a unor Filosofii antice că Spi-

ritul este Coexistent totuşi cu Materia-Energia. Ca Reali-

tate în Sine nu este o Dublă Existenţă, ci o Unică Existen-

ţă Absolută care însă are Miracolul să fie în Două Deschi-

deri deodată, ca Spirit şi Energii de Strălucire de Spirit. 

Creştinismul vine cu Revelaţia Fiinţei în Sine şi a Energi-

ilor de Mişcare de Fiinţă, Harul Necreat. Unii Confundă 

Creaţia cu Harul-Energiile Spiritului Dumnezeiesc. Creş-

tinismul vine cu Revelaţia completă a Filosofiei de Crea-

ţie. Dumnezeu este Realitatea Fiinţă şi Har Dincolo de 

Creaţie. El face Creaţia pe Chipul Său de Fiinţă şi 

Har-Energii, de unde Configuraţia Creaţiei ca Suflet şi 

Corp. Sufletul este Corespondenţa de Creaţie a Chipului 

Fiinţei Lui Dumnezeu şi Corpul este Corespondenţa de 

Creaţie a Chipului de Har Necreat. După Căderea Creaţiei 

din Perfecţiunea de Rai se Uită Adevărul Realităţii de 

Creaţie, se Uită de Dumnezeu şi de Harul Său Divin, şi 

aşa rămânem cu amintiri vagi. Aşa noi Credem că Spiritul 

este Dumnezeu şi Materia este Contrarul Lui Dumnezeu. 

Se încearcă o Apropiere de Dumnezeu considerând că 

Materia este Creaţia Lui Dumnezeu, Manifestarea Lui. 

De aici atâtea Filosofii încurcate şi amestecate după căde-

rea din Rai. Noi nu facem aici dispute, punctăm câteva 

repere de bază, ca să avem Imaginea Realităţii în Viziu-

nea Creştină care stă la baza Medicinii Isihaste. Deci, în 

sens Creştin, Arhetipul Chipului Dumnezeiesc de Fiinţă 
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şi Har se Traduce prin Creaţie-Traducere de Însuşi Dum-

nezeu ca Formă de Creaţie de Suflet şi Corp. Sufletul 

nostru este Chip de Spirit-Duh ca Analogie de Fiinţă Spi-

rituală Dumnezeiască, tradusă însă în Substanţă de Fiinţă 

Creată. Iar Corpul este Analogie de Energii Har Traduse 

ca Energii Corp în Substanţă de Materie de Creaţie. Ma-

teria Creată este astfel Harul Energetic al Sufletului creat. 

Creaţia Lui Dumnezeu nu este Doar Materia Creată, ci şi 

Sufletul şi Corpul Material. Sufletul nostru nu se Naşte 

din Materie cum zic Materialiştii, ci Dumnezeu Creează 

Deodată Sufletul şi Corpul Material, ca Fiinţă Creată şi 

Strălucirea sa Energetică de Corp Material. O Fiinţă fără 

Corp este o Fiinţă Incompletă, de aceea Dumnezeu nu 

Creează doar un Corp fără Suflet sau un Suflet fără Corp, 

ci pe ambele deodată, ca Un Creator Adevărat. Unii zic că 

Dumnezeu Emană nişte Scântei Suflete fără Corpuri, care 

Scântei apoi Evoluează confecţionându-şi Corpuri Succe-

sive tot mai condensate până la Corpul pe care-l avem 

acum. În sens Creştin este ceva nedemn de Un Dumnezeu 

Treime Deplin în Sine să Creeze Ceva Imperfect şi Neter-

minat. Aşa ca viziune Creştină Dumnezeu Creează o 

Creaţie Deplină-Perfectă şi Totală ca Rai, apoi Creaţia 

Cade prin ea însăşi în Imperfecţiune şi Contrarii, fărâmi-

ţări de sine. După Căderea din Rai Materia-Corpul se face 

Contrar şi Străin Sufletului. Ca realitate Perfectă, Energii-

le Corp sunt Prelungire de Mişcări de Suflet-Spirit. Ca 

Dumnezeire Fiinţa Dumnezeiască cea în Trei Persoane 

Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul, Emană în mod normal şi de la 

Sine O Strălucire Energetică Harică Necreată, dar nu Di-

rect din Fiinţă ci din Mişcările Vii ale Fiinţei Treimice. 

Aşa se Ştie că Energiile nu sunt Transformare de Fiinţă în 

Energii, ci Emanaţii-Prelungiri de Mişcare de Fiinţă. Aşa 
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Energiile nu Seamănă cu Spiritul Fiinţa, ci cu Mişcările 

Spiritului. Energiile nu sunt Spirit, ci Informaţii de Miş-

care de Spirit. Aşa Harul Divin sunt Raţiunile Necreate, 

Prelungire de Mişcare de Conştiinţă Dumnezeiască. Cor-

pul Fiinţei Dumnezeişti nu este din Energii Materiale, ci 

din Energii Raţionale Harice Strălucire Necreată Divină. 

Traducerea în Creaţie a Raţiunilor Harice face Apariţia de 

Formă Materială, ca Raţiuni-Har de Suflet Creat. În Vizi-

unea Creştină Sufletul nostru nu este însuşi Spiritul Lui 

Dumnezeu cum afirmă unele mistici necreştine, sau Scân-

tei de Spirit de Dumnezeu, ci Creaţia are Suflet Creat dar 

pe Chipul Arhetipal de Spirit-Fiinţă Dumnezeiască. Su-

fletul nostru Seamănă cu Chipul Spiritual al Lui Dumne-

zeu, dar ele nu se confundă, Dumnezeu fiind Necreat iar 

Sufletul nostru fiind Creat de către Spiritul Lui Dumne-

zeu. Aşa Sufletul nostru are şi el, ca şi Fiinţa Lui Dumne-

zeu, un Har de Suflet creat care este Corpul nostru Ener-

getic. Aşa Dumnezeu ne Creează Deodată ca Suflet şi 

Corp, după cum însuşi El este deodată Spirit-Fiinţă şi 

Energii-Har. Energiile-Har nu sunt Contrare Lui Dumne-

zeu, ci Prelungire-Strălucire de Mişcare Dumnezeiască. 

Aşa şi Corpul-Materia noastră nu este Contrar Sufletului 

nostru, ci Prelungire, Har-Strălucire de Mişcare de Suflet. 

Căderea din Rai face Corpul Contrar Sufletului. În Rai 

Sufletul se Vedea pe Sine, Vedea Corpul său şi Corpul 

Vedea real Mişcările Sufletului. Aici trebuie noi să înţele-

gem. Energiile-Corpul nu poate Vedea Direct Sufletul ci 

doar Mişcările de Suflet. Doar Sufletul poate Vedea atât 

Sufletul cât şi Corpul. De aceea noi după Căderea din Rai 

Orbim cu Sufletul, şi aşa noi nu mai Vedem nici Corpul 

cu Sufletul nostru, ci bietul Suflet râmâne ca Ascuns un-

deva Dincolo de Corpul Nostru. În mod normal Noi ar 
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trebui să avem mai întâi Conştiinţa şi Simţirea de Suflet 

şi apoi pe cea de Corp. După căderea din Rai Sufletul Or-

bind, am Rămas doar cu Vederea de Corp. Corpul nepu-

tând să Vadă Direct Sufletul, sesizează doar Vagile miş-

cări de Suflet, de unde Depărtarea Corpului tot mai mult 

de Suflet până ce Corpul Uită că mai este şi un Suflet. 

Noi trebuie să înţelegem bine acest zis mecanism, că în 

Boli trebuie o Reapropiere a Corpului de Suflet, ca să se 

Reordoneze armonios Mişcările dereglate de Boală. Alt-

fel nu ştim ce să facem. Sufletul nostru este şi el Bol-

nav-Orb, încât trebuie să dăm Vedere şi Conştiinţă şi Su-

fletului, ca să poată Acţiona pe Energiile Corpului. 

Medicina Isihastă este astfel Dublă Medicină, atât de 

Suflet cât şi de Corp. Corpul nostru este Informaţie de 

Mişcare de Suflet. Deci ca să Reglăm Energiile Corpului 

nostru trebuie să Ştim ce Informaţii Vin Din Sufletul nos-

tru, să Reconştientizăm Aceste Informaţii, să le Rememo-

răm, altfel nu facem nici o schimbare în Bolile noastre. 

B. Sacro-Terapie 

Să nu mai socotim Corpul nostru Străin şi Contrar Su-

fletului nostru. Corpul nostru este un Complex Energetic 

ca Prelungirea Complexului Mişcărilor de Suflet. Materia 

Energetică a Corpului nostru este o Trienergie în Sine, pe 

care unii o văd ca pe Trei Corpuri aflate unele în altele. În 

sens Creştin nu sunt trei corpuri, ci Un Corp cu Trei 

Energii deodată, datorită Acestor Trei Energii fiind posi-

bil un Corp. Energiile s-au văzut, sunt Emanaţii din Miş-

cările Sufletului ce miraculos produc Energii, nu consu-

mă. Trienergia Corpului nostru este: energia Mentală In-

formaticâ, energia Vibratorie-Vitală, energia Acumula-

toare fizică materială. Aceste energii trebuie să fie deo-
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dată, altfel Corpul nostru se distruge, se îmbolnăveşte. 

Energia Informativă în Corp produce Creierul şi tot Sis-

temul Nervos; energia Vitală produce Sângele şi Măduva 

Osoasă, iar energia Acumulatoare produce Oasele şi Car-

nea Organelor, partea fizică. Şi acestea sunt în Corespon-

denţă cu Triada de Suflet, Creierul fiind în legătură cu 

Conştiinţa de Suflet, Sângele cu Duhul-Memoria Spiritu-

ală de Suflet şi Carnea Organică fiind în legătură cu Lim-

bajul Spiritual de Suflet. În Carnea noastră este şi Lim-

bajul de Suflet care se Traduce în Mişcări de Simţuri de 

Carne-Organe. Orice dereglare de Simţuri Organice in-

fluenţează şi Limbajul adânc de Suflet şi orice dereglare 

de Limbaj direct de Suflet dezordonează Funcţiile Orga-

nice. Aşa fiţi atenţi, că orice Păcat făcut cu Sufletul răneş-

te Corpul şi orice Păcat făcut cu Corpul Răneşte-Loveş-

te-Murdăreşte Sufletul. Ca Sacro-Terapie se are în vedere 

permanentă concomitenţa Sufletului şi Corpului care 

niciodată nu sunt Străini, ci în Dialog permanent, dar fie-

care în Limbajul său specific. 

16 

A. Întrepătrunderi Energetice  

Noi nu vrem să ne repetăm, dorim însă specificări 

chiar dacă par uneori prea insistente. Vrem să vă obişnu-

im cu o Privire de Ansamblu a realităţii, având întotdeau-

na Întregul, nu doar părţi disparate şi fără memoria Între-

gului. Noi suntem un Întreg Suflet şi Corp şi orice abatere 

este o distrugere de Integralitate. Trebuie înţeles că reali-

tatea adevărată este Sufletul şi apoi Corpul Energetic. Noi 

după căderea din Rai fiind Orbi cu Sufletul, nu ne mai 
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Vedem Sufletul şi aşa ne Credem un Corp în primul rând, 

care ar avea eventual şi un Suflet principal sau cu adevă-

rat. Ca Medicină Isihastă Reconştientizarea şi Rememora-

rea Sufletului este baza întregii Medicini. Ştiinţa vrea să 

facă din Materie o Substanţă de sine, stabilă şi Indepen-

dentă de Spirit. Chiar dacă este şi Spirit, treaba lui, dar 

Materia să fie aparte de Spirit şi liberă. Aici este toată 

drama noastră. Materia despărţită şi Independentă de Spi-

rit se Contrariază, se războieşte nebună în sine până la o 

Auto-Distrugere. Materia se dovedeşte Incapabilă de a 

Exista prin sine însăşi, cu toate eforturile de Construire a 

unei Conştiinţe de Materie, a unei Inteligenţe Artificiale. 

Visul Roboţilor care să înlocuiască Spiritul în Sine este 

un Vis de înlocuire totală a Spiritului cu Materia. Materia 

după cum s-a Văzut nu este o Substanţă de sine, ea este o 

Emanaţie permanentă din Mişcările Spiritului, Emana-

ţie-Prelungire-Ecou care se întoarce apoi în Mişcările 

Spiritului din care a ieşit. Relativitatea Materiei este de 

aici, că Materia iese din Mişcările Spiritului şi se întoarce 

după o anumită Prelungire iarăşi în Spirit. Veşnica Reîn-

toarcere a Materiei în Mişcările Originii Materiei este Le-

gea fundamentală a Materiei. Materia-Energia este Me-

morie Energetică de Mişcare de Spirit, care se Pierde 

dacă stă prea mult despărţită de Conştiinţa de Spirit care 

generează Memoriile Energetice. Aşa este Nevoie de o 

Veşnică Rememorare a Materiei din Arhetipurile Mişcă-

rilor de Spirit dincolo de Materie. De aici vagile Memorii 

Filosofice, că Materia confundată cu însăşi Creaţia 

trebuie Ciclic să se Absoarbă în Sufletul-Spiritul Absolut 

din care apoi să Reiasă Reînnoită. De aici aşa zisele Sfir-

şituri Ciclice ale Lumii, ca Regenerări de Lume. Ca reali-

tate în Sine este un Adevăr, dar nu în semnificaţia Căderii 
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din Rai, a Morţii Lumii ca să Reînvie. Lumea confundată 

cu Materia şi Corpul nu ar trebui să Moară în Această 

Reîntoarcere şi Reînnoire în Spiritul din care a ieşit, ci să 

se Odihnească şi să se Rememoreze pe Sine din Arhetipu-

rile Spiritului. Noi în mod normal avem Somnul, care este 

Miniatura Reîntoarcerii Energiilor Corp în Duhul Sufletu-

lui, ca Rememorare-Reînnoire de Energii. De aceea fără 

Somn Murim. Dar Somnul după Căderea din Rai este in-

conştient, nemaiavând Vederea de Suflet. În Somn Vede-

rea de Minte-Corp se Absoarbe în Mişcările de Duh-Su-

flet, care fiind Oarbe devenim Inconştienţi, dar nu Mu-

rim. Aici să înţelegem fenomenul. În Rai era de asemenea 

Somn-Odihnă, dar nu Inconştient, căci Sufletul văzân-

du-se pe Sine Vedea Permanent chiar dacă Mintea Corpu-

lui se Absorbea în Duhul Sufletului şi nu mai era. În 

Somn în primul rând Mintea-Conştiinţa noastră de Corp 

se Reîntoarce în Mişcările Adânci ale Duhului de Suflet, 

unde se Absoarbe şi îşi Rememorează Mişcările de Suflet 

ca să aibă în Continuare Informaţiile de Mişcare fără de 

care Energiile corpului nu sunt posibile. Zilnic Mintea 

Corpului trebuie să Citească din Nou din Cartea Sufle-

tului, altfel Mintea Corpului Uită multe Mişcări normale, 

ce se fac dezordine-Boală-Distrugere; înţelegeţi că Mate-

ria Corpului nu este o Substanţă adevărată, ci o Se-

mi-Substanţă ce se Emană din Mişcările Adevăratei Sub-

stanţe care este doar Substanţa Spirituală Fiinţială Perma-

nentă şi nu Relativă. Ştiinţa vrea să facă din Materie o 

Substanţă de Sine, dar ea în fond nu este decât o Se-

mi-Substanţă ca Prelungire energetică de Mişcare de 

Adevărată Substanţă Spirituală. Ca Realitate în Sine nu 

există Materie Liberă, ci doar Materie în Corpuri. Materia 

Liberă este efectul Căderii din Rai când se fărâmiţează 
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Corpurile, de unde Nocivitatea Materiei Libere Anorgani-

ce. Tot ce este Anorganic este Otravă-Toxină şi radiaţie 

distrugătoare. Aici este Temeiul Medicinii Isihaste, ca 

Terapie de Medicamente Organice-Vii, nu de Materii 

Moarte-Anorganice care par Bune dar distrug pe alte zece 

părţi. Noi mâncăm Mâncăruri Moarte şi Fierte Anorgani-

ce, şi pare că ne Hrănesc, dar ne Intoxică mereu cu Rezi-

duuri pe care Organismul nostru nu reuşeşte să le facă din 

nou Organice-Vii. 

Aşa în Boli când Organele slăbite nu mai pot Preface, 

trebuie o Evitare de Mâncăruri Anorganice, care şi mai 

mult blochează bietele organe bolnave. Înţelegeţi şi doar 

aşa veţi redeveni Sănătoşi. Noi ca Medicină Isihastă ne 

adâncim în fondul realităţii pe baza Revelaţiilor Scripturii, 

a Descoperirilor Sfinţilor şi înţelepţilor care ne-au lăsat şi o 

Ştiinţă despre noi, pentru alinare şi Rememorarea Adevă-

rului. Unii ne învinuiesc de o introducere în Creştinism a 

Gnozei laice ce desacralizează Taina Religiei în Sine. Să 

nu fim obtuzi, ci deschişi la Integralitatea Realităţii. Este şi 

o Gnoză reală Creştină, ca Descoperire-Revelaţie prin 

Sfântul Duh şi ca Limbaj al Logosului Hristic, Gnoză care 

nu Umbreşte Taina în Sine, ci o Descoperă şi o Deschide 

la Un Nesfârşit de Taină în Veşnică Descoperire. 

Pe aceste baze şi noi ca Medicină Isihastă oferim o 

Privire de Ansamblu ca Descoperire a Realităţii noastre, 

ca Revenire la Sănătatea în Sine, Maltratată de Păcatele 

noastre şi oribilele Boli de care apoi şi noi ne înfricoşăm. 

Prezentăm schematic Realitatea Energetică Universală. 

Spaţiul Universal Energetic este Energia Harică Necreată 

Divină, care la rândul ei este în Spaţiul Absolut al Fiinţei 

Absolute Dumnezeu Însuşi. În Acest Spaţiu Energetic 

Creator Necreat se Creează Trei Moduri-Feluri specifice 



95 

de Energii: 1) energia Luminoasă inteligentă de Îngeri; 2) 

energia Materială de Natură; 3) energia Mentală de Om. 

Mistic se interpretează că Această Trienergie ar fi Lumina 

Arhetipală de Creaţie pe care a Creat-o Dumnezeu la în-

ceput, când a zis: „Să se facă Lumină”. Mai mult se inter-

pretează că Această Lumină Arhetipală este Informaţia 

Genetică a celor Trei Forme de Creaţie ca Energii Corp 

de Îngeri, de Natură şi de Om. Şi Ştiinţa zice că Originea 

Materiei este Lumina Radiantă, o Lumină Informativă în 

Sine care prin Mişcări-Vibraţii se Configurează apoi în 

Particule Atomice, apoi Atomi, Molecule până la Materia 

Compusă pe care o ştim noi. Noi ne oprim la specificul 

nostru Medical. Aceste Trei Energii Universale sunt în-

trepătrunse unele cu altele, se Conţin reciproc, se înru-

desc şi fac Schimburi Energetice Permanente, o energie 

fiind în Mişcare prin Celelalte Energii, în Potenţare reci-

procă. Dezordinea întrepătrunderilor aduce Boală Ener-

getică. De aici amintirea zisă Astrologică, de Corelaţie a 

fiecărei Existenţe cu o Anumită Mişcare de Planetă As-

trală în Legătură cu un Anume Spirit-Înger şi cu Anumiţi 

Părinţi. Miturile după Căderea din Rai păstrează Memorii 

Ancestrale dar le amestecă şi le fărâmiţează până la Erori. 

Sunt unii care încearcă o Descifrare, dar mulţi cad în Ma-

gii subiective şi negative de Spiritism inferior, sub influ-

enţe demonice mascate de pretinse Spirite Bune. Noi 

stăm deoparte de teama unei înşelări demonice. Ce trebu-

ie să ştim noi ca Medicină Isihastă este faptul real al în-

trepătrunderii Energetice Cosmice. Se zice că noi fiecare 

suntem un Micro-Cosmos, avem întreg Cosmosul în Mi-

niatură în Corpul nostru. Şi real suntem în Legătură Ener-

getică cu toate Energiile Cosmice. Noi concret zicem că 

Facem Schimburi Energetice Cosmice prin zisa „Hrană 
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Energetică”. Noi real ne Hrănim din Lumina Cosmică În-

gerească, ne Hrănim din Materia Naturii şi ne Hrănim din 

Energia Mentală Omenească. Şi peste Aceste Trei Hrane 

este Hrănirea din Energia Harică Necreată. Toate deranja-

mentele din Acest Complex de Hrănire Energetică Uni-

versală aduc Boli şi afecţiuni anormale. 

Ca Medicină trebuie să ştim cât de cât acest Complex, 

ca să putem Interveni în cazurile respective, ca Reordo-

nare. De aici se vorbeşte despre o Configuraţie Arhetipală 

Mistică cu Fiziologia sa tot în semnificaţie Mistică. Aşa 

Oasele-Scheletul Osos este pe Arhetipul Energetic Haric 

Divin. Bolile de Oase sunt Boli de Lipsă în predominanţă 

a Energiilor Harice. La Sfinţi Oasele nu Putrezesc, fiind 

Pline de Energii Har, cu Puteri Harice Tămăduitoare. Prin 

Oase Circulă în Mod Deosebit Energia Harică Divină. Ea 

intră prin Respiraţia Nas-Plămân-Sânge-Oase. Energia 

Harică este aşa-zisa Hrană despre care vorbesc unele Mis-

tici, dar în Sens Creştin Harul este mai Adânc, nu de Ori-

gine Creată ci Necreată-Creator. Energia Harică de fapt 

este Mediul în Sine al energiilor de Creaţie. De aceea 

Respiraţia în Sine este întâi Harică. Noi Respirăm zisul 

Oxigen, dar în fond Respiraţia este pentru Energia Harică 

Divină fără de care Murim imediat. Respirăm într-adevăr 

şi Oxigen dar Oxigenul este Atomul de Natură prin care 

se Leagă Natura cu Harul la rândul ei. Noi facem Schim-

buri-Circuite Energetice întrepătrunse deodată Cosmice. 

Aşa Energia Harică Necreată o Inspirăm prin Nas-Plă-

mân-Inimă şi merge până în Oase unde se Depune. Oa-

sele sunt Odihna Energetică Harică în Corpul nostru. Cei 

cu Păcate grele ce ating direct Harul fac Boli grele de Oa-

se. De aici Medicina Isihastă, ca Remedii Harice de folo-

sire a Uleiului Sfinţit, Apei Sfinţite, Anafurei, de Atinge-
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rea Sfintelor Moaşte, de Slujbe Religioase. Readucerea 

Energiilor Harice este o Terapie Reală, nu simplă Psi-

ho-Terapie. 

Prin Sistemul Nervos noi facem Legătura cu Energiile 

Îngereşti, zis Mentalul Cosmic. Se zice că Această Ener-

gie Mentală Cosmică Intră prin Vârful Capului, coboară 

pe Coloana Vertebrală până în toţi Nervii Corpului, Unin-

du-se astfel cu Mentalul nostru. Aceasta ar fi Respiraţia 

Cosmică. Apoi mai este Respiraţia Naturii prin Pântece, 

un loc din dreptul Buricului. Ştiinţa descoperă că prin Zo-

na Pântecelui se face un Schimb Energetic de mare 

importanţă cu Natura, fără de care Murim. Dacă se pune 

o Placă de Plumb pe Pântece şi se ţine mult, te îmbolnă-

veşte grav până la moarte, Plumbul Oprind Energiile Na-

turii să Intre în Corpul nostru. Ce Trebuie Menţionat este 

faptul că Toate Aceste Energii ce se împletesc, se întâl-

nesc Toate într-un Loc de Unire Integrală, în Locul Ini-

mii. După Căderea din Rai şi Păcate grele ale noastre, 

cele Trei Categorii de Energii Refuză să se întâlnească în 

Locul Inimii, şi fiecare îşi fac propriul Centru de Acţiune 

Independentă şi chiar Duşmănoasă faţă de celelalte. Aşa 

În Pântece se face Un Centru propriu, de unde Centrul 

exagerat de Mâncare. Apoi în Cap un Centru Frontal de 

zisă Gândire Ocultă, de unde Intelectualismul rece şi stă-

pânitor. Apoi un alt Centru inferior ca Sex Desfrânat, în-

tre Pântece şi Cap, care suge Energia Pântecelui şi totoda-

tă Suge şi Energia Nervoasă a Capului prin Coloana Ver-

tebrală. Aşa Centrul Inimii a Rămas Gol, când în Fond 

Aici ar trebui să se întâlnească toate Energiile, ca prin 

Sânge să se Trimită la Organe şi de aici iar prin Sânge să 

Revină în Inimă şi din Inimă să se facă Legăturile Cosmi-

ce, Integrale. De aici Metoda Creştină Isihastă de Resta-
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bilire a Centrului Inimii ca Centru de Rai, Uitat după Că-

derea din Rai. Centrul din Inimă este Centrul Adevărat 

unde se întâlnesc Toate Energiile, de la cele Harice până 

la cele Omeneşti. S-a Uitat de Capul Adevărat al Inimi. 

B. Sacro-Terapie 

Vă indicăm Tratamentul Haric, căruia începeţi să-i daţi 

Importanţă. Fără Energia Harică nu se face o adevărată 

echilibrare energetică în Corpul nostru. Aşa folosiţi cât 

mai des Apă Sfinţită şi alte materiale sfinţite. Mergeţi în 

Locuri Sfinţite, la Biserică, la întâlniri cu Oameni Sfinţi, 

la Sfinte Moaşte. Participaţi la Slujbe Religioase, de ase-

menea Rugaţi-vă şi Dumneavoastră zilnic. Să aveţi în 

casă Obiecte Sfinţite, să aprindeţi şi o Candelă măcar 

uneori, dacă nu permanent. Cei mai doritori încercaţi şi 

Metoda Isihastă de Găsire a Centrului Inimii ca Restabili-

re Energetică Integrală, ca Rugăciunea Mistică Isihastă de 

Odihnă a Minţii în Duhul Inimii. Când faceţi Respiraţiile 

adânci, acele exerciţii de Sănătate Respiratorii, Conştien-

tizaţi că Inspiraţi şi Energia Harică Divină care ajunge pâ-

nă în Oase. Noi ne facem datoria şi vă punem la dispozi-

ţie toate remediile posibile, ca să nu vă plângeţi că nu ştiţi 

cum să vă Tămăduiţi Bolile. 

17 

A. Subconştientul, uciderea Conştiinţei Perfecte 

În volumele anterioare despre Isihasm, noi am încercat 

o expunere a Misticii Limbajului Mistic Creştin. Noi nu 

facem Sistem Filosofic sau Religios, ci doar Consemnăm 

în mare după umilele noastre puteri, câteva Repere de 
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bază ale viziunii Creştine asupra Realităţii în general. Te-

meiul îl avem în Scriptură, în descoperirile Sfinţilor, ale 

înţelepţilor şi chiar ale Ştiinţei. Noi nu Desacralizăm Tai-

na Creştină cu o zisă Gnoză-Cunoaştere... Dogma Creşti-

nă ea însăşi nu se pretinde o Cunoaştere lipsită de încă al-

te Revelaţii şi Descoperiri... Gnoza Creştină este o Veşni-

că Descoperire prin Sfântul Duh şi în Limbajul Hristic, 

fără Desacralizarea Tainei Absolute, Izvorul Gnozei-Cu-

noaşterii. Unii vor fi surprinşi de împletirea Religiei cu 

Ştiinţa din lucrarea noastră „Medicina Isihastă”. 

Noi nu Desacralizăm Taina Creştină prin Profanul Laic, 

nici nu le amestecăm, dar încercăm o Integralitate a Reali-

tăţii, ce este „Taină în Descoperire” continuă. Medicina 

Isihastă vrem să fie o Medicină Integrală de Suflet şi Corp, 

în împletire armonioasă, fără amestecare, în Supra-Eviden-

ţiere reciprocă, Ştiinţa Sacralizându-se prin Taina Religiei 

şi Religia Descoperindu-se prin Cunoaşterea Stiinţei. Doar 

extremiştii le izolează până la contrariere, mutilând Taina 

Religiei de Descoperirea Ştiinţei şi mutilând Ştiinţa de Tai-

na Religiei. Şi Religia trebuie să fie în Egalitate dar fără 

Amestecare. Ştiinţa beneficiază de multe Descoperiri ale 

Religiei. Ştiinţa a pornit din Templele religioase. Drama 

Căderii din Perfecţiunea de Rai a Creaţiei ne aduce Contra-

rierea dintre Taina Religiei şi Descoperirile Ştiinţei-Cu-

noaşterii. Cunoaşterea ea însăşi se Rupe, în Cunoaştere 

Spirituală şi Cunoaştere Nespirituală... 

De aici Memoriile noastre Sacre şi Memoriile profane 

Desacralizate... Bolile noastre ne arată această Războire 

între Sacru şi Profan, între Sănătate-Viaţă şi Boală-Moar-

te. Aşa Apare Subconştientul, care dă de gândit Ştiinţei. 

Încearcă unii să bage Inconştientul până în Divinitate, ca 

o „Zonă” de „Tăcere în Sine”... Ca viziune pur Creştină 
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Perfecţiunea este Conştiinţa Absolută care nu mai admite 

nici o Zonă de altceva, nici o Fărâmă de Inconştient. 

Dumnezeu este Conştiinţa Deplină care nu mai admite alt 

Spaţiu decât Absoluta sa Spaţialitate. Noi în părţile ante-

rioare „Memoriile unui Isihast”, ..., „Urcuşul Isihast”, am 

încercat să facem Mistica Conştiinţei în Sine, Mistica 

Limbajului Conştiinţei Mistice. Menţionăm şi aici că în 

fond nu este decât o Unică Perfecţiune Absolută, iar Im-

perfecţiunea este un Adaos Creat de Creaţie, nu de Reali-

tatea în Sine Perfectă Necreată. 

Filosofia se tot întreabă, cum Perfecţiunea să devină 

Imperfecţiune?... Unii zic că doar Dumnezeu este Perfect, 

iar Creaţia este un Amestec de Perfect şi Imperfect. Alţii 

spun că Dumnezeu special Creează o Creaţie Imperfectă, 

ca să Crească la Perfecţiune. În viziunea pur Creştină 

Dumnezeu Perfecţiunea Absolută Creează o Creaţie tot 

Perfectă, că nu poate Perfecţiunea să Creeze Imperfecţiu-

nea. Dumnezeu nu Creează o Creaţie de asemenea In-

completă, care apoi se Completează ca Urcare spre Depli-

nătatea Dumnezeiască. Creaţia ca Stare Perfectă de Rai a 

fost Creată Perfectă şi Deplină, dar apoi „Face Dialog 

Participativ” cu Dumnezeu Creatorul. Acest Dialog este 

Creşterea în Dumnezeire, ca îndumnezeire Duhovniceas-

că, Transfigurare în Dumnezeu fără Transformare în 

Dumnezeire, ci Participare Personală-Vie-Răspuns la 

Convorbirea cu Dumnezeirea. Creaţia este Plină de Dum-

nezeire fiind în Spaţiul-Mediul Dumnezeiesc, având Ar-

hetipurile Chip al Lui Dumnezeu, dar ca Viu de Creaţie 

trebuie Participare-Răspuns Propriu al Creaţiei faţă de 

Acest Mediu Creator, altfel Creaţia nu este de fapt Crea-

ţie Distinctă de Creator. Creaţia este Perfectă, căci este 

ieşită din Mâna Perfecţiunii Absolute, dar Creaţia se De-
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săvârşeşte-Îndumnezeieşte ca Participare proprie de Crea-

ţie faţă de Creator. Creaţia nu este doar Întrupare de Lim-

baj-Cuvânt Dumnezeiesc în Fiinţă-Substanţă de Creaţie 

obiectivă, ci Creaţia la rîndul său trebuie să facă Răspun-

sul Întrupării Limbajului Răspuns de Creaţie, în Dumne-

zeire. De aici Marea Taină a Întrupării Omului în Dumne-

zeu din Persoana Hristică. Persoana Hristică nu este doar 

întruparea Lui Dumnezeu în Creaţie, ci şi Marea Taină a 

Întrupării Creaţiei în Dumnezeu, fără Amestecare (vezi pe 

larg în „Nevoinţele Isihaste”). Aici este Esenţa Creştinis-

mului de fapt. Să se Coboare Dumnezeu în Creaţie nu 

este aşa de Uimitor, că Dumnezeu poate Face Orice, dar 

să se Urce Creaţia până în Dumnezeu este cu adevărat o 

Minune peste Minune. Şi totuşi prin Omul Hristos se face 

şi Această Minune Suprafirească. Hristos nu este tot un 

Avatar, o Reîncarnare de Dumnezeu sau a Unei Părţi de 

Dumnezeu, ci Hristos este şi Altceva, este tocmai „Reîn-

carnarea Creaţiei în Dumnezeire”, ce nu se mai pomeneş-

te în nici o Religie sau Mistică. Şi totuşi acesta este Creş-

tinismul, Taina „Reîncarnării Creaţiei în Dumnezeire”, 

peste „Reîncarnarea Dumnezeirii în Creaţie”. Fără „Reîn-

carnarea Creaţiei în Dumnezeire”, Creştinismul este tot o 

Religie comună şi Hristos este tot un Avatar obişnuit. 

Mistica Creştină pură este tocmai „întruparea Creaţiei în 

Dumnezeire” ca îndumnezeire, fără Transformare în 

Dumnezeire, ci ca Transfigurare neamestecată în Dumne-

zeire. Plastic Mistica o Numeşte „întrupare în Dumnezei-

re”, Transfigurare în Icoană. Icoana este cea mai Mistică 

Reprezentare a Creştinismului. Fără Icoană toată specifi-

citatea Creştinismului cade. Icoana nu este Idolul-înlocui-

torul de Dumnezeu, ci este „Reînvierea Creaţiei prin 

Dumnezeu”, „întruparea Creaţiei în Dumnezeu”, Recon-
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ştientizarea Creaţiei în Dumnezeu, „Rememorarea Exis-

tenţei Creaţiei în Dumnezeu”. În Idol Creaţia se Pierde pe 

Sine şi rămâne doar Dumnezeu-Idol. În Icoană Creaţia 

din contră se Suprapersonalizează neamestecat în Perso-

nalitatea lui Dumnezeu, ca dialog reciproc între Dumne-

zeu şi Creaţie. Icoana este Reînvierea Dialogului cu 

Dumnezeu pierdut prin Căderea din Rai. Icoana este Re-

stabilirea Chipului de Rai. Icoana este Perfecţiunea-Sănă-

tatea Creaţiei. În Icoană Creaţia nu se Pierde, îşi Regăseş-

te Perfecţiunea şi Sănătatea Pierdută prin Păcat-Boală. 

Conştiinţa Perfectă este Icoană. Ruperile de Conştiinţă 

sunt Adaosurile Căderii, care creează Fantomele-Duhuri-

le Subconştientului, Ruperile-Cioburile Icoanei-Conştiin-

ţei Sfarâmate. Sfărâmarea Icoanei-Conştiinţei este Icono-

clasmul Căderii din Rai, din Perfecţiune în Imperfecţiune, 

din Sănătate în Boală. Boala este Sfărâmarea Icoanei Să-

nătăţii. Subconştientul este Sfărâmarea Icoanei Conştien-

tului. Cioburile Subconştientului vor să se facă ele însele 

Icoane, dar ca Idoli. Subconştientul nu Suferă Icoa-

na-Conştiinţa-Lumina, vrea o Idolatrizare pe Întuneric, un 

Chip ce nu se Vede la Faţă, o închipuire fără Chip, un Vis 

fără Obiect, o Gândire fără Realitate, o Auto-Idolatrizare 

Impersonală, căreia îi este Frică să-şi vadă propria Faţă. 

Boala este Visul Morţii, Visul Idolului Morţii ce înlocu-

ieşte Icoana Sănătăţii-Vieţii. Creaţia este Perfecţiune 

Creată prin Perfecţiunea Creatoare Dumnezeu. Ieşirea din 

Perfecţiunea Lui Dumnezeu înseamnă Căderea Creaţiei 

din Perfecţiune. Cât timp Creaţia nu se Desparte de Per-

fecţiunea Dumnezeiască, nu poate Cădea în Imperfecţiu-

ne. Creaţia trebuie mai întâi să Omoare Perfecţiunea 

Dumnezeiască, altfel nu poate deveni Imperfecţiune. Pă-

catul Omorârii este începutul Imperfecţiunii-Căderii din 
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Rai. Uciderea o începe Diavolul-Îngerul Căzut, care pri-

mul Ucide din Conştiinţa sa Iubirea de Dumnezeu şi aşa 

din Înger Perfect se face Diavol Imperfect. Imperfect în-

seamnă Întuneric-Ucidere-Moarte. Căderea este Păcat 

pentru că Ucide prin cea mai Oribilă Ucidere, Ucide pe 

însuşi Dumnezeu-Perfecţiunea. De aceea Orice Imperfec-

ţiune este Păcat-Ucidere de Dumnezeu. Doamne, Oribil 

este Păcatul de te Ucide tocmai pe Tine. Dumnezeu nu 

poate fi Omorât real, dar poate fi Ucis în Conştiinţa noas-

tră Participativă. Aşa apare Subconştientul, din Cioburile 

Conştiinţei Ucigătoare de Dumnezeu. Noi Creaţia suntem 

Perfecţiune de Creaţie, dar în Participare totodată în Dia-

log cu Perfecţiunea Dumnezeiască Creatoare. Ruperea 

Dialogului cu Dumnezeu ne face pe noi să devenim 

Ucigători de Perfecţiune. Noi nu Cădem în Imperfecţiune 

de fapt, ci pur şi simplu Ucidem Perfecţiunea. Imperfec-

ţiunea de Boală nu Există, ci apare ca urmare a Uciderii 

Perfecţiunii şi Sănătăţii. Înainte de Căderea Creaţiei din 

Perfecţiune nu era Imperfecţiune, ci doar Perfecţiune De-

plină-Absolută. Creaţia Inventează Imperfecţiunea prin 

Inventarea Morţii-Uciderii Perfecţiunii. Creaţia este Ori-

ginea Imperfecţiunii, ea se face Primul Ucigaş de 

Dumnezeu şi apoi ca propriu Blestem cade în Proprie 

Ucidere, ca Sinucidere. Nu mai Ucideţi pe Dumnezeu că 

veţi înnebuni şi vă veţi Sinucide apoi pe voi înşivă. Cine 

Ucide pe Dumnezeu va ajunge sigur la Sinucidere. De 

aceea Sinuciderea este cel mai Greu Păcat, de Neiertat, 

fiindcă face Două Ucideri deodată, Ucidere de Dumnezeu 

ca Lipsă de Conştiinţă şi Ucidere proprie ca Auto-Distru-

gere. Subconştientul este Visul încă Neîmplinit al Omorâ-

rii de Dumnezeu şi al propriei Sinucideri. Aici are drepta-

te Freud, că Subconştientul nostru este Libidoul Mor-
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ţii-Auto-Distrugerii. Desfrâul Morţii este Subconştientul. 

Dar să nu se uite că Moartea este un Adaos al Oribilului 

Păcat al Omorârii Perfecţiunii Primordiale. Creaţia se 

Izolează de Dialogul cu Perfecţiunea Dumnezeu, se crede 

proprie Perfecţiune, dar nu poate Trăi fără Perfecţiunea 

Lui Dumnezeu, Inventând astfel o Altă Participare, care 

se Dovedeşte falsă şi este tocmai Imperfecţiunea, Boala şi 

Moartea. Dumnezeu nu se poate înlocui cu Nimic decât 

tot cu Dumnezeu. Tot ceea ce este în loc de Dumnezeu se 

dovedeşte a fi Boală şi Moarte. Creaţia face o amară ex-

perienţă a înlocuirii Lui Dumnezeu cu Altceva decât 

Dumnezeu. Ne convingem greu că Aceste înlocuiri sunt 

Boli şi Moarte. Creaţia iese din Dialogul Perfect cu Dum-

nezeu şi Inventează un Dialog Anti-Dumnezeu. 

Dialogul fiind Iubirea însăşi, Anti-Dialogul este 

Ura-Distrugerea-Uciderea. Aceasta face Creaţia, Ucide 

Iubirea de Dumnezeu şi Inventează Ura de Dumnezeu 

care apoi se face Auto-Distrugere-Boală-Moarte. Tot 

Subconştientul nostru este o Magazie de Anti-Perfecţiuni, 

de Fantome Ucigătoare de Conştiinţă Perfectă. Să scoa-

tem afară aceşti şobolani care la Lumina Conştiinţei se to-

pesc de la Sine. Şi Esenţa Creaţiei este tot Conştiinţa 

Chip al Lui Dumnezeu Transpus-Tradus în Substanţă 

Creată. Conştiinţa este totodată Iubirea-Viul-Eul (vezi 

Triadele din „Memoriile unui Isihast”, cap. 8). 

În Conştiinţa adevărată nu există şi Zone Inconştiente, 

căci nu ar mai fi Perfecţiune de Conştiinţă. Zonele Incon-

ştiente apar ca Adaos de Subconştient după Uciderea 

Conştiinţei. Subconştientul, ca să se formeze, acaparează 

prin Uciderea Conştiinţei tot mai mult spaţiu Inconştient, 

în care apoi Creează Anti-Conştiinţele respective, ca An-

ti-Limbaj pe Întuneric şi Tăcere. Doar prin Uciderea Con-
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ştiinţei apar Zone Inconştiente în noi. Subconştientul este 

Împărăţia peste Uitarea Conştiinţei, populat cu o Lume de 

Inversare a Conştiinţei, de Negativizare a Limbajului 

Conştiinţei. Subconştientul Fură Limbajul Conştiinţei, îl 

Omoară şi din Cadavrul său face Pământ de Creştere a 

Neghinei. 

B. Sacro-Terapie 

Începe Sacro-Terapia Subconştientului, atât de Suflet 

cât şi de Energii Corp. Subconştientul de Suflet este Ne-

gativizarea Limbajului pur de Suflet, al Modurilor directe 

de Conştiinţă de la Iubire până la Dăruire, ce se fac Urâ-

tul Limbaj de Ură până la Ucidere. Subconştientul de 

Energii Corp este Negativizarea Limbajului Informativ 

Energetic până la Desfrâul Simţurilor şi Funcţiilor Orga-

nice care îmbolnăvesc apoi toate Organele. Înfricoşea-

ză-te de Ură-Duşmănie-Răutate-Minciună, de orice Con-

ştiinţă Păcătoasă, căci toate acestea se fac Cuţite ce se În-

fig în primul rând în Dumnezeu Însuşi şi totodată se înfig 

în propriul Viu de Suflet căruia îi vor provoca Răni cu 

multe Suferinţe. La fel teme-te de Simţurile Păcătoase şi 

de Desfrâul Organelor, că sunt Săgeţi ale Morţii care cu 

masca plăcerii te momeşte. Dumnezeu nu poate fi Omo-

rât, dar Îl Omorâm din Conştiinţa noastră de Suflet, fapt 

care totodată produce şi o Suferinţă Participativă a Lui 

Dumnezeu care Vede Răutatea noastră. Dumnezeu este 

Dincolo de Orice Suferinţă, dar odată cu Creaţia Dumne-

zeu Îşi Adaugă o Participare Dincolo de Sine, încât El 

totuşi poate Suferi, ca Iubire Lovită de Neiubirea Noastră. 

Dumnezeu nu poate fi distrus, dar Simte Loviturile noas-

tre. De fapt Dumnezeu Suferă Suferinţa noastră, căci nu 

poate sta indiferent la acestea. El nu Suferă în Esenţa Sa, 
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ci Suferă în Noi odată cu noi, ca Participare cu noi. 

Dumnezeu este Tatăl Nostru de Creaţie şi nu poate fi in-

diferent. El mereu strigă să încetăm Loviturile Împotriva 

Sa, că acestea sunt totodată Lovituri împotriva noastră. El 

nu ne Impută că Îl Lovim pe El, ci nu Vrea să ne Vadă cu 

Bolile produse de aceste lovituri. Când suferim noi Suferă 

şi El totodată. Suferinţa noastră se răsfrânge şi în El. El 

poate să Sufere Loviturile noastre, dar Ştie că Noi nu 

putem Suferi Auto-Loviturile şi aşa Suferă odată cu Noi. 

Dumnezeu ar Vrea să ne Oprească, dar noi nu-L Ascul-

tăm, nu renunţăm la Desfrâul nostru, Îl lovim şi mai tare 

pe El, în Nebunia unei Sinucideri oarbe. Doamne, Au-

to-Chinurile mele le Arunc şi pe Tine, ca un Nebun care 

vrea să distrugă totul în jurul său. Mă priveşti cu Milă, 

dar eu cu şi mai multă Nebunie Te Lovesc şi Te Urăsc... 

Doamne, Oribilă este această Nebunie de Auto-Chinuire. 

Tu ce să faci, să mă Omori de asemenea?... Nu, Tu Rabzi 

căci Ştii că va Veni Vremea când iarăşi Te Voi Iubi... Tu 

Uiţi Nebunia mea, iar eu Îmi voi Reaminti Iubirea faţă de 

Tine... Fratele meu, nu mai zăbovi, Reaminteşte-ţi Iubirea 

faţă de Dumnezeu şi vei Redeveni Sănătos şi Perfect ca în 

Rai... Deşteaptă-te Suflete al meu, Deşteaptă-te... 

18 

A. Limbajul Subconştientului 

Mistica Isihastă ne-a prilejuit o preocupare pentru Mis-

tica Limbajului, Isihasmul fiind Limbaj Transcendental. 

Aşa Isihasmul aduce în atenţie o Mistică a Limbajului, 

care îi surprinde pe mulţi. Se ştie de o Metafizică Mistică, 

de o Teologie Mistică, dar de o Mistică a Limbajului s-a 



107 

vorbit foarte aluziv... Lucrarea noastră este tocmai o în-

cercare de Mistică a Limbajului, chiar dacă pe mulţi îi 

contrariază. Aşa Mistica Isihastă îşi aduce aportul său Şti-

inţific chiar. Isihasmul ne Descoperă că Esenţa Dumneze-

iască este Limbajul pur de Dumnezeu în Dialog neames-

tecat cu Limbajul pur de Creaţie. 

Creaţia nu este Limbajul însuşi al Lui Dumnezeu, ci 

un Limbaj Creat în mod real de Dumnezeu, Capabil tot-

odată de Dialog cu Dumnezeu Însuşi. Dumnezeu Creştin 

ca Treime poate avea Un Limbaj Real în Sine, iar Creaţia 

ca Chip al Lui Dumnezeu are de asemenea Limbaj în Sine. 

Arhetipurile de Limbaj Dumnezeisc sunt Transpuse-Tra-

duse Creativ totodată în Limbaj pur de Creaţie, Asemăna-

re de Limbaj Dumnezeiesc dar nu Amestecat cu Fiinţa 

Dumnezeiască, ci fiecare în Fiinţă Substanţială Proprie. 

Triadele de Limbaj Arhetipal (vezi „Memoriile unui Isi-

hast”, cap. 8) sunt o Încercare de Descifrare a Misticii 

Limbajului. Teologii sunt surprinşi, dar trebuie înţeles că 

prin Mistica Limbajului se Redescoperă tocmai Teologia, 

se Reintră în Duh şi Har. Rugăciunea Isihastă este Misti-

ca Limbajului-Dialogului în Taina Sfântului Duh şi în 

Teologia Hristică. Limbajul este Participarea proprie şi 

Viul în Sine. O Existenţă fără Viul Participării Proprii 

este un Mecanism Desacralizat până la un Anorganic In-

conştient şi Nespiritual, nedemn de Existenţă în Sine. 

Mişcările Mecanice nu sunt de fapt un Limbaj, ci un 

Produs al Limbajului. Limbaj înseamnă Participare-Dia-

log Conştient, sau Informaţie a Unui alt Limbaj Conşti-

ent. Doar Spiritul este Conştiinţă şi Limbaj. Conştiinţa şi 

Limbajul determină Condiţia de Spirit. Căderea Creaţiei 

face Ruperea Conştiinţei-Limbajului în Bine-Conştiinţă şi 

Rău-Inconştienţă. Creştinismul vine cu Logica Perfecţiu-
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nii Absolute. Inconştientul este o Apariţie odată cu Im-

perfecţiunea produsă de Creaţia Căzută din Rai. Subcon-

ştientul este Limbajul în Golul Inconştientului Imperfec-

ţiunii. Subconştientul este tocmai Căderea în Imperfecţiu-

ne, în Întunericul Ascunderii de Conştiinţa deplină Per-

fectă. Subconştientul fuge de Lumina Conştiinţei, că se 

topeşte de Lumină. Psihanaliza aici are dreptate. Şi ca 

Medicină Isihastă ne interesează mult Subconştientul, iz-

vorul Limbajului Bolnav şi distrugător. Subconştientul 

este o Subterană care oricând te poate Scufunda în Moar-

te. S-a arătat că Sufletul are Limbaj pur de Suflet, iar 

Corpul are Limbaj pur de Energii. Limbajul de Suflet este 

Limbaj de Cuvinte Transcendentale, iar Limbajul de 

Energii-Corp este Limbaj de Informaţii Energetice. Noi 

credem că înaintea Cuvântului este Ideea-Gândul-Acţiu-

nea. Logica Misticii Creştine este alta. „La început a fost 

Cuvântul... şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan, 1,1). Aici 

este Temeiul. Ca Mistică pur Creştină Ideea nu este Con-

ştiinţă, ci Produsul Conştiinţei şi fragment de Mişcare de 

Conştiinţă. Cuvântul este însă Conştiinţă, este Mod de 

Conştiinţă în Limbaj pur de Conştiinţă. Un Cuvânt are în 

Sine un Mod total de Conştiinţă totală. Nu mai ştim ce 

este Cuvântul pur de Conştiinţă, noi având după Cădere 

Cuvinte Mentale-Energetice, Informaţii de Mişcare de 

Cuvintele Transcendentale de Conştiinţă-Suflet în Sine. 

Cuvântul-Mod de Limbaj de Conştiinţă în Conştiinţă nu 

are nevoie de Idei şi Gând, Conştiinţa fiind Vedere totală. 

Ideea este ceva în Afara Conştiinţei şi pe Arhetipul Unui 

Mod-Cuvânt de Conştiinţă. Cuvintele de Conştiinţă sunt 

Arhetipurile Ideilor ce Ies apoi din Conştiinţă. Ideile sunt 

Har-Energii-Strălucire de Cuvinte-Moduri de Limbaj de 

Conştiinţă în Conştiinţă. Mistica Isihastă Descoperă toc-
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mai Mistica Limbajului pur de Cuvinte de Conştiinţă, 

deosebit de Limbajul Haric de Energii-Idei-Raţiuni-Pre-

lungiri de Mişcare de Limbaj de Conştiinţă în Sine. Noi 

Creaţia suntem Creaţi pe câte Un Arhetip-Cuvânt de Lo-

gos Dumnezeiesc, care este Supra-Eul-Scânteia de Lim-

baj Dumnezeiesc care Creează şi totodată se Întrupează în 

Fiinţa noastră de Creaţie (vezi „Nevoinţele Isihaste” şi 

„Repere Mistice în Isihasm”). 

„Noi suntem Un Glas al Cuvântului Tău 

Ce Creează o Anume Fiinţă care să Întrupeze Acest 

Glas Dumnezeiesc, 

Ce se face şi o Cântare de Creaţie. 

Scânteia care stă ca Arhetip Fiinţei mele de Creaţie 

Este Această Rostire a Cuvântului Tău, 

În care eu mă Regăsesc şi totodată Te Întâlnesc pe 

Tine”. 

Noi Creaţia nu suntem Fiinţă de Dumnezeu în Scântei 

de Suflete de Creaţie, ci suntem Cuvinte de Limbaj Dum-

nezeiesc ca Arhetipuri-Scântei Întrupate în Fiinţe-Suflete 

Create obiectiv de Dumnezeu, ca Chip de Limbaj Dum-

nezeiesc. Chipul de Dumnezeu din Creaţie este Chipul de 

Limbaj de Dumnezeu, Limbajul Chip fiind Înrudirea 

Noastră adevărată cu Dumnezeu, prin care putem Dialo-

ga-Vorbi real şi Personal cu Dumnezeu Creatorul. Noi nu 

suntem Fiinţă de Dumnezeu Răspândită în Creaţii, ci 

Limbaj de Dumnezeu Transpus-Tradus Creativ totodată 

în Fiinţa Substanţială Creată real şi obiectiv.  

Subconştientul este Negativizarea Limbajului de Crea-

ţie, ca Anti-Limbaj totodată de Limbaj Duşmănos faţă de 

Dumnezeu. Dumnezeu prin Creaţie Îşi Revarsă Limbajul 
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Său Dumnezeiesc în Traducere de Limbaj de Creaţie. Că-

derea din Rai Inversează Acest Limbaj Arhetipal, care de-

vine Subconştientul nostru. 

B. Sacro-Terapie 

Zilnic încearcă o Rememorare de Limbaj Arhetipal 

Dumnezeiesc, ca Purificare a Subconştientului de Limba-

jul Negativ Anti-Arhetipal. În Adâncul Fiinţei tale este 

Un Glas al Lui Dumnezeu Însuşi care te-a Creat şi prin 

care eşti Viu. Acest Glas de Viu Dumnezeiesc este Su-

portul şi fundamentul Sănătăţii tale. Încearcă să Redesco-

peri Acest Glas Dincolo de toate Glasurile de Creaţie. 

Strigă zilnic din Adâncul Fiinţei tale Numele Lui Hristos 

Dumnezeu în care este Acest Glas-Cuvânt încă din 

Veşnicie. 

„Doamne Iisuse, Tu Cel din Adâncul Adâncurilor Fiin-

ţei mele, Redă-mi Cuvântul-Rostirea Ta de la Crearea mea, 

ca să pot Vorbi iarăşi cu Tine. Conştiinţă Conştiinţei Mele 

este acest Cuvânt-Rostire ce Dialoghează totodată cu Tine. 

În Acest Glas-Rostire eu mă voi Reîntâlni cu Tine Faţă 

către Faţă, şi Doamne, cine va spune Bucuria acestei 

Vederi... Dacă eu voi Rememora Cuvântul-Rostirea de 

Tăină din Mine, tot Limbajul Negativ al Subconştientu-

lui-Bolii şi al Morţii se va Topi ca Întunericul de Lumină. 

Dincolo de Inimă este Sufletul meu în care este Cuvântul--

Rostirea Ta. Iisuseeee..... Iisuuuuuuseeeeeee. 
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A. Limbajul Negativ al Subconştientului 

Noi toţi suntem Un Cuvânt de Logos Hristic în Dialog 

reciproc cu o Fiinţă de Creaţie. Doar în Acest Dialog Fi-

inţa mea Creată este Un Viu Perfect. Prin Ieşirea din acest 

Dialog, Perfecţiunea de Creaţie cade în Imperfecţiune. 

Dumnezeu fiind Perfecţiunea în Sine, tot ce este Imper-

fecţiune este Anti-Dumnezeu. Noi Creaţia nu suntem În-

suşi Limbajul Lui Dumnezeu cum zic Panteiştii, ci în 

sens Creştin suntem Transpunere-Traducere în Mod 

Creativ a Limbajului Arhetipal Dumnezeiesc care este 

Dincolo şi înaintea Creaţiei. Dumnezeu Creştin ca Treime 

în Sine şi în afară de Sine are Real Un Limbaj pur Dum-

nezeiesc şi Acest Limbaj se Face Creatorul Limbajului de 

Creaţie. De aceea Evanghelia zice că prin Cuvânt-Limba-

jul toate s-au Făcut. De aceea şi Creaţia este în Esenţă 

Limbaj capabil de Vorbire-Dialog cu Dumnezeu. Noi 

suntem Opera Limbajului-Vorbirii Lui Dumnezeu, nu 

suntem Însuşi Limbajul Dumnezeirii. De aici Configura-

ţia Fiinţei noastre Sufleteşti ca Eu-Conştiinţă, Duh-Me-

morie pură de Conştiinţă, Spirit-Limbaj de Conştiinţă. 

Sufletul nostru este Această Monadă Triadică în Sine, 

Chip de Treime în Corespondenţă cu Treimea Dumneze-

iască, care este Arhetipul Fiinţei de Creaţie.  

S-a văzut că Sufletul nostru este: 

– Cuvânt-Scânteie de Logos, ca Supra-Eu. 

– Suflet Triadic, Conştiinţă-Eu, Duh-Fiinţă, Spirit-Limbaj. 

Ce face Căderea din Rai? Desparte Eul de Suflet de 

Supra-Eul Dumnezeiesc. Supra-Eul Lipsind, Apare Go-

lul-Inconştientul alături de Conştientul nostru de Suflet. 
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Iată cum apare în Conştiinţa noastră şi Zona Inconştien-

ţei, ca un Adaos al Căderii în Imperfecţiune. Subconştien-

tul apoi se Configurează în Golul Inconştientului nostru. 

Supra-Eul este Arhetipul Eului Nostru, Înlăturarea Sa 

se face Anti-Arhetipul Eului nostru. Aşa apare Anti-Lim-

bajul Subconştientului, în Golul InconştientuluiDespărţi-

rii de Arhetipul Dumnezeiesc. Cât timp se Rămâne în Ar-

hetipul Dumnezeiesc ca Supra-Eu, ca Supra-Conştiinţă, 

Conştiinţa noastră nu poate cădea în Imperfecţiune. Omo-

rârea Supra-Conştiinţei din Conştiinţa noastră aduce dra-

ma Inconştientului-Imperfecţiunii. Supra-Eul, Supra-Con-

ştiinţa este Iubirea Lui Dumnezeu Cea Creatoare de Crea-

ţie şi Eul-Conştiinţa noastră de Creaţie este Tot Iubire 

faţă de Creator. Căderea începe astfel cu Omorârea Iubirii 

faţă de Creator, cu Omorârea Supra-Conştiinţei noastre 

Fiinţiale. Limbajul Fiinţial cu toate Arhetipurile sale 

Perfecte (Vezi Triadele din „Memoriile unui Isihast”, cap. 

8) trec într-un Limbaj Anti-Arhetipal Imperfect, care se 

face astfel Limbajul Subconştientului. Iubirea se face 

Ură-Ucidere, Viul se face Moarte, Conştiinţa se face In-

conştienţă, Entitatea se face Fărâmiţare etc. Aşa Subcon-

ştientul este Limbajul Anormal după Căderea din Rai. 

Diavolul inventează însă întâi acest Subconştient Oribil. 

Ştiinţa noastră confundă Inconştientul cu un fel de Su-

pra-Conştiinţă Ancestrală, zis Inconştientul Ancestral, sau 

Colectiv… Aici Ştiinţa Intuieşte totuşi un Adevăr, dar 

amestecat şi eronat... Inconştientul a Apărut În Golul Su-

pra-Conştientului nostru. Acest Supra-Conştient de fapt 

nu este Distrus, căci nu se poate Distruge fiind Dumneze-

iesc în Sine, dar este Acoperit. Acest Supra-Conştient 

este Chipul de Dumnezeu din Sufletul nostru. Acest Su-

pra-Conştient aparent Anihilat se Evidenţiază deseori, 
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Străpunge Masca Inconştientului şi aşa noi avem posibili-

tatea depăşirii Inconştientului. În Golul Inconştientului 

este de fapt Supra-Conştientul Deplin cu toate Arhetipuri-

le Supra-Conştiinţei. Aici îşi au obârşia Misticile Medita-

tive-Contemplative, ca Adâncirea într-un Aparent Gol şi 

Inconştient, care Descoperă însă Deplinul unui Transcen-

dent Dincolo de toate Celelalte aparenţe. La fel şi Psiho-

logia tot aici găseşte Răspunsurile Paranormale în Acest 

Dincolo de Conştiinţă peste Subconştient. Aici este Lupta 

dintre Arhetipul de Dumnezeu şi Arhetipul Diavolesc din 

adâncul Conştiinţei noastre. Inconştienţa Căderii vrea tot 

mai mult să Acopere Supra-Conştiinţa Divină, vrea să 

Acapareze o Zonă cât mai mare de Conştiinţă a noastră 

proprie, ca să Negativizeze toată Conştiinţa noastră, să o 

facă un Subconştient total, un Conştient Orb ce nu se Ve-

de pe Sine, ci se Ascunde în Sine. De aici Specificul Mis-

ticii Isihaste Creştine, ca Mistică de Supra-Conştiinţă, nu 

de Subconştient, Mistică de Vedere-Lumină Dialogală, 

nu de Ascunzişuri Interioare Absorbante. Mistica Isihastă 

ca Chip de Rai nu este o Mistică Contemplativă, cum se 

zice de obicei, ci este o Mistică de Limbaj Dialogal Ac-

tiv, de Împărtăşire-Odihnă-Transfigurare în Mişcarea 

Dumnezeiască a Sfântului Duh. În Dumnezeire Sfântul 

Duh este Activul-Mişcarea Veşnică ce niciodată nu se 

Opreşte din Mişcare Transcendentală, dar se Odihneşte în 

Tatăl Dumnezeu şi intră în Repaus în Fiul Dumnezeu. 

Toată Taina Isihasmului este în Mişcarea şi Lumina în 

Celălalt, în Dialog cu Celălalt, nu în Monolog Ascuns de 

Zone Subterane… Forma în Metafizica pur Creştină este 

Esenţa Interiorului. Exteriorul în Isihasm este Vedere la 

Faţă, de aceea Exteriorul Mistic este Egalul Interiorului 

Mistic. Mistica Isihastă este Mistica Exteriorului Trans-
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cendental. Pare ceva de nemaiauzit. Este o Mistică a Ex-

teriorului tot aşa de Mistică, adâncă, cum este şi cea de 

Interior. Isihasmul Descoperă Mistica Formei-Persoa-

nei-Vederii la Faţă-Dialogului-Transfigurării, fără Absor-

birea Monologală a Unui Interior Total şi anihilator al 

Exteriorului. Cine nu Înţelege Mistica Egalităţii Exterio-

rului cu Interiorul, nu va pricepe niciodată ce este în Sine 

Mistica Isihastă. Supra-Eul, Supra-Conştiinţa nu este 

Interiorul, ci tocmai Exteriorul, Supra-Forma, Supra-Cau-

za. S-a văzut că în Viziunea Metafizicii pur Creştine Întâi 

este Supra-Cauza, Supra-Forma, Dumnezeu Tatăl, apoi 

din Aceasta Purcede Forma-Cauză şi totodată în Egalitate 

tot din Supra-Formă, Supra-Cauză, se Naşte Conţinutul, 

Fiul Dumnezeu. Sfântul Duh este Forma geamănă cu 

Conţinutul Fiul. Conţinutul şi Forma nu se nasc Unul din 

Altul, ci se Nasc Egal din Arhetipul Supra-Formei Tatăl. 

Dupa Cădere, dându-se la o parte tocmai Supra-Forma, 

Supra-Eul, pierdem Logica adevărată şi facem Polariza-

rea dintre Formă şi Conţinut, Raportarea Duală, ruperea 

Raportării Trinitare cea adevărată. Să Înţelegem bine 

aceste probleme adânci, ca să putem descifra Complicaţi-

ile Realităţii noastre după Căderea din Rai. Limbajul nos-

tru Spontan şi Liber devine un Limbaj de Suflet şi de 

Energii într-o Logică Anormală-Distructivă. Restabilirea 

Creaţiei este în fond Restabilirea Limbajului Adevărat al 

Creaţiei Căzute. 

Medicina Isihastă încearcă tocmai descifrarea Limba-

jului Adevărat, prin care să putem face o Sacro-Terapie a 

Bolilor noastre. Noi am Adăugat Limbajului nostru de 

Suflet şi de Corp energii un Anti-Limbaj care ne distruge 

până la Moarte. Cum să lăsăm acest Duşman călău în 

noi?… Supra-Conştiinţa din Conştiinţa noastră este mai 
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mare ca zisa Libertate-Alegere. Noi am Ales în
 
locul Su-

pra-Conştiinţei tocmai Inconştienţa în care ne credem Li-

beri să facem Uciderea Limbajului pur de Conştiinţă, 

Creând noi înşine Anti-Limbajul, Subconştientul. Aici se 

împotmolesc Filosofii. Libertatea este greşit înţeleasă ca 

Alegere, că în Perfecţiune nu este Alegere, Perfecţiunea 

fiind Absolută. Perfecţiunea are Limbaj Perfect în Sine în 

Libertate nesfârşită de Mişcare Perfectă, de Moduri Mul-

tiple de Perfecţiuni. Alegerea este înlocuirea Supra-Con-

ştiinţei cu Anti-Conştiinţa. Ca să Alegi Imperfecţiunea 

are loc întâi o Ucidere de Perfecţiune, că Imperfecţiunea 

nu Există decât pe Cadavrul Perfecţiunii. Aici este Drama 

Zisei Alegeri Libere. Libertatea este să fii Liber în Ne-

sfârşitul Perfecţiunii. Alegerea este o Anti-Conştiinţă care 

Omoară întâi Supra-Conştiinţa, ca să poată deveni Liber-

tatea Negativă, Libertatea Imperfectă. Libertatea dintre 

Bine şi Rău este Libertatea Imperfectă şi Incompletă, că 

are Alternativă. În Logica în Sine, ceea ce este în jumătăţi 

de măsură nu mai este Libertate Completă. Aşa Libertatea 

este în Fond Supra-Conştiinţă, nu Alegere între Alterna-

tive. În Perfecţiune nu există Alternative, ci Moduri Egale 

şi Necontrare de nesfârşită transpunere tot ca Perfecţiune. 

Omorârea Supra-Conştiinţei ne aduce nouă Anti-Conşti-

inţa şi Logica Alegerii Contrare. Noi ne-am obişnuit să 

credem Întoarcerea la Perfecţiune tot o Alegere contrară, 

ca o Alegere de Perfecţiune în Raport cu Imperfecţiu-

nea... Este greşit spus Alegere, că în fond e Revenirea la 

Supra-Conştiinţa mai mare decât Alegerea. Doar cel ce 

Revine la Supra-Conştiinţă poate face Alegerea Perfecţiu-

nii. Ca realitate în Noi nu există Inconştient real şi nici 

Subconştient de Sine, ci acestea sunt Adaosuri ale Căderii 

din Perfecţiunea Esenţială a noastră. Aşa noi avem Sănă-
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tatea-Perfecţiunea ca Esenţă, dar ca SupraConştiinţă, alt-

fel cădem în Alegerea dramatică a Inconştientului şi Sub-

conştientului pline de toate fiarele sălbatice ce se devo-

rează reciproc. În noi înşine creăm Jungla Morţii. Dum-

nezeu ne Creează ca Suflet cu Supra-Conştiinţa Capabilă 

de Stăpânire a Inconştienţei şi Subconştientului nostru, 

dar trebuie să Activăm real cu Această Supra-Conştiinţă. 

Noi Venim în Lume cu Supra-Conştiinţa Mântuirii Părin-

ţilor Noştri şi ne facem Reali Mântuitori dacă ne Menţi-

nem în Supra-Conştiinţa esenţială Fiinţei noastre. Noi 

Merităm să Trăim doar dacă avem Acest Destin de Su-

pra-Conştiinţă a Mântuirii şi Însănătoşirii de Creaţie ge-

nerală şi în Întrepătrundere Universală. La naştere Sufle-

tul nostru cu destin Hristic-Mesianic se Întrupează în 

Limbajul de Subconştient Adamic, Moştenire de Părinţi 

de Creaţie, ca Supra-Conştiinţă a Unei Vieţi Veşnice şi 

Sănătoase. Noi Suntem Limbaj de Supra-Conştiinţă Dum-

nezeiască Întrupat în Conştiinţă Proprie cu Menire-Destin 

de Reînviere a Supra-Conştiinţei Acoperite de Păcatele 

Anti-Limbajele Căderii, de Subconştientul Căderii. Noi 

avem Menirea să Supra-Conştientizăm Subconştientul 

Căderii. Aceasta este Menirea în Sfântul Duh şi în Harul 

Hristic.  

B. Sacro-Terapie 

Să începem Prefacerea Subconştientului nostru, prin 

Rememorarea Limbajului Sfânt şi Perfect. În volumul 

„Memoriile unui Isihast” noi am încercat o Gramatică a 

Limbajului (cap. 8). Adevărata Conştiinţă este Iubirea, 

adevărata Memorie este Dragostea şi adevăratul Limbaj 

este Dăruirea. Trece tot Subconştientul tău prin Focul 

acestor Probe, ca să te Purifici de Ură, Duşmănie şi Ego-
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ism, de Ţinerea de Minte a Răului, de Simţurile Păcătoase 

şi de Funcţiile Organice anormale. Să nu ne mai jucăm cu 

Memoriile noastre, ne Mint şi ne Ucid. Orice Memorie 

Rea este un Microb şi Virus de amară Boală. Memoriile 

de Subconştient scoate-le la Lumină şi se vor topi ca cea-

ra. Nu glumi cu Fantomele din Conştiinţa de Suflet, cu 

Închipuirile Demonice. Nu mai admite Închipuirea Rea, 

că se face Duh Rău care te va poseda. Biata noastră Con-

ştiinţă este Chinuită de Închipuirile Demonice. Zilnic ia 

hotărârea să nu mai admiţi Închipuirile în Conştiinţa ta. 

Nu vă jucaţi „de-a Moartea” că veţi Muri cu adevărat. În 

Minte nu admite gânduri Rele şi alungă Simţurile Păcă-

toase, căci se fac Memorii Energetice Ucigătoare. Nu lăsa 

aceşti Microbi să te Infecteze. Muzica Agitată-Bâţâită 

este cea mai mare Otravă pentru Simţurile noastre. Me-

moria Minţii este Gândul, iar Memoria Simţirii este Su-

fletul şi Memoria Organelor este Pipăitul. Nu admite Vi-

braţii Rele în Simţire şi nici Pipăiri-Apropieri de Organe-

le care ne Îmbolnăvesc apoi. Este un desfrâu cu Mintea, 

un desfrâu cu Simţirea şi un desfrâu cu Organele. Desfrâ-

ul este Momeala Căderii noastre în Boală şi Moarte. Po-

mul Desfrâului este Acelaşi ca În Rai, dacă Mănânci din 

el ai introdus în tine Binele şi Răul, ai Admis Moartea. Pe 

Pomul Desfrâului stă Scris: „Ai grijă, nu te Sinucide”. 

Suferinţele noastre sunt Licăriri de Supraconştiinţă de 

Suflet care Strigă: „Mă Ucideţi”. Nu te Înfricoşa până la 

deznădejde în Suferinţe, că noi avem Puteri să Ieşim din 

ele, dar să Vrem aceasta. Păcatele noastre şi cele Moşte-

nite de la Părinţi sunt tot Subconştientul nostru. Prin Su-

praconştiinţa de Dumnezeu şi Suflet le putem Şterge. Noi 

ne Naştem cu Menirea de a Şterge Aceste Păcate, ca Des-

tin MesianicHristic. Fiecare dintre noi este Un Asemănă-
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tor de Hristos. Cine Fuge de Menirea Hristică nu Merită 

să Trăiască Învierea Veşnică, ci Iadul Veşnic. Nu te Spe-

ria de Crucea Suferinţei, Poartă-o cu Demnitate căci ai 

toate Puterile să o Duci până la Înviere-Sănătatea Veşni-

că. Cine Refuză Viaţa Veşnică merită cu adevărat Iadul 

Veşnic. Viaţa este Alegerea Binelui şi Sănătăţii, iar Iadul 

este Alegerea Păcatului şi Bolii şi Morţii în Întunericul 

Suferinţei Veşnice. Să ştiţi că nu este Poveste Iadul Veş-

nic. Iadul este pentru toţi care Refuză Sănătatea şi Binele. 

Intră în Sănătate şi Bine şi doar aşa vei scăpa de Iad. 

Moartea este o Realitate incontestabilă, chiar dacă o ne-

găm şi Iadul este Împărăţia Morţii celor ce nu Vor Sănă-

tatea şi Binele. Nu vă jucaţi cu Indiferenţa faţă de Viaţa 

Veşnică. Noi vrem o Moarte Veşnică pentru că ne simţim 

Vinovaţi că nu Merităm Viaţa Veşnică. Nu, Viaţa este 

Esenţa noastră. 

20 

A. Configuraţia Generală 

După ce aţi trecut cu atenţie prin Relatarea noastră de-

spre Isihasm, acum puteţi să aveţi o privire Integrală asu-

pra Realităţii, în Viziunea noastră. O redăm Schematic, ca 

să uşurăm Înţelegerea celor Trei Sisteme de Boli ale Me-

dicinii Isihaste. 

Toţi ne întreabă pe ce bază facem noi „Aceste Afirma-

ţii”... Noi nu facem Invenţii teosofice, cum ne acuză unii, 

ci pornim de la constatările obiective ale Experienţelor 

Duhovniceşti deja Consemnate de către Sfinţii Părinţi în 

Scrierile lor. Sfântul Nicodim Aghioritul este cel mai 

elocvent prin scrierile sale celebre „Războiul Nevăzut” şi 
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„Paza celor Cinci Simţiri”. Şi în Filocalie se vorbeşte de-

spre o „Ştiinţă a Sufletului” şi o „Artă Duhovnicească” 

împotriva Păcatului-Bolii. Pe aceste temeiuri încercăm şi 

noi o „Medicină Integrală” de Suflet şi de Corp, ca Lucra-

re de Însănătoşire a Întregii noastre Realităţi. S-a văzut că 

în Viziunea Creştină Cunoaşterea şi Ştiinţa sunt Descope-

riri ale Tainei, fără Desacralizare ci din contră ca „Ritual 

de Cântare a Tainei”. Ştiinţa în Sens Creştin este „Ritua-

lul de Descoperire a Tainei” Dincolo de Materia-Corp. 

Legile Fizico-Chimice sunt Ritualul Haric din Materie, 

Ritualul Raţiunilor Divine Creatoare. Cunoaşterea în Vi-

ziunea pur Creştină este „Ritualul de Cântare şi Laudă a 

Tainei Dumnezeieşti” ce se Descoperă în Creaţie. Aşa 

Ştiinţa şi Cunoaşterea nu mai sunt o Desacralizare a Tai-

nei, ci o „Cântare-Slujbă Rituală a Tainei Liturghiei 

Dumnezeiesti, ca Împărtăşire din Taina Dumnezeiască”. 

Aşa noi considerăm că şi Ştiinţa Laică are în sine Desco-

periri de Taină, care trebuiesc apoi Sacralizate în „Ritua-

lul Liturghiei Tainei în Sine”. Aşa nu vă speriaţi că noi 

Împletim Ştiinţa cu Religia, pentru că Ştiinţa şi Religia nu 

sunt Duşmane, ci sunt Înrudite şi Coexistente, Căderea 

din Rai a Păcatului producând Contrarierea şi Ura... Reli-

gia este Taina în Sine şi Ştiinţa-Cunoaşterea este „Ritua-

lul-Cântarea Descoperirii Tainei”. Un Creştin vede în Şti-

inţă Taina Lui Dumnezeu Descoperită în Lume, ca Împăr-

tăşire de Taină pentru o şi mai mare „Bucurie a Tainei 

Nesfârşite”. După Căderea din Rai Religia s-a despărţit 

de Cunoaştere-Ştiinţă, Păcatul încercând o Ştiinţă Ruptă 

de Religie. Acum trebuie o Descifrare a Ştiinţei Căzute 

pentru Reîntoarcerea la Taina Religiei fără de care nu este 

posibilă Însănătoşirea. Aşa Religia Trebuie să întreprindă 

„Convorbiri cu Ştiinţa” ca să Redea Ştiinţei Taina Pierdu-
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tă. Religia nu trebuie să Omoare Ştiinţa, iar Ştiinţa nu tre-

buie să Ucidă Religia, ci ele au nevoie să se Întâlnească, 

să se Sfătuiască, să se Regăsească, să se Redescopere Una 

din Alta. Aceasta Urmărim noi în Medicina Isihastă. Noi 

nu facem teosofie Amestec de Religie cu Ştiinţă, ci „Con-

vorbire” dintre Taină-Religie şi Descoperire-Ştiinţă chiar 

dacă este Laică. Sfinţii nu au fost împotriva Ştiinţei, ci 

împotriva Unei Ştiinţe Duşmănoase şi Rupte de Taina Sa-

crului. O Ştiinţă ca „Ritual-Cântare de Taină” este o Ade-

vărată Ştiinţă Coexistentă cu Religia şi în raport de Trans-

figurare Reciprocă. Noi încercăm o „Identificare a Ştiinţei 

în Religie, a Corpului în Suflet, a Creaţiei în Dumnezeu. 

Creaţia are în Sine Chipul Lui Dumnezeu şi aşa din 

Creaţie noi putem real să Descoperim pe Dumnezeu. Aşa 

din Descoperirile Ştiinţei putem Descoperi „Urmele Lui 

Dumnezeu”, „Taina dincolo de Ştiinţă”. Aşa vă rugăm să 

nu ne confundaţi cu Sistemele Teosofice, de Amestec 

Ocult dintre Taină şi Ştiinţă. Noi facem Mistică pură ne-

amestecată cu Ştiinţa care rămâne astfel şi ea tot pură. 

Noi facem Descifrări şi Corespondenţe dintre Taină şi 

Ştiinţă, dar ne ferim pe cât posibil de Amestecuri defor-

matoare şi falsificatoare atât ale Tainei cât şi ale Ştiinţei. 

Concretizăm astfel schematic Configuraţia generală a 

Existenţei, care este: Dumnezeu şi Creaţie. 

Dumnezeu este: 

– Fiinţă Substanţială Dumnezeiască în Trei Persoane 

Absolute 

– Har, Energiile Necreate, Strălucirea energetică a 

Dumnezeirii 

Creaţia este: 

– Suflet Creat Corespondenţă de Chip-Fiinţă, Chip al 

Lui Dumnezeu 
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– Corp Creat, Corespondenţa Harului şi totodată a Su-

fletului Creat 

Sufletul este: 

– Supra-Conştiinţă, Supra-Eu, Scânteie de Logos, Un 

Anume Cuvânt Arhetip 

– Suflet ca Triadă Proprie, Eu Personal 

– Subconştient ca Adaus după Cădere, Subconştient de 

Suflet 

Sufletul Creat Triadic în Sine este: 

– Chip – Conştiinţă – Eu Personal – Supraforma, Su-

pracauza Creată –Putere 

– Faţă – Duh – Memorie-Mişcare – Forma Spirituală – 

Sentimentul Sufletesc. 

– Asemănare – Spirit – Limbaj – Conţinutul Spiritual – 

Modurile de Conştiinţă. 

Subconştientul de Suflet apoi ca Inversare-Negativiza-

re a Limbajului de Suflet.  

Corpul este:  

– Supra-Energie Harică, Scânteia Raţională Divină 

Creatoare de Corp. 

Triada de Corp în Corespondenţă cu Triada de Suflet: 

– Egoul Mental – Energia Informatică – Individualita-

tea – Voinţa energetică  

– Forma energetică – Energia Vibratorie – Simţirea in-

dividuală. 

– Manifestarea – Energia Acumulativă-Organică – Or-

ganele fizice, Concretul Corpului. 

Apoi după Cădere Adaosul Subconştient de Corp-Energii 

ca Inversare-Negativizare de Limbaj Informativ Energetic. 

Mai concret, noi avem de fapt Trei Psihicuri: Supra-

conştient, Supra-Eu de Cuvânt, Logos, ca Psihic Arhetip 

Creator, Glasul Lui Dumnezeu din Suflet, apoi Eul-Con-

ştiinţă de Suflet ca Eu Personal Fiinţial, Psihicul în Sine, 
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Sufletul propriu-zis, şi apoi Mentalul Energetic, Psihicul 

energetic împletit cu Raţiunile Harice Divine. 

Dar menţionăm încă o dată, atât ca Suflet cât şi ca 

Trup-Corp, noi suntem O Unitate în Acest Complex de 

Deschideri deodată neamestecat, nu suntem Părţi dispara-

te şi adăugate Evolutiv succesiv. Sufletul este Unul în 

Trei Deschideri de Sine şi Corpul este Unul în Trei Des-

chideri Energetice de Corp. Şi ca Unitate Integrală noi 

Avem Psihicul Împletire de Suflet şi Corp, zisul Psihic 

Psihologic, de Trup-Creier. Mare atenţie aici. 

Unitatea Suflet şi Corp este Trupul Psihologic-Nervos. 

Psihologicul nostru în Viziunea Misticii pur Creştine este 

Totodată Suflet Împletit cu Energii Corp, este Psihic pur 

de Conştiinţă Împletit cu Psihic Mental de Corp, în Unita-

te-Întrepătrundere neamestecată însă. În „Iscusinţa Trăirii 

Isihaste” am relatat aceasta. Psihologia modernă are prin 

aceasta şi ea adevărurile ei. Noi suntem Deodată Suflet şi 

Corp, şi Psihicul nostru este Psihic de Această Întrepă-

trundere. Noi după Căderea din Rai Orbim cu Psihicul 

pur de Suflet şi nu mai avem Legătura Conştientă cu Su-

pra-Eul Dumnezeiesc din Adâncul Fiinţei noastre, rămâ-

nând doar cu un Mental de Corp mai concret. Dar ca Rea-

litate, Supra-Eul şi Eul de Suflet încă sunt, altfel am 

Muri, dar Acestea sunt în Umbră şi în dosul Mentalului 

nostru de Energii Corp. De aceea Ştiinţa zice că nu Vede 

Sufletul, considerând Psihicul însuşi Mentalul de Trup, 

Psihologicul de Creier. Misticii mai vorbesc de Niveluri 

Supra-Creier, sau de Limbajul de Suflet care apoi se Con-

figurează şi ca prelungire în Limbaj de Creier. Noi dăm 

aici toate datele, să putem Vedea prin părţi pe ambele. 

În Psihicul nostru de Creier sunt totodată Conştiinţa 

pură de Suflet şi Mentalul energetic fără Amestecare, dar 

în întrepătrundere şi Unitate. Aşa Misticii prin Creier pot 
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deosebi Stările pur Sufleteşti de stările pur Mentale. Noi 

ne-am obişnuit să credem Stările de Suflet doar stările 

Mentale abstracte şi Morale. Să fim foarte atenţi aici. Noi 

în Volumele anterioare am încercat tocmai o Deosebi-

re-Descifrare a Confuziilor care se fac între Conştiinţa de 

Suflet şi Mentalul nostru de Corp. Conştiinţa de Suflet 

este Dincolo de Mental, este Duh şi Fiinţă mai presus de 

Operaţiile Intelectuale. Sufletul are Mişcări prin Duh direct, 

prin Conştiinţă Fiinţială pur Spirituală mai presus de 

Gânduri şi Raţiuni. Conştiinţa pură de Suflet este însăşi 

Conştiinţa deodată toate Raţiunile. Conştiinţa nu are nevoie 

de Raţiuni să fie Conştiinţă, ea este în Esenţă Conştiinţă, cu 

Moduri diferite de Conştiinţă tot ca totală Conştiinţă. Cu-

vintele Limbajului pur de Conştiinţă nu sunt Gânduri-Idei 

ci sunt Cuvinte Conştiinţă mai presus de toate Ideile şi 

Gândurile. Vă rugăm însuşiţi-vă şi această Logică a noastră 

dacă vreţi să înţelegeţi şi această Viziune pe care încercăm 

să v-o prezentăm. Altfel nu ne puteţi urmări sau ne răstăl-

măciţi, înţelegând eronat şi confuz. Nu intraţi cu Logica 

dumneavoastră în această Relatare, încercaţi să vedeţi şi 

prin Logica noastră şi apoi puteţi face o Discernere între fe-

lul nostru de Logică şi al dumneavoastră. 

B. Sacro-Terapie 

Caută o Reidentificare a propriei realităţi. Tu eşti Un 

Supra-Eu Divin, un Eu Suflet şi un Ego Mental de Corp. 

Toate acestea în împletire şi Unitate eşti tu. Vezi în ce 

măsură mai ai această Trinitate de Eu, şi în ce măsură 

este o Armonie între acestea. Fără Supra-Eul Divin eşti 

Despărţit de Dumnezeu, fără Eul pur de Suflet eşti des-

părţit de propriul Suflet şi aşa ai rămas doar un Inferior 

Ego Mental într-un Corp Egoist şi Păcătos-Bolnav. Boala 
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este Lipsa şi duşmănia dintre Aceste „Euri” din tine. Re-

stabileşte Prietenia şi Convorbirea din Tine şi vei vedea 

ce schimbare în bine se va face. 

Se începe de la Recâştigarea Supra-Eului Dumneze-

iesc din noi, a Conştiinţei din Adâncul Conştiinţei noas-

tre. Dumnezeu este Conştiinţa Conştiinţei noastre. Fără o 

Reîntâlnire cu Dumnezeu nu este posibilă o Reînviere a 

Conştiinţei noastre. Prin Reîntâlnirea cu Dumnezeu ne 

Regăsim şi Sufletul nostru Uitat. Prin Reîntâlnirea cu 

Dumnezeu putem să ne Ridicăm deasupra Egoului nostru 

Mental strâmt şi Păcătos şi aşa ajungem încet-încet la o 

Conştiinţă de Suflet care va începe să se Trezească la Iu-

birea de Dumnezeu, la Conştiinţa de Bine şi Sănătate. În-

cearcă unii o Morală fără Dumnezeu, doar printr-o Stimu-

lare de Valori proprii, dar aceasta este un Surogat, o arti-

ficialitate fără rezultate obiective, doar o Iluzie de sine. 

Zilnic încearcă o Reîntâlnire cu Dumnezeu prin Reamin-

tirea de Supra-Eul din Adâncul Fiinţei tale. Să ştii că în 

adâncul Fiinţei ai Un Glas de Dumnezeu, O Rostire de 

Dumnezeu Însuşi care Mereu se Aude doar că tu nu o mai 

Auzi ca un surd păcătos. Stai câteva minute în Linişte şi 

Ascultă în dreptul Inimii, dar dincolo de Inimă, Acest 

Glas-Rostire. La început nu auzi nimic dar cu timpul vei 

începe să percepi Un Glas care parcă te Luminează, parcă 

te Trezeşte pe tine însuţi. Asociază o Rugăciune scurtă, 

căci Acest Glas este Glas de Dumnezeu. 

Mistica Isihastă face Rugăciunea cu Numele Lui Iisus 

Hristos. De fapt Glasul Acesta este un Cuvânt-Rostire de 

Logos-Hristos. Aşa prin Numele Lui Iisus Hristos Redes-

coperim tocmai Originea Glasului Dumnezeiesc din Noi. 

Strigă din Adâncul Fiinţei tale: Iisuse, Iisuseeeeeee. Iisu-

seeeee... şi Ascultă apoi şi iar Strigă şi iar Ascultă, până 
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vei Auzi real Acel Glas Dumnezeiesc. Misticii Isihaşti 

spun că Auzirea Acestei Rostiri Hristice de Supra-Eu îţi 

va da Iluminarea Creştină, ce este Transfigurarea (Mai 

amănunţit în „Nevoinţele Isihaste”, ca mistică a Cuvân-

tului Hristic). Isihaştii vorbesc despre o adevărată Terapie 

prin această Regăsire a Rostirii Supra-Eului Dumnezeiesc 

din adâncul Fiinţei noastre, în primul rând ca Vindecare 

de Bolile de Conştiinţă cu ameliorări în Bolile Psihice. 

Încercaţi şi nu vă va părea rău. Terapia prin Regăsirea 

Glasului Transcendental este specifică Isihasmului, care 

este o Mistică a Cuvântului Hristic, Mistica Rostirii Hris-

tice. Fii atent şi nu crea închipuiri de tot felul de Sunete, 

că aceasta te va împiedica să Auzi Adevăratul Glas 

Transcendental. Alungă toate Sunetele posibile, refuză-le 

ca pe piedici şi înşelări, caută Rostirea Dincolo de toate 

Sunetele posibile. Făcând aceste experienţe vei ajunge să 

înţelegi ce este Adevărata Rostire Dincolo de Rostirile de 

Creaţie. Rosteşte doar Numele Lui Iisus Hristos şi alungă 

toate Sunetele cu Rostirea Numelui Hristic şi aşa vei 

purifica din tine toate Rostirile Rele şi Păcătoase, până la 

Rostirea Pură pe care o vei Descoperi la un Anume 

Moment fericit... „Doamne Iisuse” spun Isihaştii că este 

ceva ca „O Moarte în Viaţă Veşnică”. Doamne, învredni-

ceşte-ne şi pre noi de Învierea Veşnică prin Rostirea Ta 

din Adâncul Fiinţei noastre! 

21 

A. Împletirile Energetice din Corpul Nostru 

Bolile Corpului nostru sunt boli de Energii proprii şi 

boli de Energii de Mediu care se întrepătrund cu Energiile 
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proprii. De aceea este nevoie de o Privire Integrală a 

Complexului nostru energetic. Aşa să ne Reamintim ce 

este Corpul nostru. Noi luăm datele descoperite de Ştiinţa 

medicală, dar şi de Experienţele Mistice care au intuit 

nişte adâncuri încă Tainice pentru Ştiinţă. Noi nu facem 

aici Ocultism, cum încearcă Teosofii, consemnăm doar 

date Mistice care sunt sau nu Ştiinţifice, dar Experimen-

tate. Vieţile Sfinţilor Isihaşti ne descoperă nouă Fenome-

ne Miraculoase, care pot fi apoi confirmate şi de către Şti-

inţă ca realităţi obiective. Noi suntem puşi în situaţia să 

Descifrăm Unele Fenomene Paranormale, în Semnificaţia 

Viziunii Creştine. Aceasta nu înseamnă tot un fel de 

Ocultism cu nuanţă Creştină... Să nu ne jucăm atât de 

uşuratic cu tot felul de Suspiciuni confuze şi neînteme-

iate... Se spune despre o Stare Mistică a Unui Isihast care 

îşi vede Sufletul ca pe ceva Dens-Greu ce nu seamănă cu 

nimic din realitatea obişnuită, care trece peste graniţele 

Corpului şi se poate întinde apoi la Infinit, iar Corpul ca 

Obişnuit Corp în Interiorul Acestui Suflet Supradimensi-

onat. Este interesant că această Viziune nu seamănă cu 

Viziunile Extatice obişnuite, în care Sufletul pare că se 

Detaşează de Corp, ca o Dedublare şi Ieşire din Corp. 

Aici Sufletul nu Iese din Corp, ci Depăşeşte Corpul care 

rămâne în Interiorul Sufletului. Este o Viziune Asemă-

nătoare Stării de Rai în care Sufletul este Exteriorul Cor-

pului şi Corpul este Interiorul Sufletului. În Rai se zice că 

întâi se Vedea Sufletul ca Realitate de bază şi mai Puter-

nică şi apoi se Vedea Corpul ca mai puţin Strălucitor ca 

Sufletul. Sufletul nu este Un Principiu Spiritual în Corpul 

nostru, ci este o Realitate Substanţială Fiinţială Concretă, 

mai Concretă decât Materia Corpului. Pe noi ne contrari-

ază afirmaţiile unor Sfinţi când zic că Văd Sufletul ca şi 
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pe Corp, real şi obiectiv. Este cu adevărat această Vedere 

de Suflet ca Substanţă Fiinţială care nu seamănă cu Sub-

stanţa Materială dar este în Corespondenţă-Analogie. Mai 

mult, la Sfinţi se Deschid Ochii de Suflet care Văd cele 

Sufleteşti direct peste Ochii Trupeşti, fără ca Ochii Tru-

peşti să Vadă, dar datorită Vederii de Suflet ei văd totoda-

tă cu ambele Vederi. Un Sfânt nu Vede Sufletul cu nişte 

Ochi Paranormali de Corp, ci Vede cu Ochii de Suflet 

care Paranormalizează Ochii de Corp şi dau Impresia că 

văd şi Ochii Corporali cele Dincolo de Corp. Aici Ocul-

tiştii ar trebui să ia în vedere şi Stările Mistice pur Creşti-

ne, care au un Specific deosebit şi le-ar putea da unele lă-

muriri asupra Paranormalului şi fenomenelor zise Oculte. 

Corpul nu este Capabil de Paranormaluri Spirituale, ci 

doar Mentale, tot corporale. Aici Ştiinţa are şi ea drepta-

tea ei. Sufletul când se Trezeşte îşi Exteriorizează Adevă-

ratul Paranormal care Paranormalizează Corpul şi dă Im-

presia că ar fi un Paranormal de Corp... Spiritiştii vorbesc 

despre aşa zisele Materializări ale Spiritelor ca să se Vadă 

de către Ochii noştri Corporali... Este posibil acest fapt, 

dar este posibil şi celălalt fapt de Comunicare directă cu 

Sufletul nostru care apoi Suprasensibilizează şi Corpul, în 

fond fiind de bază Paranormalul direct de Suflet, nu de 

Corp în sine. Sufletul-Spiritul poate Acţiona pe Energii, 

dar Energiile nu pot determina Sufletul direct, ci doar ca 

Informaţie de mişcare. Facem aceste Introduceri ca să se 

deosebească Paranormalurile Mistice în viziunea Creştină 

de Ocultismul magiei care vrea să Investească Materia cu 

Taine pe care în fond nu le are.  

Am vorbit anterior de împletirile energetice Cosmice 

din Corpul nostru. La fel şi aici se fac tot felul de specula-

ţii, până la o adevărată Magie Astrologică. Noi nu ne 
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amestecăm în aceste păreri, facem consemnări doar, pen-

tru înţelegerea Metodelor de Terapie Medicală din Corpul 

nostru. S-a vorbit, în „Nevoinţele Isihaste”, că în Corpul 

nostru sunt: 

– Energii Arhetipale Necreate Harice; 

– Energii proprii care se Emană din Mişcările Sufletu-

lui nostru; 

– Energii de moştenire de la Părinţi, zisa energie Kar-

mică-genetică; 

– Energii de Mediu de Creaţie, energii îngereşti şi de 

Natură; 

Unele Mistici vorbesc despre o adevărată Fiziologie 

Mistică a Corpului nostru. Noi nu ne complicăm cu acele 

păreri de tot felul... Le Consemnăm pe cele din Viziunea 

pur Creştină. Din unele stări Mistice Isihaste se deduce că 

din dreptul Inimii, dar Dincolo de Inimă, adică din Duhul 

Mişcător al Sufletului, se Emană Energia Proprie a Cor-

pului nostru, după cum se emană Energia Harică din Fiin-

ţa Dumnezeiască. Şi Sufletul nostru Emană o Energie 

proprie de Suflet, în mod Natural şi firesc. Aşa se Emană 

în dreptul Inimii o Energie care apoi se Triplează: una ră-

mâne în Inimă şi Sânge ca energie Vitală, alta se Urcă în 

sus spre Cap-Creier ca energie Informatică-Nervoasă şi 

alta Coboară în jos în Pântece ca energie Acumulativă în 

Organele Corpului. De fapt s-a văzut cum ia Naştere Fă-

tul în Pântecele Mamei (vezi capitolul „Cum ne Naş-

tem”), ca o Vibraţie ce se Triplează, una în sus formează 

Creierul cu sistemul nervos, alta ca Inimă cu Sânge şi în 

jos ca Organe fizice. Mai concret, din Energia care se 

Emană mai întâi în Inimă, Una urcă în sus prin 

Piept-Stern-Gât-Frunte-Creier, se prelungeşte pe Coloana 

Vertebrală cu Nervi în toate Organele Corpului până în 
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Piele, de unde se întoarce înapoi prin Nervi, pe Coloana 

Vertebrală până în Creier şi din Creier înapoi spre Frun-

te-Gât-Piept-Inimă. Acesta este Circuitul Energiei Infor-

matice. Energia Vitală se opreşte în Inimă şi trece în Sân-

ge şi prin acesta în tot Corpul de unde tot prin Sânge se 

Intoarce în Inimă. Energia Acumulativă din dreptul Inimii 

coboară în jos spre Pântece, de la Inimă spre centrul Gas-

tric-Intestinal şi de aici în Organele interne. Apoi este în-

trepătrunderea cu Energiile Cosmice, care intră în Corpul 

nostru prin Vârful Capului pe Coloana Vertebrală. Prin 

Centrul Buricului se spune că Intră Energia Naturii, iar 

prin Frunte intră energia Mental-Intelectuală Informatică 

Omenească. Circuitul normal al Energiilor s-a văzut că 

este de la Inimă ca Centru şi în Trei Deschideri, cu Reîn-

toarcerea tot în Inimă. După Căderea din Rai apar Deran-

jamentele de Circuit care se fac un Adaus de Fire Păcă-

toasă în Corpul nostru. Energia Nervoasă din Cap coboa-

ră pe Coloana Vertebrală şi este Furată în mare de Cen-

trul Sex de la baza Coloanei, trecând mai puţin în celelal-

te Organe. De asemenea, Energia Cosmică este Furată tot 

de centrul Sex şi prea puţin lăsată să se depoziteze în Cre-

ier şi Nervii celorlalte Organe. Centrul Sex se face o 

Scurgere de Energie Nervoasă şi Cosmică până la Inaniţia 

Celorlalte Organe lipsite de aceste energii Informative, de 

unde Bolile de Dereglări Funcţionale prin afectarea Infor-

mativului Nervos. De asemenea tot Centrul Sex Fură 

energia Acumulativă din Pântece şi energia Naturii şi a 

Hranei Alimentare gastrice. Aşa în loc de Centrul Integral 

al Inimii cu Centrul Cerebral şi Centrul Gastric se Ampli-

fică Centrul Sex care se face Centrul Orientărilor tuturor 

energiilor Corpului nostru. De aici Memoria Şarpe-

lui-Diavolului din Pomul Căderii din Rai se face Şarpele 
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Energetic din Centrul Ultimei Vertebre a Coloanei Verte-

brale. Păcatul din Rai este şi o Cădere Energetică, o Răs-

turnare-Negativizare a Circuitului energetic din Corpul 

nostru. Energiile Corpului îşi Răstoarnă Sensul normal de 

Oprire în Inimă şi de Reîntoarcere tot în Inimă atât a 

energiei Nervoase din Creier cât şi a celei din Pântece. Se 

fac Centre Opuse de Opriri energetice, în special în Cen-

trul Sex. Datorită Opririi şi Scurgerilor Energetice prin 

Centrul Sex, Energia din Cap-Creier nu se mai întoarce în 

Inimă fiindcă aproape nu mai are ce să se întoarcă, de 

unde Uitarea Informaticului Pur de Inimă şi de Duh de 

Suflet care Emană de fapt Adevăratul Informatic Energe-

tic al Corpului nostru. Energiile Nervoase nu se mai Puri-

fică în Centrul Inimii şi nu se Reînnoiesc, nu îşi mai Re-

memorează Informaticul pur de Inimă-Duh, de unde for-

marea unui Sistem Nervos şi Mental Rupt de Integralita-

tea Corpului şi fără adevăratul Informatic, fără multe Me-

morii ce tot mai mult se Uită, nemaifăcându-se Rememo-

rarea în Duhul Inimii de Dincolo de Inimă. De aici Efec-

tele Terapeutice valoroase din Metoda Isihastă Mistică de 

Reîntoarcere a Mentalului în Inimă unde să Reintre în 

Duhul Sufletului spre Rememorarea Informaticului Uitat, 

care astfel Reînnoit Reface Sistemul nervos şi prin acesta 

Restabileşte Funcţionalităţile Organice deficitare. Metoda 

Isihastă Descoperă lucruri adânci care sunt de mare folos 

şi Ştiinţei, mai ales Medicinei şi Psihologiei. Pe Uitarea 

Informaticului Energiilor Nervoase se Confecţionează 

apoi Subconştientul Energetic de Corp. Celulele Organe-

lor noastre au Memorii de Cod Genetic, acel Informativ 

de Naştere, dar au nevoie de o Rememorare Continuă 

prin Informaţiile Nervoase Creier care au Legătura cu 

Centrul Informatic al Inimii. Centrul Inimii este Centrul 
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Informatic adevarat, că aici este Centrala Memoriilor 

Energetice ce se Emană din Mişcările Duhului de Suflet 

care este Memoria în Sine de Suflet. Duhul Sufletului 

nostru este Memoria Conştiinţei şi Limbajului Sufletului 

nostru, care astfel face Legătura cu Memoriile şi Limba-

jul Energetic al Corpului nostru. Prin Centrul Inimii este 

Legătura şi întrepătrunderea dintre Suflet şi Corp. Neuni-

tatea Acestui Centru aduce Ruperi Informative în alte 

Centre care pierd legătura cu Centrala, de unde Pierderile 

de multe Memorii-Informaţii în aceste Centre depărtate 

de cel al Inimii. Creierul devine Un Centru Independent. 

Pântecele la fel, Inima la fel şi aşa ajung chiar la Opoziţii 

şi Război. Hoţul cel mai groaznic ce Fură Energia de la 

toate este Centrul Sex, până la secătuire şi Moarte. Vă 

daţi seama acum în mare ce important este să facem olea-

că de Descifrare în acest complex, ca să ştim cum Lucrea-

ză marele nostru Duşman, Păcatul-Boala chip de Diavol, 

chip de Anti-Dumnezeu şi Anti-Perfecţiune. Despre Sub-

conştientul Energetic vom vorbi la capitolul în care vom 

trata Bolile Nervoase. 

B. Sacro-Terapie 

Fă o Recunoaştere personală a Circuitelor Energetice 

din Corp. Vezi în ce măsură mai este o Legătură cu Cen-

trul Integral al Inimii şi Dincolo de Inimă cu Duhul de 

Suflet. Începe câte puţin Metoda Isihastă de „Reintegrare 

a Energiilor” în Inimă, prin zisa „Rugăciune a Minţii în 

Inimă”. Este singura Metodă de „Reîntoarcere la Memo-

riile Uitate”. În Inimă este „Rememorarea Memoriilor”. 

Ştiinţa descoperă că Centrul Visului este în dreptul Inimii 

şi la Moarte după pierderea Conştiinţei de Creier rămâi 

un timp cu o Conştiinţă de Inimă, după pierderea căreia 
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apoi se face Ruptura cu Trupul. Doar după încetarea Cen-

trului Inimii apare zisa Moarte. Vezi ce parte de Corp se 

ţine mai Ruptă de Centrul Inimii şi pe unde ai cele mai 

multe Scurgeri de Energie. Nu fi indiferent, că vine vre-

mea când cu greu mai poţi face ceva. Ai milă de tine. Cir-

cuitele Energetice ale noastre sunt zisele Bioritmuri, de la 

cel Zilnic de 24 ore până la cel Săptămânal, apoi Lunar şi 

Anual. Ştiinţa a sesizat importanţa acestora în Viaţa noas-

tră. Biblia ne spune de „Zi şi Noapte”, de cele Şase Zile 

de Lucru şi de a Şaptea ca Odihnă. Ne vorbeşte despre 

Zile de Sărbătoare. Acestea sunt în Legătură şi întrepă-

trundere cu Ritmurile Energetice şi Arhetipurile de Me-

morii de Limbaj pur de Suflet. Toate sunt în Unitatea 

Realităţii, pe care noi am Uitat-o după Căderea din Rai. 

Noi mai păstrăm doar Memorii vagi şi disparate, în Ritua-

lurile Religioase sau scrierile Sacre sau Miturile istorice. 

Ritmul de Zi şi Noapte este Important. Ziua este pentru 

Lucru şi Noaptea pentru Odihnă şi Repaus. Repausul sau 

Oprirea de la lucrurile Materiale şi preocuparea de cele 

Spirituale. Seara opreşte-te, Citeşte în schimb o Carte 

bună, poartă o Conversaţie folositoare, apoi Odihneşte-te 

prin Somn. Ziua a Şaptea consacră-o Sufletului în exclu-

sivitate, ca Rememorare a celor Sfinte. Acestea sunt în 

Legătură cu Arhetipurile Transcendentale, Cele Şapte 

Duhuri, Cele şapte Daruri ale Sfântului Duh etc. Fără res-

pectarea acestor Ritmuri facem Rupturi informative şi 

energetice cu repercusiuni grave de Boală şi dereglări 

Psihice. Reintră în Ordinea Firească a Realităţii şi vei de-

veni Sănătos şi înţelept şi Credincios şi adevărat Fiu de 

Creaţie al Lui Dumnezeu. 
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A. Căderea din Rai în Triplă Decădere 

Căderea din Rai este pentru Creaţie o Involuţie, o 

transformare în sens invers a Configuraţiei de Creaţie. 

Căderea Atinge Sufletul Triadic, Eu, Duh, Spirit Limbaj 

şi Adaugă SubconştientuI-Inversul-Negativizarea Acestei 

Triade de Suflet, Rupând-o şi Despărţind-o, de unde cele 

Trei Direcţii de Subconştient de Suflet, ca Uitare, afecta-

rea directă a Conştiinţei Eu, apoi ca Mişcare, afectarea di-

rectă a Duhului-Memoriei de Suflet şi ca Acumulare lipsă 

de Recunoaştere, afectarea directă a Limbajului Spiritului 

de Suflet. De aici cele Trei Sisteme de Boli de Suflet: 

Boli de Conştiinţă-Eu, boli de Personalitate; apoi Boli de 

Mişcare, de Memorie-Duh, ca Boli de Participare de Su-

flet, Boli de Comuniune ca Neputinţă de Comuniune, lip-

să de Dialog cu alţii, Izolare şi închidere în Sine, afecţiuni 

directe şi grave care confirmă o Boală Psihică-Sufleteas-

că; iar apoi Boli de Limbaj-Spirit de Suflet, ca Boli în 

complexul Contrarierii-Ascunderii, Nerecunoaşterii şi lip-

sei de Comunicare, acea Dezinformare de Suflet care ru-

pe legătura cu Eul-Conştiinţa, până la Subconştientul In-

versat şi Eronat, confuz. Şi Aceste Boli de Suflet în cele 

Trei direcţii se prelungesc în Boli de Energii Corp, cu 

Traducerea specifică energeticului.  

Aşa apar cele Trei Sisteme de Boli Energetice-Corp: 

l) Boala Informatică-Mentală care este în corespon-

denţă cu Boala de Eu-Conştiinţă de Suflet, zisă boală de 

Personalitate. Aici se traduce ca Boală de Individualitate, 

ca Ruperea Coeziunii Individuale, de unde Ruperile In-

formative Energetice ce dau Disfuncţii Organice până la 

Hiperfuncţii sau Hipofuncţii. În această categorie intră 
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Bolile Mentale zise Psihice cât şi bolile pe fond Nervos, 

de Disfuncţii Organice, precum şi bolile Neurologice în 

general;  

2) Boala Energetică în general, care este în corespon-

denţă cu Bolile de Mişcare-Memorie Duh de Suflet. Aici 

intră Bolile de Inimă şi Sânge şi bolile de circuit energe-

tic în general;  

3) Bolile Organelor în corespondenţă cu Bolile de 

Limbaj-Spirit de Suflet. Fiecare Celulă Organică este Un 

Cuvânt de Limbaj Energetic şi fiecare Organ este Un 

Mod de Conştiinţă Energetică. De aici, aceste Boli sunt 

de Uitare a Limbajului adevărat şi Acumulări de Limbaje 

Negative până la acele Disfuncţii care lezează Organele, 

până la afecţiuni Anatomice-Organice. 

Medicina Isihastă Integrală, care ia în considerare Sta-

rea de Boală Totodată de Suflet şi de Corp, ne dă posibili-

tatea să intervenim deodată în Dublă Terapie. Esenţa Rea-

lităţii este Limbajul atât ca Suflet cât şi Corp energetic. 

Aşa putem Interveni în Dereglările de Limbaj ale Bolilor. 

Să înţelegem această Taină a Limbajului. Ca Sănătate 

este Limbaj Sacru-Perfect iar ca Boală este Limbaj Desa-

cralizat-Imperfect. Căderea din Limbajul Sacru este Că-

derea din Rai şi Sănătate şi trecerea în Boală şi Moarte. 

S-a văzut că această Cădere se face în cele Trei Direcţii 

după cele Trei Componente ale Realităţii noastre. Carac-

terele noastre după Căderea din Rai sunt în raport cu Pre-

dominanţa afecţiunii respective. Unii suntem caractere 

Nervoase, alţii caractere Colerice-Energetice şi alţii ca-

ractere de Degenerare Organică-Fizică. Aşa se zice că de 

la Adam ca Istorie, Omenirea se configurează ca Ra-

se-Caractere după aceste direcţii de amplificare a Căderii. 

Ştiinţa a Uitat de Căderea din Rai şi de direcţiile de Dege-
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nerare a Creaţiei, de aceea interpretează ca Evoluţie şi 

Devenire Istoria. Oamenii au o Istorie de Decăderi şi Ci-

vilizaţii, Natura are o Istorie de Fărâmiţare-Explozii şi 

formări Planetare, şi aşa Creaţia după Căderea din Rai In-

voluează şi Revine la Chipul Primordial, ca o luptă dintre 

Perfecţiunea Firească şi Imperfecţiunea Nefirească care 

încearcă să Prefacă totul în Altă Ordine. Răul Fură de la 

Bine Limbajul şi îl Negativizează şi Transformă Lumea 

într-o Lume Răsturnată-Polarizată şi Fărâmiţată. Dar în 

adâncul Realităţii este Puterea de Revenire la Întregire şi 

Forma de Rai. De aici Impresia de Evoluţie. Cataclismele 

Naturii sunt încercări de Regăsire a Echilibrului adevărat 

şi totodată Ruperi Energetice după Acumulări negative 

maxime. Şi în noi Bolile sunt Acumulări Negative care 

după o anumită limită devin Explozie-Rupere. Rasele 

Umane, se zice Mistic, ar fi Corespondenţa Căderii în 

cele Trei Direcţii, fiecare cu predominanta sa.  

Aşa decăderea în direcţia Eului-Conştiinţei ar confi-

gura rasa Neagră. Cei în direcţia Duhului-Memoriei ar fi 

rasa Galbenă, şi cei din direcţia Limbajului-Spiritului ar fi 

rasa Albă-Roşie. De fapt, aceste direcţii sunt amestecate 

în fiecare Rasă dar ca Rasă în Sine este o Concretizare 

netă pe o Anumită direcţie. La fel şi în Caracterele noas-

tre. În fiecare Rasă este o Decădere dar şi o Rezistenţă şi 

o Revenire. Se zice că Rasa Neagră cea mai Inconştientă 

va Reveni la cea mai pură Conştiinţă şi Istoria va confir-

ma aceasta. Rasa Galbenă va Reveni la Memoriile Uitate 

de Conştiinţă iar Rasa Albă şi Roşie va Reveni la Limba-

jul Adevărat. Istoria este Lupta dintre Involuţie şi Reveni-

re, dintre Destructurare şi Restructurare. Căderea din Rai 

este Destructurarea şi Restabilirea Hristică este Restruc-

turarea. La fel Boala este Destructurarea noastră începând 
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din Suflet până în Energiile Corpului. Revenirea la Sănă-

tate este Restructurarea, Revenirea la Conştiinţa Reală de 

Suflet şi la Limbajul adevărat de Energii Corp. Trebuie să 

înţelegem aceasta, altfel nu mai este Nădejde de Alinare 

şi Vindecare a Suferinţelor noastre. Să ne Întoarcem la 

Arhetipuri. 

B. Sacro-Terapie 

Vezi ce Caracter eşti, ca să vezi în ce Direcţie se face 

„Destructurarea ta”. Nu fi nepăsător, că vine vremea când 

aşa de mult eşti fărămiţat de nu mai este nădejde de „Re-

structurare”. Vezi ca Suflet ce deficienţe ai în predomi-

nanţă, ca Eu-Conştiinţă, ca Iubire sau Ură. Ca Duh-Memo-

rie, ca Dragoste sau Duşmănie-Ucidere. Ca Spirit-Limbaj, 

ca Dăruire sau Egoism feroce. Nu glumi cu propria ta 

realitate. Dacă vrei mai multe amănunte studiază şi alte 

cărţi de specialitate, religioase-filosofice, ştiinţifice şi 

medicale. Ca Trup-Corp vezi în ce direcţie eşti slab şi 

amărât. Ca Informaţie-Mental, până la Informaţiile de 

Cod Genetic moştenit de la Părinţi, ca Ego-Voinţă Slabă 

sau Sistem Nervos deficitar; ca Vitalitate energetică în 

general; sau ca Forţe Funcţionale ale Organelor în gene-

ral. Pune-ţi diagnosticul singur sau mai consultă-te şi cu 

alţii, ca să ştii în ce direcţie să începi mai serios Trata-

mentul atât Sufletesc cât şi Corporal. Nu amâna deloc, 

timpul este scurt şi scump. 
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A. Cele trei Sisteme de Boli ale Medicinii Isihaste 

Ca să ne puteţi înţelege, vă rugăm mai Recitiţi cele 

scrise până acum în capitolele anterioare, pentru că noi 

vom reda de acum încolo totul mai mult schematic, căci 

nu are rost să repetăm ceea ce deja am spus, plus că este 

obositor să ne complicăm mereu cu Teorii şi Explicaţii 

sofisticate. Noi cei de astăzi este drept că vrem să înţele-

gem totul, dar nu trebuie să pierdem realitatea Practică de 

dragul Teoriilor. Aşa, redăm schema celor Trei Sisteme 

de Boli, aşa cum le configurează Viziunea Medicinii Isi-

haste. Ca Medicină Isihastă, noi nu vrem o Invenţie, în-

cercăm o Descifrare a Medicinii în general ca Medicină 

Integrală Suflet şi Corp în continuă Corespondenţă şi Le-

gătură şi Întrepătrundere. Noi nu contrazicem Medicina 

Obişnuită care are dreptatea şi Ştiinţa ei incontestabilă, 

dar o Lărgim şi cu Viziunea Aceasta de Sacro-Terapie, de 

Dublă Medicină, de Suflet şi Corp în Integralitate şi Uni-

tate permanentă. Medicina Obişnuită împarte Bolile după 

rigori bine stabilite şi noi nu le contestăm, dar Aici noi 

facem o împărţire de Alt Ordin, ca Sisteme generale de 

Boli, după Configuraţia Intimă Trinitară a Realităţii. 

Aşa sunt: 

1) Boli ale Eului-Conştiinţei de Suflet, în corespon-

denţă cu Bolile Informaţionale-Mentale din Corp ca boli 

Nervoase în general. Sunt un Complex de Boli care afec-

tează tocmai Eul Personal şi Egoul Individual pînă la de-

ranjamentele Nervoase din tot Sistemul nostru Nervos, 

Creier şi Reţelele sale nervoase. Sunt Boli ale Odihnei 

Eului de Suflet, ale Neliniştii şi Fricii unei Conştiinţe 

afectate de Păcate grele şi sunt Boli ale Egoului de Men-
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tal Energetic, Boli de Informaţie Genetică sau Dobândită, 

boli de Distrugere a Nervilor Corpului nostru cu Excese 

şi Ruperi Nervoase. De aici asocierea cu Bolile de Sex, 

cele care Fură şi consumă la maximum Energiile ner-

voase. Aşa Bolile de Personalitate şi Nervoase sunt: 

– Boli de Eu-Conştiinţă ca Suflet, 

– Boli de Sistem Nervos-Mental de Corp, 

– Boli de Sex, distrugere de energie nervoasă, 

– Boli ale Conştiinţei şi boli ale Desfrâului, 

– Boli în acest sens Moştenite genetic sau dobândite, 

– Boli ale Castităţii de Suflet şi de Corp. 

2) Boli ale Duhului-Memoriei-Mişcării de Suflet cu tot 

complexul în corespondenţă cu Bolile Vibratorii energe-

tice Vitale de Corp. Sunt un complex de Boli care afec-

tează Activitatea şi Mişcarea în general, atât ca Suflet cât 

şi Energetic Corporal. Aici se încadrează bolile de Vita-

litate Organică în analogie cu bolile de Activitate Sufle-

tească-Spirituală. Cei ce nu au Activitate Sufletească-Spi-

rituală cad ori într-o Supra-activitate energetică de Corp, 

ori într-o Slăbiciune până la paralizie energetică.  

Deci: 

– Boli de Activitate de Suflet şi Corp, 

– Boli care ţin de Circuitul Energetic al Corpului, 

moştenit genetic sau dobândit, 

– Boli de Sex care fură şi consumă energia Vitală, 

– Boli ale Lipsei de Rugăciune şi Religie şi boli ale 

Materialismului predominant. 

3) Boli ale Spiritului-Limbajului de Suflet cu tot com-

plexul Sufletesc în corespondenţă cu Bolile de Funcţiona-

litate-Limbaj direct de Organe Corporale. Aici intră toate 

Bolile Interne ale Organelor Fizice, de la simple Disfunc-

ţii până la Leziunile anatomice. 
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Deci: 

– Boli de Limbaj de Suflet şi Limbaj Funcţional Organic, 

– Boli de Comunicabilitate între Funcţiile Organice, de 

legătură sau rupere, 

– Boli de Sex care dau Hiperfuncţii unor Organe în 

detrimentul altora, 

– Boli de energie Alimentară care amplifică unele acti-

vităţi Organice până la modificări funcţionale, 

– Boli ale Dăruirii-Postului de Suflet şi boli ce ţin de 

Alimentaţie, ale Postului de Corp. 

Vom încerca pe scurt să oferim date în plus pentru fie-

care Sistem în parte. Recitiţi însă cu atenţie cele scrise 

mai înainte, ca să înţelegeţi semnificaţiile Viziunii noas-

tre, altfel faceţi multe confuzii şi Reinterpretări eronate. 

Nu încercaţi să priviţi prin prejudecăţile dumneavoastră, 

siliţi-vă să Intraţi şi în Logica noastră şi doar aşa veţi pri-

cepe ceea ce dorim noi să vă arătăm, pentru Sănătate şi 

Alinarea Suferinţelor pe care le aveţi. 

B. Sacro-Terapie 

Vezi în ce Sistem de Boli te încadrezi cel mai mult. Ia 

măsuri urgente şi începe cu sinceritate şi seriozitate Sa-

cro-Terapia acestor boli ucigaşe şi nemiloase. 

Cum bolile nu au milă de tine, nici tu să nu ai milă să 

le menajezi. Nu fi indiferent cu Ucigaşii prietenoşi. Boala 

este la început o Momeală şi apoi o Ucidere. 
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A. Bolile de Sistem Mental-Nervos 

Corpul nostru este Un Complex Energetic într-o Indi-

vidualitate proprie. 

Corpul: 

– Energii de Suflet propriu, 

– Energii de Mediu.  

Energiile de Suflet propriu: 

– Energie Informatică-Mentală, 

– Energie Vital-Senzitivă, în Inimă, Sânge şi în Organe, 

– Energie Acumulatorie-Fizică, în toate Organele. 

Energiile de Mediu: 

– Energii Harice Divine, Raţiunile Divine din Corpul 

nostru, 

– Energii Genetice de la Părinţi, Informaţionalul Gene-

lor Celulare, 

– Energie Cosmică îngerească, ce Pătrunde prin Cap, 

– Energii de Natură, ce pătrund prin zona Ombilicală. 

S-a vorbit anterior despre Circuitul Energetic al Cor-

pului. Din Inimă, Energiile Propriului Suflet se deschid în 

Trei Direcţii, în Sus cea Mentală până în Creier, unde se 

formează Centrul Cosmic Mental al nostru. În Inimă ră-

mâne Energia Vitală care se împleteşte cu Energiile Hari-

ce şi în Inimă totodată Se Reîntorc toate Energiile. Inima 

este Centrul Cosmic Integral. În Jos este Energia Acumu-

latorie-Fizică, care se împleteşte cu Energiile Naturii prin 

Alimentaţie şi prin Centrul Ombilical. Pântecele este 

Centrul energetic Cosmic al Energiilor de Acumulare. 

Trebuie să facem aici menţiunea că este de mare impor-

tanţă înţelegerea Acestor Centre Energetice. După Căde-

rea din Rai se Rup unele de altele şi se fac Duşmane până 
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la Distrugere reciprocă. Unele Mistici vorbesc despre Ple-

xuri-Noduri-Roţi-Chakre, un fel de Zone Psiho-Energetice. 

Noi nu le contestăm, acestea fiind depistate experimental. 

Menţionăm doar că după viziunea Creştină Configuraţia 

acestora este în altă Ordine. În primul rând în noi nu sunt 

mai multe Corpuri cum zic Yoghinii şi Ocultiştii ci un Sin-

gur Corp dar în Trei Moduri Energetice de sine. Energiile 

Mental-Informaţionale nu sunt un Corp de Sine, ci Modul 

Energetic de bază ca Supraforma Formei Energiei Vitale şi 

Conţinutului Energiei Fizice-Acumulatorii. 

Acestea Trei nu pot fi niciodată despărţite sau ameste-

cate. Altfel Corpul se distruge. Limbajul Mental Energe-

tic este Conştiinţa Energetică. Limbajul Vital-Senzitiv 

Energetic este Memoria în Mişcare a Mentalului energe-

tic. Limbajul energetic Fizic este Concretizarea Mentalu-

lui, Organele-Materia fiind Obiectivizarea atât a Informa-

ticului, cât şi a Senzitivului. Deci nu se poate Vorbi de-

spre un Mental-Informaţional fără o Memorie de Mişcare 

şi fără un Limbaj concret organic. Aici se fac nişte con-

fuzii groaznice. De obicei, se Confundă Mentalul cu în-

săşi Conştiinţa de Suflet. Apoi se Rupe Mentalul pur de 

Senzitivul energetic. În relatările noastre despre Isihasm 

am menţionat aceasta. Sufletul este Adevărata Conştiinţă, 

iar Mentalul nu este Conştiinţă în Sine, ci Ecou de Con-

ştiinţă, Corespondenţă-Informaţie de Mişcare de Conşti-

inţă, de unde Lipsa de Conştiinţă din Informaţiile-Men-

talul Mecanic fără Suflet. Mentalul, Senzitivul şi Organul 

sunt Treimea Unică a Energeticului. Aici Ştiinţa gândeşte 

bine. Informaticul, Senzitivul şi Organicul sunt Deodată, 

lipsa unuia distrugând pe celelalte. Dar Ştiinţa face gre-

şeala că pune întâi Organul, apoi Senzitivul şi apoi Infor-

maticul ca efect al acestora. De aici Psihologia Mecani-



142 

cistă, Evolutivă. Să înţelegem bine Viziunea noastră 

Creştină. În primul rând Conştiinţa este doar Sufletul. 

Corpul este prelungirea de Mişcare de Conştiinţă, nu de 

Substanţa Conştiinţă care este Duh şi Spirit. Corpul este 

Chipul Mişcării Sufletului, de aceea nu Seamănă cu Su-

fletul, ci cu Mişcările Spirituale ale Sufletului. Aşa Cor-

pul este Substanţă Energetică de Informaţii de Mişcări 

Spirituale, de Raţiuni de Suflet. Mentalul este Informati-

cul Raţional. Raţiunea este Fragment de Mişcare de Con-

ştiinţă, nu de Substanţă Spirituală de Conştiinţă. Raţiunile 

sunt Energii Informatice de Mişcare de Conştiinţă, nu de 

Conştiinţă directă. De aceea Raţiunile pot fi Mecanice ca 

Legi fizice şi chimice fără Conştiinţă dacă sunt în despăr-

ţire de Sufletul Conştiinţă în Sine. Deci Treimea Corpului 

este Treimea Energetică: Mental, Senzitiv, Organic. 

Acestea nu sunt Trei Corpuri independente cum zic Ocul-

tiştii, căci Treimea nu este din Trei Părţi sau Trei Forme, 

ci este o Unicitate în Trei Moduri de Deschidere deodată 

şi egale. Corpul Mental nu este Corp în sine, ci Informa-

ţionalul Corpului. Corpul Senzitiv Vital-Eteric nu este un 

Corp în sine ci este Mişcarea-Memoria Informaticului, ca 

şi Corpul Fizic ce este Limbajul concret al Informaticului. 

Viziunea creştină nu este în Logica Devenirii Succesive, 

ci în Logica Coexistenţei deodată a celor Trei Moduri 

Energetice. Căderea din Perfecţiunea de Rai aduce Ru-

perile dintre cele Trei Moduri Energetice ale Unicului 

Corp propriu zis. Aşa Ocultiştii au şi ei dreptatea lor, dar 

nu ca Dogmă de afirmaţia realităţii. Noi după Cădere nu 

mai avem Un Corp Perfect Unitar, ci un Corp cu Trei 

Moduri Contrare energetice. Modul Informaţional vrea să 

fie independent, cel Senzitiv la fel şi cel Organic de ase-

menea, fiecare tinzând să Anihileze sau să subordoneze 
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pe celelalte. În mod normal nu este anihilare sau subordo-

nare, ci Împletire Egală, neamestecată, întrepătrunsă. 

Ocultiştii vorbesc despre Dedublări ale celor Trei Cor-

puri-Moduri Energetice. Aşa Corpul zis Mental poate fi 

Ieşit din cel Fizic şi Vital, poate fi un Informaţional pur... 

Aici este un Dublu al unei Anormalităţi, care ne pare ceva 

Supra şi Paranormal. Ca realitate în sine nu este Magia 

Corpului Mental, ca Transcendere a Corpului, ci este De-

limitarea Sufletului Duh de Corpul Energetic în general. 

Noi după Cădere Orbind cu Sufletul şi nemaiavând Expe-

rienţa directă a Sufletului, îl Confundăm cu Iluzivul Men-

tal, pe care îl facem astfel un fel de Suflet Energetic ce se 

poate Detaşa de Senzitiv şi Organele fizice. Aceasta este 

Magie a Corpului care-şi compensează în sine Lipsa Su-

fletului. Creştinul vede Dedublarea Corpului Mental tot o 

Ruptură de Corp, o Iluzie în Corp de Suflet fantomă, nu 

de Suflet adevărat. Mentalul este într-adevăr Umbră de 

Suflet şi poate fi confundat cu Sufletul, dar nu poate fi 

real Suflet. Deci în Sistemul de Boli Informatice-Nervoa-

se, ca Medicină Isihastă trebuie făcută puţină Ordine şi 

Descifrare în multitudinea de teorii şi păreri interpretati-

ve, altfel cădem şi noi în alte confuzii şi erori. Ca Medici-

nă Isihastă noi împărţim Corpul nu în Trei Corpuri, ci în 

Trei Moduri Energetice ale Unui Singur Corp, toate Trei 

producând Corpul. Aşa zisele Chakre-Roţi-Noduri Psi-

ho-Energetice nu sunt Scara de Evoluţie-Urcare Energeti-

că, ci configuraţie normală energetică. 

În cele anterioare noi am încercat să descifrăm com-

plexul general al realităţii. Despre Suflet vorbesc Religia, 

Mistica şi Filosofia-Metafizica. Despre Corp vorbesc Şti-

inţa în general şi Medicina în special. Spiritualiştii văd 

esenţa noastră în Minte şi Raţiuni, iar ceilalţi o văd în 
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Materialitatea Corpului. Ca Medicină Isihastă trebuie să 

avem Imaginea clară a noastră, de Suflet Substanţă Spiri-

tuală-Conştiinţă în sine şi de Corp-Substanţă energetică în 

sine. Noi suntem Unitate Suflet-Corp. Nu sunt Două Rea-

lităţi contrare, ci două Deschideri ale Unei Singure Uni-

tăţi. Noi suntem fiecare câte O Fiinţă în Două deschideri 

deodată, ca Suflet Substanţă Spiritualitate şi ca Energii de 

mişcare de Suflet, ca Energii Corp. După Căderea din 

Perfecţiunea de Rai, Sufletul Orbeşte, nu se mai vede pe 

sine şi Corpul se face Predominanţa noastră. Sufletul are 

Ochi de Duh Conştiinţă. Corpul are Ochi de Minte şi de 

Carne. Noi confundăm Ochii Minţii cu cei de Suflet. Să 

înţelegem clar că Ochii Minţii sunt tot ai Corpului, cei ai 

Sufletului fiind de Duh Pur, de Conştiinţă pură. Să ne fi-

xăm bine termenii. Sufletul este O Unitate-Entitate-Mo-

nadă Triadică în sine, cu Trei Ochi de Suflet, Ochi de 

Eu-Conştiinţă, Ochi de Duh-Memorie, Ochi de Spi-

rit-Limbaj Vorbire. Ca Realitate în Sine sunt Trei Ochi 

atât ca Suflet cât şi ca Corp. Aşa ca analogie cei Trei 

Ochi ai Corpului sunt Ochiul Minţii corespunzător Ochiu-

lui Conştiinţei de Suflet, Ochiul Simţirii ca analogie de 

Ochiul Memoriei Duh şi Ochiul de Carne corespunzător 

Ochiului de Spirit. Misticii Vorbesc despre Cei Trei Ochi 

ai noştri. 

După Cădere noi amestecăm realităţile de Suflet cu 

cele de Corp, dar am rămas cu noţiunile de bază. Biblia 

spune că Dumnezeu este O Fiinţă Dumnezeiască Numai 

Ochi. Se vorbeşte despre îngeri numai Ochi de sus până 

jos. Ochiul este Simbolul Realităţii Obiective care se 

Afirmă de la sine, nu ca plăsmuire abstractă. Sufletul care 

nu Vede ca Suflet ori nu e Suflet, ori este Orb. Corpul ve-

de ca Energii Corp. Sufletul are cei Trei Ochi menţionaţi 



145 

mai sus. Corpul are de asemenea Trei Ochi. Este intere-

sant că fiecare Ochi la rândul său are Triplă Vedere. Noi 

trebuie să înţelegem că Realitatea este destul de Simplă, 

dar este în întrepătrunderi complexe, de unde Complexul 

Vieţii. Viaţa nu este o Platitudine repetitivă, mecanică, ci 

Un Viu de Moduri de Mişcări Vii unele prin altele, dar 

fără amestecare. Facem aceste menţiuni să pricepem cât 

de cât sistemul nostru Mental-Nervos. Corpul nostru are 

Trei Energii deodată, fiecare cu Vederea-Ochiul său. 

Energia Informativă-Mentală are Ochiul Minţii. Energia 

Vibratorie-Vitală are Ochiul Senzaţiei şi Energia Acumu-

lativă fizică are Ochiul Cărnii, Ochiul nostru obişnuit. 

Corpul nostru are un Ochi de afară (ochii obişnuiţi), un 

Ochi de Vitalitate-Simţurile şi un Ochi de Interior al Min-

ţii. Ochii de afară sunt Doi, cel drept este corespondent 

Ochiului Minţii şi cel stâng corespondent Simţirii, de aceea 

sunt doi. În Ochi se Reflectă tot Organismul. Există o ra-

mură a Medicinii, Irisologia, care stabileşte diagnosticul 

Bolilor după semnele din Ochi. Mistica vorbeşte despre o 

adevărată Lume a Vederii, care nouă ni se pare poveste şi 

legendă. Corpul nostru are Centre de Unitate Energetică, 

fiecare înglobând pe celelalte. Aşa Capul are Treimea 

Corpului, ca Ochi corespondenţa Simţurilor, apoi Creierul 

Corespondenţa Mentalului-Minţii şi Gura Limbajul de 

afară al întregului Corp. Noi nu vrem să vă complicăm cu 

aceste amănunte de tot felul, dar trebuie să înţelegeţi că 

Totul în noi este o Unitate şi întrepătrundere, de unde 

Greutatea Medicinii să Stabilească Bolile şi să le Trateze 

în mod special. Acum ne oprim la Bolile Mentalului, 

Bolile Informaticului, ale Sistemului nervos în general. 

Aşa în acest Sistem de Boli ale Informaticului se in-

clud Bolile de Creier şi de toţi Nervii Corpului, bolile de 



146 

Ochi şi Bolile de Limbaj, şi mai larg, bolile Minţii în le-

gătură cu bolile Conştiinţei de Suflet. Informaticul nostru 

este în tot Corpul nostru, până în Atomii Celulelor. Min-

tea noastră este în tot Corpul şi Memoriile ei sunt toate 

Informaţiile atât Genetice cât şi cele Acumulate. Ce este 

de priceput, este Unitatea întregului Informatic în Mintea 

de adânc, în Creierul şi în Memoriile Nervoase din Or-

gane. Fiecare Organ în parte este un fel de Creier, dar 

Centrala este Creierul din Cap. Trebuie să pătrundem mai 

în adânc lucrurile. Fiecare Organ are într-un fel o Auto-

nomie de sine, deşi limitată, putând funcţiona fără Co-

manda directă a Creierului, deşi în Creier se reflectă 

aceasta. În Somn Organele funcţionează fără comanda di-

rectă a Creierului care intră în Inhibiţie. Aşa în Bolile 

noastre un Organ poate fi Bolnav ca Despărţire de Creier 

şi de Informaticul propriu zis. Unii mistici vorbesc că 

putem face din fiecare Organ un Centru Psihic, deosebit 

de cel de Creier. În Bolile Mentale sunt astfel de „Se-

mi-Psihisme” în diferite Organe. Se poate Gândi prin 

Burtă, poţi avea Fantome în diferite Organe, poţi intra în-

tr-o adevărată Magie a Mentalului fiecărui Organ. De aici 

pericolul unor Practici Magice-Oculte pe Organe. Siste-

mul Yoga este o Ştiinţă a Mentalului pe Informaticul Or-

ganelor, care dacă nu este bine dirijat şi controlat se cade 

într-o adevărată Psihopatie a Organelor, în aşa zisa Nebu-

nie a Organelor care-şi declanşează propriul „Psihism” 

fără Mintea Centrală de Creier sau de Conştiinţă. Feno-

menele Paranormale din diferite Organe sunt un astfel de 

Psihism Organic Dedublat-Desprins de Psihismul Cen-

tral. Mare atenţie, că se intră în Fărâmiţarea Psihismului 

Central până la o Nebunie Psihică Organică de nestăpânit. 

Organele noastre tind după Căderea din Rai să aibă pro-

priul Centru Mental, fără dirijarea Mentalului propriu zis 
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general, de unde Psihismele Organice independente. Sto-

macul are Psihismul-Trăirea-Plăcerea sa, Sexul are de 

asemenea, iar Creierul la fel. Ca Medicină Isihastă noi 

trebuie să Descifrăm bine toate aceste Subtilităţi de Dez-

membrare Psihică-Mentală. Bolile Minţii nu sunt doar ale 

Creierului sau doar ale Nervilor, ci şi ale Minţii de Inter-

ior a Fiecărui Organ în parte. Fiecare Organ este Un Cre-

ier deosebit, de aici marea greutate a Terapeuticii de a 

Vindeca Bolile Nervoase. Medicina laică obişnuită vrea 

să simplifice totul, să reducă totul la un Chimism energe-

tic, acest Chimism urmând să facă apoi Reechilibrarea, de 

unde Visul Medicamentelor Chimice ca Miracol de Trata-

ment. Este real şi un complex Chimic-energetic, dar aces-

ta este Efectul nu Cauza. Poate apoi Efectul să se facă şi 

el o Cauză, dar ca Multiplicare de Efect, nu de Cauză. 

Trebuie găsită Cauza în Sine, nu Efectele doar, care se fac 

apoi ele însele cauze. Trebuie găsită Cauza Primă care să 

nu se confunde cu Memoriile acesteia ce sunt Efectele. O 

Memorie caută să Reactualizeze Conştiinţa primă, dar nu 

este ea însăşi Conştiinţa. Chimismul energetic este com-

plexul de Memorii ale Informaticului prim. Chimismul nu 

produce Informaticul niciodată, că este Memorie de In-

formatic nu însuşi Informaticul. Aici se încurcă mulţi. De 

aici greutatea tratamentului medical. Depistezi anomalii 

Chimice în Organe, dar nu ştii Informaticul acestor efecte 

chimice. Şi chiar dacă îl bănuieşti, nu ştii de unde vine, din 

ce sursă, fapt ce are mare importanţă. Ceri Bolnavului Psi-

hic să facă un Efort Mental de Stăpânire, dar Mentalul din 

Organe rupt de Minte nu poate fi influenţat, sau prea puţin. 

De aici dubla acţiune atât pe Mentalul general cât şi pe 

Mentalul Local Organic direct. Sunt Boli Psihice generate 

de „Psihismele Organice”, nu de Psihismul Central.  
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B. Sacro-Terapie 

Concretizează tot mai clar propria Realitate. Noi sun-

tem O Unitate în dublă deschidere, ca Suflet şi Corp 

Energetic. Sufletul este Substanţa de Bază, Vie-Spirituală 

Triadică în Sine şi Corpul este o Semi-Substanţă energe-

tică, ca o Aură de Suflet, ca un Har de Creaţie. Sufletul 

are Trei Ochi de Suflet, Conştiinţă, Memorie-Duh şi Cu-

vânt-Gândire-Spirit. Aceşti Trei Ochi de Suflet se prelun-

gesc în Ochii de Corp. Ochiul Conştiinţă se face Ochi 

Minte în Corp. Ochiul Duh-Memorie se face Ochiul Sim-

ţirilor din Corp. Şi Ochiul Spirit se face Ochiul obişnuit, 

Ochii vederii de Corp. Înţelege clar că Mintea este Ochiul 

interior de Corp, fără să-l confunzi cu Ochiul de Suflet 

care este Dincolo de Ochiul Minţii. Simţurile sunt Ochii 

Energiei Vitale. Ochii Obişnuiţi sunt Ochii Fizici de 

afară. Bolile Mentalului-Minţii şi de Nervi sunt astfel 

Boli ale Energiei-Informatice, în corespondenţă directă cu 

Bolile de Conştiinţă din Suflet. Conştiinţa pură este 

Mentalul Sufletului. Nervii Conştiinţei sunt Nervii Iubirii 

Transcendentale, acele Stări ale Iubirii Totale. Vezi cum 

stai cu Nervii Iubirii Sufleteşti. Conştiinţa este fluxul ner-

vos al Iubirii şi Iubirea este fluxul nervos al Conştiinţei. 

Dacă ai Iubire ai şi Conştiinţă şi invers, de nu ai una nu o 

ai nici pe cealaltă. Vibraţiile Conştiinţei sunt Iubirea. 

Vezi cum stai cu Nervii Conştiinţei. Aceşti Nervi sunt în 

Corespondenţă cu Nervii Minţii de Corp care sunt Gân-

durile Minţii. Gândurile sunt Firele Nervoase de Minte. 

Informaţiile Mentale sunt Gândurile-Raţiunile. În Con-

ştiinţa de Suflet nu sunt Gânduri, ci ceva superior, sunt 

tot Conştiinţe-Iubiri. Acestor Conştiinţe-Iubiri de Suflet 

le corespund Gândurile din Mintea Corpului. Gândurile 

sunt Iubirile Minţii. Stările de Iubire sunt Gândurile Con-
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ştiinţei. Conştiinţa are Gândire prin Iubire, de aceea Gân-

direa Sufletului este Iubirea. Bolile de Conştiinţă de Su-

flet sunt Boli ale Iubirii-Gândirii-Minţii de Suflet. Con-

ştiinţa de Suflet are Nervi-Simţiri ca Iubire direct. Dacă 

în Conştiinţa ta de Suflet nu Simţi Iubire înseamnă că ai 

Boală de Nervi de Suflet. Dacă în locul Iubirii ai Ură, Ră-

ceală, nepăsare, înseamnă că nu stai bine cu Nervii de 

Conştiinţă de Suflet. Pune-ţi diagnosticul singur, vezi 

cam de ce Nervi suferi. Mintea de Corp are Nervi de 

Gânduri care se fac Nervi de Creier în Cap. Toţi Nervii 

din Creier sunt câte Gânduri are Mintea ta. Organul Cre-

ier are Nervi Organici pe baza Gândurilor-Nervilor Infor-

maţionali. Fiecare Nerv este Un Gând Organic. Creierul 

prin Gândurile Minţii este ca Funcţionalitate. Creierul 

este o Maşină Organică pe baza Mişcării Gândurilor-In-

formaţiilor Mentale. Misticii au observat că prin Gânduri 

poţi face Legătura cu Nervii de Creier şi prin Nervii de 

Creier poţi lua legătura cu Gândurile Minţii interioare. 

Terapiile Mistice acţionează real pe Nervii Creierului toc-

mai datorită acestei corespondenţe. Gândurile Minţii sunt 

baza Chimismului de Creier. Chimismul Energiilor Mate-

riei are Originea în Gândurile Mentalului-Informativului. 

Informaticul are Gândurile ca Fire Nervoase Subtile. 

Mentalul prin aceste Gânduri-Nervi pătrunde prin 

Energii şi le dă Chimismul pe care-l ştim noi. Chimice 

sunt Gândurile-Raţiunile Materiei fizice, ca traducere în 

energia fizică a Informaţiilor Gândurilor mai subtile ale 

Mentalului energetic. 

Ca medicină Isihastă trebuie să înţelegem că Realitatea 

este Comunicare-Dialog-Vorbire Vie, de la Suflet până la 

Organele Corpului. Vorbirea este Conştiinţă-Iubire ca Su-

flet şi Minte-Creier-Nervi ca Trup-Corp. Bolile Nervoase 
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sunt bolile Acestora. Vezi de care parte de Nervi suferi 

cel mai mult, ca să ştii tratamentul. 

Este o adevărată Taină a Creierului, Creierul fiind Un 

Centru Psiho-Energetic Cosmic chiar. În Creier se Unesc 

toate Stările atât Spirituale cât şi Energetice Corporale. Să 

nu se Uite că în viziunea Isihastă Sunt trei Centre Psi-

ho-Energetice de bază: Centrul Inimii, Centrul Creier şi 

Centrul Pântece. Centrul Inimii este Centrul Psiho-Ener-

giilor Vitale Personale şi Cosmice şi totodată Centrul 

Unirii directe cu Sufletul. În Isihasm Centrul Inimii este 

cel mai important, căci este Centrul plecării Energiilor 

Mentale în Creier şi în jos al plecării Energiilor Acumula-

torii în Pântece. Tot în Centrul Inimii se întorc Energiile 

care apoi se Reînnoiesc în Mişcările Sufletului. Deci Cen-

trul Creier este doar Centrul Energiilor Mentale. Unii fac 

o adevărată Magie pe Centrul Creier. Să se înţeleagă clar 

că este doar Magia Energiilor Mentale, nu a energiilor în 

general şi nu a Sufletului propriu-zis. Ca Medicină Isihas-

tă Centrul Creier nu este cel mai de bază, de aceea ca Tra-

tament al Bolilor Psiho-Mentale se caută Corelaţionarea 

cu Centrul Inimii. 

25 

A. Paranormalul 

Se tot vorbeşte despre Paranormal, Parapsihologie şi 

alte fenomene de care Ştiinţa se împiedică şi nu dă expli-

caţii. Şi în Medicină Paranormalul este de mare importan-

ţă. Ca Medicină Isihastă facem şi noi câteva precizări. S-a 

relatat că Realitatea este în Dublă Deschidere, ca Fiin-

ţă-Suflet şi Energii Corp. Am insistat mult pe delimitarea 
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celor Două, nu ca despărţire, ci ca Identificare a lor. În vi-

ziunea Isihastă Paranormalul este Sufletul, Acea Realitate 

Peste Energiile Corp. Dar şi Corpul este Un Viu Energe-

tic. Ştiinţa vrea să facă din Corp un Viu Energetic fără 

Nevoia de Suflet, sau a se presupune să fie un Ceva ce nu 

are Amestec în Energii. De aici cele două păreri, că Para-

normalul este Amestecul Sufletului în Energii, sau este 

tot Energie în manifestări miraculoase. După Căderea din 

Rai Corpul îşi arogă Independenţa până la înlocuirea Su-

fletului propriu zis cu un Suflet Energetic, zis Mentalul 

Energetic. De aici Ocultismul Corpului până la Mistica 

Magică a Corpului. După cum s-a văzut, Mistica Isihastă 

este o Mistică pur Sufletească, peste Magia Mentalului 

Energetic al Corpului. Se încearcă o Psihizare forţată a 

Mentalului Corp. Noi ca Isihasm am arătat că sunt în Noi 

mai Multe Psihicuri, Unul pur de Suflet Dincolo de 

Mental-Raţiuni, Un Psihic pur Mental ca Informatic al 

Energiilor în Sine şi Un Psihic de împletire între Suflet şi 

Mental, care este Psihicul nostru Psihologic: 

– Conştiinţă-Mental-Creier-Nervi, 

– Sentiment-Simţire-Senzaţii, 

– Voinţă-Funcţiuni Organice. 

Ştiinţa Psihologică modernă vrea să facă din Psihic un 

Mecanism pur Energetic până la Simplul Chimism. Aşa 

se afirmă că în Creier nu se Vede Mintea-Spiritul, că în 

Inimă nu se vede Viaţa-Duhul şi în Organe nu se vede In-

formaţia, ci Chimia materiei. Extremismul Psihologiei 

este şi el un extremism neluat în serios de cei cu adevărat 

Serioşi. Ca viziune Isihastă Materia Energetică este Ema-

naţia Mişcărilor de Suflet, care au Informaţia Spiritului şi 

această Informaţie se face Scheletul apoi al Chimismului 

energetic. Materia este o Configuraţie energetică pe Re-
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ţeaua Informatică ce Vine din Suflet. Ştiinţa vrea o Reţea 

Informatică Rezultată din Energia însăşi, ca Informatic 

Independent. Aici este disputa. De aceea Ştiinţa face atâta 

caz de Evoluţie, că fără Evoluţie Energiile nu pot câştiga 

propriile Informaţii. Dacă Informaţiile sunt considerate 

Apriori ca deja existente în Suflet şi exteriorizate în Ener-

gii, apoi, Evoluţionismul nu mai are rost. Ca Metafizică 

pur Creştină Limbajul de Suflet este Integral şi Total deja 

existent, ca Moduri de Conştiinţă în Sine, Limbaj Arheti-

pal care apoi se Prelungeşte şi configurează de fapt Lim-

bajul de Energii. Limbajul Energetic este astfel direct în 

Corespondenţă cu Limbajul de Suflet. Unii consideră 

Limbajul Energetic ca însuşi Limbajul Sufletului, ca Ma-

nifestare de Suflet, ca şi cum Sufletul ar fi Incapabil să 

aibă în Sine un Limbaj propriu şi pur de Suflet. Ca Isi-

hasm, este o Insultă la adresa Sufletului să fie aşa de In-

complet, să fie determinat şi condiţionat de manifestarea 

unui Limbaj Străin de Suflet cum este Limbajul energetic. 

Sufletul dacă este Suflet Permanent are el Însuşi tot Lim-

bajul, iar Limbajul Energetic este Harul-Strălucirea de 

afară a Limbajului Arhetipal şi pur de Suflet. Ce Suflet ar 

mai fi acela, Impersonal cu o Conştiinţă în sine, inca-

pabilă de Moduri de Conştiinţă în ea însăşi, având Nevoie 

de o Iluzie de Limbaj şi Mişcare care este totodată com-

plet străină de esenţa sa... Limbajul Energetic este Aura 

Limbajului pur de Suflet în Sine, este Ecoul Limbajului 

Conştiinţei în sine. Ştiinţa vrea să ne facă să înţelegem că 

Limbajul este Rezultatul Chimismului Energetic, că nu 

este Un Limbaj în Sine care apoi se Traduce în Chimis-

mul Materiei. Limbajul este Preexistent Chimismului, In-

formaţia este Preexistentă Vibraţiei şi Masei Fizice. Legi-

le Chimice sunt în fapt Informaţiile-Raţiunile deja exis-
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tente ce se traduc apoi ca Legi Chimice. De aceea dacă 

este Un Limbaj de Suflet preexistent Limbajului Energe-

tic, Evoluţia şi Devenirea nu mai au nici un temei. Nega-

rea Limbajului de Suflet în Sine este posibilitatea Evolu-

ţiei unui Limbaj Energetic propriu şi independent de Su-

flet, care poate contrazice Sufletul şi nu are nevoie de el. 

De aici şi Paranormalul de Energii. Dacă este Real Un 

Suflet, tot Paranormalul energiilor este Sufletul. Dacă Su-

fletul este Ambiguu, doar un Principiu fără Limbaj şi Si-

ne, fără capacitate de Mişcare în Sine, atunci Paranorma-

lul este tot energetic, ca o Depăşire de Normal propriu 

energetic. Dacă Sufletul nu are Limbaj pur de Suflet, 

Limbajul Energiilor este Însuşi Limbajul Sufletului, sau 

Sufletul nu mai are rost să existe. Ca Medicină Isihastă, 

noi menţionăm că sunt Două Limbaje reale, Unul pur de 

Suflet în Sine, de unde Bolile de Limbaj de Suflet, şi Un 

Limbaj de Exteriorizare de Suflet ca Limbaj Energetic de 

Corp, de unde Bolile de Corp ca Boli de Limbaj Energe-

tic. Să vedem schematic cum este Mecanismul Paranor-

malului în viziunea noastră. 

Exemplu: Ochiul vede normal obiectele şi formele lor. 

Ştiinţa zice că Vederea este un Chimism în Celulele 

Ochiului, care aşa Reflectă obiectele. Ochiul vede astfel 

în Normalitatea Chimismului respectiv. Ce se întâmplă 

când Ochiul vede peste normal, vede Pătrunzător ca un 

Microscop, vede prin Obiecte, vede la distanţă, etc... vede 

Suflete-Duhuri... vede chiar Gândurile şi Energiile sub-

tile, cum văd unii Aura Corpului... Cel mai Mistic feno-

men este Vederea în Afară şi Vederea din Lăuntru, care 

nu sunt o simplă închipuire. Chiar şi închipuirea este o 

Vedere Subtilă. Memoria este Vederea Minţii. Se zice 

Mistic că Sufletul este el însuşi Conştiinţă-Ochi în Sine, 
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este Duh-Memorie-Vedere şi este Spirit-Vorbire. În altă 

modalitate Sufletul este astfel Vedere-Conştiinţă, Privi-

re-Duh şi Identificare-Spirit. Vederea-Conştiinţă este Eul 

Sufletului, Privirea-Duhul este Memoria de sine a Eului şi 

Identificarea-Limbajul Spiritul este Vorbirea în Sine a 

Sufletului. 

Iar această Configuraţie Arhetipală se prelungeşte în 

Energii Corp ca Ochi de Minte Corp, corespondenţa Eu-

lui Conştiinţei, ca Ego de Corp. Apoi ca Simţire-Memorie 

de Minte, Privire de Minte şi ca Ochi de Cap ca Identifi-

care de Forme energetice. Aşa este o înrudire cu Sufletul 

deşi fiecare este în Specificul propriu, unul ca Suflet pur 

şi altul ca Energii pure. Aici este înţelegerea Paranorma-

lului ca viziune Isihastă. Ochiul de Cap Obişnuit Vede 

Formele Obiectelor, Vedere care însă este în corespon-

denţă cu Identificarea-Vederea Spirituală din Suflet. În 

Rai se vedea astfel totodată cu Ochii normali şi cu Ochii 

de Spirit de Suflet, fără să se Umbrească sau să se anihi-

leze reciproc. Căderea aduce Orbirea Sufletului şi aşa noi 

vedem doar cu Ochii de Corp, de unde credem că însuşi 

Corpul este de vină că nu mai vedem cu Sufletul. În fond 

Orbirea de Suflet este vina adevărată. Noi ar trebui să 

avem totuşi Vedere de Suflet şi Corp. În Stările Paranor-

male se face o Reîntoarcere către Starea de Rai când Su-

fletul mai Vede câte ceva direct şi aşa ni se pare că vedem 

de fapt tot cu Ochii dar Paranormal. Aici este tâlcul, 

Ochiul obişnuit nu poate vedea Paranormal decât dacă se 

face o Trezire a Vederii de Suflet care să evidenţieze coe-

xistenţa cu cea de Corp. La fel dacă se Trezeşte Privi-

rea-Amintirea de Duh de Suflet în Simţurile noastre apar 

Simţiri Paranormale, capacităţi de a Simţi ce nu se Simte 

în mod obişnuit. Există însă şi un Paranormal Magic de 
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Corp. Mulţi cad în amăgirea Paranormalului magic de 

Corp. Majoritatea Misticilor Energetice cad în această 

Magie. Bietul Suflet Orb nu mai are capacitatea de a se 

arăta ca Paranormal peste Corp. Aşa Corpul produce Pa-

ranormalul din Mintea sa de Corp. Aici este Decăderea 

noastră teribilă după Căderea din Rai. Cu Sufletul Orbim 

iar Corpul se face el însuşi o Proprie Fărâmiţare. Aşa în 

Corpul nostru care în fond este Treimea Minte-Simţi-

re-Organe se fac Ruperi de aşa-zise nivele, Mintea Sepa-

rată, Simţirea Separată şi Organele la fel. Ca realitate 

Corpul este Informaţie-Minte, Simţire-Vitalitate şi Orga-

ne Funcţiuni. Aici are dreptate Ştiinţa, care spune că sun-

tem Creier-Minte, Simţire şi Organe. Noi facem o Com-

pensaţie de Suflet ca Minte. Aici trebuie înţeles clar. Min-

tea-Informaticul Corpului nu este Sufletul şi Conştiinţa, 

ci Prelungire-Ecou-Urmă de Conştiinţă de Suflet în Corp. 

Corpul are o Energie ce Corespunde Conştiinţei de Suflet, 

de unde Legătura-înrudirea şi Coexistenţa. Mintea fără 

Legătura cu Conştiinţa de Suflet se face o Minte Mecani-

că, o Manifestare Mentală Robotică, fără Conştiinţa în Si-

ne care este doar Suflet. În Boli, Ruperea Mentalului Me-

canic de Corp de Conştiinţa Suflet aduce tulburări de 

Conştiinţă în Creierul nostru până la Ramolire şi Cretini-

zare. Sufletul este Orb, dar încă este în Legătură cu Me-

canicul Corpului, dar Mecanicul Corpului nu-l poate Ve-

dea la rândul lui. Doar dacă am avea Vederea de Suflet ar 

putea vedea şi Vederea Mecanică de Corp cele Sufleteşti. 

Aici este înţelegerea. Vederea de Corp vede cele Sufle-

teşti doar prin Vederea de Suflet, Sufletul însă vede am-

bele părţi. De aceea Sufletul fiind Orb noi nu mai putem 

Vedea decât Mecanic Lumea cu Ochii de Corp. Atunci 

când se Trezesc Unele Întrezăriri de Vedere de Suflet 
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apar Paranormalurile Corpului. De aceea Mistica Isihastă 

caută întâi Câştigarea Vederii directe de Suflet ca singura 

posibilitate de o Vedere în Corp totodată ca Suflet şi Corp. 

Noi după Cădere Abstractizăm Sufletul confundându-l cu 

Abstracţiile Informaţionale de Minte a Corpului. Noi nu cu 

Ochii Minţii vedem Real Sufletul ci cu Ochii direct de Su-

flet. Ochii Minţii sunt doar Amintirea unei Vederi pure de 

Suflet, care însă este Dincolo de Ochii Minţii. Mare atenţie 

să nu le Confundaţi sau să le amestecaţi. 

B. Sacro-Terapie 

Noi suntem o continuă Realitate de Normal şi Paranor-

mal, de Corp şi Suflet, care se întrepătrund fără să se 

amestece. Toate Actele noastre pur Spirituale sunt peste 

Corp energii, dându-ne o Putere Supraenergetică Paranor-

mală. Orice Act de Voinţă este o Putere în Corp. Voinţa 

corespunde Conştiinţei-Iubirii de Suflet. Voinţa Sufletu-

lui este Iubirea şi Iubirea este însăşi Conştiinţa Sufletului. 

Doar cine Iubeşte Sufleteşte are o Adevărată Conştiinţă. 

În Corp Puterea Conştiinţei şi Iubirii se traduce ca Voinţă 

Mentală. Gândurile Minţii sunt Forţele Voinţei în Corp. 

Ca să ai Voinţă în Corp trebuie să ai Gânduri Mari şi No-

bile, curate şi pozitive, altfel te simţi fără voinţă. Boala 

noastră cea mai grea este Slăbiciunea Voinţei în Corp. 

Prin Voinţă putem face adevărate Minuni. Dar noi suntem 

totodată sub influenţa Voinţelor din afară, de mediu, ce 

ne Robesc mai mult. Aici fii atent. Vezi ce Voinţe Rele 

vor să te robească. Aici noi intrăm într-un adevărat Para-

normal de Subconştient, ca o Hipnoză din care doar câte 

puţin mai facem şi noi câte ceva conştienţi. Gândurile 

propriei noastre Minţi ne Robesc fără Milă. Vezi ce Gân-

duri Rele te ţin în lanţuri. Vezi ce Simţuri Rele te terori-
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zează. Aceste Gânduri şi Simţuri se traduc apoi în Func-

ţiunile Organelor, dându-le Funcţii Chimice normale sau 

anormale, sau chiar Paranormale. Noi suntem un complex 

de Voinţe într-o Unitate Volutivă Individuală. Voinţa Su-

fletului este Iubirea-Conştiinţa, ca un fel de Supra-Eu. Ci-

ne Iubeşte cu adevărat este mai Puternic decât Sine în-

suşi. Această Supra-Putere a Iubirii este Credinţa, Voinţa 

tuturor Voinţelor. Credinţa nu este o închipuire Oarbă, 

sau o Sugestie, ci este o Supra-Putere de Suflet, o Su-

pra-Vedere şi o Supra-Minte. Credinţa este Paranormalul 

în Sine. Doar cel ce se Depăşeşte pe el însuşi are o Cre-

dinţă adevărată. A Crede este O Supra-Simţire reală de 

Suflet alături de Iubire şi Nădejde. Nimeni nu poate spu-

ne de ce Iubeşte, doar că Iubirea este Reală, nu o închi-

puire. La fel este Credinţa, este de la Sine O Capacitate a 

Fiinţei ca şi Iubirea. Credinţa nu se formează ci se Trăieş-

te ca şi Iubirea. Se zice mistic că Iubirea este Conştiinţa 

Sufletului, Credinţa este Memoria Iubirii în Suflet şi Nă-

dejdea este Recunoaşterea Iubirii. Doar cei plini de Iubire 

au şi Memorie puternică de Iubire ca Credinţă Tare, pre-

cum şi Nădejde. Cel ce Iubeşte puţin are şi Credinţă şi 

Nădejde puţină. Aceasta este Treimea Trăirii de Suflet: 

Iubirea, Credinţa şi Nădejdea, zise şi Virtuţile Sufletului. 

Mişcarea Iubirii este Credinţa şi Limbajul Iubirii este 

Nădejdea. Deci o Iubire Completă este cu Nădejde şi 

Credinţă totodată. Aşa Voinţa Iubirii este Credinţa-Miş-

carea. Sileşte-te să Trezeşti Mişcarea Iubirii de Suflet prin 

Credinţa cea făcătoare de Minuni. „Fie după Credinţa 

Ta”, zice Domnul Hristos în Evanghelie. Ai Credinţă că 

te faci Sănătos. Dar să ai Credinţa prin Conştiinţa că 

Dumnezeu Te Iubeşte şi Vrea să te Vindece, numai să 

Vrei şi tu. Lui Dumnezeu nu-i place să te vadă Bolnav şi 



158 

murdar, de aceea să Crezi cu adevărat că El îţi Vrea Sănă-

tatea. Medicina Isihastă are Această Putere a Credinţei Iu-

birii Dumnezeieşti care ne Vrea Însănătoşirea şi Alinarea 

Suferinţelor. Şi noi să ne trezim la Iubirea de Sănătate şi 

Virtute. Aşa Credinţa aceasta se va face O Putere Su-

pra-Naturală care va face Minuni peste Fire. 

Crede-Primeşte Iubirea Lui Dumnezeu şi Trezeşte şi 

Iubirea Ta pentru Dumnezeu care El însuşi Suferă când tu 

Suferi. Dumnezeu este Cel mai Sensibil la Orice Suferin-

ţă şi toate Suferinţele se Opresc direct în Inima Lui Dum-

nezeu, spun Misticii. 

26 

A. Tratamentul Bolilor Mentale şi de Nervi 

Ca Medicină isihastă nu aducem aici un Tratament 

aparte şi în cine ştie ce mod... Trebuie înţeles că Medicina 

a făcut eforturi de veacuri ca să găsească Remedii şi toate 

acestea nu trebuie aruncate... Noi respectăm Remediile 

Medicale deja găsite. Noi aici facem o Descifrare în Sen-

sul nostru şi aducem câteva Completări specifice Viziunii 

Medicinii Isihaste. Aşa noi vedem toate Bolile Mentale şi 

Nervoase în Globalitatea Vieţii, ceea ce nu înseamnă că 

respingem împărţirea Bolilor Mentale şi de Nervi con-

semnate de Medicina cunoscută. Mergeţi la Doctorii de 

specialitate să vă pună Diagnosticele respective, cereţi 

Reţetele de Tratament. Noi ştim acum că Tratamentele nu 

mai sunt Limitate doar la Medicamente Chimice, Pastile 

sau Injecţii, ci sunt şi sub formă de Băi, Regimuri Ali-

mentare, Fizio-Terapii, Homeopatie, Acupunctură, etc. 

Unii Medici folosesc un Tratament Unic după Vederea 



159 

lor până chiar la un Extremism neindicat. Noi nu facem 

dispute, vă Indicăm câteva Repere peste Tratamentele 

Obişnuite, ca Medicină Isihastă. Noi să facem Legătura 

Suflet-Corp. Bolile Mentale de Corp sunt în coresponden-

ţă cu Bolile de Suflet. S-a relatat mai înainte aceasta, de 

aceea ar fi bine să Recitiţi textul. După aceasta să ţinem 

cont de Circuitul Energiilor Informatice Mentale. Nu 

vrem să Repetăm cele deja spuse, dar vrem să vă fixăm 

nişte Realităţi care trebuie bine avute în vedere. Noi avem 

în Corp Trei Fluxuri Energetice care Pornesc din Inimă 

(unde sunt Emanate de către Suflet). Fluxul Energiilor 

Mentale Urcă în Sus în Cap-Sistem Nervos. Coboară pe 

Coloana Vertebrală şi se răspândesc ca Nervi în tot Cor-

pul. Întoarcerea înapoi este de la Nervi pe Coloană, în 

Creier şi apoi în Inimă şi de aici în Duhul Sufletului care 

le-a Emanat. S-a mai arătat că prin Cap Vin şi din Cos-

mos nişte Energii Mentale inteligente ale Entităţilor Spiri-

tuale Extraterestre, Energii ce intră direct în Creier, co-

boară pe Coloană până în Nervii Corpului întreg, ca şi în 

Inimă. Tot prin Cap-Creier intră Energiile Intelectuale, 

Gândurile-Informaţiile tuturor Oamenilor şi la fel fac Cir-

cuitul arătat. Prin Nări-Nas intră o Energie Mentală de 

Natură, care nu este Simplu Oxigen, ci este de alt sens, ca 

Energie de Natură. Prin Nas intră atât o Energie Mentală 

de Natură, cât şi o Energie Vitală (Oxigenul). Indienii ex-

perimental au descoperit că se inspiră o Zisă Prana, un fel 

de Energie Mentală care nu intră în Plămâni, ci Urcă în 

Creier, coboară în Două Moduri pe Coloana Vertebrală 

(Ida şi Pingala), ştiinţific identificându-se aceasta cu Ner-

vii Simpatici şi Parasimpatici. Deci să concretizăm ce 

este Energia Fluxului Mental în Corpul nostru ca să des-

cifrăm Dereglările din Bolile Mentalului. Energia Menta-
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lă a Corpului nostru este Proprie şi de Mediu, în împleti-

re. Cea proprie iese din Locul Inimii şi Urcă în Sus, cobo-

rând pe Coloană până în Nervii Organelor, întorcându-se 

înapoi în Inimă. Cea de Mediu este Energia Informatică 

Cosmică ce Vine direct de Sus în Creier şi încă o Energie 

Informatică de Natură pe care o Inhalăm odată cu Respi-

raţia prin Nas. Aşa să înţelegem ce este Energia Mentală 

a Corpului nostru şi ce se întâmplă în Boli. În Bolile de 

Energii Mentale se face odată o Dereglare de Circuit 

Mental propriu şi apoi de circuit de Energii Mentale de 

Mediu. Ca Circuit propriu, ori este o înfundare în Creier, 

ori pe Coloana Vertebrală, ori în Nervii Organelor, de un-

de Bolile respective, ca Boli de Creier, de inervaţie Sim-

patică sau parasimpatică a Coloanei, sau ca Boli ale Ner-

vilor din Organele respective. Aceste înfundări-Ruperi de 

Flux Mental aduc apoi Perturbări de Circuit Energetic 

Mental de Mediu. Aşa cele Cosmice ori se opresc într-un 

Creier în el însuşi înfundat care respinge alte Energii 

Mentale, ori Creierul preia indiferent aceste Energii şi se 

lasă copleşit de ele până la Posedare. Energiile Cosmice 

sunt Energiile Mentale ale Spiritelor Extraterestre, Îngeri 

dar şi Demoni, sau ale Sufletelor Răposaţilor. Aşa prin 

Creierul nostru Circulă şi astfel de Energii Bune sau Rele 

cu Influenţele lor. Misticii vorbesc despre aceste Influen-

ţe ale Lumii Energiilor Mentale ca despre un Concret care 

nouă ni se pare basm şi poveste închipuită. Noi după Că-

derea din Rai nu mai avem în mod Conştient această în-

trepătrundere Mentală. În stări Paranormale primim Men-

tal Informaţii de la aceste Spirite, ca şi Informaţii Mentale 

de la Oamenii cei mai apropiaţi. Se vorbeşte mai nou de o 

„Centură Psi” ca despre o Energie Mentală Cosmică ce 

înconjoară Pământul şi care Emană Energii Mentale re-
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cepţionate şi în legătură cu Mentalul nostru. Toate acestea 

sunt normale ca Integralitate de Creaţie. Căderea-Boala 

aduce anormalităţile-Ruperile şi Contrarierile. În această 

viziune ne putem da seama ce înseamnă un Tratament de 

Boli Mentale. Trebuie avut în vedere Circuitul propriu de 

Energii Mentale şi unde este Dereglarea, în Creier, pe Co-

loană sau în Nervii Organelor. Aşa se pot folosi Remedii-

le Medicale locale, pentru Creier un remediu specific, 

pentru Coloană altul şi pentru Nervii Organelor altul. Dar 

acestea sunt doar remedii Locale şi de suprafaţă, Boala 

având în fond Cauze de Circuit general. Deci ca Medicină 

Isihastă e nevoie să se ţină cont de aceasta. În Creier pot 

apare tulburări de Memorie, dureri de Cap, stări de Agita-

ţie mentală, instabilitate Nervoasă, pot să apară şi Tumori 

de Organ Creier... ca efecte directe în Creier. Se încearcă 

Terapia în Creier, dar cauzele sunt înfundarea Energiilor 

în Creier, afectarea Circuitului general precum şi Ruperi-

le de Energii Mentale de Mediu. Un adevărat tratament 

trebuie să aibă în vedere Contextul general. Ca Medicină 

Isihastă noi Menţionăm Un Fapt de Bază: Indiferent de 

Boală are loc ori o înfundare şi rupere Energetică, ori o 

„Scurgere de Energie”, un Consum anormal. Noi ne 

Consumăm energia Nervoasă pe degeaba, prin Gânduri 

Haotice, prin agitaţii uşoare, prin conflictele din jur şi 

prin Funcţiuni Organice de asemenea fără rost. Organele 

prea Solicitate sau prea neglijente fură Energii Mentale, 

se fac „Scurgeri sau Depuneri” de Energii Mentale până 

la Explozii cu efecte Dramatice. Aici este un punct foarte 

important ca Tratament. Organele se fac ele însele un fel 

de Mentaluri Separate, ca un Psihism Organic Autonom, 

cu tulburări foarte greu de reglat, neputându-se interveni 

direct pe Organe. Medicina Isihastă are o Viziune şi în 
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Acest Sens. Se poate interveni prin Restabilirea Circuitu-

lui Normal al Energiilor Mentale. Se începe cu Inima, Or-

ganul în care se Emană Energiile ca apoi să se Tripleze, 

cea Mentală Urcând în Cap-Creier-Sistem Nervos. În Bo-

lile Energiilor Mentale are loc şi o Dereglare de Emanare 

a Energiilor Mentale Proprii. Sufletul nu mai Emană 

Energii Mentale suficient, fiind el însuşi Bolnav, ca Boală 

de Conştiinţă de Suflet, sau Emană o Energie Mentală în 

exces, foarte nocivă şi distrugătoare ca în Crizele Psiho-

paţilor. Deci prima cauză trebuie căutată aici, în Suflet, 

apoi în Inimă. Inima poate Fura Energie Mentală, sau o 

poate Bloca, ori o poate Deraia în alte Circuite anormale. 

Toate Bolile Mentale se asociază cu Boli de Inimă şi la 

figurat şi la propriu. O Inimă Rea-Duşmănoasă-Egois-

tă-Mânioasă, fără Dragoste şi Dăruire, fură Energia Ner-

voasă care nu mai Alimentează Creierul şi apoi Nervii ce-

lorlalte Organe, de unde Inaniţia, Lipsa de Hrană Menta-

lă-Informatică. Toate Informaţiile Mentale Trec întâi prin 

Inimă şi toate trebuie să se Centralizeze aici în Inimă, ca 

Centrul Tuturor Energiilor din care apoi se întorc în Du-

hul Sufletului unde se Reînnoiesc şi se Regenerează. Aici 

este un punct foarte important de asemenea. Energiile nu 

au Voie să Stea prea mult Timp în Afară, ele trebuie să se 

Reîntoarcă în Inimă şi de aici în Duhul Sufletului care le 

Emană. De aici marea Importanţă a Somnului în Bolile 

Energiilor Mentale. Toate Energiile Mentale din Inimă 

Urcă în Creier şi se desfăşoară pe Coloana Vertebrală şi 

în toţi Nervii Organelor, Reîntorcându-se înapoi în Inimă. 

Acesta este Circuitul Normal. Odihna totală a Circuitului 

Mental este Somnul, când Energia Mentală se întoarce 

total în Inimă şi de aici în Duhul Sufletului, de unde In-

conştienţa Somnului. Noi nu mai avem o Conştiinţă totală 
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de Suflet şi de aceea în Somn ni se pare că nu mai avem 

Conştiinţă. Sufletul este Orb după Căderea din Rai şi Ve-

derea Sufletului fiind însăşi Conştiinţa de Sine însuşi, noi 

rămânem doar cu Memoria-Mişcarea de Conştiinţă ce se 

face o Conştiinţă de Corp ca Trezie Mentală. Când Men-

talul se întoarce în Inimă prin Somn, trezia de Mental dis-

pare şi noi intrăm în întunericul Orbirii de Suflet, care 

însă este Viu ca Duh, de unde Viaţa în continuare a Cor-

pului. În Bolile Mentale apar tocmai Tulburări de Somn, 

de Reîntoarcere a Energiilor Mentale în Odihnă şi în Re-

înnoirea în Duhul Sufletului. Aşa apare o dublă dereglare, 

una că Inima Fură Energie Mentală pe care o Scurge şi o 

Consumă în Sentimentele negative de Inimă şi încă o dată 

că o împiedică să se întoarcă, sau o Scurge şi la întoarce-

rea din Creier. Aşa apar Tulburările de Somn care produc 

apoi efecte de Supraîncordare Nervoasă până la Ruperi de 

Nivele Nervoase cu efectele ştiute şi dramatice. Mai este 

încă o problemă foarte delicată în Bolile Energetice Men-

tale. Centrul Inimii Fură şi Scurge o parte de Energie 

Nervoasă, dar mai este Centrul Sex care face Risipă şi 

Aruncare masivă de Energie Nervoasă. Se ştie că între 

Bolile Nervoase şi Bolile Sex este o Corespondenţă direc-

tă. Creierul este Organul care Acumulează şi Depune 

Energia Nervoasă, de unde o transmite apoi pe Coloana 

vertebrală în Nervii Organelor. Aici apar anormalităţile 

de Circuit Nervos pe Coloană. În loc să se Ducă în Nervii 

Organelor Corpului, Energia Nervoasă se Scurge în Cen-

trul Sex de la baza Coloanei Vertebrale. Aşa Sexul Fură 

şi Consumă o enormă cantitate de Energie Nervoasă. 

Apare chiar un Circuit Vicios, pentru că în loc să se facă 

o Hrănire Nervoasă a Organelor se schimbă traseul în 

Oprire în Sex, de unde o Stimulare exagerată a Sexului în 
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Bolile Nervoase. Medicina obişnuită nu ţine cont de acest 

Complex, sau dacă îl bănuieşte nu îi dă importanţa cuve-

nită, optând doar pe un Tratament pur Nervos şi Local 

Nervos. Noi încercăm aici să vă oferim o schemă orienta-

tivă a Tratamentului Integral pentru Bolile Mental-Ner-

voase. Deci pe lângă Tratamentul Specific Medical stabi-

lit de Medicii specialişti, adaugă cele indicate şi de Medi-

cina Isihastă. În primul rând ia Legătura cu Sufletul tău şi 

vezi starea lui cât de cât, ce Conştiinţă de sine mai are, 

câtă Iubire, Dragoste şi Dăruire mai are, de câtă Ură şi 

Egoism este infectat, cum stă cu Nervii de Suflet şi circu-

itul de mişcare al Duhului, ca moduri de Conştiinţă înaltă, 

de Virtute şi Idealuri Spirituale pure. Fără Dumnezeu Su-

fletul este aproape Mort, nu mai are pe Sfântul Duh în el, 

nu mai are Puterea de Conştiinţă care constă din Nădej-

dea Izbăvirii prin Hristos Mântuitorul Nostru de Păcat şi 

Boală. Nu fi indiferent cu acest aspect de fond al Fiinţei 

tale. Începe Sacro-Terapia unei Medicini Integrale por-

nind de la Suflet şi Sănătatea lui care este în Legătură cu 

Dumnezeu Creatorul. Aşa în Bolile Mental-Nervoase 

Tratamentul Religios este de mare importanţă. Caută să 

nu ai Nimic pe Suflet, vreun Păcat mare care te macină pe 

ascuns. Mărturiseşte-l Preotului şi Reînviază-Ţi Sufletul 

la Nădejdea Mântuirii şi Vieţii Veşnice. Trebuie să înţele-

gem că noi avem un Suflet Nemuritor. Aşa apelează şi la 

Tratamentul Haric, cu Slujbe Bisericeşti. Mulţi beneficia-

ză de adevărate Minuni prin aceasta şi de ce să nu benefi-

ciezi şi tu. Apoi vezi cum stai cu Inima Corpului, atât ca 

Sentiment cât şi ca Organ. În Inimă se Emană toate Ener-

giile de Suflet, aici Energiile Divine Harice se Depun şi 

îşi fac Locaş ca Templu al Sfântului Duh. În Inimă se în-

torc apoi toate Energiile Mentale proprii din Creier, de pe 
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Coloana Vertebrală şi din Sex, ca şi din Nervii tuturor Or-

ganelor, precum şi toate Energiile de Mediu Cosmice, 

Naturale. Dacă Inima ta este înfundată, dereglată, Bol-

navă şi la propriu şi la figurat, Energiile Mental-Nervoase 

vor fi la rândul lor Dereglate ca Circuit normal. Apoi vezi 

să nu fie un Blocaj în Creier unde ai Gânduri Rele-Dis-

tructive, care îţi rup şi omoară multe celule Cerebrale, 

până la Uitări şi Inconştienţă. Vezi ce blocaj este pe Co-

loana Vertebrală, dacă Energia Mental Nervoasă ajunge 

în Organele Corpului sau se Scurge în Sex. Dacă ai Scur-

geri în Sex, Organele Interne vor fi fără Hrană Nervoasă 

trebuitoare, de unde Bolile Nervoase în Organe. Vezi în 

ce măsură te Hrăneşti cu Energii Mentale din Cosmos. Să 

ştiţi că noi ne Hrănim real şi Obiectiv cu Mental Informa-

tiv Cosmic. Legătura o Facem prin Zisul Înger Păzitor. 

Noi în Cosmos avem o Rudenie-Frate de Cosmos, pe În-

gerul Nostru Păzitor, care este în Legătură permanentă cu 

noi şi ne Transmite Energii Mental-Informative prin Cre-

ier. Nu este Poveste aceasta, ci un adevăr pe care noi îl 

neglijăm. Misticii şi Religioşii îl confirmă, mai nou fiind 

atestat şi Parapsihologic. Cazurile de Morţi aparente vor-

besc despre întâlnirea cu Îngerul, Fratele nostru Extrate-

restru. În Bolile noastre Acest Frate Cosmic ne poate fi de 

mare folos. Apoi mai avem Un Frate de Natură, o înrudi-

re proprie cu Natura. Noi am Uitat Legătura directă cu 

Natura în acest sens. Se vorbeşte despre o Mistică a Natu-

rii faţă de care sunt multe rezerve. Miturile vechi vorbesc 

despre Spiritele-Sufletele Lucrurilor şi Fiinţelor din Natu-

ră. Noi după Căderea din Rai rămânem cu Amintiri şi 

Memorii vagi şi amestecate. Natura este Fratele nostru ca 

şi Cosmosul. Treimea de Creaţie întrepătrunsă şi nedes-

părţită este: Cerul-Cosmosul-Îngerii, apoi Natura cu toate 
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Sistemele Planetare, Pământul fiind Planeta noastră pro-

prie şi apoi Omul ca încununare a Treimii de Creaţie. Se 

zice Mistic că în Cosmos-Cer sunt Douăsprezece Cete de 

Spirite-Îngeri, aşa zişi Extratereştri, dintre care Trei Cete 

s-au făcut Diavoli spirite Rele. Nu se ştie la cât se ridică 

Numărul unei Cete dar este foarte mare. Fiecare Înger se 

înrudeşte cu o Planetă care este de alt Mod ca Natură. 

Aşa se zice că sunt Atâtea Planete câţi Îngeri Sunt în Cos-

mos. De aici Miturile cu Astrologia şi Planetele. După 

Căderea din Rai îngerii Răi au Planetele lor Rele unde se 

fac Explozii şi Ruperi Planetare după îndrăcirea Fiecărui 

înger Căzut. Apoi Noi Oamenii, se zice că ne Naştem ca 

înrudire cu un Înger, cu o Planetă şi cu o Rudenie de Oa-

meni-Părinţi. De aici vorbesc unii despre Trei Îngeri ai 

noştri ca Înger Cosmic propriu-zis, ca Spirit Planetar de 

Natură şi un al treilea ca Suflet de Om, Un Neam sau Un 

Sfânt. În Viziunea Creştină noi ne ferim să facem astfel 

de împărţiri, dar sunt Revelaţii clare că noi avem Un În-

ger Păzitor, avem Un Sfânt Om pe care îl Urmăm ca Via-

ţă şi avem o înrudire cu Natura, Un Anumit Loc unde 

Vom Merge după Moarte, interpretând unii ca o Anume 

Planetă cu Suflete Sfinte sau Rele, după Viaţa noastră. 

Deci totuşi să avem în vedere şi noi aceasta. În concluzie, 

noi suntem deci sub Influenţa reală a Unor Energii Infor-

mative-Mentale Nervoase de Mediu. În Boli trebuie să 

vedem ce Dereglări sunt şi aici, dacă vreo Energie Rea ne 

atacă, sau cum să beneficiem de Energiile Bune. Îngerii 

Răi-Diavolii ne atacă prin Energii diavoleşti distructive, 

Natura la fel, şi Oamenii la fel. De aici zisele Farme-

ce-Vrăji-Magii, Gândurile Rele Duşmănoase ale Vecini-

lor noştri, locurile Rele păcătoase. Este o Realitate că 

Anumite Locuri Păcătoase Emană nişte Energii Mentale 



167 

rele, unde Visezi Urât, ai Gânduri rele obositoare, ţi se 

tulbură tot sistemul Nervos. În aceste cazuri chemaţi pe 

Preoţi să facă Slujbe Sfinte să Alunge Energiile Diavo-

leşti şi Vrăjitoreşti-Magice. De asemenea evitaţi în casele 

Dumneavoastră Păcatele, că Infectaţi Locuinţa cu energii 

Informative Negative, care devin producătoare de Boli 

Nervoase. Casele cu Stafii, cu Duhuri sunt astfel de Lo-

curi Impregnate cu Energii Mentale Rele. Acestea nu tre-

buie să ne sperie, dar nu trebuie nici să le negăm, ci să lu-

ăm măsurile de rigoare. Deci ca Medicină Isihastă cu Sa-

cro-Terapie se „Porneşte cu Acest Început de Bază”: 

– Reintrarea în Legătură cu Dumnezeu şi Harul-Ener-

giile Sale Divine Atotputernice. Aceasta este Medicina 

Religioasă în Sine. 

– Reintrarea în Legătură cu Propriul Suflet, ca Origine 

Permanentă a Energiilor Proprii, ca să ne putem Dirija 

Propriile Energii. Aceasta este Medicina Sufletului. 

– Reintrarea în Legătură cu Energiile Cosmice Bune, 

de Îngeri şi Sfinţi, ca să dominăm energiile malefice şi re-

le. Reintrarea în Legătură cu Energiile Naturii tot Bune, 

prin Hrana Vie, nu Omorâtă. 

Deci: 

– Tratament Religios, Supraconştientizare, 

– Tratament Sufletesc propriu, Rememorare, 

– Tratament de Cosmizare-Optimizare, 

– Tratament prin Alimentaţie, Medicamente şi remedii 

diverse. Medicina Isihastă este o Terapie Integrală, nu 

doar parţială.  

B. Sacro-Terapie 

Începe deja Tratamentul Integral. Reintră în Legătură 

cu Dumnezeu. Reintră în Legătură cu propriul Suflet ca 



168 

să Rememorezi Informaticul-mentalul propriilor Energii 

din Corp. Ia Legătura cu Energiile Cosmice îngereşti şi 

ale Sfinţilor, care au Puteri de alinare şi vindecare. Şi 

apoi începe cu Remediile obişnuite, cu Medicamente lo-

cale, cu tot felul de metode Naturiste, cu toată gama Şti-

inţei Medicale care are şi ea valoarea sa. Unii sunt extre-

mişti şi dau la o parte toată Medicina obişnuită, nu mai 

admit nici un Medicament. Să fim înţelepţi. Sunt Cazuri 

când este Nevoie de Medicamente cu intervenţie Rapidă, 

ca într-o Infecţie masivă, în Dureri grele etc. Dar să nu se 

facă abuz cu ele sau să se considere singurul remediu de 

boală, până la un Extremism Medicamentos. Alimentaţia 

este de o Valoare Extraordinară. Despre aceasta ar trebui 

scrisă o Carte specială. La capitolul „Post şi Alimentaţie”, 

vom face şi noi câteva remarci speciale. Vrem aici să 

consemnăm „Problema Conflictului Mental-Psihic”. Ori-

ce Conflict Sentimental sau Informativ-Mental produce 

un Blocaj major de Energii Mentale-Nervoase, cât şi Ex-

plozii nervoase în Organe până la Leziuni. Mai mult, 

Conflictele declanşează Negativizările directe de Suflet, 

care Emană apoi un Surplus de Energii Nervoase foarte 

distructive. Toate Crizele Psihopaţilor sunt un Surplus de 

Energii Negative Conflictuale, până la „Auto-Devorare”, 

ca o plăcere de „auto-chinuire”. Conflictul începe în Ini-

mă Agitând Sufletul, şi el Bolnav şi conflictual, care ema-

nă Energii negative ce Urcă în Creier unde produc o ava-

lanşă de Gânduri tot negative, coboară pe Coloană şi se 

Scurg o parte în Sex şi o parte în Explozii nervoase în di-

ferite Organe, mai ales în Stomac şi în Ficat. În Cap apar 

Idei fixe conflictuale şi în Organe un fel de Psihism tot 

Conflictual – până la Obsesii şi Cercuri Vicioase nervoa-

se. Fii atent deci cu acest proces patologic. Opreşte Con-

flictul în Gât şi chiar dacă Vorbeşti agitat nu lăsa în Cre-
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ier Gânduri tot conflictuale şi dacă trece şi aici nu le lăsa 

pe coloană să explodeze în Sex şi în alte Organe. Este o 

Metodă de Descărcare printr-un Răcnet din Gât, ca un 

Mârâit însă forţat şi scurt. Cei Religioşi se Roagă sau pro-

nunţă cu voce tare Cuvinte Sfinte, care produc în mod 

real o Descărcare de energii nervoase negative. Gândurile 

de asemenea se Schimbă prin Cuvinte Sfinte sau filosofi-

ce. Râsul este o Metodă teribilă de descărcare. Când ai 

Gânduri Negative obsesive Repetă Cuvinte care să înlo-

cuiască Gândurile şi vei observa că se potolesc. Repetă ca 

o morişcă anumite Cuvinte Sfinte şi Gândurile se vor 

schimba şi ele, Cuvintele având Miracolul să absoarbă 

Gândurile. Isihaştii vorbesc despre Odihna în Cuvânt. Re-

petarea unor Cuvinte în mod Rar-adânc fixează Memorii-

le Bune peste cele Rele. Cuvintele Strigătoare-Imploră-

toare-Rugătoare spuse rar şi adânc potolesc Nebunia 

Gândurilor Obsesive. „Doamneeeeeee.... Dooooooaaaa-

amneeeeee”. Leagă Gândurile Rele în Lanţurile Cuvinte-

lor Sfinte şi aşa le vei potoli nebunia. Exploziile în Sex de 

asemenea Opreşte-le prin Respiraţii Adânci şi Expiraţii 

bruşte cu întoarcerea Fluxului Nervos de pe Coloană în 

Creier şi din Creier în Inimă. Nu lăsa agitaţia Nervoasă să 

treacă în jos pe Coloană, ci din Creier şi de pe Coloană în-

toarce-o înapoi în Inimă, unde Roagă-te Sfântului Duh, eli-

minând puternic odată cu expiraţia energiile negative. 

Acestea sunt nişte exerciţii medicale descoperite experi-

mental ce pot fi de folos mai ales celor care nu mai au Pu-

terea Minţii de Stăpânire Conştientă. Toţi de fapt în cazuri 

de furie ne pierdem controlul. Prin exerciţii simple reglăm 

Circuitul Energetic ca un fel de Supape de siguranţă. 

Nu putem Ocoli ca Tratament în Bolile Mentale-Ner-

voase problema Alimentaţiei. Bolnavii Psihici, mai ales, 

au o Foame exagerată, după care urmează perioade de re-
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fuz al Hranei. Trebuie înţeles clar ce rol joacă Alimentele. 

La capitolul „Post” vom vorbi mai pe larg. Aici consem-

năm însă câteva remarci legate direct de Bolile Energiilor 

Mentale. 

Alimentele Hrănesc şi compensează Energiile de Miş-

care pe care le consumăm. În Bolile Mentale are loc un 

Consum exagerat de Energii de Mişcare, de unde Nevoia 

de Mâncare în plus. Cei Nervoşi nu trebuie puşi direct la 

Post, ci mai întâi la un Regim de Mâncare complet Nefi-

artă. Orice mâncare fiartă are Nevoie de o Reînviere în 

Organism tocmai printr-un Consum de Energii Nervoase. 

Dacă bietele energii Nervoase sunt deja vai şi amar, cum 

mai adăugăm şi noi o Alimentaţie care are nevoie de un 

consum tot Nervos?... 

Aşa în Crize este indicată o Alimentaţie Naturală Ne-

fiartă, fără Proteine Animale care sunt foarte Explozive, 

precum şi fără grăsimi multe, cele animale excluzându-se 

total. Întelegeţi bine aceste procese, altfel faceţi mari gre-

şeli. În Bolile Nervoase nu avem Nevoie de Energii Bru-

tale-Fizice, ci de Energii Esenţiale. Toate Alimentele 

Fierte pierd majoritatea Energiilor Esenţiale. Energiile de 

origine Animală au Energii foarte Explozive care ne Dis-

trug şi mai mult Circuitul nostru energetic. Înţelegeţi că o 

Alimentaţie Esenţială face cât Jumătate de Vindecare. 

Alimentele Fierte Blochează Energiile Nervoase în Orga-

ne şi antrenează Circuitul Energetic în Scurgerile Sex. 

Toţi Psihopaţii au înainte de Crize ori Visuri excesive 

Erotice, ori fac Masturbaţie-Onanie, atât Bărbaţii cât şi 

Femeile. Alimentaţia grasă, fiartă, de origine animală ali-

mentează aceste anomalii Sex, care apoi declanşează Cri-

zele Violente Mentale. Apoi o Alimentaţie Explozivă 

menţine un Cerc Vicios greu de restabilit. Între Alimenta-
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ţie şi Sex este o Legătură directă în potenţare reciprocă. 

Alimentele Explozive întărâtă Sexul care declanşează un 

Exces Hormonal, o secreţie anormală Hormonală. Aceşti 

hormoni prin Sânge ajung în Creier unde declanşează o 

explozie de Gânduri care coboară pe Coloană şi produc o 

Scurgere de Energie Nervoasă până la epuizare. Dulciurile, 

mai ales cele rafinate, de asemenea produc o mobilitate 

anormală a Energiilor Nervoase, de aceea nu sunt indicate 

în astfel de Boli. Să se folosească Fructe nefierte, nu Com-

poturi îndulcite cu Zahăr. Prăjiturile, Dulceţurile trebuie 

excluse. Vă rugăm să pricepeţi că Bolile Energiilor Men-

tale sunt Nemiloase şi aşa este nevoie de o Intervenţie tot 

aşa de serioasă. În rest să se folosească Remediile obiş-

nuite, Băi, plimbări, Recreeri, terapii prin Muncă re-

creativă ca Pictură, etc., Homeopatie, Acupunctură, Cea-

iuri calmante. În privinţa Medicamentelor să se înţeleagă 

bine că nu e indicată o Medicaţie ce înfundă şi mai tare Ci-

rcuitul Nervos. Somniferele în exces ca şi Tranchilizantele 

puternice aduc Leziuni pe Nervi cu sechele pe viaţă. 

Înţelegeţi şi folosiţi o Gamă cât mai largă de Tratament şi 

nu fiţi extremişti şi fixişti doar într-o anume privinţă. Din 

cele relatate se deduce că totul este Un Complex în care e 

nevoie de un Orizont larg de Orientare şi Terapie. 

27 

A. Cele trei Deschideri şi Desfundări Energetice 

Consemnăm în continuare Trei Metode de Terapie 

Energetică care pot fi de folos. S-a văzut că în Corpul 

nostru sunt Trei Centre de Bază: Inima sau centrul Vital, 

Creierul sau centrul Mental şi Pântecele sau centrul Acu-
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mulativ. De aici şi cele Trei Sisteme de Boli, ca Dezechi-

libru al Circuitelor Energetice din aceste Centre. Sunt 

Boli de Înfundare a Circuitului energetic sau de Scurge-

re-Consumare. Aşa s-au căutat remediile respective. Unii 

au găsit experimental modalităţi de un adevărat Ma-

saj-Curăţire-Reactivare-Optimizare, pentru fiecare Centru 

în parte. Pentru Centrul Vital al Inimii este însuşi Sufle-

tul. Misticii au găsit o Modalitate de Reactivare-Optimi-

zare a Vitalităţii Inimii prin Legătura directă cu Sufletul, 

care este Imediat Dincolo de Locul Inimii, Inima fiind 

Organul de Legătură dintre Suflet şi Corp. Aşa într-o po-

ziţie liniştită încearcă să te Adânceşti în Inimă, să treci 

apoi Dincolo de Inimă şi să-ţi Conştientizezi Sufletul. 

Respiră adânc, rar şi lejer. Întâlneşte-te cu propriul Suflet 

şi Reintegrează-te în El. Sufletul este o Substanţă Fiinţia-

lă Spirituală, ca Supraformă Transcendentală Conştiin-

ţă-Eu, ca Formă Transcendentală Duh şi Conţinut Trans-

cendental Spirit-Limbaj pur de Suflet (vezi mai amănunţit 

„Memoriile unui Isihast”, „Iscusinţa Trăirii Isihaste”, 

„Nevoinţele Isihaste” şi „Urcuşul Isihast”). Această Fiin-

ţă Suflet este Chip de Creaţie după Arhetipul Necreat al 

Chipului Lui Dumnezeu. În viziunea Creştină Sufletul 

nostru nu este însăşi Fiinţa Dumnezeiască, Sufletul Divin, 

ci este O Fiinţă Suflet Creată de Dumnezeu după Chipul 

Său, dar în Substanţă Fiinţială de Creaţie. Fiinţa Lui 

Dumnezeu este Substanţa Fiinţială Absolută Necreată, ce 

este Cuprinderea Absolută care Umple tot Spaţiul Abso-

lut, Dumnezeu nefiind în Spaţiu, Dumnezeu fiind tot Spa-

ţiul, Spaţiul fiind în Interiorul Lui Dumnezeu nu în exte-

riorul Său. Metafizica pur Creştină nu admite Un Spaţiu 

Exterior Lui Dumnezeu în care Există însuşi Dumnezeu, 

ci Spaţiul este în El.  
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Aici este Antinomia Metafizicii Creştine. Dumnezeu 

este Supraforma – Cuprinderea peste Forma – Necuprin-

derea – Infinitatea Dumnezeiască şi peste Conţinutul Ne-

cuprins Dumnezeiesc. Dumnezeu în Sine este o Infinită 

Deschidere de Sine, ca Duh Suflet şi ca Logos Fiu, ca 

Deschidere a Lui Dumnezeu Tatăl Supraforma Absolută, 

care Cuprinde însuşi Infinitul Deschiderii Sale. Cuprinde-

rea Absolută nu este Limitarea Infinitului Absolut, ci toc-

mai Depăşirea a însuşi Infinitului, altfel Infinitul ar fi tot 

o Limitare dar ca Infinit. Metafizica pur Creştină merge 

mai departe şi Dincolo de Infinit, Dincolo de Singularita-

tea Infinitului care ar fi tot o Limitare de Singură Formă 

Incompletă. Aşa peste Infinit este paradoxal însăşi Cu-

prinderea Infinită a însuşi Infinitului, fără Limitarea Vre-

uneia dintre ele, ci tocmai ca Deschiderea Amândurora. 

Dacă Cuprinderea nu ar avea în Sine Deschiderea Infini-

tă, Cuprinderea ar fi o Limitare-Singularizare-Imanentă. 

Dacă Infinitul la fel nu ar avea Cuprinderea peste însuşi 

Infinit, la fel Infinitul ar fi o Singularizare-Limitare. De 

aceea ca Realitate Completă Cuprinderea este Suprafor-

ma, Infinitul este Forma şi Limbajul Supraformei şi For-

mei este Conţinutul. Acesta este Metafizica Teologiei 

Creştine, Dumnezeu Tatăl Supraforma, Sfântul Duh For-

ma şi Fiul Logosul Conţinutul Dumnezeirii. Acest Chip 

de Dumnezeu este şi în Sufletul nostru, dar tradus în Sub-

stanţă Fiinţială de Creaţie. Aşa Sufletul este o Supraformă 

Eu-Conştiinţă, este un Duh-Formă deschidere nelimitată 

de Conştiinţă-Eu propriu şi este un Limbaj de Conştiinţă 

ca Spirit-Conţinut de Suflet. Această Formă Triadică de 

Suflet dă apoi Forma Corpului, ca Minte-Cap, ca Ini-

mă-Trunchi şi ca Membre. De aceea Misticii vorbesc de o 

Asemănare a Sufletului cu Trupul şi de o Asemănare a 
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Corpului cu Sufletul, Formă Arhetipală dar cu specific 

propriu. S-a mai relatat că Sufletul nostru este pe Baza 

Unui Cuvânt-Scânteie Arhetipală de Logos Dumnezeiesc. 

Noi fiecare suntem o Memorie de Mişcare, 

O Anume Rostire a Cuvântului Tău 

Ce se întrupează într-o Anume Fiinţă Creată de Cu-

vântul Tău. 

Scânteia care stă ca Arhetip Fiinţei mele Create 

Este această Rostire a Cuvântului Tău,  

În care eu mă Regăsesc şi totodată Te întâlnesc pe 

Tine. 

 (vezi „Nevoinţele Isihaste”). 

Aşa ca Reactivare-Optimizare de Vitalitate de Inimă fă 

zilnic Această Conştientizare a Sufletului Tău. Treci Din-

colo de Inimă şi Conştientizează-ţi Sufletul ca pe o Enti-

tate Spirituală Fiinţială, Deplină, de un Dens Greu supra-

transparent în Adâncul căruia este O Supra-Scânteie 

transcendentală, O Rostire-Un Glas de Dumnezeu de o 

Luminozitate Orbitoare, spre care mereu ai vrea să Pri-

veşti dar de care ţi-e teamă să nu te Arzi... Apoi Conştien-

tizează cum Sufletul tău are o Mişcare proprie care este 

Duhul tău de Suflet, ca o Simţire Transcendentală pro-

prie, ca o Inimă ce Bate în Tot Sufletul. Acest Duh-Inimă 

Transcendentală Spirituală este Un fel de Vorbire pură de 

Suflet, o Mişcare pură, mai mult, o Privire-Pătrundere-În-

tindere în Lăuntru şi în afară totodată, care Mişcă într-un 

Mod Transcendental tot Sufletul spre întâlnirea cu Su-

pra-Lumina-Glasul-Scânteia de Dumnezeu din Adâncul 

Sufletului. Conştientizează cum alături de Mişcarea Du-

hului este totodată un Limbaj-Cuvântare de Suflet, o Glă-

suire-Cântare proprie care de asemenea tinde să se Apro-
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pie de Scânteia Dumnezeiască din Adâncul Sufletului. 

Conştientizează cum Sufletul tău este un Viu Fiinţial Per-

manent, în care Curge un Viu Dumnezeiesc Permanent şi 

cum Acest Viu transcendental apoi se Revarsă într-o 

Energie specială în Inima din Piept. Caută să Simţi cum 

Inima Duh se Uneşte cu Inima Corp, cum Mişcarea de 

Suflet se Uneşte cu Bătăile Inimii din Piept. Conştienti-

zează cum însăşi Lumina Dumnezeiască Sf. Duh prin Du-

hul tău Vine în Inima ta unde îşi Revarsă o energie Harică 

pur Divină, care Vitalizează propria ta Vitalitate. Fă 

Această Încărcare cu Energii Harice şi cu Energii de pro-

priu Suflet care să Optimizeze Starea de Sănătate, să Pu-

rifice, să Vindece Bolile Energetice ale Corpului. Asocia-

ză Aceasta cu Rugăciunea, cu Iubirea şi Recunoştinţa faţă 

de Dumnezeu Creatorul. Aceasta nu este o Sugestie, ci o 

Reintegrare în Realitatea care Există şi pe care noi am Ui-

tat-o, din care cauză suntem Bolnavi. Reintegrându-ne 

Acestei Realităţi ne Regăsim pe Noi înşine şi totodată Să-

nătatea. Să se asocieze aici şi „Strigătul” din adâncul Su-

fletului, consemnat într-un capitol anterior, ca „Rememo-

rarea Supraconştientului Rostirii Logosului”. Strigă lung 

şi adânc Numele Lui Iisus Hristos Cel întrupat în Sufletul 

tău, Numele Uitat şi Acoperit de Păcătoşenia ta: „Iisusee-

eeeee...” şi Ascultă Ecoul Strigării până Deosebeşti în 

Acestea însuşi Glasul Sufletului tău. Fă aceasta în Inspi-

raţie şi Expiraţie până la o jumătate de oră. Este pregăti-

rea preliminară în Rugăciunea Isihastă. Această Reconşti-

entizare a Scânteii de Dumnezeu din adâncul Sufletului 

produce o Trezire a Conştiinţei cu Reînviorare de Suflet, 

ceea ce va Reînviora apoi întregul Sistem Energetic Cor-

poral. Tot aici săvârşeşte Rememorarea Energiilor Hari-

ce. Inima este Centrul de bază al Energiilor Harice Divine 
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ce sunt Dăruite prin Sfântul Duh. Dumnezeu Vorbeşte în 

Creaţie prin Mişcările Sfântului Duh şi prin Cuvintele Lo-

gosului Fiului. Reconştientizează Prezenţa Sfântului Duh în 

Sufletul tău. El Însuşi Vine în Suflet şi îţi învăpăiază Sufle-

tul şi Duhul propriu de o Putere Sufletească enormă. În 

această Putere de Sfânt Duh, toată Slăbănogirea Sufletului 

tău se face Viaţă şi Sănătate. Totodată în Inima Corpului 

Prezenţa Sfântului Duh Dăruieşte Energia Harică Necreată 

care Pătrunde tot Corpul până în Oase. Aceste Energii Hari-

ce Vin din Sfântul Duh Cel Prezent în Adâncul Sufletului 

tău, Ιes ca un Şuvoi de Energii care se Revarsă în Inimă şi 

de aici în tot Corpul. Reconştientizează Acest Şuvoi de 

Energii Divine ce Ιes din Prezenţa Sfântului Duh şi se Re-

varsă în tot Corpul pe care îl Purifică şi îl Vindecă de Boli. 

Conştientizează astfel Centrul Inimii ca Loc Izvorâtor de 

Energii Binefăcătoare. Respiră rar, adînc, lin, Simţind cum 

te Reîncarci cu Energii Noi din Acest Foc Interior al Inimii. 

Strigă Numele Domnului Iisus, Simte Prezenţa Sfântului 

Duh, Rememorează propriul Suflet şi aşa vei Lua Legătura 

cu Realitatea ta cea mai Intimă, de bază, iar în Corp Simte 

Revărsarea Celor Sufleteşti ca o însufleţire a Corpului. În-

sufleţeşte Corpul cu Puteri de Suflet şi cu Puteri Divine. 

Noi nu numim Aceste Practici Sufleteşti „Exerciţii”, 

aceasta fiind o denumire Desacralizată, ci le dăm Numele 

de „Ritual Individual”, „Slujbă proprie”. În termeni Mo-

nahali se numeşte „Canon”, adică „O Practică” proprie de 

o Anumită Lucrare Individuală, ca un Ritual particular. 

Fiecare are Ritualul său de Comportament, de Gesticula-

ţie, de Vorbire, felul său de Lucru etc. Noi îi mai zicem 

„Practică Duhovnicească”. 

A Doua Practică Rituală este în Centrul Creierului, al 

Energiilor Mental-Informative. Creierul s-a văzut este Cen-
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trul Energiilor Mental-Informative care urcă din Inimă şi 

se împletesc cu Energiile Mental-Informative Cosmice, 

Naturale şi Intelectuale de Societate, de Educaţie, de Cul-

tivare. Unii consideră Creierul drept Centrul Personalită-

ţii. S-a văzut că Centrul Personalităţii este în Suflet şi în 

Inimă şi de aici se Urcă în Creier ca Evidenţiere şi Co-

boară în Pântece-Organe ca Depozitare. În Creier Perso-

nalitatea Fiinţei noastre îşi Arată Faţa şi în Organe îşi 

Arată Asemănarea. Mintea ta Descoperă câtă Inimă Ai şi 

Organele Corpului te Arată câtă Vitalitate de Inimă Ai. 

Iar Inima te Descoperă cât Suflet Ai. O inimă îngustă şi 

Rea îţi arată un Suflet Mic şi Negativ. O Minte Largă In-

teligentă îţi arată o Inimă Plină de Suflet. Organele Cor-

pului curate fără miros urât arată o Minte Curată şi o Ini-

mă Bună, ca şi un Suflet Bun. Spune-mi ce Gândeşti ca 

să-ţi spun ce Inimă ai şi ce Funcţii Organice ai. De aici 

Practicile Duhovniceşti sau aşa-zisele Exerciţii Spirituale 

de Readucere şi Reconştientizare a Personalităţii noastre. 

Creierul este Energia Informatică-Mentală a Sufletului, în 

care se Exteriorizează Conştiinţa-Eul de Suflet în Corp. 

De aceea Mintea noastră este Eul nostru de Corp, sau 

Trezia Mentală pe care noi o Confundăm de obicei cu în-

săşi Conştiinţa. S-a văzut din relatările anterioare că ade-

vărata Conştiinţă este în Suflet nu în Mentalul Corpului, 

în Mental fiind doar Ecoul Conştiinţei de Suflet, sau Ana-

logia în Energii a Conştiinţei de Suflet. Dacă Noi avem o 

Conştiinţă de Suflet Îngustă-Rea şi Mintea noastră va fi 

de asemenea. Între Mintea de Corp şi Conştiinţa de Suflet 

este o Legătură directă şi o Potenţare reciprocă. De aici 

Practica Reconştientizării prin Minte şi a Mentalului prin 

Suflet. Redeşteptând Iubirea-Conştiinţa-Binele de Suflet, 

se Reface şi Mintea devenind mai înţelegătoare, mai pozi-
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tivă. Aşa fă în Creier Practica „Deschiderii şi Desfundării 

Minţii”. Cercetează-ţi Creierul dacă are în el Gânduri Bu-

ne. Gândurile din Creier sunt corespondenţă de Cuvinte 

de Suflet. Sufletul nu are Gânduri, ci Moduri de Conştiin-

ţe în Cuvinte Spirituale. În Suflet Un Cuvânt este tot în-

treaga Conştiinţă, dar într-un Mod Specific. În Minte 

Gândurile sunt Fragmente de Conştiinţă, încât numai un 

Singur Gând nu face întreaga Minte. În Suflet Un Cuvânt 

de Suflet face cât Toată Conştiinţa. De aceea Cuvântul de 

Suflet este mai mare decât Gândul de Minte. Şi în Limba-

jul nostru Psihologic Cuvântul este o înglobare de Gân-

duri, într-un Cuvânt fiind mai multe Gânduri deodată 

(Mai pe larg vezi Mistica Cuvântului în „Nevoinţele isi-

haste” şi „Urcuşul Isihast”). 

Deci realizează Optimizarea Creierului prin „Reme-

morarea Cuvintelor” peste „Gândurile Mentale”. Aceasta 

este o Practică pur specifică Isihasmului, prea puţin exis-

tentă la celelalte Mistici necreştine. Se ştie de obicei că 

Mintea funcţionează prin Operaţii Mentale, Gânduri-Raţi-

uni-Judecăţi. Misticii au observat practic că Mintea mai 

are şi o Suprafuncţie peste Operaţiile Mentale, Funcţia de 

a Opri în loc toate Operaţiile Mentale, care Pătrunde până 

la Contemplare, şi de a se face un fel de Gol de Minte 

vis-a-vis de „Dincolo de Mental”, ca Divinul Spiritual. 

Misticile Indiene ajung până la extremismul Golului 

Mental, prin buddhistul „Nimic Absolut”. „Nimicul Ab-

solut” este Magicul Minţii. Toţi misticii necreştini Duc 

Dorul „Nimicului Absolut” al Mentalului ca Beatitudine a 

Extazului Contemplativ. Aici Mistica Isihastă are o Com-

pletare ce se dovedeşte o Terapeutică extraordinară atât 

ca Spirit cât şi Energetic Corporal. Noi o Consemnăm ca 

Medicină Isihastă. Parabolic Inima este Oceanul de Lu-
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mină din care se Nasc Soarele Mintea şi Luna Pământului 

(Pântecele). De aici Mintea-Creierul este Solar şi Pânte-

cele-Organele sunt Lunare, dar amândouă sunt înrudite cu 

Oceanul de Lumină din Inimă. La început Dumnezeu 

Creează Cerul-Oceanul-Lumina şi de aceea Soarele este 

Creat de-abia în ziua a Patra (vezi Fac. 1, 19). Soarele 

iese din Oceanul Luminii. Mintea Iese din Oceanul-Cerul 

Inimii, ca Fiu al inimii Oceanului. Mintea ca un Soare se 

Naşte din Oceanul Luminii Inimii şi Creşte ca un Copil 

până la Bărbăţie în Creier-Cap. Copilul Minte-Soare în-

vaţă Vorbirea în Gât, învaţă Alergarea şi Strategia Minţii 

în Frunte şi devine Matur în Creier, de unde Emite un 

Fluviu de Lumină pe Coloana Vertebrală cu Nenumărate 

Raze-Nervi în Organele Corpului-Pământ. Soarele nicio-

dată nu Coboară pe Coloana Vertebrală, ci doar Lumina 

Sa cu Razele de Căldură. A Apărut cândva un Bala-

ur-Zmeu care ca o Fantomă a Coborât pe Coloana Verte-

brală până în Partea cea mai de Jos şi de acolo Suge nesă-

ţios Lumina Soarelui din Minte-Creier. Este foarte Plasti-

că această Vizualizare a Căderii din Rai.  

Prin Momeala Minţii Diavolul-Şarpele se face Fanto-

ma Minţii care Coboară Lumina Minţii pe Coloana Verte-

brală şi de acolo de Jos din Sex unde îşi face Locaş Suge 

Puterea Minţii. Este Povestea Balaurului Zmeu care Suge 

Lumina Soarelui până se Usucă Pământul-Corpul lipsit de 

Hrana Mental-Solară. Aici Mistica Isihastă se Deosebeşte 

de Misticile Oculte. Amintirea Căderii există la toţi. 

Brahman Cade El însuşi în Iluzia Lumii de Jos, Lumea 

Şarpelui-Fantomei ce Mănîncă Lumina şi produce Întune-

ricul. În Viziunea Creştină Nu Dumnezeu Cade în Iluzia 

Creaţiei, ci Creaţia Cade din Lumina Dumnezeiască în În-

tunericul Fantomei-Diavolului-Magiei Şarpelui care Suge 
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Lumina Lui Dumnezeu şi o Preface în Întuneric. Mistica 

Ocultă încearcă o Magie a Şarpelui-Kundalini care să se 

trezească din Întunericul de Jos şi să se Urce iar în Soare 

de unde s-a Născut ca o Fantomă. Diavolul a fost înger Lu-

minos şi a Devenit Şarpe întunecos. Şarpele este Chipul 

Păcatului-Omorârii Luminii în întuneric. În Mintea-Cre-

ierul nostru apar sumedenie de Şerpi-Gânduri-Fantome ce 

transformă Lumina Minţii Soarelui în Nori întunecoşi. 

Aceşti Nori sunt cei care ne îmbolnăvesc pe noi. În Soa-

rele-Mintea noastră năvălesc Fantomele Şerpi care ne 

Consumă Lumina Minţii şi o Coboară pe Coloana Verte-

brală ca într-o Scurgere... Aici este Medicina Isihastă, să 

împiedicăm aceşti Şerpi-Microbi să ne Îmbolnăvească. 

De unde vin?... Vin din Subconştientul Sufletului nostru 

şi el Păcătos, acele Conştiinţe Bolnave-Negative care ies 

ca nişte Şerpi din Inimă unde ne dau Otrava Duşmăni-

ei-Urii-Răutăţii şi apoi Urcă în Creier unde Otrăvesc şi 

Mintea şi Intoxică Nervii, unde Zămislesc Şerpi de Gân-

duri Rele care îşi varsă Otrava pe Coloana Vertebrală 

până în Sex şi în Nervii întregului Corp. În acest proces 

noi trebuie să Intervenim. Ca Optimizare de Creier să 

Oprim Şerpii-Gândurile Rele. Aici în Creier mai pot Co-

borî Şerpi din Cosmos de la Diavoli-Îngeri Răi, mai pot 

Veni Şerpi prin Informaţiile Intelectuale Omeneşti. Tot 

acest Complex Îşi face Cuib în Creierul şi Mentalul nos-

tru. Cum să te lupti cu această Junglă de Şerpi?... În Boli-

le Psihice bieţii Bolnavi cad Victime unor adevărate Hăi-

tuieli dramatice. Misticii necreştini au găsit Metoda Con-

centrării Gândirii, ca un fel de Magie de a Înţepeni-Imo-

biliza Aceşti Şerpi Neastâmpăraţi şi prin Meditaţii-Dresa-

je să-i Îmblânzească, să-i Dirijeze, aceştia rămânând însă 

tot otrăvitori, că nu ştii când te Muşcă. Mistica Isihastă 
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are o Altă Metodă, de Transformarea Şerpilor şi alunga-

rea lor prin Puterea Cuvântului Hristic. Orice Undă Men-

tală Rea are o Corespondenţă de Gând Rău şi orice Rău 

este pe Negativizarea Unui Cuvânt. Aici este Taina, să 

Găseşti Cuvântul Tainic care stă la Baza Gândului. Orice 

Gând este Vibraţia Unui Anume Cuvânt de Suflet. Ilumi-

narea este când se Descoperă Cuvântul Miraculos al Gân-

dului ce încetează de a mai fi Gând Singular. Misticii ne-

creştini au găsit că Golul de Minte face să Înceteze Orice 

Gând. Isihaştii spun că Golul de Minte nu face să Încete-

ze Gândul, ci Îl Maschează cu un fel de a te Face că nu-l 

mai Vezi... Din Golul de Minte se Nasc Fantomele Minţii 

întotdeauna. Golul este Izvorul Fantomelor... Îngerii Că-

zuţi fug de Plinul Luminii în Golul Întunericului să se As-

cundă. Golul este Întunericul Ascunderii... Ucigaşii şi Pă-

cătoşii vor să se Ascundă în Gol unde să fie Nepedepsiţi 

şi fără Reîntoarcere, ca o Auto-Pedepsire... Ucigaşul şi 

Păcătosul Vrea să se Auto-Anihileze ca Ascundere de 

Propria Conştiinţă şi Vedere... Golul este Visul Izbăvirii 

de Rău şi Mustrare... Golul este Raiul Dorinţei de Moar-

te... Golul este Masca Plinului, este Negarea Conştiinţei, 

este Ura faţă de Viaţă, este Întunericul opus Luminii... 

Golul este Oribila Icoană a Omorârii Iubirii Absolute, Pli-

nul fiind Iubirea-Afirmarea Absolută. Golul este Maxi-

mul Negării, este maximul Destructurării, maximul Au-

to-Anihilării, este Diavolul însuşi. Se încearcă o Ma-

gie-Mistică a Golului ca o Compensaţie de Plinul în Sine. 

Căderea din Rai Creează un Rai Artificial, Golul-Moar-

tea-Anihilarea... Atenţie, că este Amăgirea Diavolului... 

Viaţa este un Plin Absolut, de ce să Omorâm Viaţa?... Ce 

Rai este acela prin Scurgerea Sângelui Vieţii?... Golul 

este doar după Omorârea Plinului. Se încearcă să se con-
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sidere Golul-Nimicul înaintea Plinului... Este Minciuna în 

Sine. Golul nu există, el este Iluzia Plinului... Dumnezeu 

nu este într-un Spaţiu de Gol Absolut, ci Dumnezeu este 

Deplinul Absolut şi Spaţiul este în Dumnezeu, nu Dum-

nezeu în Spaţiu. Golul apare doar după Căderea Creaţiei 

din Rai când Creaţia Cade în Iluzia Minciunii Morţii-Go-

lului-Negării... Uciderea Plinului, Negarea Lui Dumnezeu 

este Originea Golului. De aceea ca Mistică Isihastă Golul 

este însăşi Icoana Diavolului căreia nu trebuie să i te În-

chini, acesta fiind cel mai groaznic Păcat. Ca Isihasm nu 

faceţi Optimizarea Minţii prin Golul Mental, că este o 

Optimizare Negativă. Se indică Oprirea Gândurilor dar 

nu Anihilarea lor, ci Transformarea Lor în Plinul Cuvin-

telor de Suflet. Vă Indicăm această Optimizare isihastă. 

Mai mult, nu faceţi aceasta în Cap, ci în Gât. Nu Lăsaţi 

Şerpii în Creier-Cap, nu le îngăduiţi să se Ascundă pe Co-

loana Vertebrală în Subterana Sexului. Înecaţi Şerpii 

Minţii-Creier în Oceanul Apei Inimă prin Cântarea din 

Gât. Printr-un Anume Cuvânt-Cântare Şarpele se poate 

prinde, îmblânzi şi alunga. Misticile necreştine folosesc 

Concentrarea printr-un „Singur Gând”, într-un Singur 

Punct. Isihasmul foloseşte „Reîntoarcerea Gândului în 

Cuvânt”. Cuvântul nu stă în Creier-Cap, ci în Gât-Limbă 

de unde apoi se Reîntoarce în Originea Suflet-Inimă. Ori-

ce Gând Făcut Cuvânt şi Coborât în Inimă se Transformă 

în Conştiinţă de Suflet. Mintea în Creier este Corespon-

denţa Conştiinţei de Suflet, Corespondenţa Oceanului Lu-

minos Transcendental. Mintea este Soarele Energetic. 

Oceanul Luminos Transcendental se Deschide în Trei 

mari Râuri, în Râul Mental-Nervi, în Râul Vital-Sângele 

şi în Râul Acumulare-Organe, Pântece. Toate Râurile 

apoi se Revarsă în Oceanul Inimii-Suflet. Râul Mental 
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este din Ape de Gânduri-Informaţii care se Nasc din Ape-

le Cuvinte ale Sufletului. Prin cuvinte Gândurile se Reîn-

torc în Oceanul Inimii. De aceea nu Lăsa Apa Stătută în 

Creier unde se Nasc şi Şerpi, ci Reîntoarce-o prin Cuvinte 

în Oceanul Inimă. Cuvintele sunt Miracolul Reîntoarcerii 

Gândului-Minţii înapoi în Oceanul Inimii. Oceanul Inimă 

are Cuvintele ca Strigăt al Apelor Minţii, să se Reîntoar-

că. Reînnoieşte Apele Stătute Mentale din Creier în Ocea-

nul Immii-Suflet. Soarele-Mintea este Plină de Scân-

tei-Gânduri. Soarele-Mintea este Corespondenţă Mentală 

a Oceanului Inimă. Mintea este un Ocean de Gânduri pro-

prii. Zilnic Mintea-Soarele trebuie să se Reîntoarcă în 

Odihna-Somnul din Oceanul Inimă. Fără Somn-Odihnă 

Murim. Soarele Nu Apune. Apusul Soarelui este după 

Căderea din Rai, ca Apunere pe Coloana Vertebrală în 

Subterana Sex. Sexul este un organ Oarecare, care după 

Căderea din Rai se Face Contra-Oceanul Inimii, se Face 

Oceanul Negativ al Inimii, unde Apune Soarele Minţii 

prefăcut din Înger în Şarpe. 

La capitolul despre Sex vom relata mai pe larg. Deci 

Practic Reînnoieşte Apele Stătute ale Mentalului Creier 

cu Coborârea Soarelui-Gândurilor înapoi în Oceanul Ini-

mă-Odihnă. Prin Gânduri Soarele este Atras spre Apune-

rea pe Coloana Vertebrală, iar prin Cuvinte-Cântare este 

Atras spre Reînnoirea în Oceanul Inimii. De aceea Isihas-

mul face Mistica Cuvântului, nu Mistica Gândului-Minţii. 

Mintea-Gândul să Coboare mai întâi în Gât în Cânta-

re-Cuvânt şi de aici în Oceanul Conştiinţă-Inimă-Suflet. 

Fă această Optimizare a Minţii în Cuvântul din Gât, Cân-

tare ce o va Odihni în Oceanul Inimii. 

Ca Medicină Isihastă această Reînnoire a Minţii aduce 

Remediile cele mai trebuitoare. Deci Practic, Alege câte-
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va Cuvinte care-ţi plac cel mai mult, Cuvinte ce-ţi carac-

terizează Mintea şi Sentimentul Inimii. Pe Acestea începe 

să le Cânţi în Gât ca o Cântare Continuă. Oamenii de as-

tăzi deja au intuit aceasta, că peste tot se aude Muzică, 

dar amarnic şi distrugător este că această Muzică este tot 

Negativă... Prin Gânduri Negative-Rele se Distruge Min-

tea-Creierul şi prin Cântări Negative-Desfrânate se Dis-

truge Conştiinţa-Inima-Sufletul. Şarpele Căderii din Rai 

are Două Capete, are un Cap şi în Coadă. Are Capul cu 

Otrava Minţii Negative-Omorâtoare şi Capul Coadă al 

Desfrâului-Afirmarea Căderii, Morfina Morţii. Noi Creş-

tinii Folosim Cuvântul-Cântare al Numelui Lui Hristos, 

Mântuitorul de Moarte. Prin Cuvântul-Numele Hristic 

Noi Înecăm Toţi Şerpii Minţii, Gândurile. Aşa Pronunţă 

Rar-Adânc-Prelung Numele Lui Iisus cel Hristic în care 

Toate Gândurile Minţii să se Odihnească, să se Purifice 

de toţi Şerpii-Microbii Bolilor. „Doamne Iisuse Hristoase 

Miluieşte-mă pe mine Păcătosul”. Pronunţă Doooooooa-

aaaamneeeee, cu O, A, E rostite cât mai Prelung şi la fel 

Iisuse şi celelalte Cuvinte până ce tot Mentalul tău s-a Li-

niştit şi s-a Îmbăiat ca într-o Baie de Foc. Respiraţia să fie 

lejeră fără sincronizarea cu Pronunţia, căutând să Uiţi de 

Respiraţie; altfel te încurcă sau faci Întinderi Respiratorii 

nocive. Respiraţia se va Regla de la sine. Caută însă o 

Respiraţie Lentă, Prelungă şi Adâncă.  

A Treia Optimizare-Desfundare este a Energiei Acu-

mulatorii din Centrul Gastric-Pântece. Al Treilea Sistem 

de Boli aici îşi are Originea. Mulţi Neglijează Acest Cen-

tru, de unde frecvenţa Bolilor Gastrice, cu tot apanajul 

Abdominal. S-a Relatat că al Treilea Fluviu-Râu care Iese 

din Oceanul Energetic din Inimă este Râul Energetic 

Acumulativ, ca Depunere a Energiilor în Organele între-
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gului Corp. Aceste Energii ne menţin Masa Fizică, Mate-

ria-Carnea Organelor. Ca să ai un Organ Anatomic Nor-

mal trebuie să dispui de Energii Acumulative normale. 

S-a relatat că şi aceste Energii sunt Energii Proprii, care 

Ies din Duhul Sufletului în Inimă şi totodată sunt Energii 

Rudenii pe care le Luăm din Cosmos-Natură-Har-Mediul 

Familiar. Deja se vorbeşte despre cele Trei Energizări: 1) 

Cosmizare prin Cap-Creier, 2) Telurizare şi Planetizare 

prin Membre Mâini şi Picioare şi 3) Harizare prin Centrul 

Gastric. 

28 

A. Tratamentul Bolilor Sistemului Energetic 

Acumulativ  

Prin Păcatele Inimii pierdem direct pe Dumnezeu. Prin 

Păcatele Minţii pierdem Comunicarea Informativă. Prin 

Păcatele Pântecelui pierdem „Împărtăşirea” cu Harul 

Energiilor, Strălucirea Energiilor, de unde zisa „Hara 

Ombilicală” a Pântecelui. Dumnezeu ca Fiinţă în Sine are 

şi o Strălucire Energetică de Mişcare de Fiinţă, numită 

Har-Energii Necreate. Şi Creaţia are la fel o Strălucire 

Energetică, numită la noi Aură. Sunt Trei Străluciri-Aure 

în Corpul nostru, ca Trei Culori: Aura Capului de un Ro-

şu Galben-Auriu, Aura Trunchiului-Inimii de un Gal-

ben-Verzui şi Aura Gastrică-Pântecelui de un Albas-

tru-Violaceu. Picioarele au o Aură spectrală Galben Aurie 

şi Mâinile o Aură Albastru Violaceu. Aceste Aure se în-

trepătrund şi dau Aura Generală a Corpului. Să nu se 

Confunde Această Aură Energetică proprie cu Aureola 

Divină a Sfinţilor ce este de Natură Divină prin Harul 
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Dincolo de Creaţie, în Mod Inconfundabil şi Neameste-

cat, de o Culoare Străvezie peste Aura obişnuită, de un 

Galben Violaceu Supraenergetic. 

S-a vorbit anterior despre al Treilea Flux-Fluviu Ener-

getic care Curge în Jos din Inimă, Energia Acumulativă, 

acea Energie Fizică-Minerală ce se face Carne, Masă Or-

ganică. S-a spus că fiecare Organ în parte este un Creier 

propriu, de unde zisele „Psihisme Organice”. Sufletul s-a 

văzut că este Trinitar, Eu-Conştiinţă, Duh-Memorie de 

Conştiinţă şi Spirit-Limbaj de Conştiinţă. De aici cores-

pondenţa Energetică, cea Mentală în analogie cu 

Eul-Conştiinţa, cea Vitală în analogie cu Duhul şi cea 

Acumulativă în analogie cu Limbajul Conştiinţei. Astfel 

Organele noastre sunt Instrumentele Vorbirii-Limbajului 

Energetic. Fiecare Organ „Cântă” o Anumită Melodie 

Energetică după specificul său. Harul Divin este Raţiunea 

Divină. La fel în noi Energiile Acumulative sunt Raţiuni-

le Informaţiilor Mentale concretizate ca Organe Funcţio-

nale. Fiecare Organ are Raţiuni-Funcţii proprii. Organele 

noastre sunt Maşini ce Execută Informaţiile Mentale şi 

Mişcările Vitale, în corespondenţă cu Mişcările pure din 

Suflet. Centrul Acestor Energii Mecanice este Centrul 

Gastric-Ombilical, zisa Hara, Centrul de Greutate al Cor-

pului. Mentalul este Centrul de Fixare energetică. Inima 

este Centrul de Mobilitate şi Ombilicul Centrul de Greu-

tate-Echilibru. De aici Practicile „Artelor Marţiale Aiki-

do” ce demonstrează „Puterea Energiilor de Greutate 

Gastrice-Ombilicale”. 

Ca Medicină Isihastă Acest Centru Energetic este de 

mare importanţă, aici fiind în majoritatea Bolilor o Blo-

care şi o dezechilibrare energetică majoră. Prin Acest 

Centru Organele Corpului Primesc Hrana Energetică, 
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odată din Inimă şi apoi din Mediu ca energie Cosmică, de 

Natură şi de Comuniune Socială. În zilele noastre când 

Relaţiile dintre Oameni sunt foarte Negative, tocmai Cen-

trul Gastric este direct Atins, de unde frecvenţa Bolilor 

Gastrice cu repercursiuni Hepato-Pancreatice, tocmai în 

Uzinele Energetice Organice. Piesele întregii noastre Ma-

şini Corporale sunt Organele. Dacă o Piesă nu mai merge, 

se blochează întreg Motorul. Căruţa noastră Corpul, Calul 

nostru este Bun de treabă doar dacă este Integru. Energii-

le Acumulative sunt cele care Hrănesc-Refac Energiile 

Consumate în Organe. Noi avem permanent nevoie de 

Energii Acumulative, ca putere de Mişcare şi ca Menţine-

re a Masei Organice, altfel Organele se atrofiază şi Mor. 

Energiile proprii Acumulative Vin din Inimă prin Sânge, 

dar vin şi din Creier ca Hrană Nervoasă şi din Mediu 

printr-un Cordon Nevăzut direct prin Punctul Ombilical. 

De aceea dacă se pune pe Pântece o Placă de Plumb şi se 

ţine Mult timp, toate Organele noastre se Ofilesc ca o 

Plantă fără Lumină. 

În Visurile noastre vedem „un Fir” care ne leagă de 

Corp. În Somn Energiile proprii din Organe se Reîntorc 

în Inimă de unde se Reînnoiesc şi se Rememorează. Noi 

percepem aceasta prin Mersul peste Ape prin visuri, când 

trecem Ape mari sau mici... Apa este Simbolul şi totodată 

realitatea Energetică a Inimii, în corespondenţă cu Ocea-

nul Energetic Vital şi totodată în analogie cu Oceanul Lu-

minos de Suflet direct, în corespondenţă cu Cerul Cosmic 

şi cu Spaţiul Naturii. Noi în Somn avem Percepţii ale 

Acestor Realităţi ale noastre prin Visuri în care ne Vedem 

de fapt pe noi înşine. Când Visezi Ape Murdare de fapt 

Vezi Energeticul Inimii Poluat şi Negativ, sau o Blocare 

de energie pe undeva, de unde semn că te Îmbolnăveşti de 
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ceva. Când Zbori pe Sus înseamnă că Energia Acumulati-

vă Ombilicală Urcă spre Cerul Inimii. Uneori Energia 

Gastrică în Somn nu se Duce Direct în Inimă, ci Planează 

în Jurul Corpului. Astfel, în Somnambulism Energia Gas-

trică stă un timp în afară, de unde Mersul pe case, pe lo-

curi Înalte... în Stări Patologice sau stări Parapsihologice 

se fac adevărate Dedublări, Ieşiri din Corp tocmai cu aju-

torul Acestor Energii Acumulative din Centrul Gastric. 

Energia Mentală Iese din Creier şi nu trece direct în Ini-

mă ca Somn, ci se Uneşte cu Energia Acumulativă Gas-

trică şi fac o Reconstituire de Corp Eteric care se poate 

Detaşa de Corpul Fizic ca o Dublură, în care Mentalul 

poate Funcţiona şi poate fi Purtat de Energiile Acumulati-

ve ca de un Semi-Corp. Mare Atenţie în aceste Stări, că 

se fac Rupturi atât Nervoase în Creier cât şi în Energiile 

Organice. În Viziunea Creştină, această Dedublare este 

Respinsă ca o „Artificialitate” vătămătoare. Este o încer-

care a Mentalului de a se face pe sine însuşi Suflet şi În-

locuitor de Suflet Adevărat. 

Ca Mistică pur Creştină, Dedublarea Suflet şi Corp 

este ca întreguri, pe când în Dedublarea Mental-Energeti-

că este o Dedublare în Interiorul Corpului, adică însuşi 

Corpul caută o Proprie Dedublare ceea ce înseamnă o 

Ruptură în Corp, o Ieşire din Integralitatea Corpului. Mis-

ticul Isihast nu face Magia Corpului prin Detaşările Ener-

giilor Corpului, ci face Mistica pură Integrală de Suflet 

Integral şi Corp Integral. În stările Mistice Isihaste Sufle-

tul Iese în Afara Corpului, Depăşeşte Corpul, nu ca o Ru-

pere de Corp ci ca o Dilatare-Întindere a Sufletului peste 

limitele Corpului, Corpul rămânând în Interiorul Sufletu-

lui. (vezi starea mistică în primele capitole din „Memorii-

le unui Isihast”). Sufletul ce ajunge la Reconştientizarea 
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de Sine Recapătă Capacitatea de întindere la Infinit, încât 

nu se Desparte de Corp, ci Depăşeşte Corpul, se întinde 

peste Corp ca o Plutire peste Corp, ca o Pătrundere prin 

Corp, ca o Mergere prin Cosmos şi Spaţiu, ca Penetrare 

de Vedere pur Sufletească. Unii sfinţi au văzut cum Su-

fletul în stările Mistice Iese în Afara Corpului prin Gură 

sau prin Inimă, dar nu se Detaşează propriu-zis de Corp ci 

se Întinde peste Corp, stare prin care Sufletul este Liber 

de Limitele Corpului şi are Stări de Conştiinţă pure de 

Suflet fără Barajele Mentale Corporale. În Dedublările 

Energetice Mentale, Energia Mentală din Cap se uneşte 

cu Energia Acumulativă Gastrică, fac un Fel de Corp Ete-

ric ce se Dedublează de Corpul Fizic, dar nu este Conşti-

inţă pură de Suflet ci tot Mental de Corp, un Paranormal 

Mental Energetic care în Ocultism se dovedeşte o adevă-

rată Sursă de Miracole Energetice. În Bolile Energiilor 

Acumulative Gastrice noi ca Medicină Isihastă trebuie să 

Descifrăm aceste Mecanisme ca să putem interveni acolo 

unde este nevoie. În Organele noastre este şi Reflexul 

Mental-Nervos şi Energeticul Vital-Inimă. Aşa este Un 

Complex Comunitar energetic. Dacă Energia Nervoasă 

este Dereglată, ca şi Energia Vitală în Organe, apar Deze-

chilibre de Energie Acumulativă care produc Leziuni 

Anatomice în Organe. Aceste Leziuni ne Sperie, pentru 

că Distrug direct Organul respectiv. Toate Leziunile şi 

Modificările de Masă Organică sunt Boli de Energii Acu-

mulative. Energiile Acumulative sunt Legate direct de 

Hrana Energetică. Toate Bolile acestea sunt bazate pe De-

ranjamentul Alimentaţiei, care este o dată Nervoasă, o da-

tă Vitală şi încă o dată Minerală-Fizică-Mâncare Materia-

lă. Prin Centrul Gastric ne Hrănim Nervos, Vital şi Ali-

mentar. Organele au Nervii lor prin Prelungirile Nervoase 
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ale Coloanei Vertebrale, dar au şi o Hrănire de Mental 

Nervos direct de Mediu. Prin Ombilic Noi avem o Reală 

Respiraţie de Energie Nervoasă de Mediu. Noi nu mai 

suntem conştienţi de aceasta, dar este cu adevărat. Noi 

Respirăm prin Vârful Capului, Respirăm pe Nas şi Respi-

răm prin Buric. Ştiinţa confirmă aceasta. Prin Buric noi 

ne Hrănim cu Energie Acumulativă de Mediu Cosmic, de 

Mediu Social-Relaţional, de Mediu Natural. Gastric ne 

Hrănim cu Mâncare. De aceea este o Practică a Misticilor 

să aibă Haine Largi, să nu poarte Fier pe Pântece sau alte 

Materiale ce împiedică Respiraţia Ombilicală. În Certuri 

şi Confruntări cu Semenii noştri sau cu unele Forţe ale 

Naturii, simţim presiune direct în Pântece, fapt care gene-

rează chiar Boli. Medicina deja categoriseşte Boala Gas-

trică drept Boală a Relaţiei. Tinerii noştri sunt Bolnavi în 

Masă de Stomac şi Intestine, tocmai datorită dezechili-

brului Respiraţiei Relaţionale Ombilicale, pe lângă Ali-

mentaţia anormală. Este un Blocaj şi o Înfundare Ombili-

cală chiar de la Naştere. În Bolile de Copii trebuie dată 

atenţie tocmai acestei Respiraţii Ombilicale Energetice. 

Cei Curajoşi şi tari fizic au Forţa tocmai în Respiraţia 

Ombilicală, zisa Hara, Puterea Forţei Fizice. 

Mulţi Intelectuali neglijează Acest Centru şi de aceea 

sunt Slabi şi fără forţă Fizică. Deci Bolile Acestei Energii 

Acumulative sunt Boli de Hrănire şi de Înfundare a 

Schimbului Energetic de Hrană. Să se dea atenţie astfel 

acestui fapt. În toate Bolile unde un Organ este Direct 

Atins, să se ia Măsurile acestui Specific de Hrănire. Şi 

noi ca Medicină Isihastă introducem aici Tratamentul Ali-

mentaţiei atât în plan Sufletesc cât şi Nervos până la gro-

siera Mâncare. Aşa ca Tratament General întâi se porneş-

te de la Desfundarea Circuitului Energetic care produce 
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Alimentarea. Se se vadă dacă Energia din Inimă merge 

până în Organe... Dacă Ai o Inimă Rea-Îngustă, ai şi un 

Sânge Toxic şi în Organe Ajunge o Energie Vitală Bolna-

vă şi Vătămătoare. Deci Atenţie ce faci, ce Trimiţi în Or-

ganele tale, o Hrană Vitală Bună sau Omorâtoare. Ia mă-

surile de rigoare. Apoi vezi ce Energie nervoasă din Cre-

ier trimiţi în Organe. Dacă ai o Minte Negativă, energiile 

Nervoase vor fi ca atare nocive. Fiecare Organ este o Re-

constituire de Creier în altă traducere. Vezi unde este în-

fundarea cea mai mare. Vezi dacă este o Scurgere prea 

mare de Energie în Sex, sau în Creier printr-o Surescitare 

anormală, sau în Inimă prin Sentimente explozive. Vezi 

dacă Circuitul Energetic Gastric este normal, adică de la 

Inimă direct în Centrul Gastric şi din Centrul Gastric di-

rect în Inimă. De obicei la noi este un Circuit Ocolit, Că-

derea din Rai generând această abatere. Aşa din Centrul 

Gastric Energia Acumulativă trece în Organe şi din Or-

gane în loc să se reîntoarcă în Inimă se Duce în Sex unde 

în mare se Scurge şi doar o Parte Urcă pe Coloana Verte-

brală în Creier unde şi aici este Consumată de către Gân-

durile Nocive iar în Inimă ajunge prea puţin... Ce mai 

străbate direct prin Sânge mai ajunge şi în Inimă. De ase-

meni Energia Acumulativă Luată direct de afară prin Res-

piraţia Ombilicală trece în Organe, dar imediat este Fura-

tă de către Sexul în Hiperfuncţie, care nu o mai lasă să 

ajungă în Organele Superioare, mai ales Plămâni şi Glan-

dele Gâtului, de unde desele afecţiuni respective. Deci ca 

Terapie este nevoie să se ţină cont de aceste Circuite 

energetice. Apoi este Hrănirea prin Mâncare. Aici este de 

mare importanţă să facem nişte precizări aparte. În capi-

tolul „Postul” vom vorbi mai pe larg. 
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B. Sacro-Terapie 

Prezentăm aici al treilea Mod de Desfundare-Optimi-

zare Energetică. Pe lângă Tratamentele clasice, de Medi-

caţie naturală sau artificială, ale Bolilor diagnosticate de 

către Specialişti, Medicina Isihastă indică şi Modul său 

Specific. Aşa s-a intuit „O Practică Medicală Psiho-Fizi-

că” cu nişte Exerciţii proprii de Mobilizare a Energiilor 

Acumulatorii şi Repunere a lor în Circuitul Normal. Zil-

nic pe Nemâncate, cu Intestinele Golite de reziduuri prac-

tică încordări lente ale Diafragmei şi cu menţinerea încor-

dării fă în specific pur Creştin Aplecări numite Închină-

ciuni şi Metanii. La început stai în genunchi şi cu încor-

darea Diafragmei pe expiraţie apleacă-te cu Fruntea jos şi 

la inspiraţie ridică-te, menţinând încordarea Diafragmei. 

Aceasta va realiza un Masaj al Organelor Interne abdomi-

nale. La fiecare aplecare şi ridicare Asociază Rugăciunea 

ca Energia Divină să Purifice Organele. Conştientizează 

că Inspiri şi Expiri prin Diafragmă şi prin toate Organele, 

ca o Baie Energetică, cu apă şi Lumină energetică. Împli-

neşte aceasta la început de zece ori şi apoi până la o Sută. 

Zi şi Rugăciunea „Doamne Miluieşte-mă”. Fă aceasta în 

mod lent. La început parcă ameţeşti, dar încetineşte ritmul 

cu pauze uşoare. Apoi Relaxează Diafragma şi Conştienti-

zează Centrul Plexului Solar de sub Inimă, sub coastele in-

ferioare. Fă câteva închinăciuni cu încordarea Acestui 

Punct, cu Ridicarea Energiilor spre Inimă până simţi în Ini-

mă că se Ridică şi se Revarsă Energia Abdominală ca un 

Râu în Mare, unde se Linişteşte şi se Odihneşte. 

Şi din Inimă Conştientizează că Marea de Apă Ener-

getică se Absoarbe de către o Supra-Mare a Sufletului, 

„O Lumină Imensă Dincolo de Toate Energiile”. Stai un 

timp în această Baie de Lumină Transcendentală şi apoi 
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fă Reîntoarcerea în Inimă şi din Inimă Conştientizează 

cum se Revarsă iarăşi în Abdomen şi în toate Organele. 

Mare atenţie să nu laşi Antrenarea Căldurii Energetice să 

Alunece în Jos spre Sex, unde tinde să se Scurgă ca pe un 

Canal de Aruncare. Practică acest Exerciţiu Medical Îm-

pletit totodată cu Sufletul, ca Legătură Energetică între 

Suflet şi Corp cât şi ca Restabilire a adevăratului Circuit 

Energetic. De obicei Energiile Abdominale nu Urcă spre 

Inimă, ci se Coboară spre Sex unde caută o Scurgere, de 

unde Viciul unei Consumări şi unei Acumulări Nepotolite 

de Energie. Sexul Scurge permanent Energie şi Abdome-

nul Cere permanent Hrănire cu Energie. Aşa are loc o Su-

prasolicitare Organică Abdominală, după care apar şi De-

reglări Funcţionale până la Leziuni, ca Ulcer Gastro-In-

testinal. Sexul însă Fură permanent Energii şi nu-i pasă că 

Organele sunt deja slăbănogite, de unde Epuizarea Orga-

nelor Bolnave până la distrugerea lor. La Tineri mai ales 

este Acest Viciu de Furt Energetic de către Sex. De aceea 

Tinerii în Special să facă Desfundarea Energiilor spre Ini-

mă şi Oprirea-Ferirea Energiilor Organice de a se Scurge 

în Sex. Aici Regimul Alimentar este de asemeni de mare 

Importanţă. S-a vorbit despre Mâncăruri Explovize şi 

Mâncăruri Acumulative. Toate Mâncărurile Omorâ-

te-Fierte şi de Origine Animală sunt Alimente Explozive, 

care nu se Depun în Organe ci doar Trec fugitiv prin Or-

gane şi apoi Explodează în Sex, sau în Creier printr-o 

Agitaţie Nervoasă permanentă. De aceea cei Agitaţi-In-

stabili sunt totodată şi Epuizaţi Energetic Organic. Singu-

rul Remediu este Renunţarea la Alimentaţia Explozivă şi 

Adoptarea celei Acumulative, ca Mâncare Nefiartă, cu 

puţine Lactate şi Brânzeturi tot Nefierte, fără Dulciuri 

Rafinate şi Grăsimi animale. La capitolul „Postul” vom 

oferi toate datele. Cine are Urechi de Auzit să Audă... 
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A. Postul, Miracolul Echilibrării Energetice 

Despre acest subiect ar trebui să se scrie o Carte în-

treagă. Noi aici consemnăm partea noastră ca Medicină 

Isihastă şi Sacro-Terapie. Şi ca să nu ne mai repetăm cu 

cele spuse până aici, vă rugăm să recitiţi cele anterioare şi 

să vă fixaţi bine noţiunile de bază.  

Noi redăm schematic problema Postului astfel. 

Corpul nostru este un Complex de Energii: 1) Proprii 

şi 2) de Mediu, într-o Globalitate Individuală şi Unitate 

Personală. Energiile Proprii Ies-Emană din Sufletul nos-

tru, întâi în Inimă de unde se Triplează.  

Aşa sunt: 

– Energii Informatice-Mentale care urcă în Cap-Creier 

şi se prelungesc pe Coloana Vertebrală. 

– Energii Vitale care rămân în Inimă şi se ramifică 

prin Sânge. 

– Energii Acumulatorii-Fizice din Organele Corpului. 

– Energiile Moştenite-Cod Genetic de la Părinţi.  

Mai pe scurt sunt Energiile Esenţiale ale Corpului nos-

tru, ca Energii Directoare, Formatoare şi Depunătoare.  

Cele de Mediu sunt: 

– Energiile Harice Divine care Pătrund prin Inimă Direct, 

– Energiile Cosmice care pătrund prin Vârful Capului, 

Energiile Îngereşti sau Malefice, 

– Energiile Planetare, ale Naturii, care pătrund prin 

Respiraţia Pulmonară şi Gastrică, 

– Energiile de Mediu-Social care pătrund prin Frunte 

şi Centrul Gastro-Ombilical. Împletirea Energiilor Esen-

ţiale proprii cu cele de Mediu dau Globalitatea Corpului 

nostru.  
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Să ne conturăm clar Configuraţia Realităţii noastre Su-

flet şi Corp. Sufletul este partea Fiinţială Substanţial-Spi-

rituală, Realitatea noastră de bază. Corpul este partea 

energetică a Mişcărilor de Suflet, ca Har-Strălucire de 

Mişcare de Suflet. Corpul nu este o Dublură şi nici un 

Adaos, ci este o Emanaţie Naturală a Viului Mişcător de 

Suflet. Corpul Energetic este Un Semi-Viu Mecanic care 

doar în Întrepătrundere cu Viul Adevărat de Suflet devine 

Viu Biologic propriu zis. Viul Mecanic este un Mental 

Mecanic de Legi şi Combinaţii Chimice. Materia Nebio-

logică este un astfel de Semi-Viu Mecanic cu Mişcări 

Mecanice Fizice dar fără Viaţa propriu zisă. Doar ca îm-

pletire cu Sufletul se face Semi-Viul Mecanic, Viul Psi-

ho-Energetic Biologic pe care-l ştim noi.  

Psihologia ca Ştiinţă are două Orientări: 1) Idealistă, 

ce consideră Calităţile de Suflet ca Suportul Mentalului 

Mecanic Fizico-Chimic din Organele Corpului; 2) Mate-

rialistă, ce consideră ca bază întâi Mentalul Mecanic Fi-

zico-Chimic, care acesta ar produce apoi şi manifestări 

zise Psihice, ca efecte. Mai este şi un Semi-Idealism ce ia 

în considerare Sufletul nu ca Fiinţă Substanţial-Spirituală, 

ci ca un simplu Principiu zis Spiritual care se Evidenţiază 

apoi prin Mecanicul Fizico-Chimic, ca Devenire-Evoluţie 

a Principiului Spiritual. Metafizica pur Creştină le Com-

pletează pe celelalte cu Revelaţia Integrală. Aşa arată că 

Sufletul este o Realitate de Sine, o Substanţă Fiinţial-Spi-

rituală Deplină care are deja Viaţă şi Mişcare pur Fiinţia-

lă, cu Limbaj total în Sine, ca manifestare în Sine şi de 

Sine, fiind nedemn ca Fiinţa Spirituală să aibă o Manifes-

tare Contrară şi de Negaţie de Sine cum este Materia. Ma-

teria nu este Manifestarea Spiritului, ci Manifestarea Ma-

nifestării Spiritului. Viul şi Mişcarea pur Spiritual-Fiinţia-
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lă cu Limbajul său Arhetipal-Deplin se Prelungeşte şi se 

Traduce apoi în zisul Viu Mecanic din Energii-Materie. 

Energiile-Materia nu sunt Manifestarea directă a Spiritului, 

că atunci Materia este Negarea Spiritului, ceea ce ar însem-

na că Spiritul are Mişcări-Manifestări de Auto-Omorâre. 

Materia nu este Negarea Spiritului, ci este Afirmarea 

Mişcărilor Spiritului, nu a Spiritului însuşi. Aici se încur-

că Filosofii. Spiritul ca Fiinţă Substanţială Deplină are 

Afirmarea în El însuşi, prin Limbajul şi Viul de Sine pur. 

Dar totodată mai are încă o Afirmare a Viului de Suflet, 

ca Energii Corp. Energiile Corp nu sunt Afirmarea şi nici 

Negarea Spiritului, ci Afirmarea Mişcărilor în Afară ale 

Spiritului. Materia nu se înrudeşte Direct cu Sufletul, ci 

cu Mişcările deja existente ale Sufletului. Materia are în 

Sine Informaţiile de Mişcare de Spirit, nu însuşi Spiritul. 

De aceea în Energii-Materie Vezi Urmele Spiritului nu 

însuşi Spiritul, care este Esenţă pur Spirituală. Cunoaş-

terea Spiritului se face Direct de la Spirit la Spirit, nu prin 

Intermediul Materiei. Materia este Corolarul-Strălucirea 

Spiritului în Afară şi Dincolo de Sine, ca Raze de Sine, ca 

Proiecţii de Sine. 

Substanţa Energetică Materială nu este o Substanţă 

prin Sine însăşi cum vrea să o facă Ştiinţa, ci este o Sub-

stanţă ce Emană din Mişcările Spiritului şi depinde de 

Acestea, de unde Relativitatea Materiei, fără ca aceasta să 

fie Contrarul Spiritului. Vă rugăm să fiţi puţin atenţi aici 

ca să înţelegeţi Metafizica pur Creştină. Fiinţa-Sufletul 

este Indestructibilul care nu se Rupe sau Fragmentează, 

dar care are în Sine Viaţă şi Limbaj pur Fiinţial. Energiile 

nu sunt Fiinţă Transformată, ci Emanaţii ale Mişcări-

lor-Viului de Fiinţă. Aşa Materia nu este Manifestarea Fi-

inţei însăşi, ci Manifestarea Manifestării-Mişcării deja a 
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Fiinţei. Fiinţa-Sufletul este Viul Triadic Pur Fiinţial, Con-

ştiinţa-Odihna, Duhul-Mişcarea, Spiritul-Repausul. Şi 

Acest Arhetip apoi se Prelungeşte ca Energii ce sunt de 

asemeni Triple, Energii Informatice-Mentale, Energii Vi-

tale-Mişcătoare, Energii Acumulative Depunătoare. Acest 

Complex Triadic Energetic este Corpul nostru, Altfel 

spus, un Sistem Nervos Mental, un Sistem Energetic Vi-

tal şi un Sistem Organic Anatomic. 

Şi acest Corp este în Legătură cu Sufletul prin Mişcări-

le-Proiecţiile Viului de Suflet. Corpul nostru este Produ-
sul Energetic al Mişcărilor Sufletului Nostru, ca Emana-
ţie-Strălucire a Viului pur de Suflet preexistent Corpului. 

Dacă Sufletul nostru nu se mai Mişcă Normal atunci şi 
Energiile Corpului nostru vor fi Anormale şi Bolnave. De 
aici Medicina Isihastă a Corespondenţei Suflet şi Corp, o 

Boală de Suflet generând o Boală de Corp, în Potenţare şi 
Influenţă reciprocă. Corpul nostru este un Corp Născut şi 
Moştenit de la Părinţii din care ne Naştem Trupeşte, dar 

care se Configurează totodată după Chipul Sufletului nos-
tru. Corpul nostru Seamănă cu cel al Părinţilor şi totodată 
are Specificul personal al Chipului Sufletului nostru. Noi 

Moştenim de la Părinţi Modelul-Arhetipul Corporal ca 
Înrudire cu Părinţii, dar totodată Corpul este înrudit direct 
cu Chipul Personal al Sufletului nostru. Ca Viaţă Proprie 

Sufletul Nostru Personal se Impune apoi peste Moştenirea 
Părinţilor noştri. Aşa Corpul nostru are Tendinţele Părin-
ţilor, dar este sub Comanda Sufletului nostru care va Do-

mina pe cele Părinteşti sau le va Denatura. Aici este Ca-
pacitatea noastră de a Prelungi pe Cele Bune Moştenite, 
sau de a Strica cu totul pe cele Moştenite. Deci să ne fi-

xăm bine Realitatea. Corpul nostru este în fond Indivi-
dualitatea Energetică a Mişcărilor Personale ale Sufletu-
lui nostru şi Acest Individual-Personal dă Contur Celor-



198 

lalte Energii Moştenite sau de Mediu ca Împletire. Să pri-
cepem clar aceasta ca să descifrăm apoi ce este Postul de-

spre care vorbim. În mod normal noi ne Producem prin 
Mişcările Sufletului nostru Propriile Energii, care apoi se 
împletesc cu Cele de Mediu. Dar după Căderea din Rai 

noi pierdem capacitatea de a ne Mişca cu Sufletul Conşti-
enţi şi aşa noi cei Păcătoşi şi Urmaşi ai Căderii nu ne mai 
producem Energiile Corpului în deplină Conştienţă, încât 

avem un Deficit continuu de Energii Corp. Acest Deficit 
de Energii îl Compensăm prin Hrănirea din Energiile de 
Mediu. Aşa noi Cădem în Devorarea Energiilor de Mediu 

prin Mâncarea grosolană. În Rai noi eram ca şi acum, 
Corp cu toate Organele, dar un Corp Echilibrat şi Normal 
Energetic. Organele nu erau Umplute cu Mâncăruri Rezi-

duale, cu Mâncăruri Moarte, fiind un Schimb Energetic 
atât cât era nevoie. După Căderea din Rai nu mai este 
acest Control şi aşa apar Hiperfuncţii Organice de Sucuri 

Digestive şi de Prefaceri, cu noi Schimburi până la modi-
ficări de legături energetice. Din Suflet nu se mai Primesc 
Noi Energii şi Energiile Emanate nu se mai Întorc în Miş-

cările Sufletului să se Reînnoiască, apărând astfel Energii 
Rupte-Reziduale şi Contrare-Nocive, până la Omorârea în-
tre Energii, ca Arderi şi prefaceri Chimice Anormale. Fi-

ziologia Corpului nostru astfel se Complică şi se Dezechi-
librează până la Bolile ştiute. Dacă înţelegem aceasta, pu-
tem să ne dăm seama ce importanţă are Intervenţia Postu-

lui, ca Oprire a Dezechilibrului Energetic şi Refacerea lui 
aşa cum este Normal. Ca Normalitate Corpul nostru se 
Hrăneşte direct din Mişcările Sufletului nostru, din Energi-

ile Harice Divine şi din Celelalte Energii de Mediu. 

În Bolile noastre acest Proces se Rupe. Deci să Vedem 

Unde este Ruptura ca să ştim unde să intervenim. Postul 

este însă Prima Pregătire de Intervenţie. Ca să putem Lu-
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cra într-o Apă trebuie mai întîi să Oprim Apa. Postul ca 

Origine este considerat în „Interzicerea” pe care o face 

Dumnezeu încă din Rai, să nu se Mănânce din Pomul Bi-

nelui şi al Răului: „dacă veţi Mânca veţi Muri”. Înfricoşă-

toare avertizare... Dumnezeu nu Interzice Cunoaşterea 

Vieţii, cum zic unii, ci Interzice Negarea-Moartea-Cu-

noaşterea Negativă. Dumnezeu vrea să ne Scutească de 

Oribila Experienţă a Morţii şi a Suferinţei. Oare nu este în 

drept să facă aceasta?... Negarea-Omorârea-Suferinţa-De-

structurarea sunt un Act Străin de Dumnezeu care este 

Viaţa în Sine Nemuritoare. Diavolul Inventează această 

Oribilă Inversare a Realităţii şi aşa Dumnezeu Vrea să-l 

Scutească pe Om să nu cadă în Aceeaşi Eroare... De aici 

Postul ca Oprire a Negativului, a Morţii. Noi vrem o Li-

bertate a Morţii deşi apoi ne plângem de ce vine Suferinţa 

Morţii... Libertatea Morţii în fond este Anti-Libertate, 

căci ce Libertate este aceea de a te Auto-Distruge? Robit 

de Distrugere, cum mai eşti Liber?... Aici Diavolul se În-

curcă în Logică printr-o Anti-Logică pe care o face Logi-

ca Negării. Aici Postul este Logica Negării Negaţiei. Da-

că Negarea pare să fie Liberă a Nega şi Negaţia are Liber-

tatea de a Reafirma ceea ce Neagă Negaţia, Această Re-

afirmare este Postul. Căderea din Rai ne aduce Ruperea 

de Sufletul nostru şi tot felul de Ruperi Energetice în Cor-

pul nostru, de unde Anomaliile respective. Noi ne Hrănim 

Corporal în Trei Moduri, ca Hrană Mental-Informatică 

din Conştiinţa Sufletului nostru, din Energia Inteligentă 

Cosmică Spirituală Îngerească şi a Sfinţilor (Energie Inte-

ligentă în care se amestecă şi energii diavoleşti), ne Hră-

nim din Informaticul Naturii şi din Informaticul Social, 

tot acest mod fiind Hrană zisă „Solară”. Noi fără Soare şi 

Lumină nu putem Trăi. Lumina ne Hrăneşte însă şi Men-
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talul şi Nervii noştri. Dar nu numai Lumina Soarelui Pla-

netar, ci şi Lumina mai Subtilă, care este Lumina Menta-

lă-Informatică. Noi avem mari deficienţe în acest sens, 

cât şi anomalii. De aceea este un Post de Energii Men-

tal-Informatice. Aşa este: „Post mental, Post Vital şi Post 

Fizic”. Prin Post Mental Oprim toate Informaţiile Menta-

le Negative, nu mai admitem Hrană Mentală „Fiar-

tă”-Omorâtă-Prefăcută. Mintea noastră este Intoxicată cu 

tot felul de Informaţii Nocive care ne-au Dezechilibrat 

adevăratul nostru Circuit Mental. Să dăm atenţie serioasă 

acestui Fapt. În Creierul nostru Energiile Mentale nu sunt 

Simple Informaţii Sugestive-Abstracte, ci Energii Obiec-

tive care odată Intrate în Creier lucrează de la sine, se fac 

Energii care Modifică Circuitul şi Compoziţia Chimică a 

Organului Creier. Energiile Mental-Informative sunt tot 

Energii Materiale, care odată Ingerate de către Creier se 

fac Substanţă Informatică care ne produce Stări Menta-

le-Nervoase reale. Noi ne plângem că avem în Cap Gân-

duri Rele-Pătimaşe, porniri Nervoase incontrolabile... Da, 

acestea sunt pentru că în Creier Intră permanent Energii 

Mentale care ne produc astfel de Gânduri. Noi nu Gân-

dim doar ce Vrem noi, ci Gândim ce Mâncăm, ce Simţim, 

ce se Mişcă în Organe... În anumite Boli Psihice apar Fe-

nomene de Posedări ale „Acestor Mentaluri Independen-

te” şi Dedublate. Acestea nu sunt simple Ficţiuni ale unei 

Minţi Bolnave, ci sunt şi Energii Obiective Mental-Infor-

mative care au Intoxicat material Creierul şi Nervii Orga-

nelor. Mentalul nostru nu este doar „Gând Abstract” şi 

„Idei”, ci este şi o Energie Materială Mentală ce are în Ea 

Informaţii care se Desfăşoară în Creier şi Nervi ca „Ban-

da de Magnetofon” cu tot complexul Mental. Ne mirăm 

uneori de unde apar în Noi Informaţii Negative la Care 
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nici nu ne-am gândit. Nu le-ai Gândit, dar te-ai Hrănit cu 

Energii Mentale Negative şi acestea se Reproduc apoi în 

Creierul şi Nervii tăi. Zic cei „Vechi” să fugi de „Locul 

celor Răi” şi pe Scaunul celui Rău să nu te aşezi, că te In-

fectezi cu Energii Informatice Rele care apoi produc în 

Creierul şi Nervii tăi Gânduri Asemănătoare Rele. Spu-

ne-mi cu cine te Însoţeşti ca să spun ce Gândeşti, zice o 

vorbă. Aşa este. Mentalul şi Nervii noştri sunt ca o Bandă 

de Magnetofon care înregistrează fără Conştiinţa noastră 

Informaţii de Mediu care apoi se Reproduc în noi. Trebu-

ie să învăţăm practic cum să ne Apărăm de Aceste Ener-

gii Negative Mentale pe care le Respirăm vrând nevrând. 

Aici Postul este folositor, ca Post Mental, de Retragere 

din Medii Rele. De aceea celor Bolnavi Mental le face bi-

ne Schimbarea Mediului în care trăiesc. Familiile care au 

Bolnavi Mental să fie atente, să înceapă ele însele o Puri-

ficare şi Dezintoxicare de Energii Mentale Negative. Cer-

turile, Ura, Confruntarea-Contrarierea să fie evitate pen-

tru că Descarcă în ambianţa Casei Energii Informatice 

Negative care se fac Mediu Poluant de menţinere a Bolii 

Mentale. Sunt Unele Case care te „Îmbolnăvesc de 

Nervi”... Nu este doar o afirmaţie gratuită, ci un adevăr. 

Faceţi Dezintoxicarea Casei dumneavoastră de Aceste 

Energii Mentale Nocive şi Diavoleşti (căci şi Diavolul 

emite energii rele), cu Postul de Orice Hrană Informatică 

Rea, cu Slujbe Religioase Anihilatoare de Informaţii Ma-

lefice, cu Stări Mentale Bune şi Armonioase. Cei Bolnavi 

să se silească să-şi formeze ei înşişi „Mediile de Vindeca-

re” din casa lor şi din Locul unde sunt. Postiţi de toate 

Energiile Negative Mentale prin Oprirea Muzicii Rele, 

prin Oprirea Discuţiilor în Contradictoriu, prin Formarea 

în Casă de „Colţuri Sfinte”, ca Mic „Paraclis” cu o Can-
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delă şi Icoană unde puteţi să vă găsiţi Refugiul şi Linişti-

rea atunci când vă Bântuie Gândurile Rele. Nu admiteţi 

nici Obiecte care au în ele Informaţii Negative, că acestea 

Emană Energii Negative independent de noi. Ştiinţa începe 

să înveţe şi să primească multe Observaţii Vechi-Bătrâ-

neşti. La fel, Postul Vital de toate Vibraţiile Vitale Nega-

tive vătămătoare. Aici intră Aerul Infectat, Mirosurile Ne-

curăţeniei şi Neigienei, ca şi Mirosurile pe care le gene-

răm noi din Corpul nostru. Animalele şi Plantele ne Simt 

cel mai mult Aceste Energii Vitale Rele prin Miros. Noi 

lăsăm în jur şi după noi Energii Vitale potrivit cu Sănăta-

tea noastră. Dacă suntem Bolnavi avem Emanaţii de 

Energii Vitale Bolnave. Medicina a sesizat aceasta. Noi 

trebuie să găsim Modalităţi de Apărare, de Rezistenţă şi 

de Dezintoxicare. Cel mai teribil Mijloc este Postul. Dacă 

te Obişnuieşti cu Postul Conştient în Tine de Energii 

Mentale Rele, şi în Medii Rele vei fi Imun şi Rezistent, 

fără efecte asupra ta. La fel dacă te obişnuieşti cu Postul 

de energii Vitale, prin Igienă Corporală, prin Sentimente 

Curate. Descărcările Nervoase Rele Produc Energii Men-

tale Nervoase. Descărcările Sentimentale Rele produc 

Descărcări de Energii Vitale Nocive. Aşa Posteşte de 

Aceste Descărcări şi nu Infecta Aerul şi Mediul. Descăr-

cările Nervoase din Desfrâu provoacă în casele noastre o 

Poluare de Energii Nervoase Mentale foarte nocive. Unde 

este o Casă Desfrânată toţi sunt Nervoşi-Certăreţi-Mâni-

oşi. Unde este o Casă cu Mirosuri Urâte acolo este o In-

fectare cu Energii Vitale, generate în special de Senti-

mente Necurate, de Ură şi Duşmănie, de Îngustimea Ini-

mii şi de Egoism exagerat. După Miros, Animalele şi 

Plantele stabilesc ce fel de Inimă şi Suflet ai. Cu „Arma 

Postului” poţi face o „Reechilibrare”. Posteşte-Înfrânea-
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ză-te de la Gânduri Rele şi de la Desfrâu. Posteşte de 

Sentimente Rele şi Egoism şi vei face din Casa ta un Me-

diu de Sănătate. Însă cea mai groaznică Poluare o avem 

prin Mâncare. După Mirosurile Mâncării şi Băuturii poţi 

spune câtă Sănătate ai. Aici Postul este de o Valoare ines-

timabilă. Cine nu Posteşte de la Mâncare nu Ştie ce este 

Tratarea Bolilor. După Căderea din Rai, apărând Deficitul 

de Hrănire din Suflet şi din Energiile Cosmice şi Harice, 

cădem în Devorare de Energii Grosiere-Materiale. Sufle-

tul Despărţit de Dumnezeu devine un Orb şi un Rahitic 

care din cauza Slăbiciunii sale nu mai Vitalizează Corpul. 

Aşa Corpul caută Compensaţia în Mâncarea Materială. 

Dar Încărcarea cu Mâncare Materială este Anormală, pen-

tru că nu Hrăneşte tot Corpul, ci doar o parte. Doar partea 

Carnală fizică, celelalte Energii rămânând în veşnică Ina-

niţie, de unde Hiperdezvoltarea Părţii Carnale în detri-

mentul Vitalităţii adevărate şi Energiei Mental-Informati-

ve normale. Noi ne Naştem cu un Corp de la Părinţi deja 

Bolnavi cu Deficite Energetice, şi Vitalitatea noastră cea 

Nouă greu Străbate. 

Organele noastre sunt îmbâcsite de Toxine şi depuneri 

anormale, Mentalul-Informaticul nostru este deja Dere-

glat şi Vitalul nostru este pe jumătate paralizat... De aici 

Medicina trebuie să înceapă Terapia adevărată. Se fac 

mari greşeli că se Hrănesc bieţii Copii şi aşa Bolnavi cu 

tot felul de Alimente tot Bolnave care le agravează Boala. 

Se apelează la Medicaţie Chimică ce dizolvă o parte din 

toxine, dar pe altă parte Intoxică şi mai mult Corpul. Aici 

este Valoarea Alimentaţiei şi Sacro-Terapiei, care are în 

vedere Dezintoxicarea şi Refacerea Circuitelor Energetice 

Normale, prin Restabilirea Legăturilor dintre Suflet şi 

Corp, dintre Energiile Proprii şi Energiile de Mediu. Pos-
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tul trebuie aplicat de când eşti Copil. Vom vorbi despre 

Medicina Copiilor într-un capitol aparte. Ca adulţi trebuie 

să dăm importanţă şi mai mare Postului. Nu mâncaţi, Fra-

ţilor, tot ce vă iese în cale, căci vă introduceţi în Orga-

nism o Moarte Sigură. Postul este Opreliştea de a Ingera 

Mâncăruri Bolnave şi nocive, chiar dacă sunt Gustoase.  

Aşa sunt câteva Trepte ale Postului: 

1) Mâncarea doar de Alimente Naturale, nefierte, ne-

prefăcute; 

2) Mâncarea de Alimente doar de Origine Vegetală cu 

Lactate tot nefierte dar puţine şi cu zile fără acestea; 

3) Mâncare cu Alimente jumătate Fierte, jumătate Ne-

fierte;  

4) Mâncare şi cu Carne.  

Apoi este Postul Total fără nici un Aliment, de la o zi 

la Câteva Zile, după rezistenţă. Mai este un Post Interme-

diar de mare Valoare, cu Hrană de un Singur Aliment la o 

masă, o perioadă anume de timp, dar intercalat Fiert cu 

Nefiert, altfel se fac mari carenţe Vitaminice. Ce se În-

tâmplă în Post?... Întâi se face o Alertă în Organe, care nu 

mai primesc Hrana obişnuită. Această alertă Redeşteaptă 

Inteligenţa-Mentalul Organic care Rememorează Funcţiu-

nile Organice, ca Simţ de Conservare, Consumându-se 

aşa Rezervele Energetice cele mai proaste şi mai Rezidu-

ale, făcându-se astfel deja Dezintoxicarea Organică. Dacă 

ţinem un Post mai îndelungat, această Dezintoxicare este 

mai puternică, până la debarasarea de toate Toxinele Or-

ganice. Totodată Postul Redeşteaptă Nevoia Organică de 

Legătură cu Alte Energii Hrănitoare. Când eşti FIămând 

„Tragi cu Ochiul la Vecinul” să vezi dacă nu poţi Primi 

ceva... Chiar te Umileşti şi Cerşeşti... Aşa Organele se 

Smeresc şi Caută Legătura Uitată cu Energiile Luminoase 
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Cosmice, cu cele ale Naturii... Aşa se Desfundă-Restabi-

leşte Reţeaua de Comunicare Energetică Normală a Orga-

nelor cu Mediul Energetic. Începem să ne Hrănim prin 

Respiraţie-Inspirarea Aerului, Cale de obicei Înfundată. 

Începem să ne Hrănim prin Energii care intră Direct prin 

Vârful Capului, prin Inimă, prin Centrul Ombilical, prin 

Piele şi prin tot Corpul. Aşa Sfinţii ajung după Posturi în-

delungate la această Hrană directă. În Rai era această 

Hrană Directă – cea Gastrică fiind la Minimum, de unde 

lipsa de Reziduuri în Starea de Rai. 

Sfinţii Reduc în mod Intenţionat Hrana Gastrică, toc-

mai pentru Restabilirea| Hranei Directe. Noi însă, cei 

Obişnuiţi, ne Complacem cu Hrana Alimentară grosieră 

Gastrică. Dar să nu uităm de Miracolul Postului care ne 

Restabileşte adevăratul Circuit Energetic. Postul Ali-

mentar ne Purifică şi Energiile Mentale şi pe cele Vitale. 

În Post Gândurile Negative se atenuează şi cele Vitale 

Distrugătoare se îmblânzesc. Noi de obicei avem Gânduri 

pe Măsura Alimentaţiei din Memoriile-Informaţiile Mân-

cărurilor pe care le ingerăm. Orice Aliment are o Memo-

rie proprie care intrată în Organele noastre se Reproduce. 

Dacă mănânci Carne de Oaie şi Vacă, începi să ai Memo-

rii ca atare... dac[ mănânci Carne de Porc, la fel... Spu-

ne-mi ce Mănânci ca să-ţi spun ce Simţi şi ce Gândeşti... 

Trebuie să luăm în seamă cu sinceritate aceste realităţi 

care se Răzbună pe noi fără milă şi ne Îmbolnăvesc până 

la distrugere sigură. Postul este un Valoros Remediu de 

Restabilire şi Rememorare a adevăratelor Energii. Diavo-

lul a Inversat şi a Negativizat Memoriile Adevărate, iar 

Postul le Readuce la Normal, de unde Postul este Reveni-

rea la Starea de Înger. 
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B. Sacro-Terapie 

Începe Postul de la Suflet. După Căderea din Rai, Iubi-

rea Sufletului o facem Ură, Dragostea o facem Ucidere şi 

Dăruirea o facem Egoism. Aşa Posteşte şi cu Sufletul, nu 

te mai hrăni cu Ura, cu Duşmănia, cu Închistarea şi Ego-

ismul. Opreşte aceste Negativuri de Suflet şi Restabileşte 

Legătura directă cu Dumnezeu prin care să Reconştienti-

zezi Conştiinţa ta de Suflet Trezit la adevărata Viaţă Cu-

rată şi Luminoasă. Doar în această Măsură se vor Emana 

apoi în Corpul tău Noi Energii Bune esenţiale, care le vor 

Înlocui pe cele Rele şi vor Revitaliza tot Corpul tău. Înce-

pe cu| Rugăciunea Minţii, ca Post de Conştiinţă, Oprind 

Mintea în Conştiinţa Iubirii de Dumnezeu care este mai 

mare decât toate Gândurile posibile. Începe cu Pocăinţa 

de Suflet-Inimă care este Postul de Duh de Suflet, prin 

care Opreşti Răutatea Sufletului. Pocăinţa Sinceră faţă de 

Dumnezeu este Revitalizarea Întregului Suflet, ca Pogo-

rârea Sfântului Duh care Curăţă Duhul de Suflet şi-i dă 

Noi Puteri de Suflet, Puteri ce se prelungesc apoi în Corp 

şi Revitalizează tot Biologicul. Nu Neglija Acest Trata-

ment de mare Valoare, care este Temelia Tratamentelor 

următoare diverse. Tratamentul Religios este un Trata-

ment tot aşa de Obiectiv ca şi cel Medical. Dumnezeu 

este o Realitate Obiectivă, nu simplă Sugestie, şi aşa Tra-

tamentul Religios este Real şi faptic, atât în Suflet cât şi 

în Organele Corpului. Nu neglija Spovedania ca Descăr-

carea Conştiinţei de Toxinele Păcatelor. Nu neglija Sluj-

bele Religioase, ca Primire de Energii Harice şi de Purifi-

care directă prin Lucrarea Sfântului Duh care este Dum-

nezeiscul Curăţitor şi Dătător de Viaţă. Nu neglija Învăţă-

tura Hristică ce este Medicament real al Bolilor de Lim-

baj de Suflet, care apoi generează Boli de Funcţii Organi-
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ce. Se vorbeşte Mistic despre Tămăduiri prin Formule 

Magice... Este o Amintire de Tămăduire prin Cuvântul 

Dumnezeiesc... Sfinţii Vindecă prin Cuvânt Boli ca şi 

Mântuitorul Hristos în Evanghelie. Citiţi Zilnic Evanghe-

liile, câte un Capitol sau câteva Versete, citiţi cu voce tare 

şi Puterea cuvintelor Dumnezeieşti vă va aduce Vinde-

cări. Repetaţi Cuvintele Evanghelice în Inimă şi în Minte 

şi veţi simţi Noi Energii binefăcătoare. Acestea nu sunt 

simple sugestii... Cuvintele Sfinte produc real Ener-

gii-Vibraţii tămăduitoare. Şi Medicina descoperă Puterea 

Paranormală a unor Cuvinte Magice... În tulburările Ner-

voase şi Psihice Pronunţaţi Cuvinte Sfinte, dar nu în Cap 

ci în Gât aproape de Inimă şi veţi vedea cum vă calmaţi 

agitaţia psihică... Oprirea Gândurilor în Cuvântul Sfânt 

este Postul Gândurilor şi al Minţii. Oprirea Sentimentului 

Inimii în Pocăinţa Inimii este Postul Inimii Păcătoase şi 

Bolnave. Cei Bolnavi de Inimă să facă mai mult Această 

Pocăinţă de Reîntoarcere a Iubirii către Dumnezeu şi 

multe simptome de boală se ameliorează. Ca Medicină 

Isihastă vă Indicăm aceste Remedii în Lărgire şi Integrali-

tate Suflet-Corp. 

30 

A. Terapia prin Post 

Ca Medicină Isihastă facem şi noi câteva consemnări 

asupra Terapiei prin Post. Bolile de astăzi sunt aşa de 

Grele încât necesită mai mult ca oricând nişte Remedii tot 

atât de serioase. Postul este un Medicament Serios. Se 

vorbeşte mai nou despre Postul Total, ca despre o adevă-

rată Chirurgie fără Operaţie. Cancerul mai ales, doar prin 
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Post total se mai ţine pe loc şi se mai ameliorează, de 

multe ori până la vindecare. Aceasta Cere însă Curaj şi 

Voinţă. Noi vrem să facem câteva adnotări. Din Experi-

enţele noastre consemnăm câteva remarci de folos, mai 

ales pentru lumea de astăzi neputincioasă. Înainte de un 

Post Total trebuie o Repunere a Organismului pe „Orien-

tarea normală”, ca o Rememorare a Fondului real. Adică, 

câteva Săptămâni înainte, de preferat o Lună de Zile, să 

se ţină un Regim cu Mâncare complet Nefiartă şi fără 

Carne, Peşte şi Ouă, doar câteva Lactate ca Brânză nefer-

mentată şi din Lapte Nefiert, pregătită fără ajutorul Ter-

mic, cum sunt preparate Caşcavalul şi alte Sortimente. De 

preferat este să se Evite şi Lactatele. De ce?... În In-

testinele noastre sunt Reziduuri din Mâncăruri Moarte ca-

re produc o Floră Microbiană ca atare. Această Floră Mi-

crobiană Saprofită are o mare Importanţă pentru Organis-

mul nostru. Noi prin Înlocuirea Alimentelor Moarte cu 

Alimente Naturale facem o Schimbare Radicală în Flora 

Microbiană Intestinală, Reziduurile acestor Alimente Ne-

fierte producând o altă Floră cu efecte Binefăcătoare. 

Dacă se trece direct la Post Total fără Schimbarea Florei 

Microbiene, se lipseşte Organismul de un Echilibru Valo-

ros. Chiar dacă se fac Clisme, în Intestine tot rămân Mi-

crobii Vechi şi Nocivi şi mult timp ne aduc mari greutăţi. 

Durerile de cap, Starea de rău în Post se datorează în par-

te acestei Flore Microbiene din Reziduurile unei alimen-

taţii Moarte. Dacă se face Schimbarea propusă înainte, 

aceste tulburări aproape că nu mai sunt. Multe Boli deja 

prin Această Postire de Alimente Omorâte se ameliorează 

şi chiar se Vindecă. Medicina Isihastă indică Postul cu 

Alimente complet Nefierte, fără Mâncăruri de Origine 

Animală, ca prim Remediu în toate Bolile. Toate Bolile 
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după o Lună de acest Post se Ameliorează. Există însă şi 

un Post mai de Durată, care trebuie să dureze la început 

Minim Trei Luni urmând să fie Repetat de câteva ori pe 

an şi mai ales înaintea şi în timpul Crizelor de Boală. Bo-

lile Psihice şi Bolile de Inimă, de Tensiune şi de Anemie, 

imediat sunt ameliorate cu un astfel de Post cu Hrană 

doar Vie, fără Dulciuri rafinate, şi chiar fără Pâine, folo-

sindu-se Grâu măcinat, pus la Macerat ca o Cocă întinsă 

şi făcută Pesmet subţire care se Usucă în opt Ore. Sunt 

Boli grave precum Cancerul şi Tumorile, când este nevo-

ie şi de Post Total. Şi aici noi indicăm o Pregătire cu 

Mâncare Nefiartă. Dacă este ceva mai Urgent, se începe 

cu un Post total de 1-3 zile, se Mănâncă doar nefiert, fără 

alimente de origine animală, apoi câteva zile iar se Pos-

teşte Total şi iar se Mănâncă, până la Schimbarea FIorei 

Microbiene din Intestine. Apoi se poate Trece cu tot cura-

jul la un Post Total mai Lung, cu Clisme totuşi, dar fără 

Risc de Accidente. Postul Total trebuie să fie totuşi cu 

Apă, unii indicând Apa Distilată. Aici facem şi noi câteva 

remarci. Este Bună Apa Distilată, dar fiind obţinută prin 

Fierbere are nişte Mişcări Magnetice Nocive totuşi, care 

influenţează negativ. Este mai indicat a se folosi Ceaiul 

prin Macerare la Rece, sau cel mai bine Sucurile Natura-

le, dar servite nu direct, ci după ce sunt lăsate câteva Ore 

să se Depună partea Sărurilor, Bându-se doar Lichidul 

Limpede al Sucului. La Clisme de asemeni să nu se folo-

sească apă Fiartă, ci apă Dezinfectată prin câteva picături 

de Oţet, tinctură de Iod sau Ceaiuri preparate tot la rece, 

ca Muşeţel sau Coada Şoricelului. Medicina Isihastă nu 

Admite Nimic Omorât, astfel încât nici o „Informaţie 

Moartă” să nu se mai introducă în Organism, nici măcar 

prin Apă. Nu este nevoie de un Post prea îndelungat, dar 
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este Nevoie să nu se Treacă apoi iar la Alimentaţia 

Moartă. Şi aici se fac mari Greşeli după Postul Total. Este 

drept că se Cere o Refacere a Organismului, dar nu prin 

Informaţii Vechi-Moarte, care Readuc Informaţia Bolii. 

După Post se începe Uşor, cu multă Precauţie, cu o Ali-

mentaţie normală. Dar Repetăm, să fie Nefiartă, mai ales 

imediat după Post. Simţim nevoia Mâncărurilor Fierte, 

dar să nu ne lăsăm amăgiţi... Oferim aici câteva Indicaţii 

practice. După Postul Total se face Ieşirea din Post, etapă 

de mare Importanţă. Nu treceţi direct la Mâncare, că pu-

teţi Muri... În prima zi folosiţi „o Supă Nefiartă” din Le-

gume Zdrobite cu puţină Nucă tot zdrobită şi apoi Strecu-

rate bine, ca să fie un Lichid Uşor ce nu Înfundă Digestia. 

A doua zi adăugaţi Pesmet de Grâu Necopt, făcut aluat 

din Grâu zdrobit şi Uscat la Căldură, la o Temperatură ca-

re nu trece de 30 grade, dar tot Strecurat. Folosiţi această 

Supă pentru Sănătate cu foarte puţină Sare, de mai multe 

ori pe zi. După trei-patru zile începeţi să consumaţi şi o 

Supă Nestrecurată, nu multă dintr-o dată, atenţi la felul 

cum reacţionează Organismul. Şi aşa intraţi în Normal, 

dar cel puţin o Lună cu Regim complet Nefiert, doar cu 

puţine Lactate tot nefierte. Mulţi Reuşesc să Ţină Postul 

Total, dar dau peste cap după Post tot ce au Câştigat, tre-

când la o Alimentaţie Grea şi Bolnavă care le va Readuce 

Boala. Sunt cazuri când trebuie un Post de la 10-20 zile în 

sus, chiar până la 40 zile. Dacă respectaţi cele mai dinain-

te nu este riscant. Se cere însă Curaj şi Risc, care însă nu 

este prea mare nemaifiind altă posibilitate. Prin Post mai 

este încă o Şansă. Postul după câteva zile reduce nevoia 

de Calmante în Durerile atroce, chiar se ajunge la înlătu-

rarea lor. 
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B. Sacro-Terapie 

Încearcă şi te vei convinge de Importanţa Alimentaţiei 
Vii, fără Fierturi şi Mâncăruri preparate culinar. Ţi se va 
părea greu la început, dar cu timpul va deveni ceva obiş-
nuit. Mai întâi aproape că nu mai ştii ce să Mănânci. Con-
sultă în acest sens şi Lucrarea lui Günther, care de aseme-
nea indică o Alimentaţie naturală. Noi nu ne facem pro-
povăduitorii Naturismului. Ca Medicină Isihastă noi 
avem Temei Scripturistic-Biblic. În Rai nu se Mânca ni-
mic Fiert şi după Căderea din Rai trecerea la Mâncarea 
Omorâtă aduce modificările anormale în Fiziologia Orga-
nelor Corpului. Aici este baza noastră. Cei trei Tineri din 
Babilon Mănâncă numai Seminţe şi Verdeţuri şi sunt mai 
Sănătoşi decât toţi ceilalţi. Sfinţii în Pustii şi Sihăstrii 
Mănâncă doar Verdeţuri şi Seminţe şi Grâu şi trăiesc 
până la o Sută de ani. Experienţele noastre Duhovniceşti 
de Împletire a Duhovniciei de Suflet cu Postul de Trup ne 
confirmă cele spuse înainte. Mulţi Bolnavi se fac Bine 
prin Mâncarea Naturală de la Mânăstiri şi Sihăstrii. Dăm 
aici un Model de Alimentaţie Isihastă. De obicei Dimi-
neaţa nu se prea Mănâncă. Cei care trebuie să Muncească 
mai greu Mănâncă de obicei ceva frugal, o Fructă cu Pâi-
ne. Este foarte hrănitoare Pâinea cu Fructe şi câteva Nuci. 
La Prînz se Mănâncă un fel de Ghiveci nefiert, mai mult 
o Salată consistentă din Zarzavaturi cu Rădăcinoase, cu 
Nuci şi alte seminţe, cu Grâu Muiat sau Huruială de Grâu 
care a fost mai înainte ţinută la Macerat vreme de cel pu-
ţin 8 ore. Seara se Mănâncă tot aşa, dar mai puţin. O 
Mâncare Isihastă este compusă peste 50% din Cereale şi 
Seminţe. În rest Rădăcinoase peste 25% şi în completare 
zarzavaturi şi alte ingrediente. Mâncarea Nefiartă este Să-
ţioasă, nu poţi Mânca mult şi are multă Celuloză care cu-
răţă Intestinele şi nu produce Infecţii Intestinale. Hrana 
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Aceasta se absoarbe aproape integral şi nu Oboseşte Or-
ganele cu Efortul de Prefacere în Hrană vie, fiind deja 
Vie. Aşa Organele se Odihnesc şi totodată se Împuterni-
cesc. Nu te îngraşi Carnal, dar devii mai rezistent. Am vă-
zut la un Schit o Metodă rapidă de a Pregăti Mâncare de 
Fasole Boabe şi Orez Pilaf. Boabele de Fasole se Pisează 
într-o Piuă de Lemn până se fac Făină. Pe Sobă se pune o 
Cratiţă întinsă cu apă cât să fie necesară Făinei de Fasole 
în Apa Rece. Focul să fie dat tare ca să înceapă imediat să 
Fiarbă. Când începe să Fiarbă, se lasă doar 1-2 Minute şi 
imediat se dă la o parte. Deci în 2 minute ai Fiert Fasolea 
care de obicei trebuie Fiartă 3-4 ore. La fel şi Orezul se 
Pisează şi Făina se Fierbe tot 2 Minute, până se Îngroaşă 
ca o Pastă. După Îngroşare se adaugă Ceapa Crudă tocată 
şi alte Verdeţuri, puţină Sare şi câteva Nuci şi seminţe de 
Dovleac. Iarna se adaugă Varză acră şi Murături. Este o 
Mâncare Naturală preparată Rapid, fără Omorârea Princi-
piilor Hrănitoare. 

Fasolea este tot aşa de Hrănitoare ca şi Carnea, având 

multe Proteine. Are însă o Toxină numită Fasolină care 

trebuie Inactivată printr-o Fierbere de 1 Minut maximum 

două. Dacă se Fierbe mai mult timp, Fasolea îşi degradea-

ză Proteinele într-o Coagulare ireversibilă, de unde trece-

rea moleculelor de Proteine Moarte în Sistemul Limfatic 

ce provoacă apoi tulburări grave în Organism. De fapt 

toate Alimentele care se Fierb de la câteva Minute în Sus 

îşi degradează Proteinele până la pierderea lor mai mult 

de jumătate, ceea ce duce şi la Scleroze în Organe. Bolile 

Energetice în aceste toxine proteice îşi au Originea. Ouăle 

Fierte tari, Camea fiartă mult, chiar şi Pâinea Coaptă şi 

toate zarzavaturile Fierte au astfel de Degradări, încât noi 

Mâncăm mai mult Reziduuri decât Hrană adevărată. De 

aceea o Hrană Nefiartă aduce Organismului o Înviorare şi 
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o Hrănire reală. Cartofii sunt un Aliment Valoros, dar ce 

păcat că sunt Copţi cu Orele în Cuptor, sau Fierţi tot cu 

Orele în Apă... Obişnuiţi-vă să Mâncaţi la fiecare Masă 

câte un Cartof Crud, tăiat şi adăugat în Mâncare. De ase-

meni nu-i mai Coaceţi la Cuptor, ci Tăiaţi-i în Felii Sub-

ţiri de de tot şi puneţi-i pe Plită doar un Minut-Două şi 

Mâncaţi-i aşa, uşor fripţi. Sau tăiaţi-i mărunt de tot şi pu-

neţi-i în apă foarte puţină şi apoi la foc tare. Daţi-i în câ-

teva clocote doar, să nu treacă de 2 minute şi apoi zdrobi-

ţi-i ca pe un Piureu la care să adăugaţi celelalte ingredien-

te. Prin aceste Metode nu degradaţi aşa de mult Proteine-

le, care altfel devin foarte toxice pentru sistemul Limfa-

tic. Apoi Proteinele Fierte mult devin nişte Proteine foarte 

Explozive ce întărâtă mult Sexul mai ales la Copii şi Ti-

neri, care astfel cad victime unei desfrânări fără voie. 

Uleiurile din Comerţ care sunt făcute la Temperaturi mari 

să fie evitate în mare. Mai bine folosiţi Nuci şi Seminţe 

de Dovleac. Margarina şi Untul din Comerţ sunt de ase-

meni obţinute la Temperaturi Mari. Am văzut la un Schit 

Unt de Soia cu Fasole, foarte Hrănitor şi Igienic. Se pi-

sează Fasolea şi Soia până se fac Făină Fină. Se pun în 

puţină apă Rece şi Amestecul se dă în Clocot cel mult 2 

Minute, cum s-a spus mai înainte. Apoi se scoate de pe 

Foc, se adaugă Sare, Ceapă măruntă şi se Freacă mult ca 

Icrele, până ajunge ca Untul. Se pune la Borcan şi se folo-

seşte ca Unt cu Pâine integrală de Grâu. Se mai poate 

adăuga puţină Smântână din Lapte prins şi nefiert, sau 

puţină Brânză Telemea. Acest Unt Natural este cu adevă-

rat Hrănitor şi Sănătos. Bucătăria Naturistă dă tot felul de 

Reţete în acest sens. Noi v-am Indicat câteva din uzul 

obişnuit şi mai frecvent. Ce dorim este să vă convingem 

de necesitatea unei Alimentaţii Vii şi Sănătoase, ca să pu-
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teţi Lupta cu Bolile. Vă atenţionăm de Pâinea obţinută fă-

ră să fie Coaptă. Este o Pâine Minune. Măcinaţi-Zdrobiţi 

Grâul cu puţine Boabe de porumb şi puneţi puţină Apă 

până obţineţi o Cocă, ca de Pâine, apoi întindeţi această 

Cocă în strat Subţire până la doi Milimetri şi pe o tavă de 

faianţă lăsaţi la căldură până la 30 de grade să se Usuce. 

Acest Pesmet Integral este Pâinea Minune. Puneţi în Cocă 

puţină Sare şi puţină Miere. Este ca un Biscuite pe care-l 

puteţi Mânca şi singur, fără altceva. Vrem să vă mai aten-

ţionăm că în Acest Regim Natural pot apărea unele reac-

ţii. Până vă Obişnuiţi cu Mâncarea Nefiartă, Organismul 

va încerca o Respingere. O să aveţi unele Fermentaţii, 

Balonări, Greutate în Stomac. Nu vă speriaţi şi persistaţi 

în Regim, că este ceva trecător. Fiţi atenţi doar să nu 

amestecaţi Mâncarea cu Fructele Dulci care produc fer-

mentaţii. Dulciurile folosiţi-le la câteva ore după Masă, 

sau cu o Oră înainte de Masă. Când Mâncaţi Fasole este 

bine să mâncaţi mai slab alte alimente. Fasolea fiind foar-

te consistentă Stomacul refuză pe celelalte, de unde un fel 

de indigestie. Nu beţi lichide în timpul Mesei. De obicei 

Mâncarea Nefiartă nu are Ciorbe. 

Noi nu intenţionăm să vă facem Vegetarieni, dar dorim 

să vă dam câteva indicaţii pentru Tratamentul Bolilor ca-

re Cere o Alimentaţie specială. Dacă vreţi Sănătate, trebu-

ie să Lucraţi pentru Sănătate prin Metodele adecvate. 

31 

A. Bolile Energetice şi Tratamentul lor 

Al Treilea Sistem de Boli este cel al Bolilor Energeti-

ce. În mare, din cele spuse până acum s-a văzut în ce con-
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stă. Concretizăm aici câteva puncte de bază. Sufletul Tri-

nitar Emană o Energie Trinitară Corp în Inimă de unde se 

Triplează. Energia Vitală rămâne în Inimă şi se desfăşoa-

ră apoi prin Sânge şi Ritmul Mişcărilor Energetice. Rit-

mul Vieţii nostre este Ritmul Inimii noastre. Dereglarea 

de Circuit Energetic Vital este legată direct de Starea Du-

hului-Memoriei de Suflet. Sufletul are şi el Inima Sa pură 

Sufletească, care este Duhul Memoria de Conştiinţă, Miş-

carea Permanentă din Suflet. După cum Inima din Corp 

Bate Permanent aşa şi Duhul din Suflet se Mişcă în Mod 

de Duh Permanent. Inima din Corp de aceea Bate Perma-

nent, pentru că este Asemănare de Duh de Suflet, Mişca-

rea Permanentă. Duhul din Suflet niciodată nu Stă din 

Mişcare, ci se Mişcă Permanent între Odihna din Eu-Con-

ştiinţă şi Repausul Spiritual al Limbajului pur Sufletesc. 

S-a relatat pe larg despre acest Viu de Suflet în cele ante-

rioare (vezi şi „Memoriile unui Isihast” şcl.). 

Duhul Sufletului este Inima Noastră Adevărată, iar Ini-

ma de Corp este Ecoul Duhului. Când Duhul Sufletului 

este Bolnav, se Îmbolnăveşte şi Inima de Corp. Sunt ca-

zuri când Inima de Corp se îmbolnăveşte accidental fără 

afectarea Duhului de Suflet, dar în acest caz se Remedia-

ză repede Boala. Când însă este o Boală Adâncă de Duh 

de Suflet, greu se face Ameliorarea Bolii de Inimă. Duhul 

de Suflet este Memoria Eului de Suflet. Eul-Conştiinţa 

Sufletului este Iubire Transcendentală, Chip de Dumne-

zeu Transpus şi în Chip de Creaţie. Duhul este Dragostea, 

Memoria Iubirii, Mişcarea Iubirii. Dacă Iubirea-Conştiin-

ţa de Suflet este Bolnavă, Căzută din Iubire în Ură cu tot 

apanajul ei, atunci şi Duhul-Dragostea se face Duşmănie 

şi Ucidere-Răutate. Aşa Bolile de Inimă sunt Boli ale 

Dragostei de Suflet şi ale Sentimentului de Inimă. Sufle-
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tul este Iubire, Dragoste, Dăruire, iar Corpul este Voin-

ţă-Mental, Simţire-Vital şi Organe Raţiuni funcţionale. 

Psihologia obişnuită după filosofia Aristotelică Greacă 

împarte Configuraţia noastră în Suflet, privit ca Voinţă, 

Simţire şi Raţiune, şi Corpul golit de acestea, privit ca o 

Materie fără Calităţi proprii. S-a văzut că în Viziunea 

Metafizicii pur Creştine Sufletul este Fiinţa Substanţială 

Spirituală mai Mare decât Mental-Simţire-Raţiune, este 

Conştiinţă-Iubire, este Duh-Dragoste, este Spirit-Lim-

baj-Dăruire. Sufletul este Esenţă pur Spirituală în care 

Realitatea nu este pe Calităţi de Spirit, ci pe Esenţă de 

Spirit însuşi. Sufletul este Chip Trinitar după Arhetipul 

Treimii Creatoare Dumnezeieşti. Sufletul este astfel 

Chip-Conştiinţă, este Faţă-Duh şi este Spirit-Sine-Limbaj. 

Acest Arhetip pur de Suflet Dincolo de Calităţi se Tradu-

ce-Transpune în Energiile Corpului ca Minte corespon-

denţă de Conştiinţă Suflet, ca Simţire Corespondenţă de 

Duh Sufletesc şi Raţiuni Corespondenţă de Limbaj Spirit 

Sufletesc. Vă rugăm să fiţi atenţi la Configuraţia Acestei 

Viziuni Isihaste. Mintea-Simţirea-Raţiunea nu sunt Însuşi 

Sufletul, ci Calităţi de Mişcare de Suflet, de aceea sunt 

Energii de Suflet. După Căderea din Rai Sufletul Orbeşte 

şi nu se mai Vede pe El însuşi şi aşa rămâne cu Reflectă-

rile sale în Corp ca Minte-Simţire-Raţiune. Dar Sufletul 

în fond este Dincolo de aceasta, este Conştiinţă-Duh-Spi-

rit. Mintea-Simţirea-Raţiunea sunt Reflectarea Sufletului 

în Energiile Corpului. Corpul nostru nu este Străin Sufle-

tului nostru, ci este Reflectarea Energetică a Sufletului. 

Aşa Corpul este Mintea, Simţirea şi Raţiunea Sufletului, 

ca Energii-Calităţi de Suflet, ca Har Creat al Sufletului. În 

Viziunea Mistică Isihastă Corpul nu este o Materie Goală 

ca la filosofii greci,
 
ci este o Trienergie de Viu Mecanic, 
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ca Ecou-Prelungire Energetică de Mişcare de Suflet. Min-

tea, Simţirea şi Raţiunea nu sunt Calităţi Directe de Su-

flet, căci ar fi un fel de Panteism, ci sunt Calităţi de Miş-

care de Suflet. Şi în Dumnezeire Harul, Energiile Necrea-

te nu sunt Calităţi directe de Fiinţă, ci Calităţi de Mişcare 

de Fiinţă, ca Energii de Mişcare de Fiinţă. Pe acest Arhe-

tip este şi Corpul nostru ca Energii-Har de Suflet. Harul 

Dumnezeiesc nu este o Energie străină de Fiinţa Dumne-

zeiască, este Însăşi Raţiunea Dumnezeiască numită So-

phia-Înţelepciunea Dumnezeiască. Energiile Harice nu 

sunt nişte Energii Moarte şi Nevii, ci sunt tocmai Viul 

Necreat Energetic. De obicei Filosofia Confundă Fiin-

ţa-Persoana Dumnezeiască cu Energiile-Harul Divin. Aşa 

Grecii amestecă Spiritul cu Raţiunile Mentale ale Corpu-

lui. Trebuie Descifrat Limbajul nostru Metafizic pur 

Creştin. Creştinismul a preluat multe din Limbajul filoso-

fiei Greceşti, dar s-a silit să Păstreze Specificul pur Creş-

tin. Creştinismul are o Metafizică pur Creştină. Mulţi nu 

admit o Metafizică pur Creştină, considerând Revelaţia 

Divină însăşi Metafizica. Aşa este, dar cum Traducem noi 

Conştienţional şi Mental Revelaţia este totuşi o Metafizi-

că. După Căderea din Rai se Uită de Sufletul în Sine, ră-

mânând Reflectarea de Suflet. Aşa noi Uităm de Conşti-

inţa Pură de Suflet şi rămânem cu Reflectarea Conştiinţei 

ca Mintea Corpului nostru. Aici au dreptate şi Grecii că 

Semnul Sufletului în Corp este Mintea. Dar Mintea nu 

este Însuşi Sufletul. Aici se încurcă mulţi. Mistica vine cu 

precizări. Mintea este Reflectarea Energetică a Conştiin-

ţei Pure de Suflet. Mintea este Energie şi Har de Mişcare 

de Conştiinţă de Suflet. De aceea Mintea nu este Vedere 

directă de Suflet, ci Vedere de Mişcare de Suflet. De aici 

Metafizica Minţii. Ca Metafizică a Minţii noi Vedem 
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Semnele-Mişcările Sufletului, Taina Dincolo de Metafizi-

că. Dar Sufletul-Taina-Mistica-Fiinţa-Persoana în Sine 

are în mod natural şi Energii de Taină, ca Descoperire de 

Taină, are astfel Metafizica Mentală. Mintea este Metafi-

zica Corpului. Energiile Corpului sunt definite clar şi de 

către Ştiinţă ca Informaţie-Energie-Masă. Aşa Materia nu 

este Goală de Minte, ci are cu adevărat o Minte-Informa-

ţie de Materie. Aici se Încurcă Evoluţioniştii. Pe de o par-

te nu vor să admită că Mişcarea este înaintea Energi-

ei-Materiei, că ar fi Semn de Spirit, şi pe de altă parte ad-

mit o Evoluţie a Materiei Nevii ca Mişcare şi Evoluţie de 

Mişcare, care ar produce Materia complexă. Ca Metafizi-

că-Filosofie pur Creştină Materia este Energia Mişcărilor 

de Spirit, produsul Haric al Mişcărilor Fiinţei de Spirit. 

Aşa Materia nu mai este Contrazicerea Spiritului, ci toc-

mai Afirmarea Spiritului. Aici este Cheia Metafizicii pur 

Creştine cu bază în Revelaţia pur Divină. Metafizi-

ca-Filosofia Originilor este totuşi şi în Cunoaşterea Creş-

tină. Cunoaşterea Creştină nu este o Simplă Gnostică, un 

Catafatic aproape Străin de Apofaticul Imanent al Tainei 

Absolute Dumnezeieşti-Fiinţei în Sine. În sens pur Creş-

tin Apofaticul este totodată cu Catafaticul, adică Fiin-

ţa-Taina are totodată Har-Energii de Fiinţă, care sunt 

Afirmaţia-Catafaticul. Dumnezeu după Revelaţie este în 

Permanenţă însoţit de Harul Său pur, care este Afirmarea 

Sa Permanentă în Afara Fiinţei Sale. Fiinţa este Comuni-

cabilă doar prin Sfântul Duh care este tot Fiinţă, şi este 

Comunicabilă prin Har-Energiile Fiinţei. De aici Teologia 

Creştină ne spune că Sfântul Duh Izvorâtorul de Har se 

face Comunicarea cu Taina Dumnezeu. Sfântul Duh cu 

Harul Său este Metafizica-Catafaticul-Descoperirea Tai-

nei Dumnezeieşti. 
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De aceea Mintea este Harul-Catafaticul Fiinţei-Conşti-

inţei de Suflet. Noi prin Harul Sfântului Duh Cunoaştem 

pe Dumnezeu. Aşa şi Corpul nostru prin Harul Minţii Cu-

noaşte SufletuI. Sufletul este Esenţă de Taină, este Con-

ştiinţa-Cunoaşterea în Sine însuşi, care însă are Energia 

Minţii ca Descoperire-Afirmare de Taină. Esenţa Sufletu-

lui este Fiinţa-Conştiinţa şi Esenţa Corpului este Mintea 

Energetică, Descoperirea-Afirmarea în Afară a Tainei Su-

fletului. Noi ca Mistică Isihastă în cele 4 Lucrări anterioa-

re („Memoriile unui Isihast” şcl.) am intenţionat să Desci-

frăm puţin Limbajul Mistic şi Metafizic al Teologiei 

Creştine, ca o Descifrare a însuşi Creştinismului în con-

textul general al Cunoaşterii. Ca Medicină Isihastă apoi 

încercăm o Descifrare a Legăturii obiective dintre Suflet 

şi Energiile Sale, Corpul. Deci să înţelegem clar că Ener-

giile-Corpul nostru este Harul-Energetic al Sufletului 

nostru, după cum şi Dumnezeu Însuşi are Harul Său. Tra-

ducerea Harului în Creaţie se face totodată prin Creaţia 

Voită şi Gândită Deliberativ de către Dumnezeu ca Reali-

tate Corp. Corpul nostru nu este Străin şi Negaţie a Sufle-

tului nostru, ci este tocmai Strălucirea-Harul, Afirmaţia 

Energetică a Sufletului Nostru. De aceea Domnul Hristos 

Înviază cu Trupul, căci nu poate Fi Sufletul fără 

Har-Corp. Şi noi trebuie să Înviem căci nu este Normal să 

fim doar Suflete fără Energiile Corp. Căderea din Rai ne 

Face Corpul-Energiile Contrare şi Negative, ca Păcat şi 

Blestem al Păcatului Despărţirii şi Negării de Dumnezeu. 

Vă rugăm să ne iertaţi că vă obosim şi cu puţină Cunoaş-

tere Metafizică, dar şi ca Medicină trebuie Cunoaştere, ca 

să ştim cum să intervenim în Anormalitatea Bolilor. Boli-

le Energetice sunt Boli ale Duhului de Suflet şi ale Simţi-

rii de Corp. Duhul de Suflet fără Cunoaşterea de Dumne-
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zeu este Slab-Neputincios, Duşmănos-Închistat, fără Des-

chidere de Sine, fără Simţire Sufletească. Apropierea de 

Dumnezeu, Recâştigarea Dragostei de Dumnezeu şi de 

Semeni, Pocăinţa faţă de Duşmănie şi Răutate, Iertarea şi 

Îngăduinţa cu cei din jur, acestea sunt Tratamentul Boli-

lor de Duh-Inimă de Suflet. Tratamentul Bolilor de Inimă 

de Corp este Terapia Simţirii de Corp, adică Reglarea 

Simţirii Curate, Igiena şi Curăţenia Corpului, Mâncarea 

Vie şi neomorâtă, evitarea Certurilor şi Descărcărilor 

Duşmănoase-Răzbunătoare. Corpul nostru are şi el Cu-

noaşterea-Metafizica sa, anume Simţirea. Aici Psihologia 

are dreptatea ei. Dacă Mentalul-Nervii sunt Informaticul 

Materiei, Mişcarea-Cunoaşterea Materiei este Simţirea. 

De aici Filosofia Materialistă că Simţirea este adevărata 

Cunoaştere şi din Simţire se naşte apoi Mintea. Trebuie 

înţeles că Simţirea este doar o Parte de Realitate. În Vi-

ziunea pur Creştină, Materia are Trei Părţi neamestecate 

şi nedespărţite, energie Mentală, energie Vitală-Simţire şi 

energie Acumulativă-Organică. Aici se încurcă Psiholo-

gia. Mentalul, Simţirea şi Organele sunt Deodată toate, nu 

derivă unele din altele şi nu se transformă reciproc. Aici 

Ştiinţa trebuie să fie mai atentă în constatări. Organul are 

Simţire şi Informaţie funcţională nu prin Evoluţie de sine, 

ci prin Configuraţia de Sine. Dacă un Organ nu are Simţi-

re, nu va avea nici Informaţie, nici Masă Organică. Învă-

ţaţi să vă Însuşiţi şi Logica Trinitară Creştină, dacă vreţi 

să Înţelegeţi ce este Medicina Isihastă şi Sacro-Terapia. 

Energiile Corpului nostru sunt Energiile Simţitoare ală-

turi şi în mod egal cu Energiile Mentale şi cele Acumula-

tive din Organe. Acestea sunt în Corespondenţa şi Reflec-

tarea Triadei de Suflet, Conştiinţă, Duh, Spirit. Energiile 

noastre sunt Memorii de Mişcare de Duh şi Suflet. Simţi-
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rea în Corpul nostru este Memorie de Minte Energetică. 

Simţirea este Memoria Informaţiei-Nervilor. Organele 

sunt Limbajul Mentalului-Nervilor prin Memoria Vitalu-

lui. Corporal Noi suntem Mental, Memorie energeti-

că-Vitală şi Limbaj Organic. 

Inima-Simţirea este Memoria Vieţii-Corpului nostru. 

Bătăile Inimii sunt Veşnica Memorie a Existenţei noastre. 

În Suflet Veşnica Memorie este Duhul de Suflet. Duhul 

fără Memoria de Dumnezeu îşi pierde propria Memorie 

de unde Bolile de Duh, ca Lipsă de Simţire faţă de Dum-

nezeu. Inima fără Memoria Sufletului Uită de propria 

Memorie şi se Îmbolnăveşte. Bolile Energetice sunt Boli 

ale Uitării de Suflet şi de Dumnezeu. Tratarea lor este ast-

fel Rememorarea Simţirii de Dumnezeu şi Rememorarea 

de Suflet. Inima este Slabă fără Vitalitate, fără Simţirea 

înaltă de Dumnezeu şi de Virtuţile Sufletului. 

Vitalitatea noastră este Slabă fără o Hrănire Energetică 

Bună-Vie, neomorâtă. Omorârea este Distrugerea Memo-

riilor. Bolile energetice sunt Boli ale Omorârii Memorii-

lor Energetice. Alimentele Fierte au Memoriile Vieţii 

Omorâte. Deci tratamentul Bolilor Energetice este Reve-

nirea la o Mâncare cu Memorii Vii. Aici este Nevoie de 

Post cu Mâncare Nefiartă şi Post Total pentru Trezirea 

Memoriilor Uitate. Este nevoie de Legătura cu Energiile 

Harice Divine care să dea Rememorarea Sacră a Energii-

lor Corpului. Păcatul Omorârii este cel mai mare, ca De-

sacralizare. Pocăieşte-te de tot Omorul, de la Alimente 

până la Iarba pe care o Calci, până la Gândurile din Minte 

Negative. Nu fi şi tu un Propagator de Energii Rele. Peste 

tot este o Reţea de Energii Bune întretăiate cu Energii Re-

le. Se vorbeşte de Zisele Reţele-Noduri Radiestezice... 

Din Pământ se emană Energii Telurice, din Cosmos Ener-
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gii Cosmice. Toate Obiectele emană Energii. Prin Ochi se 

emană energii Nervoase, prin Inimă Energii Vitale şi prin 

Ombilic se emană energii Acumulative. Noi permanent 

emitem energii bune sau rele în jurul nostru, vătămând fă-

ră să ştim. Fiţi atenţi că vă faceţi Vinovaţi... Prin Mâini se 

emană Energii Vitale, de unde Persoane dotate cu Trans-

ferare de energii. Au apărut diferite metode de zise Ener-

gizări... Noi nu facem aici dispute, vă atragem atenţia 

doar să nu vă lăsaţi amăgiţi de acestea. Noi suntem sub 

continua Influenţă a Energiilor de Mediu. Depinde de 

Energeticul nostru propriu cum Răspundem... Unii se lasă 

posedaţi energetic, alţii fură energii, iar alţii domină... De 

aceea fiţi Stăpâni pe propriile Energii şi aşa veţi fi în Imu-

nitate, pentru că în Cap-Creier noi suntem înfundaţi, în 

Inimă la fel, în Centrul Gastric de asemeni, Organele fi-

ind intoxicate de depuneri, şi aşa suntem în Hazardul In-

fluenţelor Energetice. Atunci când Postim şi consumăm o 

Alimentaţie Vie, devenim Stăpâni în Propriile Energii. 

Este o metodă de Purificare de Energiile Străine şi noci-

ve. Când vii de undeva, Spală-ţi Mâinile şi Faţa cu apă 

curată şi apoi Ridică Mâinile în Sus cu Rugăciune, apoi 

du-le în dreptul Inimii împreunate tot cu Rugăciune şi cu 

plecarea Capului în Jos contractând Centrul Gastric cu 

antrenarea energiei în sus tot spre Inimă. Învăţaţi-vă să 

Regrupaţi Energiile proprii în Centrul Vitalităţii Inimii. 

Să aveţi permanent Apă Sfinţită în Casă din care Zilnic să 

vă Udaţi puţin Fruntea şi Gâtul, precum şi Ulei Sfinţit. 

Luaţi Anafură-Pâine Sfinţită care vă Purifică Centrul 

Gastric. În Casă să aveţi câteva Icoane la care să vă închi-

naţi Zilnic şi de care să vă Atingeţi. S-a descoperit şi şti-

inţific, că unele Obiecte în Cruce şi care Reprezintă Chi-

puri Sfinte sunt Adevărate Neutralizatoare de Energii Ne-
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gative. Zilnic treci prin Faţa unei Cruci şi a unor Icoane, 

şi toate Energiile Negative vor fi atenuate. Pentru Bolile 

noastre amare nimic nu este de neglijat. La Masă faceţi 

Cruce peste Alimente, aceasta le Neutralizează Undele 

Negative. Orice Gest Sacru Reechilibrează Energiile. Yo-

ghinii Indiei au observat practic că Zisele Poziţii-Posturi 

sunt de fapt Gesturi de Reechilibrare a Energiilor în Corp. 

Orice Gest este o Antrenare de Energii. Gestul Inimii este 

Sentimentul. Când te întâlneşti cu cineva Rău nu genera 

Sentiment Rău că te Descoperi în faţa Energiei acestuia 

Rele şi Vătămătoare. În faţa Energiilor Rele de Inimă nu 

Reacţionaţi tot cu Energii Rele, că faceţi Scurt-circuite 

care vă ating direct. În Cap-Mental Gestul este Gândul. 

Nu Gândi Rău în faţa celor Răi că te Descoperi Influenţei 

Mentale Rele. Binele este o Platoşă de Protejare în faţa 

Energiilor Nocive. Învăţaţi această Tactică, pentru Sănă-

tatea dumneavoastră. În confruntările directe cu Semenii 

nu vă lăsaţi Vampirizaţi de Energiile Centrului Gastric... 

Mulţi în Întâlnirile cu Oamenii simt o Jenă şi un Gol în 

Centrul Gastric, de unde frecvenţa Ulcerelor şi tulburări-

lor Intestinale. Obişnuiţi-vă să aveţi centrul de Stabilitate 

în locul apropiat de Inimă, în Plexul Solar de sub Inimă. 

Este o Aplecare spre Stânga a Energiilor. De obicei are 

loc o Învîrtire în sensul Acelor de ceasornic a Energiilor 

spre Dreapta, care produce o Pierdere mare de Energie cu 

mult Consum. S-a observat că Schimbarea Sensului spre 

Stânga Opreşte Consumul şi Pierderea Energiilor. În Cen-

trul Gastric se face aceasta, dar nu în Ombilic cum zic 

unii, ci în Centrul Plexului Solar de sub Inimă. Reîntoar-

cerea Energiilor spre Inimă este Reorientarea Energiilor 

spre Stânga, spre Regruparea Energiilor şi Oprirea Con-

sumului. Noi vă dăm şi această documentare mai nouă ca 
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să o folosiţi. Toţi suferim cel mai mult de o Învârtire la 

maxim a Energiilor spre Dreapta, cu un mare Consum. 

De aici Distrugerea Ficatului în Bolile noastre Moder-

ne, Exploziile energetice în Ficat se prelungesc apoi în 

Pancreas şi Splină. Faceţi zilnic Regruparea Energiilor 

din Centrul Gastric spre Inimă. Mistica Isihastă având 

Centrul în Inimă, face această Descoperire Terapeutică 

folositoare Medicinii. Din Cap-Creier de asemeni faceţi 

Regruparea spre Inimă. Obişnuiţi-vă să discutaţi cu Oa-

menii prin Centrul Gâtului, nu prin Frunte, că emiteţi 

Energii Mentale Negative şi primiţi totodată energii Men-

tale Nocive. Centrul Gâtului este Locul Coborârii Energi-

ilor Mentale spre Inimă care de asemenea înseamnă o 

Reorientare de Mişcare Energetică Mentală tot spre 

Stânga. Energiile Mentale au Consum Mental prin Urca-

rea în Sus-Dreapta şi Reorientarea lor în Jos-Stânga spre 

Inimă le Opreşte Răspândirea-Consumul şi Distrugerea. 

De aici marea Importanţă a Metodei Isihaste de a Coborî 

Mintea în Inimă, ca Regrupare a Energiilor Mentale, fă-

cându-se astfel o Adevărată Revitalizare Mentală, nu o 

Distrugere-Anihilare Mentală cum zic unii. Mistica Isi-

hastă are astfel Valori Terapeutice Medicale, pe care noi 

vi le împărtăşim să le folosiţi spre Sănătate şi Vindecare 

de Oribilele Boli. 

B. Sacro-Terapie 

Mai consemnăm aici încă un Exerciţiu Terapeutic Me-

dical. Ca Medicină Isihastă noi încercăm o Descifrare în 

Viziune Isihastă a Energiilor Corpului nostru. Isihasmul 

este o Mistică, dar Mistica Isihastă este Dublă Mistică, de 

Suflet şi de Corp. Aşa nu este o Abatere dacă Vorbim cu 

atâtea amănunte şi despre Corp. Noi după Căderea din 
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Rai suntem Robii Corpului şi este Nevoie de o Restabilire 

a Corpului. Aşa trebuie să ştim bine ce este Corpul, care 

îi sunt Mişcările normale şi anormale... În Isihasmul 

Creştin Corpul este tot aşa de Important ca şi Sufletul, 

căci noi trebuie să Mântuim şi Corpul, nu numai Sufletul. 

Mântuirea Sufletului în Creştinism nu se face fără totoda-

tă Mântuirea Corpului. De aici Sfinţirea Corpului este tot 

aşa de importantă ca şi Sfinţirea Sufletului. Să facem ast-

fel tot posibilul ca să ne Sfinţim Corpul, prin diferite Me-

tode, ca Restabilire a lui la Normalitatea de Rai. Pentru 

Bolile noastre este nevoie de Restabiliri de Circuit Ener-

getic Corporal. S-a Intuit încă un Exerciţiu de Desfundare 

şi Reorientare a Energiilor în Corpul nostru. 

Pentru dumneavoastră, Mirenii, va fi un Exerciţiu Me-

dical Sportiv, iar pentru cei Religioşi va fi „Un Canon 

Corporal Duhovnicesc”, de Curăţire şi înduhovnicire a 

Corpului. Abia în momentele când vă faceţi „Canonul 

Duhovnicesc”, adică Pravila de închinăciuni şi Metanii, 

cum avem noi, Creştinii, asociaţi şi acestea pe care vi le 

spunem. Contractaţi Diafragma cu Dilatarea ei pe cât po-

sibil şi menţinând această Contracţie faceţi Închinăciunile 

şi Metaniile, respirând normal, fără forţare, la aplecare 

expirând şi la ridicare inspirând. Rugaţi-vă totodată cu 

Coborârea Minţii din Cap în Inimă. Din Abdomen căutaţi 

prin Contracţia Diafragmei o Ridicare a Simţirii Energeti-

ce spre Inimă prin partea Stângă. Rugaţi-vă ca Harul Cel 

Sfânt să Curăţească Simţirea Energetică din Corp. Noi 

trebuie să ne Rugăm pentru Curăţirea Corpului nostru ca-

re este Biserică-Templul Sfântului Duh. Prin Metanii şi 

Închinăciuni Rugaţi-vă din Adâncul Inimii ca în Inimă să 

se Unească toate Energiile Corpului unde Harul Sfântului 

Duh să le Purifice, să le Însănătoşească. Are mare Impor-
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tantă această Regrupare a Energiilor Corpului în Centrul 

Inimii, mai ales odată cu Rugăciunea de Suflet, când Sufle-

tul la Rândul Său se Uneşte cu Energiile Corpului şi le Re-

vitalizează... Fă Acest Canon Duhovnicesc de Unire a 

Energiilor Corpului cu Simţirea Duhului de Suflet în Locul 

Inimii. În Locul Inimii Isihasmul a Descoperit un adevărat 

Miracol de Regrupare şi Reînnoire a tuturor Energiilor 

Corpului, în acelaşi timp cu Legătura Corpului cu Însuşi 

Sufletul, realizându-se astfel Integralitatea Fiinţei noastre 

Suflet şi Corp. De asemenea în timpul acesta, cu Diafrag-

ma încordată, Urcă Energiile de Jos de la baza Coloanei 

Vertebrale-Sex. Urcă-le până la Şale-Rinichi de unde să nu 

mai meargă mai sus, ci să intre prin Rinichi în Abdomen şi 

de aici spre Inimă. Aşa în Aceste Închinăciuni şi Metanii 

asociate cu Urcarea Energiilor Corpului în Inimă se va face 

totodată o Restabilire a Circuitului normal energetic al 

Corpului. Aveţi grijă nu Urcaţi Energiile de la baza Coloa-

nei Vertebrale mai sus de Şale şi nici să nu le coborâţi îna-

poi ci antrenaţi-le prin Rinichi în Plexul Solar de la baza 

Inimii. Dacă le Urcaţi spre Cap puteţi avea Ameţeli şi tul-

burări Mentale toată ziua, cu stări nervoase şi alte tulbu-

rări. Încearcă Sistemul Yoga să facă o Urcare până în Cre-

ier, dar fără un control serios este riscant. Ca Isihasm, An-

trenarea Energiilor este în Centrul Inimii unde nu este nici 

un Pericol, ci din contră, o Redresare de Energii, mai ales 

că Asociind Rugăciunea se face totodată o Purificare 

Transcendentală a Energiilor Corpului. Siliţi-vă să vă Puri-

ficaţi şi Corpul cu Rugăciune către Bunul Dumnezeu, cu 

Închinăciuni şi Metanii, ca să vă Tămăduiţi şi să vă Cură-

ţiţi de Mizeria Corpului pe care o Urăşte şi Dumnezeu. 

În rest, ca Sacro-Terapie a Bolilor Energetice puteţi 

folosi şi diverse Remedii Medicale indicate de Medicina 
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ştiută, Ceaiuri, Medicaţie, Acupunctură, Homeopatie, etc. 

Ca Medicină Isihastă însă ţineţi cont de cele relatate ante-

rior. Noi vă dorim o Terapie Integrală Suflet şi Corp, doar 

astfel fiind o reală Vindecare de Boli. 

32 

A. Sexul, Desacralizarea Iubirii  

şi Negativizarea Inimii 

Despre problema Sexului s-a scris mult. Noi nu facem 

dispute, consemnăm Viziunea Isihastă Creştină. S-a Rela-

tat că Însuşi Dumnezeu este Fiinţă-Personalitate şi Ener-

gii Har de Mişcări ale Fiinţei. Fiinţa este Substanţa Fiin-

ţială Spirituală vie şi Triadică deja în Sine. În viziunea 

pur Creştină Fiinţa ca Ultimă Esenţă a Realităţii este Tria-

dică, Unul pornind de la Trei în Logica pur Creştină. Mi-

nimul de Unitate este Trei şi Maximul de Unitate este tot 

Trei. Acesta este un Postulat al Revelaţiei, este Afirmaţia 

în Sine a Filosofiei Creştine. Logica pur Creştină porneşte 

de la Afirmaţie-Revelaţie, care nu se probează prin Nega-

ţie, ci tot prin Afirmaţie. Unicul este Trei Afirmaţii deo-

dată. Dacă Unicul ar fi Singularitate ar fi un Imanent Ab-

solut-Nemişcat-Apofatic Absolut. Dacă Unicul ar fi Doi-

me, ar fi în Contrarietate, de unde nu ar mai fi Perfectul 

Absolut, Opusul fiind tocmai Imperfectul. Nu este logic 

să fie Două Absoluturi deodată, ca Bine şi Rău, ca Perfect 

şi Imperfect. Aşa nici Singularul nici Dualul nu sunt Rea-

litatea Perfectă, ci Triada care nu este doar Unul şi nici 

Doiul Contrar, ci Triplă Afirmaţie de Unicitate. De aceea 

Fiinţa Absolută în viziunea Creştină înseamnă Persoa-

nă-Ipostas şi Persoana înseamnă deja Triadă de Sine, Viu 
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Fiinţial Absolut. Doar în Sens pur Creştin Persoana se de-

fineşte ca Fiinţa Triadică de Sine, adică Spiritul Viu ca 

Eu-Conştiinţă, Duh-Memorie de Conştiinţă şi Spirit-Si-

ne-Limbaj de Conştiinţă. Aşa Persoana-Spiritul-Fiinţa sunt 

deja Sinonime cu Treimea. Conştiinţa în viziunea Creştină 

este deja Triadică în Sine, ca Identitate-Conştiinţă, Me-

morie-Duh şi Identificare-Limbaj. Aşa Conştiinţa este Vi-

ul Spiritual deja în Deplinătate în Sine, cu Memorie şi 

Limbaj deja de Sine şi în Sine (vezi pe larg în „Nevoinţele 

Isihaste” şi „Urcuşul Isihast”). 

De aici Fiinţa este Viul în Sine, cu Mişcarea de Viu 

pur ca Memorie şi cu Limbaj tot de Viu pur. Fiinţa este în 

viziunea mistică Isihastă Triada de Sine: Iubire, Dragoste, 

Dăruire, în altă modalitate spus este Iubire şi Agape. Ar-

hetipul este în Revelaţia Treimii Dumnezeieşti. Dumne-

zeu Tatăl este Iubirea Absolută în Sine, care se Deschide 

în Agape ca Sfântul Duh-Dragostea şi Fiul-Logosul-Dă-

ruirea. Aici Identificăm noi Creştinii Originea Iubirii şi 

Agapei. Mulţi se întreabă care este Originea Iubirii?... Se 

confundă apoi Iubirea cu Erosul de Corp. Noi ca Medici-

nă Isihastă facem aceste relatări ca să înţelegem ce este 

Sexul, fapt de mare importanţă în Medicină. Se vorbeşte 

de un Chimism al Iubirii, de o Medicină a Dragostei, de o 

Magie a Sexului... Să facem câteva precizări în acest 

complex de realităţi. În viziunea pur Creştină, Originea 

este în Revelaţia Treimii Dumnezeieşti. Dumnezeu Tatăl 

este Iubirea în Sine. Sfântul Duh şi Fiul sunt Agape, ca 

Dragoste şi Dăruire a Iubirii Tatălui. Arhetipurile Origi-

nale Acestea sunt. Iubirea este Culmea Transcendenţei 

Vieţii Dumnezeieşti, Beatitudinea Absolută în Sine. Aga-

pe este Deschiderea Iubirii ca Dragoste-Mişcare de Iubire 

şi ca Dăruire-Recunoştinţă de Iubire. Iubirea este totalita-
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tea în Sine şi Agape este Viaţa Iubirii. Aceste Arhetipuri 

se Traduc-Transpun apoi în Energii Corp ca Agape de 

Corp ce este Erosul. Aici să fim atenţi. În Corp nu este 

decât Agape, adică Dragoste şi Dăruire. Noi în mod greşit 

folosim cuvântul Iubire în cele ce ţin de Corp. Iubirea 

este doar ca Suflet Transcendental. Iubirea este doar ca 

Chip de Dumnezeu. Doar Sufletul nostru are Chip de 

Dumnezeu. Corpul are Chip-Semn de Suflet. Erosul este 

Chip de Agape de Suflet, este traducere în Energii Corp a 

Dragostei şi Dăruirii. Aşa noi identificăm Originea Ero-

sului în Arhetipul Agape de Suflet. Ca Organ de Corp Ini-

ma este Sediul Erosului-Agape de Corp. Inima este Orga-

nul Dragostei şi Dăruirii Corpului. Aici fiţi iarăşi atenţi. 

În Rai, în Inimă era Simţirea Sexului şi nu în Organele de 

Reproducere ca după Căderea din Rai. Organele de Re-

producere sunt nişte Organe ca Stomacul şi Ficatul, nu ca 

un Centru de Viaţă şi Simţire Energetică. S-a văzut că 

sunt Trei Centre ale Energiilor Corp, Creierul, Inima şi 

Gastricul. Organele Sex sunt Organe anexe ale Centrului 

Gastric. Aici trebuie să înţelegem noi ce s-a întâmplat 

după Căderea din Rai. 

În Rai eram totodată Vedere de Suflet şi Vedere de 

Corp, eram Iubire de Suflet şi Dragoste în Inimă de Corp. 

În Creier noi avem Informaţie de Dragoste de Inimă şi în 

Centrul Gastric avem Acumulări de Energii de Dragoste 

de Inimă. Centrul Întâlnirii Dragostei este în Inimă. Gân-

durile Minţii sunt Memorii-Informaţii ale Dragostei de 

Inimă şi Simţurile de Organe sunt Limbaj de Dragoste de 

Inimă. În Inimă trebuie să se Întâlnească Mintea-Memo-

ria cu Simţirea Organelor. În Inimă este Centrul Unităţii 

Minţii şi Organelor. În Rai Dumnezeu a dat Poruncă să se 

Înmulţească: „Creşteţi şi vă Înmulţiţi”. Prin Dragostea de 
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Inimă se săvârşea Înmulţirea în Rai. Animalele deja aveau 

Pui. Omul cade înainte de a avea Copii. Dar ca Origine 

Centrul Înmulţirii este Inima. Inima este Memoria Iubi-

rii-Înmulţirii-Deschiderii. Erosul-Dragostea de Corp-Ener-

gii are Centrul în Inimă. După Căderea din Rai se produ-

ce o Mutaţie anormală a Centrului Erosului. Prin Căderea 

din Rai Sufletul pierde Iubirea faţă de Dumnezeu şi aşa 

Iubirea de Suflet nu se mai Reflectă în Inima de Corp, ca-

re astfel nu mai Simte Dragostea Transcendentală. Inima 

se Goleşte de Dragostea Adevărată Deplină şi Atotcople-

şitoare. De aici în Inimă se reflectă doar Simţirea Organe-

lor. Astfel, ca Reproducere, Organele Sex devin Reflecta-

rea Dragostei. Când în Inimă era Dragostea Transcenden-

tală de Suflet, Simţirea de Organe Sex era Copleşită de 

Superioritatea Dragostei Transcendentale. Acum când se 

pierde, Simţirea Organelor Sex rămâne singura Simţire a 

Dragostei, cu vagi Sentimente în Inimă. De aici Mistica 

după Căderea din Rai, ca Resacralizarea Dragostei în 

Dragostea Transcendentală de Inimă şi de Suflet care să 

Copleşească Simţirea Organelor Sex. Taina Căsătoriei în 

Creştinism este o Resacralizare în acest sens, de a se avea 

în vedere mai întâi Dragostea Transcendentală de Suflet 

şi Inimă ca Familie şi abia apoi Simţirea Organică, care 

să fie Dominată de Dragostea de Suflet şi Inimă. Iar nu 

invers, Organicul să copleşească Inima şi Sufletul. De 

aici în sens pur Mistic, Sexul după Căderea din Rai este 

Desacralizarea Iubirii de Suflet şi Negativizarea Dragos-

tei de Inimă. Inima din Piept Cade în Inima din Sex. Se-

xul se face o Inimă Negativă, o Contra-Inimă, care cu 

Simţirea Organică Ajunge să Domine Sentimentul de Ini-

mă. Organele Sex sunt Organe Normale, cu funcţii nor-

male ca Reproducere, dar după Căderea din Rai aceste 
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Organe se fac Contra-Partea Inimii, ca Simţire con-

tra-Dragostei de Inimă, peste Simţirea de Inimă. Sexul 

devine o Simţire care Domină Simţirea de Inimă. În mod 

normal Simţirea de Inimă trebuie să fie Totalitatea-Inte-

gralitatea Simţirii întregului Corp. După Căderea din Rai 

se fac Rupturi între Centrele Energetice ale Corpului şi 

aşa Centrul Abdominal Organic se Rupe de cel al Inimii, 

şi la fel Centrul Creier se desparte de cel al Inimii. De aici 

Modificările de Unitate şi Integralitate după Căderea din 

Rai. Sexul este un Organ normal, cu Funcţiile sale norma-

le, care însă Rupt de Centrul Inimii se face o Simţire-Ini-

mă Autonomă, ajunge Centru Energetic propriu. Dar ne-

norocirea este că Organele Sex nefiind Centru Energetic, 

Fură Energiile din Creier şi din celelalte Organe. Aici du-

pă Căderea din Rai Sexul se face Vampirul Energiilor 

Corpului. Sexul devine Şarpele-Balaurul care Suge Lumi-

na Mentală a Creierului prin Coloana Vertebrală şi Bea 

Apa-Energia Organelor Abdominale. Basmele după Că-

dere sunt Mitizarea acestor Mutaţii care au loc în Noi. Se-

xul este Zmeul care fură Zânele din Palatul Creierului, fu-

ră Soarele Minţii şi totodată Ucide şi Devorează Organele 

Abdominale, Consumându-le fără milă toată Energia 

Acumulativă. Nici nu ieşi bine din Copilărie şi gata Sexul 

te ia în primire, îţi suge energia Mentală prin Coloana 

Vertebrală şi îţi Consumă Energia Organelor care încă 

sunt în Dezvoltare şi Creştere. De aici nocivitatea Sexu-

lui. Noi ca Medicină Isihastă încercăm o Descifrare a 

problemei Sexului, cu rol în Medicmă. Este o mare dramă 

că mulţi Tineri din lipsă de educaţie cad în masturba-

ţie-onanie, sau în desfrâu precoce până la perversiuni 

adolescente, lucruri care produc apoi o Impotenţă atunci 

când ar trebui să fie apţi de Viaţa în Familie... Vai de Pă-
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rinţii neglijenţi în acest sens şi vai de Tinerii care se lasă 

în Beţia desfrâului... Vor fi nişte nenorociţi energetic şi 

Psihic. 

După Căderea din Rai Centrul Eros din Inimă este Go-

lit şi Transmutat anormal în Organele de Reproducere, ca 

Negativizarea Centrului Inimii. Căderea produce odată 

Negativizarea Sufletului şi încă o dată Negativizarea 

Energiilor Corp. Aşa Energiile Informatice Mentale cu 

Centrul în Creier sunt Negativizate prin Scurgerea lor pe 

Coloana Vertebrală în Sex. Energiile Vitale de Inimă la 

fel şi Energiile Acumulative Abdominale de asemenea. 

Lată cum Centrul Integralităţii Energetice devine Sexul, 

care nu este un Centru de Acumulare ci de Consum şi 

Distrugere-Scurgere de Energii, atât Mentale, cât şi Vitale 

şi de Acumulare. Sexul devine Negativizarea întregului 

Sistem Energetic. Ca Realitate în Sine, Energiile Corpului 

nostru au Integralitatea energetică în Centrul Inimii ca 

Eros energetic Sacru, care este în Corespondenţă cu Aga-

pe de Suflet, în Potenţare Reciprocă. Căderea aduce Des-

părţirea de Agape de Suflet a Erosului de Inimă, care la 

rândul său se Divizează şi îşi pierde Centrul, Fiecare Or-

gan încercând să Devină Propriul Centru Energetic. De 

aici după Căderea din Rai fiecare Organ în parte se face 

„o Desfrânare proprie”. Magia Energiilor Corp experi-

mentează tocmai „Desfrâul Organelor”, care se fac pro-

prii Centre de Senzaţii Tari Rupte de Unicul Sentiment 

Integral al Inimii. În Mod Normal Simţirea Porneşte din 

Inimă şi se Prelungeşte în Organe ca Limbaj de Simţire. 

Simţirea din Inimă este Conştiinţa Totală a Simţirii. Gân-

durile Creierului sunt Memoriile Simţirii Inimii şi Funcţi-

ile Organelor sunt Limbajul-Raţiunile-Funcţiile Simţirii 

Inimii. Triada: Gândire, Simţire şi Voinţă este Integralita-
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tea Simţirii Inimii Energetice. Noi Corporal nu putem 

avea o Gândire fără Simţirea Inimii şi fără Funcţiile Or-

ganelor. Aici se încurcă Psihologii. Unii consideră că nu 

Poţi Gândi fără Simţuri şi fără Organul-Organele Corpu-

lui. Se Consideră, mai mult, că Organele produc atât Sim-

ţirea cât şi Gândirea, de unde Concepţia Evoluţionis-

tă-Devenistă că prin Dezvoltarea Organelor noi ne Dez-

voltăm Gândirea şi Simţirea. Ca Mistică, Simţirea în Sine 

îşi are Originea în Duhul Sufletului, în Memoria Trans-

cendentală a Conştiinţei Sufletului, Această Memorie 

Prelungindu-se şi în Energiile Corpului ca Centrul de 

Simţire Energetică. Simţirea Integrală de Inimă este Co-

respondenţa directă a Simţirii-Memoriei de Duh-Suflet. 

Inima noastră Simte doar dacă Simte însuşi Duhul Sufle-

tului. Căderea din Rai Negativizează Simţirea, de unde 

Simţirea de Duh-Suflet este Tradusă Negativ de Simţirea 

Inimii şi Simţirea Inimii la rândul său se Negativizează de 

Informaţiile Creierului şi se Negativizează de Funcţiile 

Fiecărui Organ în parte. Aşa Căderea din Rai produce o 

Fărâmiţare la Maximum a Simţirii. Mistica vrea să Re-

grupeze Simţirile Rupte iarăşi în Centrul Integral al Ini-

mii şi de aici iarăşi în Centrul Transcendental al Duhu-

lui-Sufletului. Bolile Corpului nostru sunt Boli ale Sim-

ţirii fărâmiţate, de unde Simţirea Bună devine Suferinţă. 

Simţirea Normală devine Simţire Neplăcută-Suferinţă. 

Boala este Suferinţă, tocmai ce ne Sperie pe Noi. Suferin-

ţa este Negativizarea Simţirii normale-Bune. Simţirea 

normală de Inimă este Înlocuită cu o Falsă Simţire Plă-

cută în Proprie Plăcere Organică, de unde Satisfacerile 

fiecărui Organ. După Cădere, fiecare Organ devine o 

Compensaţie de Plăcere de Inimă, un fel de Inimă-Simţire 

Proprie independentă de Inima-Simţirea propriu-zisă. 
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Simţirea de Gânduri Creier se face o Plăcere proprie. 

Simţirea de Inimă-Sentimente Egoiste la fel. Simţirea de 

Energii Acumulative Gastrice se face de asemeni o Plăce-

re proprie. Erosul Integral de Inimă care Îngloba toate 

Plăcerile Energetice este Dispersat într-o multitudine de 

Plăceri până la Înstrăinarea de Centrul Inimii. De aici în 

Mersul Istoriei de Generaţii unele Organe s-au Exersat în 

mod deosebit pe Plăceri proprii care le Domină pe cele-

lalte. Caracterele Energetice Corporale se configurează pe 

aceste Plăceri Diferenţiate. Rasele apar în acest Sens. 

Unele Organe sunt în Detrimentul altora. La unii Creierul 

este mai Activ, la alţii Vitalul este mai activ, iar la alţii 

Plăcerile Organice cu predominaţia Plăceri-Sex. Aici Me-

dicina trebuie să diagnosticheze Predominanţa Simţirii 

Energetice şi totodată Negativizările respective, ca să poată 

Restabili Legăturile Normale fără de care Bolile nu se pot 

înlătura. Se încearcă o Repunere în propriul Organ a Func-

ţionalităţii, dar fără Armonizarea întregului Mecanism 

Energetic se observă doar o Ameliorare provizorie, nu o 

Vindecare a Bolilor. Organele Rupte de Simţirea Unică de 

Inimă îşi fac proprii Secreţii de Auto-Satisfacţie. De aici 

Ştiinţa vorbeşte despre un Adevărat Chimism al Plăcerii 

Organice, până la „Un Chimism al Dragostei”... 

Ca Mistică, Dragostea are Originea întâi în Duhul de 

Suflet, care se Prelungeşte în Erosul de Inimă-Corp şi din 

Inimă se Prelungeşte în Simţirile multiple de Organe. În 

Organe apar apoi Funcţiile respective cu Chimismul pro-

priu Organic. Chimismul Organic este întâi Informaţie de 

Simţire de Inimă, care apoi se Traduce în Chimismul 

Energiilor Fizice Chimice. Informaţiile Simţirii de 

Eros-Inimă produc Hormonii din Organele Respective. 

Nu Hormonii se produc de către Organe şi apoi produc 
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Simţirea de Inimă... Ştiinţa aici se cam încurcă. Organele 

sunt Forme ale Informaţiilor. Ştiinţa doar a stabilit ca Ma-

sa Fizică nu poate fi înaintea Informaţiei, întâi fiind Infor-

maţia, apoi Energia şi apoi Masa Fizică. Organul are Chi-

mism de Masă-Substanţă Fizică-Chimică. Unde este In-

formaţia Chimismului?... Organul el însuşi este Produsul 

Înglobării Informaţiei şi Energiei. Organul este un Pro-

dus, nu Origine. În Energii Formele Fizice sunt Configu-

raţii ale Informaţiei şi Energiei ca Suport al Masei Fizice. 

Funcţiile Organice sunt Limbajul unor Funcţii Energetice 

Anterioare Organului, care Formează Organul. Chimis-

mul Organic este în Informaţiile Organului, în Memoriile 

Dincolo de Organ. Ştiinţa vrea să Amestece Memoria In-

formativă cu însăşi Masa Fizică. Aici este aportul Misticii 

pentru Ştiinţă. Energiile sunt Triple Energii ce nu se 

Amestecă niciodată, dar care nu sunt Despărţite niciodată. 

S-a relatat că sunt Energii Informatice, Energii Vibrato-

rii-Vitale şi Energii Acumulative. Ştiinţa le face o Singu-

ră Energie care ar avea Aceste Stări apoi, prin Transfor-

mări Una în Alta. Aici este Înţelegerea. Aceste Trei Ener-

gii nu se Transformă Unele în Altele, ci se Împletesc, se 

Întrepătrund, se Potenţează reciproc, Una atrăgând auto-

mat pe celelalte, fiind veşnic Deodată Trei împreună. Aici 

este şi Înţelegerea Bolilor. După Căderea din Rai Energii-

le acestea Triple se Contrariază şi aşa apar Energii Libe-

re-Rupte-Toxice-Nocive. Misticile au Experienţa Detaşă-

rii Energiilor, ca Paranormaluri. Aşa se pot Detaşa Ener-

giile Informative de celelalte, până la Dedublarea Menta-

lului de Organele-Trupul Fizic. Se vorbeşte de o Ieşire a 

Minţii din Corp, Mintea Putând Funcţiona ca Minte Inde-

pendentă de Organele Creier şi celelalte Organe. Ştiinţa 

îşi pune deja probleme reale care ţin de aceste fenomene, 
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remarcate de mult de către Mistică. Dar Aceste Ruperi 

sunt Anormale, deşi nouă ni se par Extraordinare şi Supe-

rioare. În Mod Normal Sufletul este Cel care se Poate De-

taşa de Corp, dar nu de un Corp Mort, ci de un Corp Inte-

gral, de unde Extazurile Isihaste sunt cu Păstrarea Menta-

lului Corpului, Sufletul fiind Direct ca Paranormal (vezi 

cap. „Paranormal”). Medicina isihastă Identifică Dere-

glările Bolilor nu în Transformările energetice între Ener-

gii ca Una prin şi din Alta, ci ca Ruperi şi Contrarieri ale 

Energiilor Informatice, Vitale şi Acumulative. Aceste 

Energii nu se Transformă nidodată Una în Alta, dar se 

Rup Una de Alta şi se Contrariază până la Înlocuirea 

Uneia cu Celelalte. Astfel în Boli, energiile Informatice 

se dau la o parte de către Energiile Bolnave Vitale sau de 

către Energiile Acumulative-Fizice. Şi aşa se Întâmplă cu 

fiecare în parte. Chimismul Atomic este al Energiilor 

Acumulative. Aici iarăşi fiţi Atenţi. Fiecare Mod Energe-

tic are Propriul Mod de Mişcare în Sine. Aşa Energiile In-

formatice au o reală Mişcare în Propria Substanţă Infor-

matică. Ştiinţa şi aici se încurcă. Energiile Informatice nu 

sunt Abstracţii-Principii care se Fac apoi Energii Fizice. 

Aici să înţelegeţi bine cum stau Lucrurile. Este cu adevă-

rat o Substanţă Energetică Informativă, ce are Esenţă şi 

Mişcare în Sine doar ca Informaţii Pure. Aveţi grijă să nu 

Confundaţi Această Energie Pur Informativă cu Sufletul, 

care este Dincolo de Energii. Deci Energia Informatică 

este Energie Deplină, cu Limbaj Informatic Deplin şi Pro-

priu. Apoi energiile Vitale la fel sunt Energii proprii Vi-

tale, ca Memorii de Informaţii. Memoriile nu se Confun-

dă nici nu se Amestecă cu Informaţia în Sine. Fiţi atenţi 

ca să discerneţi bine. Apoi Energiile Acumulative sunt la 

fel Energii Proprii, ca Limbaj de Informaţii. Înţelegeţi 
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bine Logica. Informaţia este o Conştiinţă. Memoria este 

ca o Mişcare de Conştiinţă în Conştiinţă. Limbajul este ca 

Stări de Conştiinţă. Acestea Trei nu se Amestecă nicioda-

tă, dar nici nu se Separă. Aşa Apar Bolile. Energiile In-

formatice se Rup de Energiile Vitale-Memorii şi de Ener-

giile Limbaj de Organe, de unde Bolile respective. Şi fie-

care la rândul ei faţă de Celelalte. Energiile Memorii-Vi-

tale dacă se despart de Energiile Informatice devin nişte 

Memorii Libere foarte Nocive care nu mai păstrează In-

formaticul Normal, de unde Bolile Energetice ca Hiper-

funcţii sau Hipofuncţii, ca Beţie de Memorii sau Pierderi 

de Memorii. La fel Energiile Acumulative se Rup de 

Energiile Informatice şi de Energiile Memorii Vitale, de 

unde Izolarea Organelor în proprie Materie până la Dez-

integrarea lor. Chimismul din Organe este Acest Răspuns 

Propriu al Materiei Acumulative Organice faţă de Energi-

ile Informatice şi faţă de Energiile Memorii-Vitale. Ştiin-

ţa se Opreşte prea mult la Chimism, la Limbajul doar al 

Energiilor Acumulative, neglijând faptul că este un Lim-

baj Energetic Vital şi unul Informatic Dincolo de Cel 

Chimic-Fizic. Fenomenele Paranormale mai Trezesc Şti-

inţa şi la Aceste Realităţi Dincolo de Simplul Chimism 

doar al Energiilor Acumulative, pe cele Vitale şi Informa-

tice doar Presupunându-le, dar nu Dându-le Realitate pro-

prie. Paranormalurile arată că Aceste Trei Moduri Ener-

getice sunt Separate şi pot Funcţiona Chiar Independent. 

Bolile sunt de fapt nişte Paranormaluri. De aici Înţelege-

rea şi a Problemei Sexului. Hormonii Sexuali nu sunt în-

săşi Determinarea Sexului, cum afirmă Ştiinţa, ci sunt 

Efectul Sexului deja Existent în Informaticul şi Energeti-

cul Dincolo de Chimismul Organic ca Hormoni. Se în-

cearcă printr-un Chimism Hormonal o Determinare de 



238 

Sex, dar aceste Inginerii Genetice sunt periculoase, pentru 

că Fac Configuraţii doar Exterioare în Interior rămânând 

Informaticul primordial, de unde Anomaliile Acestor 

Hibrizi Hormonali Chimicali. Ce vrem noi să întelegeţi 

este faptul că Chimismul Hormonal Sexual nu este doar 

al Organelor Sexuale, ci este mai întâi ca Informaţie în 

Energiile Informatice, este apoi ca Memorie în Energiile 

Vitale şi apoi de abia este în Chimismul Hormonal Orga-

nic. Este însă o Întrepătrundere şi o Potenţare în Toate 

aceste Trei Energii ale Corpului Nostru. Din Energiile 

Simţuale ale Inimii Ies primele Informaţii ale Hormoni-

lor, care apoi trec în Informaţiile Creierului şi de aici în 

Chimismul Organic-Funcţional. 

Iată cum Sentimentul de Dragoste de Inimă Declanşea-

ză Gânduri-Nervi de Organe şi Nervii Organici Produc 

Chimismul Hormonal. Ştiinţa vede invers procesul. Aşa 

organele ar produce întâi Chimismul-Hormonii şi aceştia 

apoi ar produce Inervaţia şi Simţirea Erosului-Dragostei, 

de unde un adevărat Chimism al Dragostei, ca simplu 

Mecanism Chimic. Acest Mecanism este totuşi Real după 

Căderea din Rai. Organele Corpului Fură Nervii Mentali 

şi Fură Memoriile Simţuri ale Energiilor Vitale de Inimă 

şi fiecare Organ se face propriu Centru şi de Informaţie şi 

de Simţire. Aşa Autonomia Organelor, dar prin Consuma-

rea Celorlalte Energii, de unde Îmbolnăvirea respectivă. 

Sexul este cel care Fură fără milă atât Energiile Mentale 

cât şi Energiile Vitale, generându-se în Organele Sex o 

Hiperfuncţie Organică, prin Hipersecreţie Hormonală ce 

Bombardează Creierul şi Inima, silindu-le să Cedeze 

Energiile Mentale şi Vitale pentru Propriile Satisfaceri 

Organice Sex. De aici Medicina Bolilor prin Diagnosticul 

Anomaliilor de Sex. Psihanaliza lui Freud aici are drepta-
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tea ei, deşi Interpretările în sine sunt amestecate şi confu-

ze. Sexul devine după Căderea din Rai Hoţul Ucigaş al 

Energiilor Mentale şi Vitale. Bolile noastre sunt printr-un 

Deficit de Energii Mentale şi Vitale. Vinovatul este Sexul 

care Fură şi Ucide aceste Energii. Sexul din Rolul său de 

Procreare se face Desfrâu al Uciderii Propriilor Energii. 

Căderea din Rai este Plăcerea-Desfrâul Morţii, care se 

Dovedeşte apoi Iadul Suferinţei, ca Război al Energiilor 

şi Suferinţă a Maltratărilor Energetice. Dumnezeu l-a 

avertizat pe Adam să nu încerce Experienţa Desfrâului 

Morţii că va Gusta Iadul Suferinţei, dar Adam nu a As-

cultat. Bucuria şi Beatitudinea de Inimă şi de Duh de Su-

flet se fac Desfrâu-Plăcere de Sex până la Negativizarea a 

însăşi Negativizării ca Suferinţă. Mistica Identifică Sexul 

ca Organe de Procreare, dar nu ca Organe de Centru 

Energetic în Sine, ca Trăire Integrală de Sine, ca Dialog 

Fiinţial. Dialogul Fiinţial este Dragostea de Duh-Suflet şi 

Erosul Dragostea de Inimă Corp, ca Centre de Integralita-

te Trăire şi Comunicare, nu de Propriu Egoism Auto-Plă-

cere până la Uciderea şi Singularizarea în Sine însuşi. Se-

xul se face tocmai Depersonalizarea noastră, face din Per-

soane de Inimă nişte Individualităţi de Sex, nişte Con-

fruntări de Dominări Energetice până la Furtul Oribil 

pentru proprii Satisfacţii egoiste. Ca Medicină Isihastă se 

are în Vedere la fiecare Boală Sexul, care să fie Oprit să 

nu mai Fure Energiile şi să nu le mai scurgă şi să le arun-

ce, când este tocmai nevoie de ele. Sexul are Rolul său bi-

ne Stabilit, ca Procreare, în Rest trebuie Readus la Erosul 

Integral de Inimă, ca Simţire Sacră de Inimă, nu de Plăce-

re Egoistă Desfrânată. Medicina ca şi Mistica încearcă o 

Ridicare a Sexului, ca pe Ceva Constructiv nu Distructiv. 

Misticile Indiene au găsit Modalitatea Ridicării Energiilor 
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Sex pe Coloana Vertebrală până în Creier. Isihasmul 

Creştin are Intuiţia Ridicării Energiilor Sex nu în Creier 

ci în Centrul Inimii, ca Sediul de Rai al Erosului Energe-

tic. Noi nu facem dispute, consemnăm Specificul Isihast. 

Energiile Sex dacă sunt Ridicate pe Coloană direct în 

Creier se Declanşează în Creier Tot Subconştientul Sexu-

lui, de unde Complexul Freudian al Nebuniei Psihopate 

Sexuale. Yoga are Experienţe tragice în acest sens al An-

trenării Sexului pe Coloana Vertebrală înspre Cap, averti-

zând mereu despre Pericolul acestei Metode fără Asisten-

ţa unui Guru-Instructor. Isihasmul Identifică acest Pericol 

în Circuitul Anormal al Întoarcerilor Energetice. Energii-

le nu se întorc înapoi pe Coloana Vertebrală, ci prin Cen-

trul Gastric în Sus spre Inimă. Noi am vorbit la capitolul 

Desfundărilor energetice mai pe larg. Repetăm faptul că 

Energiile Coborâte de Căderea din Rai, Antrenate în Jos 

cu Oprirea în Sex, nu trebuiesc Ridicate întâi în Creier, că 

fac Explozii în Mental. Întâi trebuie Orieniate în Baia Ini-

mii şi din Inimă să se Ridice Purificate şi în Mental-Cre-

ier. Isihasmul a Observat că este mai Bine să Îneci Sub-

conştientul Sex în Oceanul Inimii şi Şerpii Sex să se 

Transforme în Peştii Originari Buni şi Curaţi şi Aceşti 

Peşti să se Ridice în Soarele Minţii nu ca Fantome-Şerpi, 

ci ca Gânduri Reale, Limbaj de Ocean de Inimă şi de Duh 

Transcendental de Suflet în Dialog cu Însăşi Dumnezei-

rea Creatoare. Vedeţi încă o dată capitolul Desfundărilor 

Energetice, ca Practică. 

B. Sacro-Terapie 

Restabileşte-ţi Centrul Erosului-Dragostei Energetice 

de Corp în Centrul Inimii, aşa cum este Normal. Plăcerile 

Intelectuale de Minte-Creier, Gândurile ca Raze Solare, 



241 

întoarce-le în Oceanul Dragostei din Inimă. Mintea-Soa-

rele după Urcarea de Ziuă pe Cerul Mental Odihneşte-o 

în Oceanul Inimii. Soarele, spun Miturile, s-a Născut din 

Spuma Mării. Mintea s-a Născut din Oceanul Dragostei 

de Inimă, din Apele Erosului Simţirii Sacre. Inima este 

Mama Ocean care din Legătura cu Tatăl-Sufletul Naşte 

pe Fiul Solar Mintea şi pe Fiica Lunară Gastricul. Centrul 

Creier este Solar şi Centrul Gastric este Lunar. În Soarele 

Mental-Creier apar Fantomele Şerpi Zburători-Zmeii şi în 

Pântece apar Zmeoaicele-Şerpoaicele. Zmeii Mănâncă 

Lumina Soarelui-Minţii iar Zmeoaicele-Şerpoaicele Sorb 

Apa Oceanului Inimii. Şi Zmeii şi Zmeoaicele îşi fac Lă-

caş-Templu în Centrul Sexului, de unde Sug şi Lumina 

Creierului şi Apa Inimii... Miturile şi Basmele Transpun 

Parabolic Căderea din Rai şi Modificările apărute. Con-

ştientizează-ţi propria Realitate. Vezi cum Stai cu Tem-

plul Zmeilor şi Zmeoaicelor din Sex. Tu trebuie să fii 

Făt-Frumos care Omoară Cuibul de Zmei ce Sug Lumina 

Soarelui-Minţii şi Sorb Apa Vieţii-Inimii, până ce Usucă 

bietul Corp... Fii conştient de acest Cuib de Zmei din Sex, 

care şi-au făcut Locaş cu forţa şi au pus stăpânire pe toată 

Puterea Corpului-Împărăţiei tale. Împăraţia-Corpul tău 

este Bântuită de Zmeii şi Zmeoaicele din Sex... Aici este 

Sacro-Terapia Medicinii Isihaste. Zmeii şi Zmeoaicele 

sunt Acele Jivine Urâte care au Apărut prima dată în 

Oceanul Curat al Inimii. De aici s-au născut. Duhurile 

Rele de Suflet au Născut aceste Jivine diavoleşti, inexis-

tente ca realitate propriu-zisă. Aceste Jivine sunt Venite 

ca un Ceva Străin. Unele urcă în Soarele Minţii şi altele 

Coboară în Apele Pântecelui... Aşa se înmulţesc până 

Nasc Balaurii cu Şapte şi cu Douăsprezece Capete. Bala-

urii din Minte au Şapte Capete, iar Balaurele Şerpoaice 
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din Pântece au Douăsprezece Capete. Cele Şapte Păcate 

ale Minţii sunt cele Şapte Capete ale Balaurului de Minte 

şi cele Douăsprezece Păcate ale Pântecelui sunt cele do-

uăspreceze Capete ale Zmeoaicelor. Filocalia Descrie 

Aceste Patimi de Minte şi de Pântece. Inima-Oceanul Su-

fletului Dumnezeiesc se Goleşte de Apa Sa şi de Soarele 

Minţii. Inima Rămâne un Pustiu prin care Suflă Vântul 

Tăios al Simţurilor Ucigaşe şi un Întuneric prin care um-

blă Fantomele Zmeilor Căpcăuni... Palatul Sacru cu Bise-

rică şi Altar Dumnezeiesc este pângărit, ajunge fără Uşă 

şi fără Geamuri, cu zidurile Căzute, cu Zugrăvelile Mur-

dărite şi şterse... prin el umblă Şoarecii şi Insectele băloa-

se... Aici Odată în Inimă era cel mai Strălucitor Palat, un-

de Însuşi Dumnezeu Cobora şi Stătea la Masă cu Soarele 

Minţii şi cu Zâna din Pântece... Au Năvălit Zmeii şi au 

Luat Zâna şi au Dus-o în Subteranul Sex... Zâna este Fii-

ca Oceanului Inimă şi Sora Soarelui-Mintea. Zâna este 

Energia Gastrică şi Soarele este Energia Mentală. Energia 

Gastrică este Furată în Sex unde face Desfrânare cu Zme-

ii-Şerpii, iar Soarele-Mintea rămâne un Fecior ce tot îşi 

caută Sora dar nu o Găseşte. Până începe să Viseze la o 

Mireasă Fantomă... 

Ca Medicină Isihastă Problema Sexului este de mare 

Importanţă. Voi Tinerilor fiţi Atenţi, nu vă lăsaţi în Magia 

Sexului care vă Suge Lumina Intelectuală din Creier şi vă 

Consumă Energiile din Inimă şi din Organele întregului 

Corp. Nu vă grăbiţi în experienţele păcatului. Mulţi Ti-

neri cad în practici dezastruoase ca Masturbaţia-Onania 

care este cea mai groaznică Plagă a Tinerilor de ambele 

Sexe, ducând aproape sigur la Psihopatii mai grave sau 

mai uşoare... Fiţi Conştienţi şi nu vă faceţi Ucigaşi de 

sine. Părinţilor, nu fiţi nepăsători şi orbi şi daţi Educaţie 
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Sănătoasă Tinerilor, că veţi Suferi apoi de pe Urma unor 

Copii Nebuni şi Neputincioşi. 

33 

A. Medicina Femeii 

Spune un Duhovnic că pe Femeie, pe Copil, şi pe Bă-

trân nu trebuie să te Superi niciodată. Realitatea Femeii 

este mai Complexă decât a Bărbatului. Se vorbeşte despre 

o Mistică Feminină şi o Mistică a Bărbatului. Şi în Creşti-

nism este Mistica Feminină ca Mistică de Biserică şi Mis-

tica Sacerdotală de Bărbat. S-a vorbit în volumele anteri-

oare despre Arhetipul Femeii-Mame şi Arhetipul Bărba-

tului ca Tată. Tu, Femeie, Reconştientizează Esenţa ta ca 

Menire de Sfinţenie-Biserică, de Feciorie-Mamă care tre-

buie să Nască asemenea Maicii Domnului pe Copilul-Fiul 

Lui Dumnezeu. Noi Creştinii Numim paradoxal pe Maica 

Domnului „Pururea Fecioară”, ceea ce înseamnă tocmai 

Esenţa Menirii Femeii de Feciorie-Biserică în care se 

Naşte Fiul-Preotul-Liturghia-Împărtăşania, ca Menire Sa-

cră şi Transcendentală. Când Femeia Naşte Un Copil ea 

este Fecioară Transcendentală, că Naşte pe Fiul Lui Dum-

nezeu, Un Suflet Nou Creat direct de Dumnezeu. Şi 

Dumnezeu nu Creează Un Nou Suflet Întâmplător, ci ca 

Mântuitor al Părinţilor (vezi cap. „Cum ne Naştem”). 

Când se Naşte Un Mântuitor-Copil, Femeia devine Arhe-

tip de Feciorie-Mamă. Mamă înseamnă în sens pur Mistic 

Feciorie Transcendentală. De aceea o Femeie Mamă cu 

Copil este Mistică-Iubire Adevărată, fără Copil fiind Des-

frânare, Pat Nupţial de Auto-Desfătare şi Omorâre a 

Transcendentului-Copilului. Fără Copil-Transcendentul, 
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Iubirea Femeii este Desfrânare-Antitranscendentul, An-

ti-Iubire. Nu există Iubire între Femeie şi Bărbat decât ca 

Iubire Transcendentală-Copil. Ce nu este Iubire-Copil este 

Anti-Iubire-Desfrânare-Autoplăcere-Omorâre de Transcen-

dent Copil. O Căsătorie fără Copii este o Biserică fără 

Preoţie-Liturghie, este un Protestantism al Căsătoriei. 

„Magia” Iubirii dintre Femeie şi Bărbat este Transcen-

dentul Copil. Trăirea Tainică a Iubirii Femeie-Bărbat este 

Taina Naşterii Copilului în care este Întâlnirea lor Trans-

cendentală. Fără Copil nu este Întâlnire Transcendentală, 

ci Autoplăcere şi Autoabsorbire a Celuilalt în Egoistă 

Desfătare. În sens pur Creştin, Iubirea este în Al Treilea, 

nu în Dualitatea Contrară, nici în Singularitatea Egoistă. 

Iubirea Celuilalt doar pentru Sine este Absorbirea Celui-

lalt până la Anihilarea lui. Cine Iubeşte pe Celălalt doar 

ca Celălalt, este Pierdere în Celălalt. Taina Misticii pur 

Creştine nu este în acest fel, ci ca Iubire în Al Treilea 

Dincolo de Ambii, în care Ambii se Întâlnesc fără Ames-

tecare şi fără Desfiinţare, ca Supra-Regăsire. Cine nu În-

ţelege Aceasta nu Înţelege Taina Iubirii Creştine pure. 

Noi fiecare ne Întâlnim cu Dumnezeu nu în Dualitatea 

simplă Dumnezeu şi Creaţie, ci în Al Treilea Hristos care 

este Dincolo şi de Dumnezeu şi de Creaţie, în Care Dum-

nezeu se întâlneşte cu Creaţia fără Absorbire, în Taina 

Hristică Totodată şi Dumnezeu şi Creaţie în Egalitate fără 

Amestecare. De aceea Hristos este Taina Transcendentală 

a Creştinismului, nu ca simplă Religie legătură între 

Creaţie şi Dumnezeu, ci ca Supra-Religie în care şi Dum-

nezeu şi Creaţia se Auto-Depăşesc şi se Supra-Personali-

zează tocmai prin Al Treilea, Supra-Personalizarea. 

Supra-Personalizarea Femeii este Hristos-Copilul, de 

unde Supra-personalizarea Femeii ca Mamă e Arhetipul 
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Fiului, Chipului Tatălui-Creatorului în Sine. În Creaţie, 

Arhetipul Mamei-Femeii este Mistica pură de Creaţie. 

Misticile Vorbesc despre Mama Divină-Cosmică. În sem-

nificaţie pur Creştină, Mama Cosmică nu este Materia Pri-

mordială în Sine, ci Arhetipul în Sine al Fiinţei de Creaţie. 

Dumnezeu este în Sine Esenţă de Tatăl, din Tatăl Dum-

nezeu Născându-se Treimea de Persoane Dumnezeieşti 

(vezi „Urcuşul Isihast”). Creaţia este Traducerea-Transpu-

nerea şi totodată Opera Creativă a Chipului Dumnezeiesc 

de Tată, de unde Chipul de Mamă, care nu înseamnă Re-

versul Tatălui, cum zic Unii, ci Traducerea Chipului de 

Tatăl de către Substanţa Creată ce este Altă Substanţă de-

cât Cea Dumnezeiască. 

Substanţa Creaţiei Îl face pe Dumnezeu Mamă,  

Încât Tatăl în Creaţie înseamnă Mamă.  

Tatăl se întrupează în Creaţie  

Şi Creaţia Îl traduce ca Mamă,  

Încât Tatăl şi Mama sunt deopotrivă,  

Dar Tatăl este Dumnezeu şi Mama este Creaţie În-

dumnezeire. 

Dumnezeu nu se Transformă în Creaţie,  

Tatăl nu se Transformă în Mamă, 

Dumnezeu se Întrupează în Propria Sa Creaţie. 

(Urcuşul Isihast) 

Aici mulţi se încurcă până la Panteismul mistic, nead-

mis de Creştinism. Creaţia nu este Reversul Lui Dumne-

zeu, sau Altă Stare a Lui Dumnezeu, ca şi cum în fond ar 

fi Acelaşi lucru Dumnezeu şi Creaţia. În viziunea pur 

Creştină Dumnezeu este Deplinul Absolut care are Rever-

sul Său propriu tot ca Dumnezeu, adică Treimea de Per-

soane. Reversul Unicului Dumnezeu este Treimea Dum-
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nezeiască, nu Creaţia. Dumnezeu Unul Absolut este Faţa 

şi Dumnezeu Treime este Reversul. Creaţia este Opera 

Unui Dumnezeu Unic şi Treime în acelaşi timp. Creaţia 

nu este Reversul Dumnezeirii, ci Creaţia Obiectivă a Unei 

Dumnezeiri Depline deja în Ea Însăşi. Deplinul Dumne-

zeiesc este Tatăl Dumnezeu şi Deplinul de Creaţie este 

Mama-Arhetipul de Creaţie. Mulţi încurcă Arhetipul de 

Mamă cu cel de Tatăl până la o Mistică Nupţială, care ca 

puritate Creştină nu poate fi. Mama nu este Soţia Tatălui. 

Soţia este un Simbol al Căderii din Rai, un Simbol al Că-

derii Mamei din Sacrul Mamei. Numele de Femeie este al 

Mamei Căzute din Rai. Noi după Cădere Încercăm o Sa-

cralizare a Numelui de Femeie, dar în fond nu se poate. 

Femeie înseamnă Anti-Mamă. Femeia este Simplă fără 

Copil, pe când Mama este cu Copilul în Braţe. De aceea 

Maica Domnului este Neapărat cu Pruncul Hristos în Bra-

ţe, ca Dumnezeiasca Icoană. 

„Mă închin Icoanei tale că Porţi cu adevărat pe Dum-

nezeu în braţe”  

(vezi „Maica Domnului, Icoana Isihasmului”). 

Unele Mistici Numesc pe Mama Cosmică Androginul 

Primordial, ceea ce este Incomplet, întrucât Mama este 

doar cu Pruncul în Braţe, niciodată fără El. Se zice mistic 

pur Creştin că Esenţa Femeii este Esenţa Fiului, adică Fe-

meia are deja în Sine pe Fiul, doar trebuie să-l Nască prin 

Sfântul Duh, adică prin Taina Tatălui-Căsătoriei. Femeia 

ca Esenţă de Mamă este Menire de Naşterea Fiului Tată-

lui. Mama nu este Soţia Tatălui, ci Mama Fiului Tatălui. 

Înţelegeţi subtilitatea. Mama este Egala Tatălui pentru că 

Naşte pe Fiul Tatălui, adică Mistic Îl Renaşte pe Însuşi 

Tatăl. Mama este şi Mama Tatălui. Aici este Taina Arhe-

tipului de Mamă. Paradoxal şi Antinomic, Dumnezeu Ta-
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tăl Creează pe Propria Sa Mamă în Creaţie. Dumnezeu 

Tatăl Creatorul nu se transformă în Creaţie ca Mamă, ci 

Dumnezeu Creează Obiectiv pe Mama în Sine care să 

Nască în Creaţie tocmai Creaţiile Tatălui. Adică Dumne-

zeu Creează efectiv pe propria Mamă care-L Renaşte pe 

El ca Forme de Creaţie. Mama nu este Soţia Tatălui, ci 

este paradoxal Însăşi Mama şi a Tatălui, căci Mama Naş-

te pe Tatăl în Multitudine de Copii-Asemănarea Tatălui. 

Mama nu este Instrumentul şi Pământul Sămânţei Tatălui 

din care să se Nască Fiii Tatălui, ci Mama este efectiv În-

săşi Mama şi a Tatălui, Născându-L pe Tatăl nu din Să-

mânţa Tatălui, ci din Sămânţa Mamei. Dacă nu se înţe-

lege acest paradox Tainic se falsifică adevăratul Arhetip 

de Mamă-Femeie. Maica Domnului ca Mama Cosmică 

este în altă Viziune decât Mama Cosmică a celorlalte 

Mistici. În viziunea pur Creştină Arhetipul de Mamă este 

deci ca Mama Însăşi a Lui Dumnezeu Tatăl, nu ca Soţia 

Tatălui. Dumnezeu în Creaţie nu se Face El Creaţia ca în 

Panteism, ci se Lasă Creat de Creaţie. Este paradoxal ca 

tocmai Creatorul să se Lase Creat de Creaţie. Înţelegeţi 

bine această Supra-Logică pur Creştină. Dumnezeu Cre-

ează pe Mama Creaţie ca Început de Creaţie. Opera în Si-

ne a Lui Dumnezeu Creatorul este Chipul Mamei, este În-

săşi Mama ca Arhetip Deplin. Tatăl Deplinului Creator al 

Mamei se Lasă Înlocuit de Mamă. După ce Dumnezeu a 

Creat Deplinul Mamă, Dumnezeu nu mai are ce Face, El 

se Dă la o parte şi Lasă pe Deplinul Mamă să-L Nască în 

Creaţie pe Tatăl, pentru că în Mamă Dumnezeu s-a Re-

vărsat în Totalitate şi apoi Mama Îl Revarsă în Multitu-

dine pe Tatăl Cel din Esenţa Mamei. Aici este Înţelege-

rea. Iconic, Esenţa Mamei este Tatăl, de aceea Mama 

poate Renaşte pe Tatăl ca Fii ai Tatălui. Sămânţa Tatălui 
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este deja în Mamă ca Arhetipuri-Limbaj de Tatăl, pe care 

Mama le va Renaşte ca Fii ai Tatălui. Arhetipul Mamei 

este în toată Creaţia. Legile din Materie sunt Seminţele 

Tatălui-Creatorului care în Materia Mamă se fac Chimis-

mul-Formele de Creaţie, ca Asemănările Creatorului. Dar 

Mama nu poate Naşte fără Tatăl. De aici Confuzia, mai 

ales după Căderea din Rai. Tatăl are Rost în Creaţie ca 

Punerea în Mişcare a Arhetipurilor de Mamă. În Creaţie 

este şi Chip de Tată şi de Mamă. Mama are în Sine deja 

Fii-Copii de Creaţie, dar are nevoie de Chipul Tată-

lui-Bărbatului ca să pună în Mişcare-Evidenţiere Fondul 

de Mamă. Creaţia fără Dumnezeu nu se poate Multiplica 

pe Sine, doar Dumnezeu Creând Sufletele de Creaţie. As-

ta înseamnă tocmai Taina Mamei, că Esenţa Ei este Tatăl 

Dumnezeu-Creatorul Care trebuie mai întâi El să Creeze, 

ca apoi Mama să aibă ce Naşte. Mai concret, deci, Arheti-

pul de Mamă este Arhetipul de Tată Creator ca Traducere 

în Creaţie. În Arhetipul de Mamă se Revarsă tot Arheti-

pul de Tatăl şi Mama are ca Esenţă pe Tatăl în Arhetipul 

de Fiu-Copil. Tatăl nu se Transformă în Mamă, ci în 

Esenţa de Fiu al Tatălui care este Întruparea Tatălui în 

Mamă. Tatăl se întrupează în Mamă nu ca Tată, ci ca Fiu 

al Tatălui, Tatăl rămânând Neabsorbit de către Mamă. 

Mistica pur Creştină nu admite Absorbirea-Pierderea în 

Celălalt. Tatăl nu se Pierde în Mamă, ci se Întrupează în 

Mamă Fiul Tatălui, Tatăl rămânând tot ca Tatăl Indes-

tructibil. De aici paradoxul că Dumnezeu Tatăl Creează 

pe însăşi Mama Sa care-L va Renaşte nu ca Tată, ci ca 

Fiu al Tatălui. În Misticile Necreştine, Dumnezeu ca Tată 

se Pierde, se Transformă în Mama Cosmică, în Natura 

Cosmică, până la Panteism, până la Reversul Lui Dumne-

zeu ca Mamă. În Creştinism Mama nu este Reversul Ta-
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tălui, ci Creaţia Obiectivă a Tatălui ca Mamă a Fiului Ta-

tălui, ca Reversul Fiului, Tatăl rămânând Dincolo de Ma-

mă şi neamestecat cu Mama. Dumnezeu Creatorul nu se 

Amestecă deloc cu Mama Cosmică, El rămâne Dincolo 

de ea, dar se Lasă Renăscut de ea ca Fii ai Săi. Aşa Fiii de 

Creaţie nu mai sunt ca în Panteism însuşi Tatăl, ci Fii 

Deosebiţi de Tatăl. Facem aceste menţiuni ca să Arătăm 

în ce constă Personalitatea. Toate Bolile Femeii sunt Boli 

ale Personalităţii de Femeie. În cele arătate este Persona-

litatea de Femeie şi orice Dezechilibru aduce o Boală. Fe-

meia Suferă cel mai mult din cauza Neîmplinirii ca Feme-

ie. Bărbatul este scutit de acest Complex al Împlinirii de 

Fond Fiinţial. Bărbatul are o Împlinire de alt Ordin, ca 

Ridicare Directă spre Dumnezeu, dar Femeia trece prin 

Ocolişul complicat al Creaţiei, din care urmează apoi să 

Iasă la Suprafaţă spre Dumnezeu. Femeia întâi se Ames-

tecă esenţial cu Creaţia şi din Creaţie se Naşte pe Sine ca 

Mistică spre Dumnezeu. Femeia prin Fiul Lui Dumnezeu 

ajunge la Întâlnirea cu Dumnezeu, nu direct fără Fiul-Co-

pilul. Dar Mistica Femeii este mai Adâncă decât a Bărba-

tului, căci este Dublă Mistică, a Lui Dumnezeu care se 

Transpune în Creaţie şi a Creaţiei care Renaşte pe Dum-

nezeu. Bărbatul are doar Mistica Transpunerii de Dumne-

zeu şi a Dialogului direct cu El. Femeia nu Dialoghează 

direct cu Dumnezeu decât prin Intermediul Creaţiei. Du-

hovnicii au înţeles acest complex în acelaşi timp Sublim 

al Misticii Femeii. Prin Mistica Femeii Creaţia se Îndum-

nezeieşte înaintea Bărbatului, de aceea în Creştinism 

Maica Domnului este Cea mai Îndumnezeită Creaţie, 

doar Hristos Omul fiindu-i Egal în Îndumnezeire. Nici un 

Sfânt Bărbat nu a Egalat-o pe Maica Domnului în Sfinţe-

nie, nu doar că este Mama Lui Hristos, ci pentru Esenţa 
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de Arhetip de Mamă în Sine, în corespondenţă Directă cu 

Arhetipul de Tatăl Dumnezeu. Catolicii transpun aceasta 

în ideea de „Imaculata Conceptione”. Aici ei greşesc în 

Supra-Estimarea Unei Singure Femei, pe când în fond 

Arhetipul în Sine de Mamă este „Imaculata Conceptio-

ne”, Fecioria Absolută a Arhetipului de Mamă în Sine, 

doar aşa fiind cu putinţă Întruparea Esenţei de Tatăl 

Dumnezeu ca Fiul Său. Fără Feciorie Absolută nu se poa-

te Întrupa Dumnezeirea în Creaţie. Maica Lui Hristos nu 

poate să Cadă din Fecioria Absolută niciodată, odată ce a 

Născut real pe Fiul Lui Dumnezeu, căci ar fi o Supra-Că-

dere Oribilă mai mare decât Căderea Evei. Maica Dom-

nului ca Persoană Unică este o Împlinire de Început a Tu-

turor celorlalte Împliniri. Maica Domnului ca Persoană 

este Unică şi Nerepetabilă, dar este Imitabilă, ca şi Per-

soana Lui Hristos, care este Unică dar Imitabilă de către 

toţi Următorii Hristici. Creştinismul trebuie înţeles în Su-

pra-Logica Treimii Dumnezeieşti Revelate ce dezvăluie 

Arhetipurile pure, care Acestea apoi se Fac Modele şi în 

Creaţie. Nu Creaţia dă Limbajul Lui Dumnezeu, ci Lim-

bajul deja în plenitudine al Lui Dumnezeu dă şi Limbaj 

Creaţiei.  

Panteiştii spun că Creaţia este Însuşi Limbajul lui 

Dumnezeu, pe când în Creştinism întâi este Limbajul De-

plin al Lui Dumnezeu şi Acest Limbaj Arhetipal se Tra-

duce apoi şi în Limbaj de Creaţie, fiind totodată Dialog 

între Limbajul pur de Dumnezeu şi Limbajul pur de Crea-

ţie, fără Amestecare. Actul Creator nu este Producerea de 

Însuşi Limbaj Dumnezeiesc, ci este Manifestarea a Deja 

Deplinului-Arhetipalului Limbaj Dumnezeiesc Preexis-

tent şi Dincolo de cel al Creaţiei. Aici se încurcă Mistica 

Femeii, faţă de a Bărbatului. După Căderea din Rai Logi-
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ca Femeii înlocuieşte Logica Bărbatului. Logica Panteistă 

este o Logică Feministă, faţă de Logica pur Creaţionistă a 

Bărbatului. După Căderea din Rai Femeia ia Locul Lui 

Dumnezeu în Adam, înlocuind pe Dumnezeu ca Reversul 

Lui Dumnezeu, ca Prelungirea Lui Dumnezeu, ca Trans-

formarea Lui Dumnezeu în Chip de Creaţie. Dumnezeu 

se Preface, se Absoarbe în Creaţie, de unde Panteismul. 

Femeia îl absoarbe pe Adam, îl Coboară pe Adam din 

Dumnezeu, de unde Căderea din Rai ca Mistica Feministă 

cu Arhetip în Anti-Mistica Diavolului-Şarpelui. După Că-

derea din Rai toate Arhetipurile Sacerdotale Bărbăteşti 

trec în Magia Preotesei-Femeii, Întreruperii Sacerdoţiului. 

De aceea Trebuie să Vină Hristos Marele Arhiereu pus ca 

să Restabilească Preoţia Sacerdotală peste Magia Femi-

nistă. Femeia este Biserică Absolută ce nu poate să se 

facă Preoţie. Femea ca Preoteasă este Magie-Vrăjitorie, 

nu Sacerdoţiu adevărat. Femeia este Biserica şi Sublimul 

ei este să fie Biserică Absolută în care se Săvârşeşte Li-

turghia Sacerdotală Preotească Hristică-Euharistică. Preo-

ţia nu poate fi fără Biserică şi nici Biserica fără Preoţie, 

dar ele nici nu se Confundă şi nici nu se pot Amesteca 

vreodată. 

Aici este Drama Femeii, că vrea să Iasă din Menirea ei 

Firească, de unde tot Complexul. Biserica este Egală Pre-

oţiei, Femeia este Egală Bărbatului, dar nu se pot Înlocui, 

nici Transforma şi nici Despărţi, fiecare trebuind să rămâ-

nă ceea ce este, în aceasta fiind adevărata Demnitate. Fie-

care este Deplin în Sine însuşi şi în înrudire, dar nu se 

poate Absorbi Vreunul de către cealaltă Parte, ci sunt îm-

preună doar ca Întrepătrundere şi Dialog Reciproc. Tatăl 

este Preoţia în Sine şi Mama este Traducerea Tatălui în 

Creaţie ca Biserică, în care se Naşte Liturghia Fiului, Ro-
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dul şi al Preoţiei şi al Bisericii. Aici este toată Taina. Preo-

ţia nu se Transformă în Biserică, ci se Traduce-Creează Bi-

serica-Mama, care are Măreţia să Nască din Sine tocmai pe 

Fiul-Liturghie, tot Preoţie Asemănarea Tatălui. Sublimul 

Bisericii este că se Creează din Arhetipul Preoţiei Tatăl şi 

Naşte tocmai pe Preotul-Fiul. Mama-Biserica Naşte pe 

Fiul Preotul. Mama Cosmică nu este Însăşi Preoţia-Tatăl, 

ci Creaţia Lui ca Biserică-Mamă în care se Revarsă Sluj-

ba-Cântarea-Ritualul Tatălui, din care se va Naşte Litur-

ghia-Fiul-Preotul. Femeia care nu-şi înţelege aceste Arheti-

puri esenţiale va Suferi şi va fi Bolnavă Incurabil. 

O, Chip de Mamă, tu ai în tine Întrupat deja Chipul 

Fiului Lui Dumnezeu, 

Căci doar acest Chip de Fiu te face pe tine Chip de 

Mamă, 

Mama fiind „Menire” de Întruparea Fiului. 

Mai întâi este Chipul de Icoană-Mamă 

Şi din Chipul de Mamă iese Chipul de Femeie,  

Mama fiind Întruparea de Fiu-Chipul Icoanei Tatălui.  

O, Taină care se cântă fără să se poată Vorbi: 

Dumnezeu se face Copil în Braţele Maicii Domnului 

Şi Creaţia se face Întruparea Fiului Lui Dumnezeu. 

O, Icoană a Maicii Domnului Înfricoşată, 

Tu Porţi în Braţele tale pe Dumnezeu Întrupat 

Şi Fiul Lui Dumnezeu îşi Odihneşte Capul pe Inima 

ta... 

Inimă de Mamă, tu nu eşti o Iubire oarecare, 

Eşti o Anumită Iubire de Fiu întrupat. 

Şi Rostul tău este să fii Inimă-Biserică a Cântării Lui. 

Dumnezeu Creează Creaţia cu Chip de Icoană-Ma-

mă, nu de Femeie... 
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Arhetipul Creaţiei este Icoana cu Chip de Mamă 

Şi Apoi Asemănarea de Mamă este Chipul de Femeie. 

Eva îşi distruge propria Icoană de Mamă,  

Omoară Chipul Fiului din Inima sa  

Şi se face Desfrâu în Gol şi Uitare...  

Întâlnirea dintre Adam şi Eva nu este o simplă plăcere  

Este Ritualul Sacerdotal al Coborârii Fiului în În-

trupare,  

Prin Adam Preotul Născându-se în Biserică-Eva 

Fiul-Euharistia.  

Adam nu este Bărbatul Evei, ci Preotul, Chipul Di-

rect de Dumnezeu  

Şi Eva nu este Femeia lui Adam, ci Biserica de Creaţie  

Şi Amândoi nu fac Desfrânare ci Slujesc Liturghia 

Întrupării Fiului.  

Bietul Adam se face din Preot o Slugă  

Şi Eva se face o Vrăjitoare care fără Preoţia lui Adam 

Ajunge Preoteasa unei Magii ce Junghie Copilul...  

De aceea după Căderea din Rai Vine Marele Preot 

Hristos  

Să Restabilească Adevărata Preoţie ce este Semnul 

Fiului, 

Restabilind totodată şi Adevărata Biserică-Icoană 

de Maica Domnului.  

Maica Domnului, tu ai Renăscut Icoana-Chipul 

Pierdut,  

Tu ai Reînviat Biserica Fiului Lui Dumnezeu, 

Mă închin Icoanei Tale că Porţi cu adevărat pe 

Dumnezeu în Braţe. 

Femeie, nu Ucide Preoţia Lui Adam prin vrăjitoria ta. 

Adame, nu Ucide Biserica Evei prin simplă plăce-

rea ta. 
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Amândoi fiţi Biserică şi Preot Întrupării Fiului. 

Plinul Iubirii Femeii nu este Bărbatul, ci Fiul, 

Şi Plinul Iubirii Bărbatului este de asemenea tot 

Fiul. 

În Lipsa Fiului este Ucidere şi desfrânare. 

De asemenea în Golul-Lipsa de Dumnezeu, Creaţia 

se Auto-Desfiinţează. 

Tu, Femeie, Ridică-te la Chipul de Biserică-Maica 

Domnului, 

Menirea ta este să fii Sfântă ca o Biserică, 

După cum Menirea Bărbatului este să fie Sfânt ca 

un Preot. 

Şi Femeia Căsătorită şi cea Necăsătorită este o 

Maică a Domnului 

Dacă are în Inima sa pe Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, 

Şi Bărbatul la fel dacă are în Inimă pe Hristos. 

Femeie, nu-ţi Ucide Biserica proprie prin Magia 

Desfrâului, 

Bărbatule, nu-ţi Ucide Preoţia prin Magia Femeii, 

Amândoi rămâneţi Biserică şi Preoţie a Întrupării 

Fiului Lui Dumnezeu. 

Inima voastră faceţi-o Mistică Biserică, 

Sufletul vostru faceţi-l Teologia Lui Hristos Fiul în 

Sine 

Şi Corpul vostru faceţi-l Cunoaşterea-Metafizica 

Misticii şi Teologiei. 

(vezi „Urcuşul Isihast”, şi „Dialog în Absolut”) 

Ne-am permis să vă obosim puţin cu aceste Consem-

nări, ca să înţelegeţi ce este Arhetipul în Sine de Femeie 

şi Bărbat. Medicina Femeii şi Bărbatului este în această 

Semnificaţie Transcendentală. Ca să Tratăm Bolile Speci-
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fice ale Femeii şi Bărbatului trebuie să cunoaştem specifi-

cul fiecăruia. Medicina Femeii este cu individualităţile ei. 

Freud şi Şcoala sa de Psihanaliză au încercat o Desci-

frare a Fondului Feminim confundând Subconştientul Că-

derii cu însuşi Conţinutul esenţial. Ca Medicină Isihastă a 

Femeii noi pornim de la Conştiinţa în Sine a Femeii, care 

este Menirea Transcendentală a Femeii de a Naşte Noi 

Creaţii care sunt totodată Creaţii-Suflete directe ale Lui 

Dumnezeu, Singurul de fapt Creator. Bolile Femeii sunt 

astfel ca Suflet în primul rând Boli ale Personalită-

ţii-Conştiinţei Femeii. Conştiinţa Femeii este Împlinirea 

în Naşterea Copiilor. Energiile Corpului Femeii sunt Ci-

clice în Vederea acestor Naşteri. Energiile în Corpul Fe-

meii sunt Ciclice-Lunare şi apoi Anuale. La Bărbat sunt 

Solare. Medicina trebuie să ţină cont de aceasta. Am vor-

bit anterior despre Circuitele normale Energetice ale Cor-

pului. Din Suflet în Locul Inimii se Emană din Mişcările 

Sufletului cele Trei Energii Esenţiale, cele Mentale care 

Urcă în Creier, cele Vitale care rămân în Inimă şi cele 

Acumulative care se Coboară în Abdomen. La Bărbat 

Energiile Mentale Solare au tendinţa să antreneze şi cele-

lalte Energii tot în Sus, pe când la Femeie Energiile au 

tendinţa să Coboare în Vederea Naşterii de Copii. De ace-

ea Femeia are Ciclul Menstrual Lunar. Bărbatul are Boli 

frecvente Ascendente pe când Femeia are Boli Descen-

dente. Şi Femeile sunt destul de Inteligente Mental, dar 

Energiile lor sunt totuşi Orientate cu precădere în Orga-

nele Corpului, de unde Specificul Frumosului Feminin. 

La Femeie Informaticul Corpului, Formelor Organice, 

este în Evidenţă. La Bărbat, Informaticul direct Intelectu-

al. La Femeie Cele Trei Energii ale Corpului se Concreti-

zează în Formele Organice, pe când la Bărbat se concreti-
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zează în Intelect. Femeia are direct Limbaj Organic. Men-

talul Femeii este Orientat în Limbajul Organelor. Orice 

Organ al Corpului Femeii este un Limbaj, pe când la Băr-

bat Organele nu au Sens în Sine, ci doar ca Instrumente. 

La Femeie Organele nu sunt Instrumente, ci sunt Sensuri 

în Sine. De aceea Psihicul Organic este pregnant la Feme-

ie. Femeia suferă mai mult în Organele Abdominale, pe 

când Bărbatul suferă în Organele supra-diafragmatice. Ca 

Medicină Isihastă noi recomandăm Femeilor o Grijă deo-

sebită pentru Igiena şi Desfundarea Energiilor Abdomina-

le cu precădere. Centrul Energetic este la fel, Cel din 

Centrul Inimii. Femeia să Antreneze Energiile Abdomi-

nale în Sus spre Inimă. De aceea Chimismul Hranei Fe-

meii este foarte important. O Alimentaţie prea tare-bărba-

tească provoacă o Depunere Organică excesivă cu accele-

rarea Funcţiilor Organice Specifice Femeii, de Naştere. 

Femeia nu trebuie să Mănânce Mâncarea Bărbatului, că-i 

Masculinizează funcţiile Organice. Macro-Biotica japo-

neză consemnează ştiinţific aceasta. Organele Femeii tre-

buie fie de Consistenţă Feminină, nu Masculină. Aici se 

încurcă mulţi. De obicei Alimentele se Consideră Yin şi 

Yang, Acide şi Alcaline-Bazice. Ca Medicină Isihastă noi 

Consemnăm că pe lângă acestea mai este Al Treilea, 

Neutrul. Peste acestea mai sunt Principiile Feminin şi 

Masculin. De obicei se confundă Yinul cu Femininul-Ne-

gativul şi Yangul cu Masculinul-Pozitivul. Trebuie înţeles 

că Femininul şi Masculinul sunt altceva, sunt Specificul 

în Sine. Este un Feminin şi un Masculin al Yinului şi un 

Masculin şi un Feminin al Yangului, ca peste acestea. 

Aici trebuie făcute discernerile. Yinul-Acidul este Femi-

ninul General, care are Femininul în evidenţă şi Masculi-

nul în Spate. AciduI-Yinul are în el însuşi şi Alcali-



257 

nul-Yangul, dar Acidul este în Manifestare. La fel se în-

tâmplă cu Yangul, are Masculinul în Evidenţă, dar are şi 

Femininul-Yinul în Spatele său. Aşa atât Alimentele Yin 

cât şi cele Yang sunt în ele însele Yin şi Yang deodată, 

dar cu evidenţiere specifică. Organele Feminine sunt Yin 

ca Exterior şi Yang ca Interior. Organele Femeii trebuie 

să fie Feminine la suprafaţă, adică Acide, Mişcătoare, 

Transparente, Delicate şi în veşnică Schimbare-Mişcare. 

În Interior Organele Femeii sunt însă Yang-Alcali-

ne-Consistente. La Bărbat în afară este Yangul-Alcalinul 

şi în Interior este Yinul-Acidul, de unde Organele Bărbă-

teşti Consumă Energie Interioară, pe când Organele Fe-

meii Acumulează în Interior Energie. Trebuie înţeles bine 

acest specific, de mare importanţă în Boli. Femeia nu tre-

buie să mănânce Mâncăruri ce se Depun ca Exterior, ci 

Mâncăruri care se Depun ca Interior Organic, de unde Re-

zistenţa Femeii ca Energetic mai mare decât a Bărbatului. 

Femeia trebuie să aibă în afară Organe Suple, dar în Inte-

rior Pline de Energii Acumulative. Organele Femeii tre-

buie să fie ca nişte Baterii ce Stochează în sine Energiile. 

La Bărbat Energiile nu se Stochează, ci se Transmit, sunt 

Explozive. De aici o adevărată Ştiinţă a Circuitelor Ener-

getice specifice la Bărbat şi Femeie. Ce este paradoxal 

este faptul că AIimentele Yin-Acide se fac în Organe 

Yang-Alcaline şi Alimentele Yang Alcaline se fac în Or-

gane Yin-Acide. Mulţi Terapeuţi Naturişti aici se încurcă. 

În Bolile noastre se fac dezechilibre de Hrănire, ori este o 

Aciditate-Fermentaţie în Interiorul Organelor ori în Exte-

riorul Organelor. Mulţi nu ţin Cont de delimitarea în Ace-

laşi Organ între Interiorul şi Exteriorul Organului. Docto-

rul vede că este o Aciditate-Consum într-un Organ, dar 

nu deosebeşte unde este această Aciditate, în Interiorul 



258 

Organului sau în Exteriorul său. De aici Terapii incom-

plete şi confuze. Noi accentuăm ca Medicină Isihastă că 

trebuie delimitat cu atenţie „unde anume este Aciditatea 

sau Alcalinul”, în Interiorul sau Exteriorul Organelor res-

pective. Fiecare Organ este totodată Yin şi Yang în Egali-

tate, dar o anume parte este ca Exterior şi alta ca Interior. 

Noi de obicei luăm fie doar partea Interioară fie doar pe 

cea Exterioară, de unde erori majore ca Terapie adevăra-

tă. Orice Aliment este de asemenea Dublă Stare, ca Exte-

rior Yin sau Yang şi ca Interior la fel... Ca Medicină Isi-

hastă noi mai Consemnăm încă un amănunt de mare im-

portanţă. Pe lângă Yin şi Yang mai este Neutrul. Fără 

acest Neutru, Yinul şi Yangul sunt înţelese de asemenea 

Greşit şi Confuz ca Acţiune Energetică. Yinul nu se 

Transformă în Yang, cum de obicei credem noi, ci trece 

întâi în Neutru şi din Neutrul care le Conţine pe amândo-

uă Eliberează pe Yin sau Yang. Pentru Medicina Isihastă 

este mai Important Neutrul decât deosebirea Yin sau 

Yang. Din Neutru iese Dezechilibrul Yin sau Yang, nu 

din aceştia. 

B. Sacro-Terapie 

Femeie, Reconştientizează-ţi Fondul Transcendental. 

Sufletul tău este Chip pur de Creaţie, Chip de Mamă 

Transcendentală, cu Menirea şi Esenţa de a Întrupa pe 

Fiul lui Dumnezeu. Femeie, tu eşti Esenţă de Biserică-Fe-

ciorie-Mamă. Freud şi Psihanaliştii vorbesc despre Com-

plexul Sex al Femeii. Sexul s-a văzut în capitolul anterior 

că este doar cu Rost în Organele de Reproducere în Vede-

rea Corpului Copilului. Iubirea şi Dragostea nu au Origi-

nea în Organele Corpului, ci în Adâncul Sufletului Fiinţi-

al. După Căderea din Rai se Micşorează până la Uitare 
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Dragostea Adevărată, de unde Hiper-Sexualizarea noas-

tră. Femeie, Înţelege Fondul tău Transcendental Dincolo 

de Sex. Iubirea este Însăşi Conştiinţa Sufletului. Femeie, 

nu reduce Esenţa ta la Sex. Depăşeşte Psihopatia Sexului. 

Sexul are Valoarea sa în Familia Pământească. Noi însă 

suntem în primul rând Familie Cerească, suntem Copiii 

de Creaţie ai Lui Dumnezeu. Prima noastră Familie este 

Familia Transcendentală. Dumnezeu ne-a Născut-Creat 

pe noi, iar noi trebuie să Răspundem similar, să-L Renaş-

tem din Fiinţa Noastră. Înţelegeţi această Esenţă. Dumne-

zeul Cel Necreat Creează o Creaţie Reală şi Obiectivă şi 

Creaţia Îl Renaşte din Creaţie pe Cel Necreat-Creatorul. 

Aceasta este Taina Transcendentală a Creaţiei. Iubi-

rea-Conştiinţa Lui Dumnezeu se Revarsă-Întrupează în 

Creaţie şi Creaţia Răspunde de asemeni cu Iubirea-Con-

ştiinţa sa de Creaţie faţă de Cea Dumnezeiască. Taina Iu-

birii Absolute este Naştere şi Renaştere Reciprocă, altfel 

nu mai este Iubire. În Iubirea Absolută nu este Absorbire 

şi Pierdere tocmai datorită faptului că are Taina Naşterii 

şi Renaşterii totodată. Acelaşi Miracol îl are Conştiin-

ţa-Persoana, de unde Iubirea-Conştiinţa-Persoana ca Mis-

tică sunt totuna şi aceeaşi Esenţă Transcendentală. Şi tu, 

Femeie, eşti Această Esenţă de a Răspunde cu Iubire faţă 

de Dumnezeu Creatorul, ceea ce înseamnă să-l Renaşti 

din Sufletul tău Fiinţial. Esenţa ta este Naşterea Fiului 

Lui Dumnezeu, esenţă de Mamă Transcendentală. Cine 

nu Naşte din Sufletul Său pe Fiul Hristos nu se Mântuieş-

te, nu-şi Împlineşte Menirea Transcendentală a Vieţii. 

Beatitudinea Transcendentală a Naşterii Lui Dumnezeu 

din Fiinţa noastră este adevărata Desfătare Veşnică, peste 

plăcerile relative organice. Refuzarea Lui Dumnezeu ne 

aruncă în Desfrâul Sexului, fără Copilul Transcendental. 
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Aşa tu, Femeie, depăşeşte Psihopatia Sexului şi ridică-te 

la Conştiinţa de Mamă Transcendentală, Conştiinţa de a 

Naşte pe Fiul Lui Dumnezeu din Fiinţa ta. Naşterea se 

poate traduce şi ca Familie Pământească, Naştere de Co-

pii Pământeşti. Dar întâi este Naşterea directă a Fiului Lui 

Dumnezeu, care este o Naştere în Adâncul Conştiinţei 

noastre Fiinţiale. Noi vedem Relaţia cu Dumnezeu ca 

simplă Comunicare Informatică. Trebuie înţeles că adevă-

rata Comunicare Transcendentală este Obiectivă. 

Înfricoşată este Iubirea Ta, Doamne, din care mă 

Naşti,  

Care nu se opreşte la aceasta, Venind încă o dată în 

mine 

Ca Întrupare în Fiinţa mea, Născându-Te astfel şi 

eu pe Tine.  

Creându-mă pe Mine, Iubirea Ta o Întrupezi în mine  

Şi Această Iubire se Face Scînteia pe care eu o Re-

nasc, 

Din propria mea Iubire Renăscându-Te pe Tine. 

Deci primul pas de Terapie Feminină este Ridicarea la 

Conştiinţa Transcendentală a Menirii de Naştere din Fiin-

ţa proprie a Fiului Lui Dumnezeu, asemenea Maicii Dom-

nului. Maica Domnului este de Două Ori Maica Fiului 

Lui Dumnezeu, o dată ca Naşterea în Conştiinţa sa Fiin-

ţială şi încă o dată ca Naşterea Personală a Lui Hristos ca-

re este o Naştere Unică, doar a Maicii Domnului Hristos. 

Toate Femeile sunt Următoare ale Maicii Domnului, nu 

însăşi Maica Domnului. Aşa tu, Femeie, domină-ţi Sexul 

şi pune înainte Iubirea Transcendentală pentru Dumne-

zeu. Când te Căsătoreşti, Asociază Naşterea Transcen-

dentală şi cu Naşterea de Copii Pământeşti care au Chipul 
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Fiului Lui Dumnezeu. Dacă nu te Căsătoreşti, nu fă Psi-

hopatia Sexului, ştiind că Iubirea Adevărată este naşterea 

de Dumnezeu, Arhetipul Naşterii de Copii Pământeşti. 

Sexul este o Prelungire în Lumea Pământească, dar Origi-

nea este în Naşterea Transcendentală, care este adevărata 

Naştere. Cu Această Conştiinţă începe apoi Tratarea Boli-

lor de care Suferi. Citeşte cele dinainte şi vezi în ce Boală 

te categoriseşti. Ai grijă, nu lăsa Energiile Corpului să ţi 

se Scurgă în jos. Vezi capitolul cu Desfundarea Energii-

lor, Înţelege importanţa mare a Alimentaţiei. Ca Femeie 

trebuie să ai Organe Yin în afară şi Yang în Lăuntru. Aşa 

trebuie să Mănânci o Mâncare care nu-ţi dezechilibrează 

acest raport. Ca să poţi avea Yin în afară trebuie să mă-

nânci Alimente Yang dar de factură mai mult spre Neu-

tru. Nu folosi multă Carne, Condimente şi Dulciuri ce-ţi 

dau o Aciditate Yin în Interiorul Organelor. Mănâncă 

multe Verdeţuri Nefierte, Grâu, dar nu încolţit şi nu ca 

Pâine, ci ca Pesmet uşor (vezi şi reţeta Pâinii fără coace-

re). Foloseşte alimente de Culoare Verde şi Galbenă şi 

mai puţine Roşii. Roşul indică o energie Acidă de Scur-

gere care-ţi slăbeşte Organele. Foloseşte Lactate, dar nu 

multă Brînză şi Unt (acesta mai puţin). Dulciuri din Fruc-

te, nu rafinate. Multa Carne şi Ouăle, Dulciurile şi Grăsi-

mile, Brînzeturile tari, toate acestea îţi Schimbă Raportul 

între Yin şi Yang până la Masculinizare, până la Hi-

per-Sexualizare. Hormonii sunt din Trei Energii: Mentale 

(ce gândeşti), Vitale (ce Sentimente ai) şi din Mâncare. 

Dacă Consumi Mâncare Yin sau Yang în Exces, vei avea 

Hormonii ca atare. Nu te Hiper-Hormoniza cu Gânduri şi 

Sentimente Sexuale, nici cu Alimente care au deja în ele 

Hormoni Animali, cum sunt Carnea, Ouăle în exces. Bo-

lile Femeii sunt la fel ca în orice Corp Omenesc, dar în 
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Circuite Energetice Feminine. Energiile Feminine sunt 

Energii Lunare ce se Hrănesc din Energiile Solare. De 

aceea Alimentaţia Femeii trebuie să fie Solară, constând 

din Zarzavaturi, Seminţe de Suprafaţă, Fructe şi mai puţin 

Alimente de întuneric. Noi ca Medicină Isihastă facem 

aceste Consemnări ca să se Ştie de către cei ce Conduc 

Terapiile Naturiste şi Dietetice. Femeia are specificul ei. 

Bărbatul este în Sensul celălalt. Multe Femei se plâng că 

nu Fac Copii sau nu se Căsătoresc, sau sunt Bolnave din 

Copilărie de Boli Femeieşti... Majoritatea Cauzelor stau 

în Alimentaţia Masculină pe care o folosesc. Părinţii să 

fie atenţi cu Alimentaţia Fetelor, căci le poate produce de 

la vârste fragede Tulburări grave până la Boli greu de tra-

tat mai apoi. Femeile trebuie să aibă o alimentaţie Femi-

nină. Copiii la fel ca şi Bătrânii trebuie să aibă o Alimen-

taţie Specifică Vârstei lor. Copiii să fie Hrăniţi cu multe 

Alimente Neutre, adică în primul rând Nefierte şi Vii, 

apoi cu Alimente Yang ce au Energii de Depunere, nu de 

Consum-Acide. Copiii sunt prea agitaţi din cauza Hrănirii 

neregulate. Dulciurile şi Grăsimile fierte şi prăjite sunt 

foarte Acide şi le Distrug interiorul Organelor aflate toc-

mai în Formare şi Creştere. Părinţilor, fiţi Conştienţi, 

aveţi Grijă să nu vă Omorâţi propriii Copii. Ca Medicină 

Isihastă facem aceste Consemnări. În rest folosiţi în Boli 

şi alte Remedii folositoare şi verificate ca ajutătoare. Şi 

urmând aceste Indicaţii Isihaste veţi vedea Rezultate cu 

adevărat eficace. Nu fiţi însă Fixişti. Medicina Isihastă nu 

este Fixistă, ci Largă şi Integrală. Nu spune să nu Mâncaţi 

deloc unele Alimente, dar evitaţi-le pe cele care vă aduc 

Dezechilibre. În cazuri speciale, într-adevăr, unele Ali-

mente trebuie excluse. Copii şi Tineri, nu vă Hiper-Hor-

monizaţi cu Gânduri, cu Sentimente şi Mâncăruri favora-



263 

bile acestor Tulburări. Bătrînilor, nu vă mai Hrăniţi cu 

Mâncăruri Moarte pentru că Organele voastre nu mai sunt 

capabile să le transforme şi aşa vă încărcaţi cu Toxine 

care vă Omoară şi bruma de Vitalitate pe care o mai aveţi. 

Cine are Urechi de auzit să Audă. 

34 

Hrana Explozivă şi de Depunere  

Ca Medicină Isihastă Împărţirea este: Neutru, Acid-Yin, 

Alcalin-Yang, deci Treime. Şi cel mai important este 

Neutrul, din care Ies Acidul şi Alcalinul şi în care se În-

torc. O altă Împărţire a Alimentelor ca Medicină Isihastă 

este în Explozive şi de Depunere. Aşa sunt Alimente Yin 

şi Explozive şi de Depunere. La fel sunt Alimente Yang 

şi Explozive şi de Depunere. Trebuie bine concretizate şi 

deosebite, fapt de mare importanţă în Terapie. Trebuie 

ştiut că Sunt Alimente care Hrănesc Forma Organelor şi 

Alimente care Hrănesc Conţinutul Organelor. Aici este 

un Amănunt de obicei neglijat. De obicei nu este luată în 

consideraţie Forma, ci doar Conţinutul. 

Ca Medicină Isihastă, orice Aliment are o Formă şi un 

Conţinut, Forma ca Informaţie şi Conţinutul ca Structură. 

Alimentele Neutre sunt toate Alimentele Nefierte şi Vii, 

fără să se ţină cont de Yin sau Yang, care sunt Înclinaţii 

ale Neutrului spre Yin sau Yang. Neutrul este Echilibrul 

peste Yin şi Yang ca Supra-Formă şi Supra-Informaţie. 

Dacă se Mănâncă doar Alimente Vii-Neutre, de la Sine se 

Echilibrează în Organism ceea ce este Nevoie să Treacă 

în Yin sau Yang, Neutrul avându-le pe amândouă la dis-

poziţie. Naturiştii nu trebuie să fie fixişti în alegerea între 
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Yin şi Yang când consumă doar Alimente Complet nefi-

erte, căci Neutrul este peste Yin şi Yang şi totodată le are 

pe Amândouă. În Alimentaţia care conţine şi Fierturi este 

într-adevăr de mare importanţă deosebirea între Yin şi 

Yang. Aşa în Bolile grave să se scoată din Alimentaţie 

toate Alimentele Fierte şi Omorâte, ca să se dea Organis-

mului posibilitatea să Aleagă el ce-i trebuie, ceea ce noi 

nu putem deosebi. În Cancere de asemeni, căci nu se poa-

te deosebi cu stricteţe ce tip de Cancer este şi doar o Ali-

mentaţie complet Nefiartă-Neutră Echilibrează de la sine. 

Alimentele Neutre după ce trec în Organism se Despart în 

Yin şi Yang, după Nevoi. Dar trebuie să se mai Ştie că 

Alimentele de Origine Animală chiar Nefierte se fac Ali-

mente Explozive, nu de Depunere în Organe, ci de Ieşire 

şi Consum. Aşa fiţi precauţi cu Alimentele de Origine 

Animală ca Laptele şi Brînzeturile, chiar dacă sunt Ne-

fierte. De aceea în Boli mai grave trebuie evitate şi Lacta-

tele, chiar dacă par Alimentul cel mai Valoros. Lactatele 

Hrănesc Exteriorul Organelor, dar nu şi Interiorul lor, în-

cât în Bolile de Degenerare Structurală, cu Lactate Orga-

nele mai mult se Distrug decât se Refac. Tot Alimentele 

Vegetale sunt cele de Depunere Structurală, cu condiţia 

să nu fie Fierte, ci Vii şi Crude. Sunt şi Alimente Vegeta-

le Explozive ca Grăsimile în Exces şi Proteinele, precum 

şi Dulciurile. În Bolile serioase se cere Precauţie, gustaţi 

doar câte puţin din acestea, folosind în schimb mult Grâu 

şi Seminţe Uleioase cu atenţie. Învăţaţi să preparaţi Pâi-

nea fără să fie Coaptă, doar Uscată (vezi reţeta la Post). 

Grâul şi Orezul sunt Hrana Minune în toate Bolile, dar nu 

Fierte (vezi indicaţiile la capitolul despre Post), Fructele 

să se folosească cele care sunt suportate de către Orga-

nism; e bine să nu fie nici prea Acre, nici prea Dulci. 
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Condimentele la fel, să fie foarte puţine. Ca Medicină Isi-

hastă noi mai facem o Corelaţie cu Aspectul Coloristic, 

Culoarea fiind un Indiciu Informativ al Predispoziţiei de 

Aliment Exploziv sau de Depunere, de Hrănire a Structu-

rii Organelor sau Formei Organelor. Alimentele Roşii 

sunt cele care Hrănesc Forma-Exteriorul şi dau Adicitate 

şi Consum Interior. Aşa în Boli ale Structurilor Organice 

să se evite cele Roşii, să se folosească cele Verzi şi Gal-

bene care se Depun în Structurile Organelor. Femeile să 

le evite pe cele Roşii, ca şi Tinerii care pot aluneca în 

Desfrâu precoce. Cei Nervoşi de asemenea, deşi prin 

Nervi se Consumă mult Roşu şi este Nevoie de o Com-

pensaţie. În Bolile de Nervi tot cele Verzi şi Galbene sunt 

indicate, ca Întărire de Structuri Organice pe care să nu le 

Consume prin agitaţia de exterior. Energiile de la 

Brâu-Diafragmă în Jos sunt Roşii. Cele de Plămâni şi Ini-

mă sunt Galbene şi cele de Cap sunt Albastre-Verzui. 

Vezi în ce categorie de Boli Intri şi foloseşte Alimente ca 

atare. Atenţie să deosebeşti Bolile de Structură Organică 

şi Bolile de Formă Organică. În Hipertensiune nu este ne-

voie de Roşu, ci de mult Verde. În Bolile de Inimă este 

nevoie de mult Galben Verzui. În Bolile de Nervi şi Cap 

cele Verzi sunt cele mai indicate. În Bolile de Pântece şi 

anexele lui este nevoie de Alimente Roşii dacă este o Hi-

pofuncţie şi de Alimente Galbene-Verzui dacă este o Hi-

perfuncţie. În Ulcere şi Colite fiind afectate părţile exteri-

oare se indică Roşu cu mult Verde.  

Ficatul şi Pancreasul au nevoie de Mult Galben şi Ver-

de totodată, Galbenul Hrănindu-le exteriorul şi Verdele 

Structura interioară. Indiciul este că Verdele Hrăneşte In-

teriorul, iar Galbenul şi Roşu Hrănesc Exteriorul Or-ga-

nelor. De aceea cea mai indicată este o Alimentaţie deo-
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dată în cele Trei Culori, ca Organele să preia de la sine 

fiecare ceea ce-i trebuie mai mult. Aşa în Bolile grave să 

se folosească deodată cele trei culori însă în cantităţi mici 

şi apoi în proporţii crescute după Forma de Boală, dar 

păstrându-se o doză mică din toate. Prezenţa celor Trei 

este cel mai bun echilibru. Ca Medicină Isihastă noi insis-

tăm pe Alimentele Neutre indiferent de Culoare, Nefierte 

şi mai ales Seminţe. Peste 50% să fie Cereale, Grâu în 

special, o parte apoi Vegetale şi altă parte Seminţe Ule-

ioase. Lactatele şi alte derivate să fie ca Anexe în cantităţi 

mici. Vi se pare greu şi fără Gust, dar în Boli nu mai este 

de ales, trebuie făcut tot posibilul să Remediaţi Boala. Fo-

losiţi totodată şi alte Remedii Medicale indicate de către 

Medici, dar ţineţi cont şi de aceste Considerente. Nu fiţi 

Fixişti, folosind doar Anumite Remedii. Medicina Isihas-

tă este o Medicină totodată de Suflet şi de Corp. Doar ca 

Integralitate veţi găsi Vindecarea. 

35 

Un Model Terapeutic  

Să concretizăm schematic Modelul de Sacro-Terapie 
Isihastă. Indiferent de Boala de care Suferi începe cu Re-
conştientizarea Realităţii Integrale Suflet şi Corp. Medici-

na Isihastă este Dublă Medicină, de Suflet şi Corp deoda-
tă şi în Întrepătrundere. Apoi stabileşte-ţi Bolile, atât ca 
Suflet cât şi Corp (Vezi capitolele respective). Sacro-Te-

rapia are Trei Terminaţii: 1) Terapia Harică, 2) Terapia 
Sufletească, 3) Terapia Energetic Corporală. Terapia Su-
fletească nu poate începe fără Reintrarea-Resacralizarea 

în Harul pur Divin, în Lucrarea Dumnezeiască. „Fără Mi-
ne nu puteţi face nimic”, zice Domnul. Noi suntem Ieşiţi 
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din Puterea Creatoare a Lui Dumnezeu şi Restabilirea 
Bolilor noastre se face prin Puterea Lui. Dacă vrei o Tera-

pie Isihastă sinceră începe cu Terapia Harică. Împacă-te 
cu Dumnezeu înainte de toate. Dacă eşti şi un Credincios 
mai Bun, Spovedeşte-te ca să nu mai ai nimic pe Suflet. 

Dacă Sufletul îţi este închistat, şi Corpul tău va fi închis 
la Remediile medicale. Deschiderea începe de la Suflet. 
După această Reînviere Sufletească cercetează care anu-

me sunt Bolile Sufleteşti de care Suferi mai mult. Vezi 
capitolele anterioare despre aceasta. Încearcă fiecare Re-
mediu specific, totodată cu remediile recomandate şi de 

către Medicina obişnuită, fără contrazicere însă. Poţi folo-
si Băi, Masaje, Acupunctură, Homeopatie, dar privitor la 
Medicamente fii reţinut, că orice Medicament Chimic 

este Toxic şi chiar dacă aparent ajută, pe de alte părţi va-
tămă. Ca Medicină Isihastă se evită excesul de Medicaţie 
Chimică, apelând la Medicamentele Naturale din Hrana 

Vie. Foloseşte Ceaiurile obţinute nu prin Fierbere, ci prin 
Lăsare în Apă până a doua Zi sau mai mult. Apa Fiartă 
este de asemeni vătămătoare căci se Precipită Sărurile din 

Apă şi se Depun ca Pietre. Dezinfectaţi Apa cu Suc de 
Usturoi sau Ceapă, dar nu o Fierbeţi. Să nu Beţi niciodată 
multă Apă dintr-o dată, să nu treacă de un sfert de pahar. 

Mai bine beţi des. Şi în caz de Diaree puteţi folosi Apă cu 
Suc de Usturoi dar câte o Lingură, nu mai mult, din sfert 
în sfert de oră. Este o Artă să Bei Apa pe Gustate doar, 

aşa fiind cu adevărat Hrănitoare. Medicina Isihastă în Bo-
lile Energetice de Corp are în Vedere în primul rând Res-
tabilirea Normală a Circuitelor Energetice (vezi capitolul 

cu Desfundările Energetice). Apoi cea maî importantă 
este Alimentaţia. Mulţi vor crede că noi facem apologia 
Naturismului. Noi avem în vedere Conştiinţa Realităţii în 

Sine, nu o anumită orientare medicală. S-a văzut ce sens 
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are Mâncarea Vie şi Nefiartă. Hrana de Valoare este cea 
Neutră, ceea ce înseamnă în primul rând Alimentaţia Vie 

şi Neomorâtă. Tu, cel Bolnav, nu mai Introduce Alimente 
cu Memorii Omorâte, dacă Vrei să Reînviezi tocmai Via-
ţa în Organele Corpului tău. Fii Conştient că Orice Ali-

ment Omorât se face încă o Omorâre în Corpul tău. Dacă 
Vrei Viaţă, Hrăneşte-te cu Viaţă. Nu este altă Cale. Noi 
Recomandăm înainte de toate Hrana Vie-Neutră şi apoi 

Postul parţial şi Total. Este nevoie întîi să se Schimbe 
Flora Microbiană din Intestine. Toate Reziduurile din In-
testine pe baza Mâncărurilor Fierte şi Omorâte, de Carne 

şi Lactate Fermentate, produc o Floră Microbiană foarte 
Acidă şi Toxică. Schimbând această Alimentaţie cu cea 
Vie, se Schimbă şi Flora Microbiană. Astfel la începutul 

Hrănirii cu Alimente Nefierte vei avea unele Tulburări, 
Flora Microbiană Veche neadmiţând pe cea Nouă... La 
început nu prea vei putea agrea Mâncarea Nefiartă, dar nu 

te lăsa... Cu timpul vei ajunge să nu o mai suporţi pe cea 
Fiartă. Crudităţile vor fi Respinse la început de Stomac, 
de aceea Mănâncă puţin şi des, cu Alimente Separate, nu 

cu multe amestecuri. Ai grijă, foloseşte chiar unele Con-
dimente până vei putea Mânca Alimente Crude. Poţi fo-
losi şi Murături şi puţină Sare la început, dar numai în 

Gură câte puţin ca să poţi Consuma Mâncarea să treacă în 
Stomac. Nu te Lăsa. După o Săptămână-Două vei intra 
aproape în normal. Ai grijă să Mănânci Suficient ca să nu 

te Simţi Slăbit. Mâncarea Isihastă Vie este pentru Viaţa 
Normală, nu ca înainte. Aşa Mănâncă Pâinea de Grâu Ne-
coaptă după cum s-a relatat în capitolele anterioare despre 

Post. Poţi folosi şi puţin Miez de Pâine fără Coaja care 
are multe Săruri Anorganice Toxice. În loc de Ulei, Zdro-
beşte Miez de Nucă sau Sâmburi de Dovleac. Trebuie să 

te Sileşti să Mănânci Bine, ca să Refaci Hrana Vie din 
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Organele Bolnave. Majoritatea Bolilor, de la Hrana Vie 
Încep deja să se Remedieze. În Bolile Vechi cu Circuite 

Înfundate este nevoie de o perioadă mai lungă, de Posturi 
Totale la început de câteva zile, apoi mai Lungi după Pu-
tere. Dacă se respectă Hrana Complet Vie, Postul Total 

nu este nevoie să fie aşa de Strict, adică prea îndelungat. 
Postul total are o valoare extraordinară, în Cancere mai 
ales fiind Cel mai Miraculos Remediu, dar folosind înain-

te Hrana exclusiv Vie, se Schimbă deja Situaţia. Hrana 
Vie şi fără Alimente de Origine Animală, deci fără Lacta-
te, Opreşte deja Orice Cancer pe Loc. Dacă se mai face şi 

Post Total se începe Vindecarea. Aşa Alimentaţia Com-
plet Vie şi Fără Alimente de Origine Animală este primul 
Pas în Orice Boală. Apoi după Gravitate se admit Lacta-

tele tot Nefierte, Carnea evitându-se cu desăvîrşire, ca şi 
Ouăle şi Peştele. După Tratament se poate începe uşor 
Trecerea la o Alimentaţie normală, dar cu precauţie, cea 

mai mare parte constând tot din Hrana Vie. Noi vă Indi-
căm acestea din Experienţe practice. Atenţie, în cazuri 
mai serioase să vă puneţi şi sub supravegherea unui Me-

dic, că ajutaţi şi de alte Remedii pe lângă cel Isihast, veţi 
putea face Tratamentul propriu-zis. Nu fiţi fixişti. În Pos-
turile Totale este nevoie şi de Clisme. Nu vă apucaţi Or-

beşte. Dacă sunteţi nerăbdători, începeţi cu o Alimentaţie 
Complet Vie şi vă Veţi Convinge de Eficacitatea acestui 
Tratament, deja simţind Remedierea. Mare Atenţie, când 

începeţi Hrana Vie să Aveţi tot ce vă Trebuie, Grâu sufi-
cient şi Zarzavaturi, Seminţe Uleioase, Fructe, că altfel în 
loc să vă ajutaţi, vă Slăbiţi şi Puterea pe care o mai aveţi. 

Trebuie să Mâncaţi Suficientă Hrană Vie care să vă Hră-
nească real, altfel nu veţi avea rezultatul aşteptat. Cei cu 
Ulcere şi Colite, nu vă Speriaţi de Crudităţi. Mâncaţi mult 

Grâu după cum indicăm noi ca Pâine Necoaptă, iar Zarza-
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vaturile dacă sunt consumate în doze mici şi des, cu tim-
pul le veţi suporta. Pentru pofta de Mâncare folosiţi Con-

dimente dar în doze foarte mici, doar pentru Limbă. Să 
ajungă prea puţin la Stomac. Ficatul dacă reacţionează cu 
Vome şi Vărsături de asemenea nu vă Speriaţi, căci se va 

Obişnui. Este într-adevăr o Rezistenţă a Organismului în 
faţa Vieţii. Organele cu Memorii Moarte nu primesc Ali-
mentele cu Memorii Vii. Noi trebuie să Insistăm. Nu 

amestecaţi Mâncarea cu Fructe Dulci, că mai ales la înce-
put vor Fermenta şi vor produce multe gaze. Fructele să 
le mâncaţi înainte sau la câteva ore după Masă. Ale-

geţi-vă Mâncărurile după Preferinţă şi pe cele ce vă fac 
Rău evitaţi-le. Nu este o Stricteţe cu privire la ce anume 
Alimente folosiţi, condiţia este să fie complet Nefierte şi 

nu prea Acre sau Dulci. Unii Indică Anumite Alimente, 
ceea ce este o formalitate, în afară de unele Boli Grave 
când este nevoie de o Alimentaţie foarte Selectivă. Hrana 

Vie este Secretul Vieţii Organelor. Dar totodată [taina 
Vieţii Organelor] este Viul de Suflet cu Viaţa de Suflet, 
lăsând Ura, Duşmănia şi toate Păcatele ce aduc Bleste-

mul. Nu Neglijaţi Terapia Harică prin Slujbe Bisericeşti, 
Apă Sfinţită, Ulei Sfinţit şi Împărtăşanie. Acestea nu sunt 
Psihoterapii şi Sugestii, ci Reale Remedii Energetice Ha-

rice. Harul Divin este o Energie Reală, chiar dacă nu o 
Recunoaştem noi. Încercaţi şi vă veţi Convinge. Noi ca 
Medicină Isihastă nu vă oferim o Terapie Fixistă şi Dog-

matică, ci vă Împărtăşim o Experienţă Duhovnicească 
Mistică experimentată de Veacuri şi Milenii. Dacă vă va 
fi Folositoare prin Proba dumneavoastră înşivă, adopta-

ţi-o. De aceea practicaţi Această Medicină în Contextul 
unei Medicini generale şi Integrale. 
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Elements of Iconic Anthropology 

at Fr. Ghelasie Gheorghe and  

Fr. Dumitru Stăniloae 
 Current Landmarks in the Dialogue between 

Science and Religion
2 

Florin Caragiu 

Mihai Caragiu, Ohio  

Northern University 

Abstract: We consider Iconic Anthropology as a proper 

place for an integrative approach to theology and science. 
The triadological and iconological perspective emphasized 
in the works of Fr. Ghelasie Gheorghe and Fr. Dumitru 

Stăniloae is highly relevant for the Christian orthodox tra-
dition. We apply it to indicate the insufficiency of some 
outstanding naturalist theories regarding the nature of mind 

and the problem of consciousness. In the same light we 
discuss the long debated problem of human freedom and 
natural law. The Christian gnoseology presents a double 

methodology in a unitary view, avoiding the temptation 
of a reductive monistic or dualist approach. To explain the 
level of integral movements of the soul in its undivided 

simplicity the discursive character of thinking does not 

                                                 
2
 We sincerely thank Mrs. Alice Butnar for her most valuable 

translation work.  
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suffice. The area of science is that of created energies and 
decomposable levels of reality. Science cannot give direct 

evidence on the soul itself, a level of reality which is be-
yond its domain of competence. Theology has as principal 
goal man's salvation in communion with God and its ef-

forts have a holistic and liturgical, Eucharistic finality. But 
science is inseparable from theology as soul is inseparable 
from its movements and their partial reflections in the 

realm of multiple energies.  

A. Introduction 

At the turn of the twentieth century a Romanian Father 

has brought to light one of the most important synthesis 
of patristic theology, with prolifically generative implica-
tions as regards the dialogue between science and religi-

on
3
. Hieromonk Ghelasie of Frăsinei (1944-2003) is a 

prominent representative and exponent of the Carpathian 
hesychast tradition.  

The sheer scope and coherence of his mystical theolo-
gical vision, the richness of associations and the accuracy 
of his comparative approaches to other lines of thought – 

traditional and modern, philosophical and scientific – are 
utterly impressive. His writings are indeed a promising 
panorama of the living Christian tradition in the pre-

sent-day world.  
Fr. Ghelasie acknowledges the restraints that inevita-

bly occur in the dialogue of science with religion on both 

sides: theologians and scientists. The first party is “afflic-

                                                 
3
 For the patristic grounds and actual relevance of the iconic anthro-

pology see our study „Mistica Iconică, o Viziune Unificatoare” in: 

Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Scrieri Isihaste”, Platytera, Bucureşti, 

2006, p. 316-415.  
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ted by the fear of science which desacralizes the myste-
ry”, while the latter “are afraid of and associate religion 

to mystification”
4
.  

Knowledge is presented from a Christian dialogical 

perspective, as an integral knowledge which allows the 

two distinct modes of knowledge to retain their specifici-

ty. Creation has an iconic and dialogic background on the 

divine support and in the orientation towards the partici-

pation at the divine mystery.  

The fundamental communication is dialogic, and the 

physical causal relations remarked by science are reflec-

tions not of the being itself, but of its substantial (spiritu-

al, personal) movements/ dialogical acts. The reasons of 

mind/ of the energetic field give information not about 

the soul/being, which remains to be known apophatically 

by communion in love, self-giving, Eucharistic partaking. 

That means that reductive scientific or philosophical ap-

proaches that identify the soul with its energetic field 

and/or with the bodily icon of their union suffer from in-

                                                 
4
 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Medicina Isihastă, Axul Z, Axis 

Mundi, Bucureşti, 1992, p. 9. Fr. Ghelasie remarks further: “Mystery 

resides in the very Revelation of the Holy Spirit and in the 

Christ-centered Iconic Language. As it is, in the Christian view this 

calls for an intertwining between Religion and Science, Soul and 

Body, Mystery and Revelation, Divine Being and Uncreated Ener-

gies. Yet, Christian Science is not a syncretistic mix up but an Equal 

Dialogue, in co-existing but also individual ways. Christianity is not 

a Religious or Philosophical System, but an ever Opening and Revea-

ling Vision. The revealed Christian Dogma is not a closed System 

but a Defining-in-Opening. The Christian Mode of Knowledge is an 

Opening-Discovering in its Defining. It is a Mystery manifest in Dif-

ferent Modes of Defining which brings in Evidence all the more the 

Mystery as a Mystery” (idem). 



274 

sufficiency when related to the integral/unified theologi-

cal anthropology. 

The dialogical character of knowledge is manifest on 

the level of the language of soul, as well as on the energe-

tic level. Therefore, in a Christian sense, the relation bet-

ween science and religion is indeed the expression of the 

unitary integrality of the Person and its relationships with 

God and the created world.  

Starting from the revelation of the Holy Trinity, Father 

Ghelasie affirms the sheer equality and coexistence of 

mystery, knowledge (i.e. science) and language; of mys-

tery, revelation/discovery and identification; of mysti-

cism, metaphysics and theology. The theological defining 

does by no means represent a departure from the action of 

scientific knowledge, but on the contrary a further ope-

ning towards the integrality of the mystery of person and 

communion. The Trinitarian iconic perspective which, 

according to Father Ghelasie, is distinctively characteris-

tic of the Christian vision – allows for the overcoming of 

the philosophical dualism in a critical yet not antagonistic 

approach to the relationship between science and religion. 

B. Elements of Triadology 

The starting point of Father Ghelasie‟s approach is the 

Divine Revelation and its patristic comprehension. Onto-

logically speaking, his teachings are profoundly persona-

listic and focus heavily on triadology, starting from the 

triadic indication of the Divine Person in Itself and its tri-

nitary opening beyond Itself. This triadological vision is 

closely related to, is intertwined with the 14
th

 century 

hesychast vision of the integrality of being and energies 

synthesized by Saint Gregory Palama.  
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It is this very vision that is able to provide an answer to 

several important issues/problems that arise when philo-

sophy and Christian mysticism and theology meet, namely:  

How/ in what manner/ way can we indicate the dyna-

mism of the being in itself as a living being without redu-

cing the being to the impersonal abstract principle of an 

immobile/static unity?  

How can we avoid conceiving of the energy as of a 

mechanical, automatic and impersonal emanation origina-

ting in the being? 

What is the dynamic personalistic term that mediates 

the relationship between being and its energies in such a 

manner that it does not imply a composition in God? 

How can we represent the relationship between being 

and hypostasis or person according to/ in accord, agre-

ement with the Divine Revelation of the Trinity, so as to 

avoid monist or tri-theistic tendencies? 

In other words – how can we understand the integrality 

being-energies as a dynamic living unity from a theologi-

cal person-oriented and communion-oriented perspective, 

considering also its mystical fulfillment? Father Ghelasie 

offers from the very beginning a triadological approach to 

the Person. He literally up-dates, brings into actuality 

fundamental patristic distinctions by means of a unifying 

Trinitarian and iconic view. The Trinitarian representa-

tion of the Person disqualifies any attempt at representing 

being simply as an abstract and impersonal principle of 

unity. 

 In full agreement with the Orthodox Christian/Eastern 

Orthodox tradition, this perspective reveals the Origin of 

the Divinity in the Absolute Person, God the Father. The 

Person of the Father is in Himself a Trinity of (eternal) 
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permanencies or integral divine modes which are essen-

tially interrelated, interweaved and interworking, in inter-

penetration, beyond all attributes and qualities: Self- Spi-

rit-Logos, Consciousness – Memory – Language, Peace – 

Movement- Repose, Subject – Being – Self, Icon [Chip]- 

Face – Likeness, Totality – Unity – Equality, Icon – Mo-

del – Prototype etc. 

The Trinity of Divine Persons is presented as the ulti-

mate absolute eternal opening of God the Father – Who is 

the Absolute Arche-Icon, the Absolute Proto-Icon or Hy-

per-Icon. This very opening is absolutely realized from 

eternity in the Birth of the Son and the Proceeding of the 

Holy Spirit. The above mentioned triad of permanencies 

or integral modes – originating in God the Father – is bes-

towed upon the Son (through/with His Birth) and upon 

the Holy Spirit (through/with the Proceeding) fully and 

equally, in absolute terms and from eternity. This triad in-

dicates what is common from eternity to the three divine 

Persons. Each Trinitary Person possesses this triad in His 

personal manner but in absolute Trinitary Communion. 

Thus the Trinity – beyond the idea of number – repre-

sents the ultimate fulfillment/realization/consummation 

of the Opening of the Person, of the Father Who is the ab-

solute “Principle” of the Unity in God. Fr. Ghelasie em-

phasizes thus the full accord and reciprocal affirmation in 

God of Person and Trinity. 

We do not run the risk of reducing the Being to an ab-

stract, impersonal principle precisely by overtly/openly 

declaring the being a permanence of Person together with 

the consciousness and the language and an integral mode 

that finds its Trinitarian correspondence in the Holy Spi-

rit, the Bearer/Conveyor of Grace and Movement within 
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the Trinitarian interrelationships. Similarly, we escape the 

peril of identifying the terms “Being” and “Person”, pre-

cisely because the Being is considered a permanency, an 

integral mode that paradoxically contains within itself the 

whole Person. Due to this very association of Being and 

Movement in the Trinitarian communion – the Being is 

ultimately revealed as a “living Being”. 

The Person is no longer regarded as a monadic singu-

larity as such, for it gains a special dynamism. In God, 

the Person manifests by Itself and also within the Trinita-

ry communion movements of permanencies or integral 

modes, which emanate the uncreated Divine Energies. 

Grace is equally characteristic of all the Persons of the 

Trinity. It is reflected, it is emanated by the movements 

of the Person‟s integral modes as such, and within the in-

ter-personal communion. The Energies are by no means 

simply impersonal emanations of a static immobile being; 

on the contrary, they are the reflection of the movements 

originating in a living Being, a Being that is in Itself 

alive. This is how the Trinitarian approach has managed 

to break through and find a path of mediation between 

these all too debated terms: „Being‟ and „Energies‟, by 

means of the Acts and Movements of the Person in Itself 

and “beyond” Itself in the absolute Divine Communion. 

These divine acts/movements are indicated and expli-

cated by the triad of love-communion-self-offering. Bet-

ween Being and Energies Father Ghelasie situates „the 

Act”. The energies originate in and emanate from the Act 

and return to the Act. As it is, etymologically speaking 

the word „energy‟ (en ergon) means „ (being) in work, in 

act‟. As reflections of the Divine Act, the uncreated Di-

vine Energies do not imply a composition within/in God, 
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Who is fully present within/in His Energies. On the other 

hand, this vision is fundamentally supportive of the apo-

phatism of the Person, which is mentioned in contempo-

rary theology by theologians like Vasheslavtev and Stani-

loae. Thus the Mystery of the Person in Itself/ as such is 

not reduced to the energies of manifestation which descri-

be strictly the movements and Acts of the Person. The 

Person is discoverable beyond mere energetic reasons by 

means of direct Communion. For the Person is to be apo-

phatically discovered as love–communion–self-offering 

by means of the movements and interrelated intertwined 

permanencies. 

The Being as integral mode, as permanence of the Per-

son is also fully resonant with the Mystery of Incarnation. 

The Son of God assumes in His own Hypostasis the mode 

of created existence/ the created mode of existence, that 

is, His Icon which is created in the integrality of Being 

(i.e. soul) and Energies (i.e. energetic body).  

The divine Grace is itself presented triadically as 

information-energy-light, mind-senses-reason, will-fee-

ling-thinking – all being essentially Divine. The Divine 

Persons, the Triad of the Person in itself and the move-

ment energies are inseparable and in a constant/perpetual 

reciprocal/mutual affirmation/assertion, so that we cannot 

talk about a composition when it comes to describing the 

One Living God.  

C. Elements of Iconic Anthropology 

The anthropological transposition/translation of the 

revealed Mystery of the Trinity happens/unfolds in light 

of the revelation that man is created in the image and 

likeness of God and also in light of the Divine Incarna-
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tion. According to Saint Maxim the Confessor, the Incar-

nation is generally regarded/deemed as a Mystery of 

Creation and of the journey that the Creation embarks on 

in order to reach its transfiguration in the unity with God.  

Father Ghelasie presents the Creation of the world 

from a liturgical perspective as to the (atemporal) Trinita-

rian counsel about the creation before the very birth of 

time/act of creation. The Creation is the Gift that the Son 

presents to the Father. The Blessing of the Father bestows 

Being onto the Creation and the Breath of the Holy Spirit 

confirms the Gift of the Word, it endows this Gift with 

life.  

The Creation bears the seal of the Divine Act, which is 

imprinted in its very Being through the Divine word and 

Divine breath of life. The Divine Icon of God indeed 

marks man‟s own Being, for man is the creature that 

allows the creation to be united with God in Christ. The 

seal of the Divine Icon and Words represents the inesca-

pable participative condition of the ontology of creation. 

By means of this seal the created reality is grafted on the 

Mystery of the Son of Man, which the Son of God takes 

upon Himself/assumes in the very divine counsel about 

creation. The duality of God and Creation is under no 

circumstances a duality of contrary realities, but an iconic 

duality that is liturgically oriented.  

The Act of Creation initiates a dialogue and an iconic 

orientation that encouragingly guides man towards partici-

pation, an invitation addressed to the entire Creation to par-

ticipate in and partake of the Divine Life. The very foun-

dation of the Creation is therefore dialogic. The created 

existence is essentially a participative, cooperative answer 

to the Divine Act of Creation which ontologically marks its 
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identity. Hitherto, according to the Christian vision, created 

life discloses its answer of growth in the “unaltered identity 

of being, according to its species” (Saint Maximus, Ambi-

gua), “retaining its species through continuous birth till the 

end of the world” (Saint Basil the Great, Homilies to He-

xaimeron). The created existence is governed by the Myste-

ry of Filiation, it translates this Mystery of Divine Filiation 

into the created mode of existence. 

Father Ghelasie transposes the distinction between 

Being and Energies to an anthropological level as unitary 

integrality of soul and energetic body (reflections of mo-

vements of the soul). The Soul is explicated by the triads: 

consciousness-memory-language, I-spirit-word, cons-

ciousness-being-self, rest-movement-repose, icon-face-li-

keness
5
. The direct communication of the Soul happens 

through integral movements such as love-communi-

on-self offering, love-trust/hope-faith.  

The energetic body is characterized by the following 

triads: information-energy-physical mass, informational 

energies-vital energies-accumulative energies, mind-fee-

lings-reason, will-senses-thinking, individuality-form-ma-

nifestation. Thus, the energetic body presents a triple ratio-

nality configured by the mental or informational reason, the 

reason of the senses and the reason of organic functions. 

Father Ghelasie defines the Iconic Body (Trup) as the 

icon of interweaved/twined and interworking soul and its 

                                                 
5
 As concerns the theology of the Holy Trinity, Fr. Ghelasie dis-

tinguishes the triad of permanencies or integral modes of the Person 

from the Divine Hypostases/Persons which have it in common. The 

Son of God and the Holy Spirit are receiving it from the Father 

through their Birth and respectively Proceeding from eternity. This 

explains and avoids the modalist or tritheistic confusions/errors. 
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energetic body (corp). The iconic body partakes of the 

Eucharistic condition; it is the wedding garment of the 

merging/interpenetration between being and its energies, 

of the union of man with God and the entire creation. The 

iconic body has three centres: the cerebral centre, the 

centre of the heart and the abdominal centre. 

Firstly, consciousness and mind are merging (without 

confusion, in a state of interpenetration) in the cerebral cen-

tre. The heart is then the centre of merging/interpenetration 

between memory and vital energies, and also between spirit 

and feelings. Next, in the abdominal centre, the language of 

the soul merges (without confusion or separation) with the 

language of the organic functions. Finally, the heart is the 

centre of the integral union of the soul with God, as the 

spirit is the bearer of movement and energies.  

Thus the energies find their repose only in the move-

ment of the spirit which “projected” them/from which 

they come out. The Hesychast Prayer enacts the return of 

the energies to the movement of the spirit by means of 

constantly addressing Christ. In fact it is He Who first 

calls for us, Who purifies us and thus retrieves and resto-

res us to our Eucharistic condition. 

The fall of man has brought about movements that are 

contrary to his iconic orientation, contrary to the 

Icon/Image of God in man. These projected on to nega-

tive energies that have generated an additional/subsidia-

ry/supplementary reality. Thus the reality of the soul was 

obscured, smothered and camouflaged and the subcons-

cious arose
6
. 

                                                 
6
 We mentioned above some important aspects of the iconic 

anthropology developed by Fr. Ghelasie in: Ierom. Ghelasie Gheor-
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The break with God is thus readable in the split self of 

man, while the diminished Eucharistic condition is reflec-

ted in the death of the body. This post-lapsarian condition 

extended and thus afflicted the entire creation. The 

“garments of skin” are symptomatic of the present-time 

condition of the world where the entropic effects of the 

fall are manifest. But at the same time, these “garments of 

skin” are provisions of the Divine Plan that limit and con-

trol the effects and consequences of the sin and help us 

reach the eschatological border of the transfiguration of 

the world in the unity with God.  

The Creation is in a state of perpetual suffering and is 

bewailing its long destiny of waiting for the time when it 

can again partake of the glory of the Sons of God, as we 

read in the Scriptures. 

D. Remarks 

Gnoseologically speaking, the iconic anthropology is 

characterized as the triad mysticism-metaphysics-theology. 

A possible parallel vision in cultural history belongs to 

Jacques Maritain who developed a theory of metaphysical 

knowledge which postulates: 

– the dia-noetical intellect (knowledge through the 

senses) 

– the peri-noetical intellect (knowledge through signs) 

– the ana-noetical intellect (knowledge of the trans-in-

telligible which first reveals the metaphysical and then 

                                                                                               
ghe, Memoriile unui Isihast, vol. I, Platytera, Bucureşti, 2006, see for 

ex. p. 18-20, 27. Terminological clarifications with details and impli-

cations for the hesychast practice could be also found in: Ierom. Ghe-

lasie Gheorghe, Scrieri Isihaste, Platytera, Bucureşti, 2006.  
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the supernatural, but never reaches/does not reach the 

knowledge of God). 

Yet spiritual apotheosis is not described as a metaphy-

sical experience but as a mystical one.  

Owing to his special approach to the structure of the 

human being, Father Ghelasie‟s conception embodies an 

iconic anthropology and an iconic integralism that reveal 

the iconic body (Trup) as the very Icon of the soul and 

body integrality. This iconic body is the axiological cen-

tre of spiritual life, being described as the altar of the 

merging (interpenetration between) soul and body, as the 

altar of the cosmic Eucharisty. 

The dialogic character specific to Hesychast mysticism 

is based on triadological ontology and the ontological Eu-

charistic condition, as possibility of Eucharistic realization 

provided by the plan and economy of the Incarnation. 

Axiologically speaking, the human being is not coordi-

nated by spiritual or material values but by the Eucha-

ristic value which is proclaimed as most integrative of all 

values. Thus, the role of the liturgical ritual is revealed as 

the participative-dialogical fulfillment of the Eucharistic 

condition. 

Another major issue – that this theology undertakes to 

discuss – is the idea of Filiation. The essential order of 

existence is based on love and filiation, not just on hie-

rarchical rationality. This is why the theism presented 

by this theology possesses an irreducible Christ-centered 

character.  
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E. Iconic Anthropology versus Naturalist Scientific 

Theories on the Nature of Mind  

and the Problem of Consciousness 

In his approach to the nature of the human mind and 

that of the consciousness, Father Ghelasie marks a 

clear-cut distinction between the two, mind and cons-

ciousness. Within the iconic anthropology that he pre-

sents, consciousness indicates an integral mode, a perma-

nency of the reality of the Soul; while the mind indicates 

the informational mode of the energetic reflections. As it 

is, consciousness and mind interpenetrate in the brain 

which is a centre of the iconic body (trup). This iconic 

body interweaves the soul and the energies emanating 

from its movement.  

After the Fall, the anti-iconic movements literally split 

the energetic reflections, which hereafter foreground/evi-

dence an antagonistic logic of contrary relations. On the 

other hand, the soul and the consciousness of the Divine 

Icon, the level of divine communion gradually withdraws 

in the background. The Soul grows blind, the additional 

reality deprives the Soul of its original sight and this 

marks the rise of the subconscious. 

In the following, we shall comparatively approach so-

me of the most important theories in the philosophy of 

consciousness referring to the relationship between cons-

ciousness and the material, energetic body as examined 

by scientific research. 

Causally speaking, the theology presented by Father 

Ghelasie, fundamentally departs from epiphenomena-

lism in many respects, for epiphenomenalism postulates 

that consciousness is just an epiphenomenon of neu-

ro-physical processes, the consciousness having in fact no 
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influence, no impact whatsoever on the phenomena of or-

ganic origin.  

The conscious voluntary act, for instance, is not re-

garded as a free decision that originates the act of the sub-

ject, but is merely considered a mysterious interior illumi-

nation that passively accompanies nervous processes as 

such. As it were, these latter nervous processes are dee-

med to be the true driving forces behind our acts. 

All in all, the arbiter of our consciousness is literally 

discarded as a mere illusion but still, the material level is 

completely irrelevant to our decisions. Hermann Ebbin-

ghaus – a German philosopher and associativist psycholo-

gist (1850-1909) – suggestively explains away the epi-

phenomenalist conception regarding consciousness, by 

use of a metaphor. Our inner spiritual life, that is, our 

subjectivity is compared to a spectator who passively 

attends a play without interfering in the flow of remarks 

and gestures performed on stage
7
. 

The epiphenomenon is defined as an accessory pheno-

menon, as a superfluous unessential addition that accom-

panies the rise/production of an ontologically superior 

phenomenon. Deprived of autonomy, the epiphenomenon 

represents a secondary reality that suffers from an utter 

lack of authenticity. 

Iconic anthropology is radically different from epiphe-

nomenalism due to the following fundamental distinc-

tions, namely: 

– the Soul is ontologically superior, for the Soul is the 

originator of the material energetic movements, while 

energy as such is a derivate reality 

                                                 
7
 Essai de psychologie, Paris, Payot, 1930, p. 202. 
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– the voluntary act is a free decision of the subject. 

From the perspective of existential dynamics, the iconic 

personalism is essentially a theology of the act, for the per-

sonal act or movement initiates all energetic manifestation. 

As compared to emergentist-evolutionist theories, 

consciousness does not appear on a superior level of 

development. On the other hand, one cannot altogether 

refute the causal relationships that occur between the spi-

ritual level and the corporal energetic level.  

The difficulty of clearly identifying these causal relati-

onships (soul-energetic body) resides mainly in the dis-

cursive untranscribability of the triadic modes of the soul. 

The direct mode of communication that characterizes the 

soul fundamentally transcends any capacity of representa-

tion that the discursive reason holds. Anyway it is not a 

mere abstraction, while one experiences it in a concrete 

way in the interpersonal communion. The corporal ener-

getic reflections – as studied by science – inevitably refer 

to the movements of the soul, providing rational informa-

tion and existential indications about them. 

The unobjectivisable character of the reality of the 

soul does not necessarily imply an absolute apophatism, 

because the energetic reality is not parallel to the reality 

of the soul, but in a constant state of interpenetration and 

reciprocal assertion/affirmation. 

The symbolising and naming performed by the dis-

cursive language can only hint at the reality of the soul 

and its participations/implications. To put it in other 

words, the theological language reveals the iconic orien-

tation, and at the same time represents the altar of the 

soul-to-soul dialogue and communion beyond partial rea-

sons/insufficient reasoning. 
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In this sense, the vision of the iconic body as intertwined 

and interworking soul and energetic body, discloses the 

structuralist scientific excursus/method as utterly insepa-

rable from the participative dialogical dimension belonging 

to the reality of the soul. The separation motivated by me-

thodological criteria is a moment of the abstract thinking, 

but in the unique concrete unity of the person, the reality of 

the soul and the reality of its energetic reflections are 

inseparable, in interpenetration and reciprocal affirmation.  

As regards the dualistic perspective, iconic anthropo-

logy is incompatible with a dualism of substance. It is 

true that dualism does not recognize the primordial cha-

racter of matter over consciousness, matter being consi-

dered autonomous. The iconic theology though, does not 

regard the energies as self-standing, but as reflections of 

the movements originating in the soul. Consequently, we 

cannot talk about a substance dualism, and neither can we 

talk about a pantheistic emanationism, for the energetic 

body is endowed with an irreducibly real consistency, 

which is generated by the real and irreducible movements 

of a living being. 

Similarly, the iconic body partakes of the Eucharistic 

condition that ultimately reaches the Liturgical Union of 

the Creation with God. Although the Fall resulted in a di-

minishing and weakening of the Eucharistic condition – 

bringing about the all- encompassing mortality that 

afflicts and ails the entire Creation – the communion with 

the Risen Body of Christ is the prerequisite of reaching 

the eternal/ever-lasting liturgical realization/fulfillment of 

the iconic body. 

In the same time, the Christian viewpoint cannot sub-

scribe to a conceptual dualism, because the properties, 
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features and definitions that this dualism performs – alt-

hough being supported by the movements of the soul – 

are scientifically distinguishable in the field of partial rea-

sons, as far as the energetic reflections are concerned.  

As to the materialist monist theories, we can say that 

these theories recognize the specificity of the conscious-

ness as unsubstantial product of the matter. On the other 

side, the Christian iconic ontology presents the soul as 

substantial, and the energies as not possessing their own 

ontological substance: they are not a self-standing, auto-

nomous principle
8
.  

Nevertheless, we cannot talk about an idealist ontolo-

gical monism, because – from a personalist iconic pers-

pective – reality intertwines in its ontological structure 

both „principles‟: both the spirit and the matter, that is, its 

energies of movement.  

Behaviourism and functionalism represent other struc-

turalist attempts at reducing the mystery of the soul to the 

level of energetic manifestations.  

Behaviourism is a psychological conception developed 

by James Watson (1913) as a reaction to introspectionist 

psychology. Behaviorism considers that the proper object 

                                                 
8
 Richard Swinburne affirms the irreducibility of the mental events 

with respect to the physical descriptions, distinguishing between quanti-

fiable and non-quantifiable variations. Ηe observes that at the back-

ground of the integrative process that is characteristic for the advance of 

science lies the assumption that different branches of study have the sa-

me subject matter. Right this assumption makes unlikely, in Swinburne‟s 

view, to explain in a physicalist view the mental events (Richard Swin-

burne, On Mind-Body Dualism, Interview with Science and Religion 

News (2006), http://users.ox.ac.uk/~orie0087/framesetpdfs.shtml, Facul-

ty of Philosophy, University of Oxford). 

http://users.ox.ac.uk/~orie0087/index.html
http://users.ox.ac.uk/~orie0087/index.html
http://users.ox.ac.uk/~orie0087/framesetpdfs.shtml


289 

of psychology is solely the study of external behaviour, 

and thus this approach literally eliminates consciousness. 

This current promotes the compared analysis of human 

and animal reactions and their response to stimuli, by stu-

dying the motor, glandular and verbal behaviour.  

The reductionist study of these schemes of behaviour, 

symptomatic of this so-called objective psychology, pre-

sents a limited spectrum of approach, for it basically re-

fers to the distinctive semi-mechanical workings descri-

bing the schemes of behaviour and therefore overlooks 

altogether the personal reaction and the uniqueness of the 

person. 

As opposed to the psychologist interpretation perfor-

med by logic, logicism – with its main representatives 

Husserl and Lukasiewics – argues that the forms of cor-

rect/proper thinking are autonomous and do not depend on 

the psychic reality. These forms have an objective value 

and a sui-generis mode of existence that is suspended in an 

ideal atemporality. Basically, for the logicist interpretation 

it is of not relevance whether these forms of thinking reach 

the level of consciousness, whether they are right or 

wrong, true or false, whether they are present or absent.  

According to the Hesychast mysticism, the improper 

perception of the Logos does not necessarily imply its 

inexistence, its non-existence or its subjective and purely 

immanent existence. On the other hand, the major diffe-

rence between logicism and the iconic perspective refers to 

the fact that in the logicist view the „objectivity‟ of the 

ideal forms exists as such, whereas the iconic anthropology 

holds the „objectivity‟ of the divine Logoi – which sup-

ports and closely inform the forms and rationality of the 

Creation – as enhypostatic in character, indicating a real 
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personal existence in the Divine Logos. Therefore, in the 

Person of the Divine Logos and in God‟s own plan there is 

a foundation for the „objectivizing‟ of the human logos. 

In other words, the logoi of created forms belong to 

the Divine Logos which indicates to the created reason 

the level/degree of objectivization. And this is precisely 

why the rationality of the Creation is transcendentally 

oriented. This rationality aims at the direct communion 

with God in the Divine Embodied Logos, Jesus Christ. 

In the Program of the XVI-th World Congress of Phi-

losophy (Düsseldorf, 1978), one of the principal themes 

of debate was: the rationality of science and other types 

of rationality. With this occasion one has brought a 

criticism regarding the scientist approach.  

There have been stressed the limits of scientific ratio-

nality, characterized by, as an outstanding invited spea-

ker Jean Ladrière affirmed: “a process of systematical 

growth based on procedures, with local character, for 

controlling the validity. Either in the formal sciences or in 

the empirical sciences, the validation has an operatorial 

nature. Therefore, in last analysis, the two specific fea-

tures of the scientific rationality are its local and operato-

rial character
9
.  

With regard to positivism, which includes the early 

physicalism of type Carnap, one has made the hypothesis 

that it “identifies veracity with verifiability and truth with 

the means of its verification”
10

. This interpretation indica-

                                                 
9
 in vol.: Filosofia şi concepţiile despre lume, Caiet documentar 

3, U.B. 1979, p. 123. 
10

 I. S. Norski, Sovremenîi pozitivizm, Moscova, 1961, p. 302. 

Stephen Barr calls the claim that quantum theory is incompatible 

with materialism the London-Bauer thesis and presents The Lon-
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tes the elusion of the objective status of truth. “The neopo-

sitivism has adhered constantly at a subjectivist relativism, 

based on formalist and conventionalist arguments”
11

.  

In the work “Der Logische Aufbau der Welt”, Rudolf 

Carnap affirms significantly: „The conception that what 

is being given constitutes in fact my own impreessions is 

common to solipsism and the theory of formation. The 

last one and the transcendental idealism assert the thesis 

that all objects of knowledge are constructions and as 

such they are objects of knowledge as logic forms
12

.  

For the iconic ontology, the construction of reality in 

consciousness has a precise sense: it refers to the forms 

existing in a close relationship with the ontology of the 

person or the identity understood as icon (bearing the di-

vine seal). The logical forms, concepts and ideas are only 

partial reasons and only the axiological élan of conscious-

ness can comprehend/include them in a round/holistic 

meaning.  

The terminological distinctions performed throughout 

this presentation call for a separate but similar approach 

to the relationship between mind and the physical body. 

Yet all so-far mentioned considerations easily apply to 

this latter relationship of mind and body, because the 

mind and the organic functionality are two equal interpe-

netrating modes that originate in the movements of the 

soul. 

                                                                                               
don-Bauer Argument in Brief (Stephen Barr, Modern Physics and 

Ancient Faith, University of Notre Dame Press, Notre Dame, India-

na, p. 232). 
11

 Ştefan Georgescu, Epistemologie, E.D.P., Bucureşti, 1978, p. 

81. 
12

 Weltkreisverlag, Berlin, 1928, pp. 248-249. 

http://www.hallo.ro/search.do?query=�lan
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F. Several conclusions 

We must necessarily mention that iconic ontology can-

not agree with a naturalist ontology that behaves reducti-

vely in respect to the Divine Mystery. The Seal of the Di-

vine Icon of God is deeply imprinted in the human being 

and essentially sustains its existence. 

This is why the project of regaining the direct know-

ledge and communication of the soul calls for the restora-

tion of the Eucharistic condition which is afflicted by the 

reality of the sin. This restoration is the province
13

 of the 

Eastern Orthodox theology and mysticism. The methodo-

logy required by this spiritual science is a special one. 

This is the path of purification, illumination and deifi-

cation of man in the gradually arising unity with God in 

Christ. The measuring device employed in this “science 

of the soul” is man himself, purified of all passions and 

enlightened by Grace, united with God. The further de-

velopment of the method and of the measuring device 

occurs with the growth in Christ and with the personal 

attempt to reach a state of sinlessness. This is why, in 

relation to the soul, the Saint is the experienced “sci-

entist”, and the Holy Tradition is the adequate space of 

the scientific approach to the Divine Revelation. 

The mystery of the Creation is closely intertwined and 

interrelated with the Divine Mystery. The energetic re-

flections of the soul are more than simple illusionary 

emanations; they are radiating movements of the soul, the 

aura of the being as dialogical and liturgical being. 

Created Life is the participative answer founded in the 

Divine Seal.  

                                                 
13

 province= area of special knowledge, interest, responsibility. 
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The iconic anthropology does not overlook the dialogic 

dimension/pattern present in the created beings. The Crea-

tion is itself triadologically configured in the triad man-an-

gels-nature. The interpenetration within this triad discloses 

the Creation as a trinitary dialogic scene, which is oriented 

towards union and transfiguration in the Resurrected Body 

of Christ. The relationship between the consciousness and 

the body cannot be separated from the interrelations that 

occur on the dialogic level, and this relationship goes 

beyond the province of natural scientific research. 

As the iconic ontology reads, the physical world is not 

a causally closed system, for it is fully compatible with an 

epistemology that is open towards the Divine Transcen-

dent and towards the reality of the soul, which is itself 

transcendental as compared to the reality of energetic 

reflections. The level of these energetic reflections 

originates in the movements of the soul. 

The Seal of the Divine Icon is the principle of the uni-

ty of the soul, while the soul is the principle of the unity 

of the energetic reflections. The unity of level of energe-

tic reflections refers back to a founding model, a Divine 

transcendent model (as support of synergy) – the Divine 

Words and the Divine Icon/Image – and also a transcen-

dental created model – the soul. In their urge to put toge-

ther a self-sufficient explicative system, natural sciences 

have looked for a principle of unity that is strictly imma-

nent in the physical world and in the energetic reflections 

that it is studying. 

G. The arrow of time 

A very important aspect of Fr. Ghelasie's thought is 

the distinction between the “big bang of the creation” and 
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what he calls the "big bang of the fall". Indeed, he repea-

tedly pointed out to the importance of the fact that the 

effects of the fall were not only felt by human beings, but 

in fact the impact was truly cosmological, the differences 

between the pre-lapsarian and post-lapsarian universes 

being so great that the discursive reason (dianoia) of the 

fallen man finds impossible to apply concepts rooted in 

the entities and processes of the fallen universe in order 

to get a “realistic” glimpse on the pre-lapsarian world. In-

deed, the fall of man marked the entrance of death into 

the world (Romans 5:12), and a world without death is 

out of the grasp of the unaided human reason. 

However, in the Eastern Orthodox Tradition, it is the 

Incarnation of Christ which made possible a contemplation 

of the mysteries of the pre-lapsarian world: through the 

spiritual mediation originating in our participation in Life 

of the Church, dianoia and nous (the spiritual intellect) are 

harmonized. In the life of the Church, time itself has a li-

turgical character: one then may assume that while there 

was “time” in the pre-lapsarian world (and certainly there 

were the days of the creation), the pre-lapsarian time was a 

liturgical time: a time of communion, togetherness, praise 

and worship of the Holy Trinity. And together with time, 

the character of the whole pre-lapsarian universe is liturgi-

cal: all of its processes, movements, acts and gestures are 

nothing but Liturgy in an extended sense; the “pre-lapsa-

rian physics” itself has a liturgical mode (tropos). 

In this Cosmic Liturgy a central role is definitely pla-

yed by the human being, the crown of the creation, crea-

ted in the image and likeness of God. That made the fall 

of man impact the whole Cosmos.  

After the fall, the death (which can be related to entro-

py) which entered the universe transformed the mode 
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(tropos) of time itself. The post-lapsarian time (that is, the 

time as we know it, and which is studied in physics and 

cosmology) is a “stochastic time”, in the sense that the 

“arrow of time” (term introduced by Eddington in 1927) 

is linked with entropy: following that arrow leads to in-

creasing randomness.  

Moreover, the inherent randomness in the quantum rea-
lity suggests that randomness and increasing entropy are 

characteristic features of the post-lapsarian universe. Whi-
le the actual event of the fall may remain eternally hidden 
from our perception, the pre-lapsarian liturgical universe 

did not disappear!
14

 It still “is” (and can be contemplated, 
through the Grace of God, in Life of the Church).  

Missing this comprehension, the hypothesis of natural 

evolution was promoted as an explicative principle that 
would relatively provide a unified vision and understan-
ding of the physical world as a causally closed system

15
. 

                                                 
14

 Considering as a distinctive property of time “to be in a flux 

leading to novelty and to the endless unfolding of the reality of the 

world” Alexei Nesteruk discusses the attempts of Prigogine and Pen-

rose to explain entropy, the expansion of the universe and the arrow 

of time. Considering flows of correlations in place of binary correla-

tions, Penrose links the irreversibility of time to boundary conditions 

that, seen through the “patristic eyes”, “point towards the logos of 

Creation”. The implications of man‟s fall are not discussed in this 

emergentist context, but Nesteruk affirms along with some theologi-

cal implications that “the role of the future in the sustenance of time, 

as its creation from the kingdom, can be articulated only through an 

appeal to ecclesial and liturgical experience” (Alexei V. Nesteruk, 

Light from the East, Theology, Science and the Eastern Orthodox 

Tradition, Fortress Press, Minneapolis, 2003, p. 166, 169, 177). 
15

 Nesteruk observes that “the extended but still monistic scienti-

fic substantialism is not able to detect that the ontological basis of the 

world is beyond the world (…) In order to justify the inference from 
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The patristic view on the other hand, argues that the 
kinship between the various forms of Creation does not 

reside in the gradual evolution and transformation of 
these forms one into another; the common key is to be 
found in the Seal of the Divine Act of Creation that 

bestows upon the entire Creation the identity, the Icon, 
the Logos of Filiation

16
.  

Due to the emphasized dialogic/participative iconic 

identity, the Orthodox Christian perspective does not ap-
pear compatible with Darwinist hypotheses about the 
transformation of species, but with micro-“evolution”, i.e., 

with the growing diversity and adaptation of living beings 
within their specific identity and general interrelation.  

The last century has demonstrated several times how 

the objectifying tendency of science may sometimes lead 
to excessive and over-wrought interpretations that tres-
pass beyond its competence. This deficiency may cause 

existential crises, the splitting of life and culture, the ina-
bility to reconcile the scientific content and its abstract 

                                                                                               
the world to God and to make it a useful instrument in the science-re-

ligion dialogue, one should adopt a different methodological ap-

proach”. Breaking “the monistic trend and its view on the world”, 

this approach should fit the methodology of the “theological mono-

dualism” with its “relational ontology” (Ibid., p. 97).  
16

 The created existence is essentially a participative, cooperative 

answer to the Divine Act of Creation through the Divine Logos 

which ontologically marks its identity. Hitherto, according to the 

Christian vision, created life discloses its answer of growth in the 

“unaltered identity of being, according to its species” (Saint Maxi-

mus the Confessor, Ambigua), “retaining its species through continu-

ous birth till the end of the world” (Saint Basil the Great, Homilies to 

Hexaimeron). The created existence is governed by the Mystery of 

Filiation, translating the Mystery of Divine Filiation into the created 

mode of existence. 
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implications with the reality of a unifying (concrete) 
act/event of communion.  

The iconic ontology cannot agree with a naturalist on-
tology that behaves reductively with respect to the Divine 
Mystery. The project of regaining the direct knowledge and 

communication of the soul calls for the restoration of the 
Eucharistic condition which is afflicted by the reality of the 
sin. The methodology required by this spiritual science is 

the path of purification, illumination and deification of man 
in the gradually arising unity with God in Christ. 

H. Natural law and spiritual freedom  

in the conception of Fr. Stăniloae 

Father Stăniloae is the most renowned Romanian 

theologian. He is one of the founders of neopatristic 
current in theology. In his „Dogmatic Theology” (vol. 1) 
he approaches the problem of natural law and spiritual 

freedom, a question long debated in science and philoso-
phy. In accord with the doctrine on uncreated logoi of St. 
Maximus the Confessor, he affirms the existence of a cor-

respondence between the malleable rationality of nature 
and the human capacities

17
.  

The human hypostasis brings nature to realization on 

his spiritual and liturgical way toward the union with 
God. Nature‟s realization itself depends on the realization 
of man‟s vocation as priest of creation, involving „a res-

ponsibility toward the human community and God”
18

.  

One of the most interesting modern issues concerns the 

possibility to conceive in a scientific way the reconciliation 

                                                 
17

 Fr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, I, 

EIBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 247. 
18

 idem. 
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between the deterministic or random character of the laws 

of physics and man‟s freedom or power of choice
19

.  

Fr. Stăniloae expresses at his turn not simply the human 

capacity to transcend the determinism of natural laws but 
also a kind of malleability of the natural realm adapted to 
man‟s action. The natural laws allow the exercise of man‟s 

freedom that actualizes and brings to fulfilment nature‟s 
virtualities

20
, so that a key word is their inseparability

21
.  

Man has in his own body the evidence of this 

compatibility between spirit and nature
22

. There is a kind 
of iconic hierarchy in which the higher level and the 
lower level are in a reciprocal affirmation

23
. They form 

                                                 
19

 Stephen Barr brought into light in a recent book the scientific 

debate on the possibility that quantum mechanics, with its probabi-

listic indeterminist approach, allows free will. The laws of physics, 

says he, “must be flexible enough that more than one outcome is pos-

sible in a particular situation: for free will to be possible, laws of 

physics must have the indeterminacy built into them. The key point is 

that quantum indeterminacy allows free will, it does not produce it.” 

(Stephen Barr, Modern Physics and Ancient Faith, University of 

Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, p. 179). 
20

 Fr.Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, I, p. 249. 
21

 “Nature is structured such that there is place for (allows) hu-

man intervention that transcends its precise laws. These laws are in a 

way completed by the intervention of human freedom. The human 

sense of existence combines with the exterior nature, fulfilling it in a 

way that makes impossible a separation. A separation can be made 

only in an abstract level, imagined by man‟s spirit”, ibid., p. 248. 
22

 The modern science agrees with this reconciling between 

personal freedom and natural law and the picture of a “interwoven 

texture of Matter, Life, and Soul”, as Hermann Weyl commented in 

1931 the implications of quantum theory (apud: Stephen Barr, Mo-

dern Physics and Ancient Faith, p. 184). 
23

 “The model of this completion is the symbiosis between the 

spiritual life, with its fullness of conscious thinking and sensibility, 
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together an iconic body in which elevation of lower level 
has as correlative the backing of the higher level by the 

lower level
24

. The differences between human involve-
ment and nature‟s flow is affirmed together with the rela-
tion of non-contradiction given ontologically

25
.  

More than that, Fr. Stăniloae affirms the solidarity and 

continuity of man and nature, an extended relation of spi-

rit and body
26

. Nature has an anthropic orientation and a 

liturgical dimension. It is God‟s gift to man which is re-

turned with man‟s self-offering offering to God in the 

view of final transfiguration. It is a place of the all-em-

bracing formula of synergy: “The synergy is the general 

formula of God‟s action in the world”
27

. 

In that sense, Fr. Stăniloae remarks in man a “trans-

cending of nature that is neither his own product nor a 

                                                                                               
and the physical chemical laws of the body”, Fr. Dumitru Stăniloae, 

Teologia Dogmatică Ortodoxă, I, p. 249. 
24

 “The first do not abolish the last, elevating them on the spiritual 

level, and the last do not abolish the first, constituting a base for it”, 

ibid. p. 249. 
25

 ibid., p. 248.  
26

 ibid., p. 249. John Polkinghorne traces a kind of non-reductive 

imagery of multi-level explanation, distinguishing clock-like type from 

cloud-like type systems. He applies this for distinguishing an energetic 

field from a mere mechanistic physical system. He distinguishes further 

a fallacy that lies in the deterministic interpretation of the words „depen-

dent on”: „We can admit that thoughts are dependent on the neural sub-

strate in the sense that, without it (or something equivalent) we presuma-

bly cannot think, but this does not mean «dependent on» in the sense of 

«determined by»” (Polkinghorne Q & A, http://www.starcourse.org/jcp 

/qanda.html#Meteor). Of course, living bodies cannot be reduced at 

cloud-like non-living systems, as their energies arise from the participati-

ve movements of their living being.  
27

 Fr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, I, p. 256. 

http://www.starcourse.org/jcp%20/qanda.html#Meteor
http://www.starcourse.org/jcp%20/qanda.html#Meteor
http://www.starcourse.org/jcp%20/qanda.html#Meteor
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mere product of nature”
28

. This transcending involves 

man‟s creation as a living icon of God in the mystery of 

divine economy; realized in the likeness with God, man 

will bring nature its partaking to the blaze of God‟s sons, 

as Scripture says.  

One of the principal points in the debate is that a (de-

terministic) approach of natural sciences objectifies rea-

lity. Affirming the non-dualistic iconic ontology of hu-

man being, Fr. Stăniloae remarks a certain “non-objecti-

vity of the body. According to Christian faith, the body is 

in a special way a partaker to the interiority and life of the 

spirit, going beyond the biological, physical and chemical 

level”
29

.  

The transcendental vocation of the spirit meets the 

incarnational eucharistic vocation of the body in a unique 

iconic integrality
30

. The body is more than a mechanical 

structure acting through automatic processes. Even if 

life‟s fundament is spiritual, spirit and body are interpe-

netrated realities that are in a paradoxical relation of reci-

procal interiority
31

.  

Fr. Stăniloae affirms the mystery of the body as “par-

taker at spirit as subject”, in terms that point to its Eucha-

ristic condition that transcends mere materiality
32

. The re-

                                                 
28

 ibid., p. 250. 
29

 ibid., p. 251. Also: „In the body, the rationality acquires a parti-

cular complexity, owing to the spiritual richness that permeates it. At 

its turn, the rationality of the spirit itself actualizes itself (comes into 

actuality) in a complexity of great refinement and subtlety, in its ac-

tion on the body”, idem.  
30

 ibid., p. 251.  
31

 ibid., p. 252.  
32

 ibid. p. 259.  
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lation spirit-body is thought in terms of an iconic hierar-

chy and reciprocal actualization
33

.  

The personal soul-body integrality seen in the realm of 

divine economy and in the world‟s dialogic (inter-relatio-

nal) texture is emphasized. The distinction between the 

actual condition affected by death and the eschatological 

resurrected condition is decisive for a right understan-

ding. One could already locally contemplate certain indi-

cations and evidences about the eschatological condition 

in the veritable divine miracles
34

.  

                                                 
33

 “Man‟s body cannot be understood without the spirit that 

organized and penetrated it combining the reasons of the body 

through which spirit‟s reasons are manifested. The body is conti-

nuously adapted to the spirit, and is imprinted by spirit. The body is 

the first reserve of innumerable material contingent possibilities. The 

spirit actualizes them through correspondent spiritual possibilities 

able to be actualized. But without the body, soul‟s possibilities could-

n‟t be actualized. (…) the body also has a contribution to soul‟s for-

mation: it gives to the soul its own seal”, ibid., p. 252-253.  
34

 Fr. Stăniloae develops an idea of St. Maximus the Confessor, 

that “miracles represent a renewal of the mode (tropos) in which the 

human nature‟s reason is accomplished, or of nature in general, but 

not its alteration. This, there is no contradiction between the created 

nature and the powers of God, that brings to realization His creation, 

as there is no contradiction between nature and what is superior to 

nature (ibid., p. 256, apud: Ambigua, P. G., vol. 91, col. 1341). The 

miracles are a local coming into evidence of the divine action that in 

the eschatology times will pervade and transfigure the actual condi-

tion. This will happen in a way that brings a much higher adaptation 

and transparency of laws to the full realization of the personal 

inter-communication (ibid., p. 257). 
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Gânduri despre Apusul Vieţii 

 Pr. Todea-Gross Flaviu 

„Bucură-te, Iubire ce şi-a întâlnit Iubirea” 

Aş fi preferat să vorbesc de o moarte fericită, cea faţă de 

lume, cea a trecerii pragului tainic al mănăstirii, părintele 

Savatie Baştovoi spunând despre monahi că sunt ca unii ce 

văd lumea din mormânt. Mai e o moarte pentru care nu sunt 

atâtea lacrimi să fie plânsă, moartea sufletească. E una prin 

care mori faţă de tine – prin tăierea voii. Mai e o alta prin 

care omorâm patimile şi poftele prin răstignirea lor pe cruce 

– asumată de bună voie de toţi cei ce se nevoiesc în urcuşul 

duhovnicesc. Prin urmare e o moarte ce vine de la Dumne-

zeu, una de la Sfinţi şi una chiar de la noi
35

.
 

Câteva gânduri despre moarte, atât de firească, dar atât 

de tainică. 

Moartea, urmare a căderii omului, a păcatului faţă de 

Dumnezeu, e pedeapsă şi mărturiseşte că omul e creatura 

                                                 
35

 Putem vorbi de o moartea faţă de păcat şi, paradoxal, chiar păcatul 

se face hotar al nepăcătuirii. Moartea poate fi transfigurată într-un mijloc 

de cunoaştere, e moartea mistică prin care „omul se recompune total din 

perspectivă dumnezeiască... prin noua lui fire, cea duhovnicească, poate 

să cunoască cele ale Duhului” (vezi Ieroschim. Daniil de la Rarău, Caie-

te – Ce este omul?, Ed. Christiana, Bucureşti, 2003, p. 148). 
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ce s-a răzvrătit împotriva Stăpânului şi prin urmare „toate 

cele măreţe şi importante pentru om sunt urâciune înain-

tea lui Dumnezeu, sunt nimic pentru veşnicie”
36

. Moartea 

are şi o funcţie pedagogică de avertizare, e rea în sine, dar 

bună prin urmările ei. Prin ea sufletul se poate elibera, va 

străluci la sfârşitul vieţii sale în trup şi va purta veşminte 

cereşti. Moartea, tindă a veşniciei, e naşterea omului din 

viaţa pământeană vremelnică în viaţa veşnică. Inaccesibil 

simţurilor, sufletul ieşit din trup e nevăzut. Se poate ve-

dea doar timpul săvârşirii tainei morţii, neînsufleţirea, 

golirea de viaţă a trupului, dar nicidecum ce se întâmplă 

cu sufletul în acest timp sau după ce a părăsit trupul. 

Acum omul e sfâşiat în chip dureros în cele din care a 

fost alcătuit, trup şi suflet, când îşi spun adio unul celui-

lalt. „Moartea rupe ultima lor îmbrăţişare, dar trupul şi 

sufletul nu se predau decât istoviţi de luptă şi biruiţi”
37

. 

Ca preot de spital, am urmărit cu sufletul la gură sufe-

rinţa şi moartea semenilor, având această binecuvântată 

ocazie de a alina, a încuraja bolnavii în ultimele clipe de 

viaţă, dar şi de a mă folosi chiar eu, fiind ca o pregătire 

pentru ceea ce mă aşteaptă
38

. 

                                                 
36

 Sfântul Ignatie Breanceaninov, Cuvânt despre om, Ed. Buna-

vestire, Bacău, 2001, p. 80. 
37

 A. Clement, Alinarea durerii, Ed. Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 

1997, p. 63. 
38

 Fiecare suferim în felul nostru, după „măsura” noastră, totuşi 

cât de intensă poate fi suferinţa ascunsă după cuvintele unui preot ca-

re îmi spunea: „părinte, mă dor şi oasele capului când stau pe pernă” 

sau ale unei maici care mărturisea cu o zi înainte de moarte: „e greu, 

părinte...”; şi erau oameni duhovniceşti ... Fiecare îşi trăieşte propria 

moarte, nu murim prin „delegaţie”. 
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Unele semne clinice ale „vizitei morţii”, îngemănate 
cu cereri fierbinţi către Dumnezeu, le găsim foarte suges-
tiv prezentate în Rugăciunea pentru bunul sfârşit al 

vieţii, transmisă nouă de la Sfântul Munte Athos: răcirea 
picioarelor, tremurarea şi amorţirea mâinilor, întunecarea 
şi tulburarea ochilor, învineţirea buzelor şi îngălbenirea 
obrajilor, iar părul ridicat şi ud de sudorile morţii vesteşte 
că sfârşitul este aproape

39
. 

 Moartea e însoţită de lucruri tainice care se petrec 
înainte de despărţirea sufletului de trup, unele fiind trăite 
doar de muribund, rămânând nesesizate de cei prezenţi la 
căpătâi: sunt uitaţi cei dragi (de care însă ne reamintim 
după moarte), întrebări şi grijă pentru mântuire, simţă-
mântul zădărniciei pentru tot ce a fost trecător, frica de 
necunoscut, despărţirea grabnică de trup (durerea despăr-
ţirii e asemenea jupuirii de viu), vederea Mântuitorului, 
Maicii Domnului, sfinţilor, îngerilor şi demonilor. 

 După o luptă de o viaţă cu cei trei mari duşmani ai 
noştri, cu lumea, trupul şi diavolul

40
, înainte de moarte, când 

ne-am împăcat cu gândul purtării suferinţei trupeşti, când is-
pitele lumii şi ale trupului „au adormit“, rămâne ultima în-
cercare, poate cea mai cumplită, asaltul final al diavolilor.

 

Părinţii Bisericii vorbesc de patru atacuri ale diavolilor 
în preajma morţii omului:  

● asupra credinţei; seamănă gânduri de îndoială şi de 
necredinţă; 

● cu deznădejdea; suntem înfricoşaţi cu păcatele fă-
cute în viaţă, sugerându-ni-se că nu avem nădejde de 

                                                 
39

 Danion Vasile, Despre înfruntarea bolii, Ed. Biserica Ortodo-

xă, Bucureşti, 2004, pp. 221-223. 
40

 Câtă frumuseţe şi înţelepciune duhovnicească se ascunde în versu-

rile: „Tot una e dac-ai muri/ Flăcău ori moş îngârbovit,/ Dar nu-i tot una 

leu să mori/ Ori câne-nlănţuit.” (G. Coşbuc – Decebal către popor). 
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mântuire; azi frica de moarte s-a atenuat prin aseptizarea 
morţii – moartea a devenit obiectul serviciilor publice – şi 
prin banalizarea păcatului; 

● cu slava deşartă; suntem îndemnaţi să avem încredere 
în faptele noastre bune, mântuirea fiind dată ca sigură; 

● cu închipuirea de sine; diavolul ni se poate arăta ca 
înger de lumina şi alte năluciri

41
  

Deşi diavolul dispune de „experienţă” de mii de ani în 
a ispiti pe om, deşi are arme puternice şi nenumărate, bă-
tălia de acum se duce cu o şi mai mare furie, fiind printre 
ultimele posibilităţi de a ne câştiga de partea lui – să nu 
uităm că un sfânt al pustiei, Sfântul Macarie cel Mare, era 
ispitit cu mândria şi după despărţirea de trup, cât încă nu 
era în „mâna” lui Dumnezeu. 

În mod firesc moartea ne îmbrăţişează când şi cum vrea 
Dumnezeu, nu după vrerea noastră. Sunt suflete sfinte care 
o aşteaptă, o doresc şi o cheamă, dorind să fie cât mai de-
grabă cu Iubirea Lui. Dar sunt suflete care se tem de moar-
te, fug de ea şi o resping. Alte suflete sunt nerăbdătoare cu 
moartea, o grăbesc, o cheamă ca pe o eliberatoare, nu au 
curajul de a sfârşi o existenta, uită că Dumnezeu măsoară 
fiecăruia sarcina pe care trebuie să o poarte. Totuşi „vai 
aceluia care în calmul inimii lui poate dori să moară cât 
timp îi rămâne de făcut o jertfă, de dat o fericire, de împli-
nit atâtea lipsuri şi de şters atâtea lacrimi”

42
.  

În aceste momente de grea cumpănă Dumnezeu nu ne 
lasă singuri, iar cei prezenţi pot ajuta prin rugăciuni fier-

                                                 
41

 Ierodiac. Cleopa, Războiul Creştinilor cu diavolii, Ed. Panagia, 

Vatra Dornei, 2003, pp. 89-90. 
42

 A. Clement, Alinarea durerii, Ed. Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 

1997, p. 68. 
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binţi către Dumnezeu, nerămânând doar simpli spectatori – 
doar monahii au acest privilegiu de a muri singuri, doar ei 
şi Dumnezeu, ca unii care odată cu trecerea pragului mă-
năstirii au ales să fie singuri cu Dumnezeu. Dacă şi Mân-
tuitorul pe cruce a primit alinare chiar şi numai prin pre-
zenţa mamei şi a unor ucenici, ar fi de dorit ca în aceste 
momente de nelinişte şi teamă semenii noştri să nu moară 
singuri. O prezenţă tăcută, iubitoare, veghetoare... Dacă 
Mântuitorul a trebuit să pătimească şi să moară, şi aşa să 
intre în slava Lui (Luca 24, 26), se cuvine ca şi noi să păti-
mim şi să murim pentru păcatele noastre, să ne smerim şi 
noi până la moarte, precum Hristos şi toţi Sfinţii, pentru a 
fi şi noi slăviţi împreună cu El. Suntem conştienţi că aces-
tea sunt momente în care soarta unui suflet stă în balanţa, 
fie să se piardă, fie să fie câştigat şi nu e o pierdere sau o 
dobândire trecătoare, ci veşnică. Mai ales pentru noi, preo-
ţii de spital, cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur sunt nu 
numai un îndemn, ci şi o atenţionare : „nu mântuieşte aju-
torul dat multora, dar te aruncă în iad pierderea unuia!” 

Pentru alinarea şi întărirea muribunzilor în aceste grele 
clipe suntem sfătuiţi de Părinţii Bisericii a le insufla cre-
dinţă şi nădejde în Dumnezeu şi a le reaminti că Dumne-
zeu este Iubire şi e Multmilostiv; orice grijă să o lăsăm în 
mâna lui Dumnezeu, ca unui Tată, Făcător, Proniator şi 
Cârmuitor. Sunt de mare ajutor chemarea numelui Domnu-
lui Iisus Hristos care dezleagă orice ispită satanică şi mân-
tuieşte, atunci când este chemat din inimă. Dacă rugăciu-
nea nu se mai poate spune cu voce, e suficient să se săvâr-
şească doar în gând. De asemenea este chemată în ajutor 
toată Sfinţenia Cerească: Maica Domnului, Sfinţii Îngeri şi 
Sfinţii. Când starea se înrăutăţeşte, rugăciunile pot fi : 

„Doamne, ajută-mă!”  
„Preasfântă Marie, ajută-mă!” 
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„Pomeneşte-mă, Doamne, întru Împărăţia Ta!”  

„Doamne Iisuse Hristoase, odihneşte-mă pe mine, 

păcătosul!” 

Vom avea grijă să sfătuim ca moartea să fie primită cu 
bucurie, deşi suntem conştienţi că e greu, pentru că omul 
nu renunţă uşor la nădejdea vieţii, nu se poate dezlipi de 
cele de aici

43
. Să avem îndrăzneală să sfătuim ca toate să 

fie lăsate în voia lui Dumnezeu, că oricum, chiar şi o po-
sibilă vindecare e doar temporară şi nu se ştie dacă în 
timpul sau în răgazul redat nu vom cădea din har. Să nu 
oferim nădejdi iluzorii, speranţe deşarte, să nu ne ferim a 
sfătui că moartea e chiar sfârşitul preludiilor ei: boală, 
chinuri, necazuri, pe care bolnavul le-a trecut cu bine! 
Când va veni moartea fără boală, dureri, chinuri, frică? Să 
răbdăm alte rele noi? Să nu dea înapoi, să nu ezite tocmai 
acum, când a ajuns la finalul dorit al harului! 

În vieţile Sfinţilor Părinţi întâlnim un episod aparte în 
ceea ce priveşte sfaturile pe care le dă Avva Dorotei uce-
nicului Dositei care se stingea încet-încet. Când ucenicul 
mărturiseşte că nu se mai poate ruga, e sfătuit: „lasă acum 
rugăciunea şi adu-ţi aminte de Dumnezeu şi că El este 
înaintea ta”. 

În aceste împrejurări o lacrimă transfigurată într-un su-

râs e mai mult decât minunea vindecării.... 

                                                 
43

 Desigur, nu vom judeca bolnavii care în pragul morţii, primind 

Sfânta Împărtăşanie, ar spune: „Multe am făcut în viaţă, hai să o fac 

şi pe asta!”, „Nu s-ar putea doar simbolic?”, „Lăsaţi-o aici şi o iau eu 

mai târziu!”, ci ne vom bucura pentru că totuşi au făcut-o după o vre-

me îndelungată sau pentru prima dată în viaţă; mai degrabă vom pune 

la inimă o „teologie” aparte, trăită, exprimată în cuvinte simple, dar 

atât de adânci : „la internare îi spuneam «patul morţii», după o vreme 

«pat de suferinţă», dar între timp mi-am schimbat părerea şi îi spun 

«pat de vindecare»; aici mi-am făcut bilanţul păcatelor!” 
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Un părinte drag sufletului meu, Preacuviosul ieromo-
nah Ghelasie Gheorghe de la sfânta mănăstire Frăsinei, la 
neliniştea mea de-i suficient să-i întreb la spovedit doar 
atât: dacă păstrează supărare pe cineva, dacă au rămas cu 
păcate grele nespovedite şi dacă le pare rău pentru cele 
săvârşite, m-a sfătuit că în asemenea situaţii important e 
să fie împărtăşiţi. Mai mult, m-a dojenit: „Ştii tu ce în-
seamnă să fii în starea aceea? Lasă-i, ce îi mai întrebi? 
Dă-le dezlegarea de păcate şi îi împărtăşeşte! Boala, su-
ferinţa îi purifică!” şi era monah într-o mănăstire cu rân-
duială athonită.... Dar el însuşi ştia, trăia suferinţa... Era 
„zăvorât” în chilie, ţintuit pe pat, de câţiva ani.... 

Tribut plătit de fiecare, moartea „dă înapoi” în faţa 
evlaviei, cucerniciei şi a rugăciunii unui drept care poate 
să prelungească viaţa (Isaia 38, 5)

44
. În vieţile Sfinţilor 

Părinţi întâlnim cazuri când după rugăciune, Dumnezeu a 
mai dat zile, fie lor, fie celor pentru care ei s-au rugat 
(Moise, Proorocul Ieremia, Sfântul Vasile cel Mare, ş.a.). 
În Sfântul Munte Athos, un ucenic se ceartă şi „învinge” 
pe îngerul care ducea sufletul duhovnicului său, Hagi 
Gheorghe, readucându-l în mijlocul obştii: se înţelesese 
cu duhovnicul ca el să moară primul...

45
. 

Durere şi Bucurie 

Cea mai dureroasă experienţă pe care am avut-o a fost 
vizita la un salon de la Clinica de ginecologie, unde o 
mamă, plângând, cu perfuzia în braţ, aştepta avortul pro-
vocat de doctor, copilul nenăscut fiind dinagnosticat – 

                                                 
44

 Cum să nu ne minunăm de tăria sufletească a celor ce îşi cu-

nosc mai dinainte momentul şi felul morţii. 
45

 ***, File de Pateric din Împărăţia Monahilor, Ed. Christiana, 

Bucureşti, 2000, p. 350. 
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prin mijloace moderne – ca având hidrocefalie. Nimeni 
nu i-a cerut părerea, nimeni nu i-a spus de gravitatea ho-
tărârii, dar şi a păcatului. Devenea încet-încet „mormânt” 
pentru copilul ei... Nu sunt cuvinte, nici lacrimi... Care va 
fi soarta sufletului copilului ce va muri nebotezat? Care 
sunt urmările pentru mamă? Când vor înţelege medicii şi 
părinţii că doar Dumnezeu hotărăşte ceasul naşterii şi al 
morţii fiecăruia dintre noi? ...că nu putem noi omorî ceea 
ce Dumnezeu a adus la viaţă, că nu putem hotărî noi în 
locul altuia... Această mamă şi-ar fi asumat crucea mân-
tuitoare de a naşte, a creşte – atât cât Dumnezeu ar fi în-
găduit, şi de a înmormânta acest copil, nu al ei, nu al 
doctorului, preotului sau psihoterapeutului, ci al lui Dum-
nezeu. Dr. med. Antun Lisec ne prezintă unele consecinţe 
ale avortului: pierderea copilului, urmări asupra mamei, 
dintre care unele pot provoca moartea : 

● urmări fizice: leziunea colului uterin, perforaţia ute-
rului, hemoragii, lezarea intestinelor sau a altor organe 
abdominale, inflamaţia uterului, a trompelor, a pelvisului 
şi a întregii cavităţi abdominale, starea septică, trombo-
embolie, obturarea trompelor uterine, sterilitatea, hemora-
gii uterine neregulate, endometrioză, creşterea frecvenţei 
sarcinilor extrauterine, cicatrici şi îngustarea colului ute-
rin, placenta previa, atonia uterului, izoimunizarea, insu-
ficienţa placentei, mortalitatea perinatală crescută 

● urmări psihice: depresii, sentiment de vinovăţie, 
tristeţe, insomnii şi coşmaruri, atacuri de anxietate, frus-
trare, pierderea respectului de sine, distrugerea psihicului 
propriu, apariţia răcelii emoţionale, pesimismul, pierderea 
motivaţiei, dereglări sexuale; pot apărea şi reacţii psihoti-
ce acute, reacţii schizofrenice, psihoză afectivă (depresie, 
pierderea memoriei, dificultăţi de concentrare, pierderea 
interesului pentru activităţi desfăşurate şi predispoziţie 
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pentru bolile de dependentă, schimbări dramatice ale per-
soanei, predispoziţie pentru plâns)  

● cu aceleaşi urmări asupra tatălui - dacă a participat şi 
el la omorârea copilului, urmări asupra familiei (dereglări 
ale relaţiilor dintre membrii familiei, chiar şi copiii născuţi 
resimt răceala emoţională, dezamăgirile şi alte stări nevro-
tice sau psihotice cauzate de omor), urmări asupra societă-
ţii (orice boală fizică sau psihică a indivizilor se reflectă 
asupra întregii societăţi; în afară de aceasta, uciderea copii-
lor nenăscuţi a dus la o scădere dramatică a natalităţii), ur-
mări asupra celor care au participat la sâvârsirea acestui 
act (persoanele care au săvârşit această crimă cum ar fi 
medicii, surorile medicale, farmaciştii, sunt afectaţi de tul-
burările psihice deja enumerate; toate acestea se răsfrâng 
negativ şi asupra familiilor lor, după cum recunosc ei în-
şişi), se încalcă normele etice ale profesiunii de medic 
(formularea de la Geneva a jurământului lui Hipocrat pe 
care îl depune orice medic conţine cuvintele: „...voi res-
pecta în mod absolut viaţa omului încă din momentul con-
cepţiei sale..., declar aceasta în mod liber şi în deplină cu-
noştinţă de cauză făcând apel la onoarea mea!...”)

46
. 

                                                 
46

 Anticoncepţia şi avortul se află în strânsă legătură nu numai în pla-

nul mecanismului de acţiune, ci mai ales din punct de vedere ideologic şi 

psihologic. Promotorilor contracepţiei le era bine cunoscută realitatea că 

nici un anticoncepţional nu poate oferi garanţie absolută, ultima soluţie 

fiind numai avortul. În California 40% din cele 300.000-500.000 avorturi 

dintr-un an sunt legate de rateuri ale contraceptivelor Deosebit de 

semnificativă este şi observaţia că tocmai în ţările care au acceptat în stil 

mare contracepţia, numărul de avorturi nu numai că nu a scăzut, ci, 

dimpotrivă, a crescut masiv exact în aceeaşi perioadă de timp. 

„Nu există un mijloc de prevenire, unul de avort şi un altul de sterili-

zare. Ele constituie toate, împreună, un tot în care se dezvoltă unul din 

altul în mod inevitabil. Aşa cum iubirea, sexualitatea şi procreaţia al-

cătuiesc un întreg de realităţi relativ autonome dar imposibil de separat 
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 Deşi e mai grav decât orice ucidere – omorâm o fiinţă 
nevinovată, lipsită de orice putinţă de a se apăra sau a ce-
re ajutor – şi acest păcat e iertat dacă este spovedit, dacă e 
căinţă pe măsură, dacă avem hotărârea fermă de a nu-l 
mai repeta, dacă-i vom „trezi” şi pe alţii. Nu sunt păcate, 
oricât de grave ar fi, oricât de multe ar fi, care să 
„cântărească” mai mult decăt iubirea lui Dumnezeu pen-
tru om. Doar să ne reîntoarcem la El cu sinceritate....  

Un alt caz, de data aceasta fericit, l-am întâlnit la secţia 

de terapie intensivă, când după câteva luni în comă, o tână-

                                                                                               
complet, tot aşa prevenirea artificială a sarcinii, avortul şi sterilizarea nu 

sunt decât trei faze ale aceleiaşi politici familiale” (Pierre Chaunu). 

Dr. med. B. Nathanson (care a condus un an şi jumătate cea mai 

mare clinică specializată în avorturi din SUA şi care a devenit între 

timp cel mai hotărât adversar al avortului) a creat următoarea expre-

sie: „manipularea verbală precedă totdeauna manipularea socială; 

manipularea limbajului - manipulare a societăţii”. Scoaterea din do-

meniul criminalităţii a uciderii copiilor în trupul mamei lor a devenit 

posibilă prima dată prin limbaj. 

Se poate spune că niciodată până acum nu s-a mai administrat un 

produs farmaceutic atât de puternic, cu atât de multe efecte necunoscute 

unor oameni sănătoşi, fără ca să existe necesitate din punct de vedere 

patologic (medical), niciodată până acum nu s-a mai permis prezenţa în 

comerţ a unui produs farmaceutic cu atât de multe şi grave efecte secun-

dare cunoscute ca inhibitorii de ovulaţie, niciodată până acum un produs 

farmaceutic nu a mai adus atâţia bani industriei chimice. În SUA, pilula 

este desemnată drept „the biggest moneymaker of pharmaceutics”. 

Putem aminti aici „jocul” cu iubirea ce duce spre moarte, a celor 

seropozitivi. 

Cei interesaţi despre istoricul, modul de acţiune şi efectele nefaste 

ale unelor metode contraceptive şi abortive (avort, dispozitive intra-

uterine, contraceptive şi abortive hormonale) pot consulta site-urile 

Asociaţiilor ortodoxe ProVita din ţară: http://avort.ro, http://avort.net 

şi conferinţele d-nei dr. Todea-Gross Christa, coordonatorul Proiectu-

lui ProVita din Cluj-Napoca, ţinute în Cluj-Napoca, Oradea, Craiova, 

Zalău şi altele, pe site-urile mai sus-menţionate. 

http://avort.ro/
http://avort.net/
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ră şi-a revenit miraculos. Dar în timp ce era în comă, s-a 

propus părinţiilor ca o parte din organele tinerei să fie do-

nate pentru salvarea vieţii altora. Ei nu erau împăcaţi cu 

aceasta, nici tinerei nu i s-a propus când încă mai era con-

ştientă. Încă o dată, cu toţii, am înţeles că doar Dumnezeu 

e Cel care hotărăşte momentul creării unui suflet şi trece-

rea lui în veşnicie, nu medicul, nu preotul... nimeni...
47

. 

La Hotar 

Într-un adevărat testament al aceluiaşi părinte drag su-
fletului meu – Preacuviosul Părinte ierom. Ghelasie († 
2003) - întâlnim gânduri ale unui mare trăitor care aştepta 
trecerea hotarului de la lumea de jos la lumea de sus, 
adevărate spovedanii, povăţuiri, rugăciuni... Redăm câ-
teva, cu evlavia cuvenită : 

„Nu suferinţa şi boala mă frământă acum, ci apropie-
rea de hotarul cel mare dintre lumea de naştere şi lumea 
veşniciei [...] Unii vor să gândească frumos la ceasul 
morţii, [...] Unii nu vor să gândească la aceasta şi chiar 
refuză aceasta, dar nu este de glumit cu această trecere 
în veşnicie [...] Mi-e frică de ceasul ultim pe care aş vrea 
să-l evit şi totodată aş vrea să-l grăbesc. Aşteptarea este 
şi mai grea. Să se întâmple ceea ce trebuie să se întâm-
ple, dar Doamne, facă-se voia Ta, nu a mea [...] Frica şi 
teroarea morţii sunt umbra iadului, de aceea este cel mai 
înfricoşător. Recunosc că mi-e frică şi alung acest gând 

                                                 
47

 În zilele noastre constatăm o „fugă de cruce”, manifestată şi prin 

evitarea suferinţei, prin prelungirea cu orice preţ a vieţii; despre pedago-

gia tacită a societăţii reliefată prin persoanele cu dizabilităţi, mai mult 

sau mai puţin severe, aflăm într-o carte minunată cu un titlu semnifica-

tiv: „Dumnezeu mă iubeşte aşa cum sunt” (Marie-Hélène Mathieu). 
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şi închipuire şi cu închinarea peste toate
 
mai nădăjduiesc 

în milostivirea Ta [...] Trebuie să accepţi cu închinare to-
tul, acum doar acceptarea crucii şi a răstignirii este ca-
lea adevărată. O, cât este de grea crucea şi îngrozitoare 
răstignirea! Trebuie să fiu cu totul lepădat, să las să fie 
ceea ce trebuie să fie, să nu cer minuni, acum nu mai este 
posibilă nici o minune, deşi paradoxal, totul este o minu-
ne de mare taină. Trebuie să primesc cu toată dăruirea 
ceasul răstignirii. Voi striga şi eu: «Dumnezeul meu, 
Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?» O, cât este de 
greu golul părăsirii, însuţi Tu Doamne Iisuse Hristoase l-
ai trecut cu strigare [...] La timpul potrivit, vrei-nu vrei 
trebuie să treci acest hotar şi acum eşti pus la proba cea 
mare a vieţii [...] Focul hotarului veşniciei este aşa de 
mistuitor, încât ne va arde tot ceea ce este stricător în noi 
[...] De aceea sunt necesare bolile, suferinţele, necazurile 
din lumea aceasta ca să creştem, să ne curăţim de strică-
ciunile noastre. Sfinţii chiar voiau şi doreau aceste cură-
ţiri înainte de moarte. Pentru unii moartea este o trecere 
blândă, pentru alţii foarte dură. Ambele au însă rol de 
curăţire. Milostivirea Domnului să fie peste toţi [...] 
Doamne Iisuse, m-am dovedit laş şi nevrednic, dar sunt 
între nădejdea ultimă a iubirii Tale Dumnezeieşti şi ruşi-
nea mea. Iartă-mă! Mi-e ruşine să ridic ochii mei şi gla-
sul meu păcătos, ci doar în gesturi de închinare spre mi-
lostivirile tale [...] Tot mai des fiorii morţii, ieşirii, mă 
străbat, dar frica morţii mai adaugă şi nişte fiori înspăi-
mântători ce-mi timorează toată fiinţa [...] Dacă mulţi 
par să moară în nepăsare şi nesimţire sufletească, în 
adâncul fiecăruia va fi momentul acela insuportabil, 
când se va zbate ieşirea veşniciei [...] Simt o adâncă ruşi-
ne faţă de cunoscuţii mei şi de toţi cărora eu nevrednicul 
le-am fost părinte duhovnicesc. Dacă am avut ceva bun, a 
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fost din darul milostivirii lui Dumnezeu ce le-a lucrat în 
mine [...] Nu vă descumpăniţi, cei ce mă credeaţi 
sprijinitor în necazurile voastre; ţineţi sfaturile pe care vi 
le-am dat şi pomeniţi-mă şi pe mine în rugăciunile voas-
tre. Preoţii şi duhovnicii, chiar dacă sunt sau chiar dacă 
nu sunt sfinţi, darul duhovniciei lucrează în cei ce le sunt 
fii duhovniceşti şi după moarte. Fiţi cu adevărat încredin-
ţaţi că de veţi urma sfaturile mele bune, veţi fi ajutaţi în 
continuare, dar mai mult, prin acesta mă ajutaţi şi pe mi-
ne, că Binele lucrează deodată şi în aceasta lume şi în 
veşnicie [...] Voi cei apropiaţi de vreţi să nu vă despărţiţi 
de mine precum nici eu nu doresc să mă despart, atunci 
nici moartea, nici veşnicia, nu ne va distruge această veş-
nică rămânere împreună, chiar peste hotarul de taină 
[...] Veşnicia şi vremelnicia lumii de aici nu se contrazic, 
ci se prelungesc reciproc [...] Duhurile cele rele care m-
au bântuit de o viaţă, acum să fie ultima distrugere. 
Doamne, Doamne, ştiu că nu am putut lupta împotriva 
patimilor, ştiu că am fost slab, ştiu că duhurile rele m-au 
înşelat [...] Acum înţeleg cât este de amarnic păcatul [...] 
Cum să intru eu în veşnicie, cu măsura împuţită a păcatu-
lui meu? Trecerea hotarului de taină al veşniciei mă va 
arăta în totalitate cine sunt [...] Iată-mă gol la hotarul 
veşniciei şi al morţii [...] Nu este voie să am deznădejde 
în acest ceas că este o contrazicere a iubirii, milostivirii 
dumnezeieşti. Sunt creat din iubirea dumnezeiască, să nu 
fiu lepădat din iubire, iubirea să biruiască tot păcatul meu. 
Toată bogăţia mea va fi iubirea mea, asemănarea chipului 
dumnezeiesc. Ar trebui să fiu îmbrăcat în iubire, ca într-un 
veşmânt de podoabă, dar eu ca un om păcătos m-am îm-
părtăşit cu Trupul Tău dumnezeiesc. Doamne, dă-mi stri-
garea tâlharului de pe cruce care a primit iertarea Ta [...] 
O, iubire de făptură şi iubire Dumnezeiască, tu treci peste 
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toate... Astăzi m-am împărtăşit cu Trupul şi cu Sângele 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos [...] Sufletul meu nu va 
mai fi total gol, ci va avea haina lui Hristos. 

 

Maica Domnului, ştiu că ai şi pentru mine o picătură 

de iubire deşi te-am supărat aşa de mult, ai milă de mine! 

Sfântul meu Înger, mi-e ruşine de insistenţa ta de o vi-

aţă să fac cele bune şi nu te-am ascultat, fii lângă mine! 

Sfântul numelui meu, nu am virtuţile tale şi ţi-am bat-

jocorit numele, nu mă lepăda! 

O, voi toţi Sfinţii, fiţi-mi acum ajutători!  

O, bucurie a veşniciei...”
48

.
 

Către sfârşitul vieţii, duhovnicul mărturiseşte : 

„Fiule, iată-mă şi pe mine la hotarul veşniciei. Să nu 

cauţi la mine nevoinţele şi harismele vieţii mele de până 

acum, ci singura neclintire a iubirii mele. Până acum ne-

voinţele şi virtuţile îmi zugrăveau iubirea, acum mă dez-

brac de toate şi rămân doar în cămaşa iubirii. Până 

acum rugăciune mea era prin nevoinţele duhovniceşti, 

acum este prin singura iubire, atât cât este. Abia acum 

mă rog cu adevărat, deşi pare o rugăciune săracă şi fără 

culorile harismatice la care jinduiam.  

Fiule, ai ocazia să vezi taina misticii creştine de la sfâr-

şitul ei. Ca începător şi pe drumul duhovniciei, eşti animat 

de nevoinţe şi performanţe ascetice, te crezi tare şi puter-

nic şi vigoarea tinereţii te ajută să faci lucruri deosebite, 

care atrag şi unele daruri harsimatice. Acum, la sfârşitul 

drumului meu, am rămas doar cu iubirea, câtă iubire de 

Dumnezeu am câştigat. Se va vedea cât pot eu să fiu de ne-

abătut în această iubire, chiar trecând prin «focul» din 

ceasul morţii. Acum trec prin cea mai dură probă a vieţii, 

                                                 
48

 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Omul, HOTARUL de Taină, Ed. 

Conphys, Rm. Vâlcea, 2001, pp. 141-152. 
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prin focul hotarului dintre divin şi natura creată, separa-

rea mistuitoare prin care se va vedea clar ce sunt eu ca 

natură creată şi ce este Dumnezeirea cea dincolo de crea-

ţie. Mă pregătesc să intru la «cântărirea veşniciei», să se 

vadă cât am crescut viaţa dăruită de Dumnezeu şi câtă iu-

bire am acumulat. Fiinţa mea personală, fără nimic, se va 

cântări, doar iubirea fiind propria mea greutate.  
Fiule, tu să te sileşti, să mergi cu insistenţă pe drumul 

duhovniciei fără oprire, ştiind de acum care este rodul. 
Să ai în vedere rodul de la capătul vieţii, de unde începe 
de fapt veşnicia”

49
.
 

Într-un frumos acatist închinat celor trecuţi la Domnul, 
părintele Ghelasie ne sfătuieşte să nu uităm pe cei răpo-
saţi, unii dintre ei fiind Sfinţi care ţin lumea aceasta pă-
mântească, stând înaintea lui Dumnezeu pe care Îl roagă 
neîncetat pentru viaţa noastră. Pomenirea cerească a pă-
mântenilor şi pomenirea pământească a celor din cer se 
face pomenire veşnică. În Acatistul Pomenirii Veşnice, 

Preacuviosul Părinte mărturiseşte această legătură dintre 
cei vii şi cei adormiţi, ce rămâne nedezlegată, cu toţii fi-
ind adunaţi în jurul lui Dumnezeu: 

„O, Părinte Dumnezeu, cu părinţii noştri, cu rudeniile, 
cu neamul împreună să fim ca icoana veşniciei, în cânta-
rea de: Aliluia”

50
. 

Dacă pe cel păcătos îl miluieşte, iar celui sfânt dăruieş-

te, Dumnezeu, Cel ce este „Iubirea Iubirilor”, Cel cu 

                                                 
49

 Idem, HRISTOS, Trupul Lumii şi al Veşniciei, Ed. Conphys, Râm-

nicu Vâlcea, 2000, pp. 46-47. (Fiind de felul lui mai şugubăţ şi uneori 

enigmatic spunea: „Început bun pui atunci când începi cu sfărşitul!”). 
50

 Cât de sugestivă e în acest sens aşezarea în centrul Sfântului 

Disc a Sfântului Agneţ, înconjurat de părticelele pentru Maica Dom-

nului şi cele nouă cete ale Sfinţilor precum şi de miridele pentru cei 

vii şi pentru cei morţi.  
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„Braţele cele fără de hotare”, în marea Sa bunătate, lasă 

„şi zidirea să-L îmbrăţişeze”. Mărturisind credinţa că 

Dumnezeu doreşte că toţi oamenii să se mântuiască, în 

cuvinte de o negrăită frumuseţe: 

„Tatăl nostru Dumnezeu, în inima Ta ştim că suntem”  
„Tatăl nostru Dumnezeu, nădejdea noastră ultimă” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, Iubire, nu ne lăsa, Iubire”  
„Tatăl nostru Dumnezeu, nu lăsa părinţii să ne uite” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, nu ne lăsa nici pe noi să-i 

uităm” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, mulţi sunt Sfinţii lumii” 

suntem chemaţi să ne aducem fiecare partea noastră de 
jertfă, pe măsura fiecăruia, astfel încât peste cei dragi care 
au trecut în veşnicie, Bunul Dumneze să reverse marea Sa 
milostivire:  

„Tatăl nostru Dumnezeu, nu ştim prea multe să grăim” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, tăcerea ne este starea” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, nădejdea ne este aşteptarea” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, frângerea inimii ne este cân-

tarea” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, plecarea minţii ne este lauda” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, rugăciunea ne este grăirea” 
„Tatăl nostru Dumnezeu,credinţa ne este vederea” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, primeşte şi sufletul celor ră-

posaţi” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, mila milelor” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, mulţumim milei Tale” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, treci peste păcatele lor” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, doar Tu ne poţi iarăşi uni” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, doar Tu ne ştii pe fiecare” 
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„Tatăl nostru Dumnezeu, la Tine este iarăşi întâlnirea” 
„Tatăl nostru Dumnezeu, doar prin Tine este reîntre-

girea”
51

. 

Între atitudini extreme – moartea ca subiect tabu al 
lumii contemporane şi speculaţiile filozofice ca încercări 
de a fi antidot al fricii de moarte

52
, creştinul ştie că va fi o 

trecere la un alt mod de existenţă, o încercare grea, că 
acum îl vor ajuta mai mult ca oricând nevoinţa sufleteas-
că şi trupească asumate liber de când a păşit prima treaptă 
a urcuşului duhovnicesc. Pregătirea pentru acest moment 
nu este de o clipă şi poate nu este de ajuns o tânguire. Pe 
bună dreptate la una din mănăstirile din Sfântul Munte 
găsim un joc de cuvinte despre moarte lăsate ca deviză 
duhovnicească: „dacă vei muri înainte de a muri, nu vei 
mai muri după ce vei muri”. 

Prin lucrarea Sa mântuitoare, prin moartea Sa – omo-
rârea morţii, prin învierea Sa – o realitate fizică, nu doar 
spirituală, Hristos ne dăruieşte biruinţa asupra păcatului şi 
a morţii. Dacă prin Taina Sfântului Botez creştinul moare 
şi învie duhovniceşte în Hristos (2 Cor. 5,17), rămâne ca 
apoi prin nenumărate „morţi şi învieri” să se unească tot 
mai deplin cu Hristos – şi ne referim aici la Sfinta Taină a 
Spovedaniei şi a Împărtăşaniei

53
. 

                                                 
51

 Idem, Acatistier – Sinaxar la Sfinţii Români, vol. II, Ed. Con-

phys, Râmnicu Vâlcea, 2000, pp. 189-198. 
52

 Propunem o carte captivantă, a lui Vladimir Jankélévitch, Tra-

tat despre moarte, la hotar între teologie şi filosofie, despre moartea 

„în vârf de ac”, trăită la persoana a III-a, a II-a şi în final I-a. 
53

 Acuzat de unii, pe nedrept, că ar face un sincretism între mis-

tica creştină şi cea orientală, tâlcuind parabola fiului risipitor, Prea-

cuviosul ieromonah Ghelasie aduce lămuriri preţioase în ceea ce pri-

veşte Sfânta Împărtăşanie, sfârşitul vieţii, karma şi posibile reîncar-

nări. „Noi avem o singură libertate, de a fugi de Dumnezeu şi de a ne 



320 

 Prin rugăciunile din canonul Sfintei Împărtăşanii cerem 

lui Dumnezeu ca Sfântul Trup şi Scumpul Sânge ale 

Mântuitorului să ne fie spre iertare de păcate, îndepărtarea 

durerilor şi necazurilor, risipirea duhurilor celor viclene, 

luminare, adăugire a harului, sfinţenie, pentru a ajunge 

vrednici a ne face locaş al Sfintei Treimi, spre viaţa veşni-

că şi fără de moarte. Minunată taină se săvârşeşte la Sfânta 

Liturghie prin care şi cei adormiţi se împărtăşesc din Tru-

pul şi Sângele Mântuitorului; preotul pune miridele pentru 

cei vi şi pentru cei morţi în Sfântul Potir rostind cuvintele 

„spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu 

Cinstit Sângele Tău, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi”; 

Dumnezeiasca şi Sfânta Jertfă sfinţeşte în două feluri: prin 

mijlocire – comună şi celor vii şi celor morţi – şi prin 

împărtăşire
54

. Deşi păcătoşi, ştim că nu este nici un păcat 

care să biruiască iubirea de oamneni a lui Dumnezeu şi ce-

rem ca unde se îmulţeşte păcatul să prisosească harul, re-

amintindu-i lui Dumnezeu – ce îndrăzneală! – că Însuşi El 

                                                                                               
reîntoarce la Dumnezeu. Acesta unică intrare şi ieşire e supărătoare 

multora. Creştinismul admite doar veşnica reîntrupare în Trupul Eu-

haristic Hristic. Noi nu ne prefacem prin reîncarnări succesive, ci 

prin intrarea la masa viţelului gras – Trupul Hristic. Nu există altă 

cale de scăpare de karma. Fiul risipitor, cu acumulări de karma, după 

întoarcere nu face nimic de acum, este spălat şi îmbrăcat şi mai mult, 

i se face masa viţelului gras, trupul veşniciei. Zisul «Fratele cel ma-

re» este revoltat, cum i se iartă aşa uşor totul. Este «judecata – kar-

ma», dar pe care Dumnezeu o «sare prin iertare»“. Noi ne împărtăşim 

mereu, căci asimilăm cât putem, şi aşa mereu creştem în Trupul lui 

Hristos. O singură împărtăşire ar fi o sistare a prefacerii veşnice. 

Avem veşnica liturghie a întrupării şi a încarnării în Trupul Euharis-

tic al lui Hristos” (Ierom. Ghelasie Gheorghe, HRISTOS, Trupul Lu-

mii şi al Veşniciei, Ed. Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2000, pp. 48-49). 
54

 Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi Despre 

Viaţa în Hristos, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, 1989, pp. 91-96. 
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a zis „tot cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu 

întru Mine rămâne şi Eu întru dânsul”
55

.  
Un creştin trăitor al vieţii duhovniceşti va avea grijă să 

părăsească această lume împăcat cu Dumnezeu, cu seme-
nii şi cu sine însuşi, cu nădejdea că ultima Împărtăşanie – 
cea de pe patul morţii, e arvuna întâlnirii personale, faţă 
către faţă cu Dumnezeu

56
, a rămânerii pentru veşnicie cu 

Dumnezeu şi să transmită tuturor
57

: „FERICIŢI CEI CE 
MOR ÎN DOMNUL” (Apoc. 14, 13). 
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 Câtă diferenţă între creştinul „simplu” ce doreşte cu ardoare a fi 

primit de Dumnezeu împărtăşit şi acel renumit om de cultură rus tră-

itor în secolul al XIX- lea ce a ales cupa de şampanie....  
56

 Sfântul Siluan Athonitul ne mângâie şi ne întăreşte: „Sufletul 

care a cunoscut iubirea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt încearcă în cea-

sul morţii o anume frică atunci când îngerii îl duc spre Domnul, 

deoarece, trăind în lume, se ştie vinovat de păcate. Dar când vede pe 

Domnul, se bucură de Faţa Lui, milostivă şi blândă, căci după mulţi-

mea blândeţii şi iubirii Lui Domnul nu-şi mai aduce aminte de păca-

tele sale. De la prima privire spre Domnul, în suflet pătrunde iubirea 

Domnului şi de la iubirea lui Dumnezeu şi dulceaţa Duhului Sfânt se 

preschimbă cu totul” (Cuviosul Siluan Atonitul, Între iadul deznă-

dejdii şi iadul smereniei, Ed. Deisis, Sibiu, 1997, p. 236.) 
57

 Părintele Savatie vorbeşte chiar de „invitaţie la moarte”! (John Breck 

şi colab., Ce este moartea ?, Ed. Patmos, Cluj Napoca, 2003, p. 47). 
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Despre Medicina isihastă 

Prof. Univ. dr. Ion Pătraşcu 

Tradiţia ascetică, atestată din secolele IV-V, cunoscută 

sub numele de isihasm, a devenit, după aproape alte zece 

secole, o adevărată renaştere spirituală creştină, prin prac-

tica rugăciunii lui Iisus, care conduce sufletul credincioşi-

lor la o trăire lăuntrică de comuniune cu Dumnezeu. 

Această „rugăciune a inimii” este amintită de Sfântul 

Ioan Scărarul, autorul cunoscutei lucrări „Scara raiului”, 

care propune invocarea unui singur cuvânt, „Iisus”, adu-

cător de linişte şi împăcare sufletească deplină. Inima de-

vine, astfel, un adevărat altar lăuntric al omului, unde se 

săvârşeşte unirea cu Dumnezeu, prin rugăciune. 

În contextul acestor mărturisiri de credinţă se înscriu şi 

principiile enunţate de părintele Ghelasie Gheorghe, care 

a fost apreciat de către Î. P. S. Teofan, Î. P. S. Nicolae al 

Banatului, Î. P. S. Serafim („În amintirea Părintelui Ghe-

lasie”, Tipo-Aktis). 

Pornind, deci, de la adevărul incontestabil că, „după 

căderea din Rai, corpul a devenit independent de suflet”, 

va trebui să admitem şi o medicină isihastă, adică „o tera-

pie şi o vindecare dublă, prin suflet şi prin corp”, aşa cum 

afirmă, pe bună dreptate, părintele Ghelasie Gheorghe, în 

„Medicina isihastă” („Axul Z”, Chişinău; „Axis Mundi” 

Bucureşti, 1992, p. 14). 
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Sacroterapia propusă de autor se adresează, în acest 

sens, configuraţiei suflet şi corp, înţeleasă drept fiinţă 

conştientă cu energiile sale raţionale. Se pot stabili, astfel, 

trei sisteme de boli ale medicinii isihaste, atent urmărite 

şi individualizate în lucrarea amintită, pentru care se pro-

pun terapiile adecvate, pornindu-se, în mod firesc, chiar 

de la post. 

În acelaşi mod, trebuie reţinută şi afirmaţia că autorul 

acestei interesante lucrări despre isihasm se bazează pe 

„revelaţia Treimii Dumnezeieşti… a Triadelor Arhetipale 

care nu sunt calităţi-însuşiri în sine ci Arhetipuri-Esenţe 

care, apoi, se transpun şi în calităţi-însuşiri de mişcare a 

acestor categorii esenţiale, în sine”, iar „gnostica-cunoaş-

terea” este „Descoperirea de Taină”, inepuizabilă, a Sfân-

tului Duh.  

Referitor la sacro-terapie, se porneşte de la cunoaşte-

rea ca „boala aduce despărţirea corpului de suflet”, prin-

cipiu pe baza căruia sunt studiate unele importante pro-

bleme, precum ar fi: „Cum ne naştem”, „Limbajul sub-

conştientului”, „Tratamentul bolilor mentale si de nervi”, 

„Bolile energetice şi tratamentul lor” etc. 

În concluzie, dincolo de o anumită „barieră de limbaj” 

remarc utilitatea unei lecturi atente a „Medicinii isihaste”. 
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La poarta Raiului  

cu Părintele Ghelasie 

Dr. med. Cristiana Pîrşoi, medic primar  

în medicină generală, medic specialist  

în medicina complementară şi integrată 

 La capătul sau pe parcursul drumului vieţii ajungem, 

măcar pentru câteva clipe, la „poarta Raiului”. Acesta 

este mesajul pe care mi l-a transmis părintele Ghelasie 

Gheorghe, prin lucrarea „Medicina isihastă”.  

Cărarea pe care o avem de urmat este „Recunoaşterea 

Limbajului Sacru al Vieţii, ce este Sănătatea în sine”.  

Primul pas spre sacroterapie este trezirea conştiinţei de 

suflet, întrucât aşa cum afirma părintele „Medicina Isihastă 

este o Dublă Medicină, de Suflet şi de Corp, este revenirea 

la Viaţă şi doar un Corp cu Sufletul său este Viu”. 

Boala este prezentată ca o ruptură a logicii trinitare din 

realitatea noastră, până la acel dualism contrar: viaţă şi 

moarte, sănătate şi boală etc. Reînvierea logicii noastre 

trinitare aduce reordonarea memoriilor din bolile noastre. 

Baza medicinii isihaste este terapia cu medicamente 

organice vii, nu materii anorganice „moarte”. 

Mâncărurile „moarte”, fierte, anorganice, prefăcute, 

par că ne hrănesc, dar ne intoxică mereu cu reziduuri pe 

care organismul nu reuşeşte să le asimileze din nou în 

circuitul vieţii. 
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Ca „Medicină Integrală de Suflet şi Corp în Împletire 

armonioasă şi fără amestecare, Ştiinţa Sacralizându-se 

prin Taina Religiei şi Religia Descoperindu-se prin Cu-

noaşterea Ştiinţei”, medicina isihastă tratează boala – 

„sfărâmare a icoanei sănătăţii” – prin reînvierea dialogu-

lui cu Dumnezeu, pierdut prin căderea din Rai. 

Se spune că în adâncul fiinţei este glasul lui Dumnezeu 

Însuşi, care te-a creat si prin care eşti viu. Acest glas al lui 

Dumnezeu cel Viu este suportul şi fundamentul sănătaţii. 

Prin reîntâlnirea cu Dumnezeu ne regăsim şi Sufletul 

nostru uitat. Prin numele lui Iisus Hristos redescoperim 

tocmai originea glasului lui Dumnezeu din noi. 

Isihasmul este „mistica Cuvântului Hristic, mistica 

Rostirii Hristice”. 

Părintele Ghelasie Gheorghe precizează: „Împacă-te cu 

Dumnezeu înainte de toate… Dacă Sufletul este Închistat 

atunci şi corpul tău va fi închis la remediile medicale”, iar 

„dacă vrei viaţa, hrăneşte-te cu viaţa... Tu, cel Bolnav, nu 

mai Introdu Alimente cu Memorii «Omorâte», dacă vrei să 

Reînviezi tocmai Viaţa în Organele Corpului tău”.  

Am cunoscut ideea de isihasm încă din 1993, însă nu 

cu aceeaşi semnificaţie şi profunzime am pătruns-o ca 

acum când am recitit şi am trăit şi retrăit fiecare cuvânt, 

fiecare idee prezentată de Părintele Ghelasie. Am aşternut 

aceste rânduri cu adâncă recunoştinţă pentru tot ce a fost 

şi ne-a lăsat moştenire. 
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Medicina isihastă – o erminie  

a vieţii creştine 

Psihoterapeut Gina Chiriac,  

Centrul de recuperare medicală  

„Sfântul Grigorie Decapolitul”, Craiova  

DOMNUL să ne ajute să înţelegem cele Bune ! 

Noi, românii, ne redescoperim „luminile” isihasmului 

mai târziu.. Uneori după ce urcă la cer, rugându-se pentru 

noi Lui Dumnezeu: „Iartă-i Doamne, că nu ştiu ce fac”. Cu 

răbdare de sfinţi ne aşteaptă pe fiecare, să ne vină rândul, să 

creştem şi să ridicăm privirea spre cer. Apoi cu iubire în-

gerească ne ghidează pe calea Adevărului spre vindecare.  

Volumul „Medicina isihastă” este un astfel de ghid.  

Cine este autorul? Este un OM. Cine este Omul? 

„Omul este UNITATEA dintre Lume si DIVIN”.  

„Am devenit un Fiu duhovnicesc al acestui spiritual 

ascetic tradiţional, având o viziune specifică unei tradiţii 

isihaste carpatine”, se definea ieromonahul Ghelasie 

Gheorghe.  

„Fondul filocalic al isihasmului carpatin este acea as-

piraţie a omului care pune un accent deosebit pe Reîn-

toarcerea Omului la DUMNEZEU şi depăşirea anormali-

tăţii prin medicina noastră Isihastă, ca medicină de Orien-
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tare Creştină”. Astfel, în tradiţia autohtonă carpatină me-

diul „bogat în vegetaţie” şi-a pus amprenta în sensul unei 

necontrarietăţi între spirit şi natură, între suflet şi trup. 

Aceasta din urmă este considerat „parte integrantă din în-

treaga nostră Fiinţialitate” şi de condiţie iconic-euharisti-

că în contextul liturghisirii relaţiei cu Dumnezeu şi întrea-

ga Creaţie.  

 „Pe scurt”, spune părintele Ghelasie, „specificul nos-

tru Carpatin este cel «dintre» FIINŢĂ şi HAR, dintre 

IPOSTASUL direct HRISTIC şi Ipostasul direct de Crea-

ţie, dintre Chipul Sufletului şi Mintea harică a Chipului 

Sufletului, dintre FIINŢA «a-energetică» şi Prescura 

energetică de Întrupare. Modelul Carpatin este pregnant 

EUHARISTIC, în care PRESCURA şi VINUL sunt deo-

dată FIINŢĂ şi HAR, deodată DUMNEZEU şi Creaţie, 

deodată Suflet şi Corp, Taina ICOANEI-DEODATĂ 

SPIRIT şi Materie în TRANSFIGURARE reciprocă”. 

Ieromonahul Ghelasie l-a numit caracter iconic, amin-

tind că pustnicii din Munţii Apuseni se numeau Iconari. 

Iconari, nu în sensul de a fi pictori de Icoane, ci în sensul 

că aveau o evlavie extraordinară, un fel de „mistică a 

Icoanei”... Nu întâmplător atât de aproape de Frăsinei şi 

de spiritul părintelui Ghelasie se găsesc moaştele Sfântu-

lui Grigorie Decapolitul!  

Putem spune, deci, că această carte este scrisă de un re-

prezentant autentic al monahismului românesc! De aici au-

tenticitatea şi valoarea acestei creaţii a părintelui Ghelasie. 

Un creator creează lucruri şi le dă libertate. Cartea 

„Medicina isihastă” este o creaţie şi are propria ei liberta-

te, propria ei misiune. Ea devine un instrument în mâinile 

fiecăruia.  
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Părintele Ghelasie păstrează o legătură cu ea, însă el 
oferă cu generozitate fiecărui cititor libertatea de a lua din 

ea după măsura propriului suflet, a propriilor nevoi şi în-
ţelegeri… 

Atunci când faci o alegere viaţa se schimbă. Noi prea 

uşor ne lăsăm copleşiţi de boală, suferinţă şi tristeţe. O în-
văţăm de la ceilalţi şi suntem experţi în a o adapta la viaţa 
noastră.  

Putem acum alege deliberat să învăţăm, cugetând şi 
acţionând prin sacro-terapie, putem prelua tot aşa de bine 
sănătatea, învăţătura pentru minte şi suflet, de la părintele 

Ghelasie. 

„Omul trebuie să se recunoască pe Sine, ca Făptură, că 
nu este DIVIN în Sine, ci are MENIREA de a „Face Lumea 

DAR”, ca „DUMNEZEU să VINĂ să-l PRIMEASCĂ”. 
Medicina isihastă este o carte de reţete pentru suflet, 

minte şi trup, este o operă de artă prin formă şi o operă filo-

zofică prin conţinut, într-o cuprindere de viziune teologică. 
Este sacro-terapie şi este o carte de reţete. Reţetele au 

rol şi scop de corectare a erorilor şi greşelilor pe care le 

facem cu mintea şi cu sufletul, a greşelilor alimentare cât 
şi de corectare a concepţiilor greşite despre boală. 

Medicina isihastă cu sacro-terapia sa este o formă de 

tratament pentru bolile noastre nenumărate. „Rădăcina 
bolilor este păcatul şi adevărata Vindecare o DĂRUIEŞ-
TE doar MILOSTIVIREA şi IERTAREA Lui DUMNE-

ZEU, dar MILA DOMNULUI se Revarsă şi peste cei 
«păcătoşi», îngăduind aşa zisa «Ştiinţă laică, lumească», 
ca o alinare a Suferinţelor. 

În sens Creştin, Medicina nu este «VINDECARE», ci 
Alinare şi Ştiinţă provizorie pentru bolile noastre, VINDE-
CAREA fiind doar ACTUL Lui DUMNEZEU. De aceea 
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Medicina de Orientare Creştină este dublă, de Suflet pentru 
păcat şi de trup pentru Corectarea anormalităţii, abaterii 

(produse de păcat) de la Legile biologice. Mulţi se opresc 
doar la «Legile biologice» şi chimice, ca medicină lumeas-
că, de Ştiinţă (care are în sine tot LUCRAREA Lui DUM-

NEZEU, chiar dacă este trecută cu vederea)”. 

E posibil să nu vedem imediat şi direct efectele medi-

cinei isihaste (sacro-terapiei), dar le vom simţi în viaţa 

noastră. Mai degrabă sau mai târziu vom deveni conşti-

enţi că Ceva s-a schimbat. Este diferit de cum era înainte 

de a începe o astfel de terapie, înainte de a urma o reţetă 

din carte, de a alege să ţinem post. 

Medicina isihastă este o alegere de a te vindeca pe ca-

lea în Hristos. 

Cartea ieromonahului Ghelasie este un cuvânt care lu-

crează în tine, te transformă zi după zi, scoate resursele la 

suprafaţă, activează iubirea şi te aduce cu un gând mai 

aproape de Dumnezeu. 

Indicator şi unealtă, de necuprins prin complexitatea 

ei, taină revelată ce se lasă cunoscută prin iubirea celui 

care ne-a lăsat-o, atinge vieţile oamenilor, vindecând. Re-

uneşte mintea, sufletul şi corpul, reîntregind omul. 

Cititorul îşi poate întrezări frumuseţea reală a sufletu-

lui atunci când este pregătit să primească. Dacă acum 

Dumnezeu a îngăduit să aveţi această minunată «erminie» 

de viaţă în mână, care este Medicina isihastă, aveţi posi-

bilitatea să alegeţi calea în Hristos spre vindecarea pro-

prie şi participarea la refacerea Realităţii adevărate, aşa 

cum a creat-o Preasfânta Treime!  

În general, Tainele copleşitoare nu se trăiesc la 

momentul săvârşirii lor, ci doar după aceea! 
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Isihasmul sau Viaţa ca Taină 

Ing. Cîrjeu – Gogan Aurelian 

Minunata înţelepciune populară ne sfătuieşte ca „des-

pre morţi să vorbim numai de bine”. De altfel, despre Pă-

rintele Ghelase nici nu se poate vorbi decât de bine.  

Când eram mai tânăr, aveam obiceiul de a face în fie-

care an, câteva vizite la Mânăstirea Frăsinei, în special în 

perioada Sfintelor Sărbători ale Paştelui. L-am cunoscut 

pe regretatul Ghelasie din vremea când era simplu călu-

găr la Mânăstirea Frăsinei. 

Era perioada tiraniei comuniste, iar noi ne-am permis 

să discutăm, nu politică, ci probleme mistice, filozofice şi 

spirituale, precum şi să facem schimb de idei, de cărţi şi 

de diferite materiale ce nu puteau fi procurate în mod ofi-

cial, fapte care constituiau grave abateri în concepţia or-

ganelor represive comuniste. 

Nu-mi voi permite să-i aduc laude sau osanale, deşi le-

ar merita din numeroase puncte de vedere: al personalită-

ţii sale, al trăirii isihaste, al extraordinarei calităţi de du-

hovnic, al strădaniilor depuse în aprofundarea cunoaşterii, 

al excelentelor calităţi de ascultător, înţelegător şi de mi-

nunat sfătuitor şi îndrumător, al contribuţiei adusă 

isihasmului şi medicinii isihaste, precum şi al darului de a 

scrie, cu uimitoare uşurinţă şi profundă inspiraţie. 

Ceea ce scria Părintele Ghelasie sub inspiraţie divină 

era definitiv şi curgea ca apa curată şi continuă a unui iz-
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vor de munte, care nu are nevoie de nici o purificare, care 

trebuie sorbită şi asimilată aşa cum este, deşi unii o pri-

vesc cu suspiciune, deoarece deşi ea curge continuu şi li-

niştit, e nevoită a face mici salturi şi emite unele zgo-

mote, datorită pietrelor pe care trebuie să le depăşească. 

Din orice eveniment, din orice acţiune, din orice expe-

rienţă proprie sau efectuată şi trăită de alţi semeni, Părin-

tele Ghelasie ştia să tragă învăţămintele necesare, să le 

aplice şi să le împărtăşească şi altora. 

Despre isihasm, părintele Ghelasie afirmă că este dru-

mul duhovnicesc spre împărăţia vieţii. Taina isihastă este 

aceea care asigură calea duhovnicească spre împărăţia 

vieţii, care se deschide prin porţile inimii. Este taina sau 

jăraticul prin care se poate descoperi „calul harismatic”, 

care este biruitorul minţii. Aşa cum jăraticul este format 

din lemn şi foc în plan fizic, în plan sufletesc el este în-

văţătura duhovnicească şi rugăciunea, sau mai clar, este 

cuvântul şi duhul, care sunt biruitorii minţii. 

În ceea ce priveşte „medicina isihastă” citez următoa-

rele: „Medicina Isihastă este o Taină a Vieţii. Cine nu con-

sideră Viaţa Un Dar de Taină, cine nu Trăieşte Viaţa ca pe 

o Taină, care nu vede în Viaţă un Miracol, toţi aceştia vor 

desconsidera şi orice Relatare despre Sacrul Vieţii. Taina 

Vieţii este Sufletul, după cum Taina Sufletului este Dum-

nezeu. Doar un Corp cu Sufletul său este Viu. Şi doar un 

Suflet Unit cu Dumnezeu este un Suflet plin de Viaţă”.  

Închei prin a-mi afirma convingerea că cei ce l-au cu-

noscut şi l-au iubit cu adevărat şi în mod dezinteresat pe 

Părintele Ghelasie nu trebuie să-l plângă, nici pentru că i-

ar fi părăsit pe ei, nici pentru că el ar fi părăsit prematur 

această viaţă terestră efemeră, ci să fie convinşi că aceasta 

a fost voia lui Dumnezeu, că sufletul lui a fost rânduit 
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într-un loc foarte luminos şi că în funcţie de gradul în 

care se învredniceşte fiecare, el continuă a veghea asupra 

lor şi, cu certitudine, când vor părăsi această viaţă pă-

mântească, îl vor putea reîntâlni. 

* 

În volumul „Medicina Isihastă”, Părintele Ghelasie 

oferă o pătrunzătoare şi fertilă aducere în prim plan a vi-

ziunii creştine asupra tainei omului şi creaţiei în lumina 

revelaţiei dumnezeieşti. Cunoaşterea ascetico-mistică şi 

cea ştiinţifică apar împletite, taina sufletului prelungindu-

se în strălucirea sa energetică şi condiţia liturgică a tru-

pului. Demersul terapeutic tradiţional al metodei ascetice 

creştine poate integra într-o perspectivă iconică, dialogic-

participativă, ştiinţa medicală. Aceasta din urmă, păstrân-

du-şi specificul, se poate elibera de tentaţia perspectivis-

mului absolutist şi structuralismului mecanicist caracte-

ristice reducţionismului scientist, spre a se îmbogăţi prin 

accesul la conştiinţa «ritualului tainei dumnezeieşti care 

se descoperă în creaţie». Taina Sfintei Treimi se reflectă 

în însăşi „logica trinitară” a modului de viaţă restaurat în 

Hristos. Pentru om ca fiinţă unitară suflet şi trup în iden-

titatea nedivizată dată de pecetea chipului divin, sensul 

sănătăţii este dat de însăşi participarea la ordinea iubirii 

dumnezeieşti liturghisită în biserica trupului şi în trupul 

Bisericii.  

Florin Caragiu,  

editor, Bucureşti 
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