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Colecţia „Filocalie Carpatină” cheamă la o specifică rememorare a chipului omului – „chip de creaţie” şi „chip de Creator”, în
neconfundată unire, participare şi împărtăşire – şi relevă un sens,
autentic integrativ, iconic, (şi) sănătăţii omului, precizând
implicit că medicina nu poate fi cu adevărat marcată de o vizune
integrală şi integratoare, real şi deplin holistică, în afara regăsirii
chipului-persoană, atât al lui Dumnezeu, cât şi al omului;
descoperim de fapt o medicină personalistă, de orientare şi
deschidere filocalică (carpatină), o medicină isihastă, aşadar, care
reclamă trezirea conştiinţei integrale a persoanei, rememorarea
(arhe-) chipului de persoană, pecetluirea, pătrunderea, activarea
acestui memorial de persoană în suflet şi (apoi) în corp; sănătatea
este asumată în chip iconic prin permanentă raportare la ChipulOrigine, şi căutată, descoperită, continuu realizată, (re)câştigată,
ca echilibru dinamic, prin chipul deschiderii-aşezării integrale
(-integratoare) a persoanei în contextul participativ al interferenţelor şi întrepătrunderilor realităţii depline (Creator şi creaţie).
Isihasmul carpatin, în orizontul unei iconizări a realităţii
integrale, în spectrul unirii-dialogului absolut – întru/prin
Chipul-Trupul Hristic – a Dumnezeului Treime cu „treimea de
creaţie” (îngeri, natură, om), şi în sensul unei isihii depline, nu
doar a sufletului, ci şi a corpului, prezintă într-o deschidere mai
largă, din această perspectivă specifică, (şi) repere şi detalii
practice ale unei terapeutici integrative, articulând neamestecat,
într-o întregime distinctă, sacroterapia, psihoterapia, dietoterapia,
mobiloterapia; sănătatea corpului apare ca atare legată (şi) de o
sănătate a sufletului, este subîntinsă de o iconizare-sacralizare a
corpului şi a sufletului (iconarea omului întreg), este subsumată
unui sens de umanizare a naturii şi, mai adânc, de îndumnezeire
a omului/creaţiei.
În viziunea isihasmului carpatin, fiindcă omul creşte şi se
hrăneşte în/din Creator, dar, totodată, omul creşte şi se hrăneşte
în/din Creaţie, omul se împlineşte-realizează în chipul acestui
rod al unirii-împărtăşirii acestora, în chip euharistic: „Chipul
Pâinii Euharistice este Taina Împlinirii Omului. Şi această Împlinire
este Hristos.”
Neofit
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CUVÂNT ÎNAINTE
În volumul al șaselea din colecția „Memoriile unui Isihast. Filocalie
carpatină” sunt cuprinse trei scrieri ale părintelui Ghelasie de la Frăsinei:
Medicina Isihastă, Hrana Harică și Cerealele, între Sacru și Medicină.
Plecând de la o viziune mistico-teologică, transpusă iconic într-o
viziune cosmologică și antropologică, demersul părintelui Ghelasie
este unic prin acuratețea transpunerii în limbajul modern a unei experiențe filocalice. Se remarcă de asemenea coerența și bogăția aplicărilor sale în variate aspecte ale vieții de zi cu zi (ce țin de psihologie,
dietoterapie etc.), întrucât „se simte nevoia unor precizări şi mai ales
concretizarea mai pe larg a ziselor Rețete practice”.
Autorul prezintă viața ca taină de Dumnezeu dăruită, spre a ne
face părtași ei. Golită de taină și sacru, ea „păleşte ca de o boală
ascunsă”. În lumina revelației creștine, „taina vieții este sufletul, după
cum taina sufletului este Dumnezeu. Doar un corp cu sufletul său
este viu. Și doar un suflet unit cu Dumnezeu este un suflet plin de
viață”. Boala este căderea din ordinea firească a zidirii, așa cum a
creat-o Dumnezeu.
În același timp, „viața nu este monolog, ci dialog viu în dăruire și
răspuns totodată. Viața este taina dialogului şi comunicării reciproce”.
Boala este totodată o afectare a ordinii trinitare a creației zidite întru
comuniune: îngeri-natură-om, reflectând pierderea legăturii noastre
cu toată existența, a conștiinței noastre cosmice.
Părintele Ghelasie încearcă în fapt „o transpunere de limbaj
modern în contextul culturii generale de astăzi” a modelului filocalic,
ce „vorbește de o știință a sufletului, chiar de o artă a științei sufletului,
ca duhovnicie de suflet în conlucrare cu partea corpului ce are știința
sa specifică”. În acest context, „Religia şi știința nu sunt în contradicție,
ci, din contră, sunt în pace-isihie, în convorbire şi relație reciprocă”.
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Îndemnând la o conștiință reală, fără vicleșuguri, precum și la
probarea adevărului, autorul ne îndeamnă la deschiderea față de
primirea tainei, în care existența noastră „se regenerează, revine la
viață”, căci doar prin revenirea în limbajul adevărat al vieții are loc
reordonarea chimismului ei energetic.
Subliniind că „în viziunea creştină taina este în descoperirea
Sfântului Duh şi în Limbajul Hristic”, părintele Ghelasie arată că „în
creştinism este o împletire între religie şi știință, între suflet şi corp,
între taină şi descoperire, între ființă şi energii-Har”, cu mențiunea că
„știința creştină nu este amestec-sincretism, ci dialog egal, coexistent
şi neamestecat”. Fără a face dispute, autorul descifrează „creştinismul
din multitudinea de sisteme, tocmai ca să nu se amestece falsificat cu
sincretismul mistico-filosofic occidental”.
În acord cu gândirea patristică, „noi, creația, suntem dublă realitate, ca suflet şi corp. Sufletul este după Chipul lui Dumnezeu, iar
corpul este după chipul sufletului nostru”. În consecință, „boala este
dublă, sufletească şi trupească”, manifestându-se prin „tulburări de
ordine în suflet şi tulburări de ordine în corp”. Pe de altă parte,
„sănătatea corpului este în sănătatea minții, simțirii și funcțiunilor
corpului”, iar „sănătatea sufletului este în ordinea sacră a iubirii,
dragostei și dăruirii conștiinței”. Este o conștiință ce ne descoperă
totodată menirea de actualizare a condiției iconice de fii ai lui
Dumnezeu.
Doar prin puterea conștiinței de suflet reînviate putem interveni
real în boli, aflând cauzele lor profunde, căci vindecarea „depinde de
reîntoarcerea noastră la viul esențial”. De asemeni „trebuie o știință a
corpului ca să ştim cum să intervenim în corp şi aşa să putem face o
armonizare între suflet şi corp”. Astfel, medicina isihastă ne spune că,
în căutarea vindecării bolilor sufletești și trupești, „trebuie început
deodată pe două linii, prin conștiința de suflet și prin știința de corp”.
Viul energetic-biologic, prelungind viul de suflet, nu este o simplă
copie a acestuia, ci este ca „întoarcere spre suflet, un răspuns şi o
participare de manifestare energetică specifică”. Descriind legătura
între cele două viuri, în participare de manifestare proprie și reflec8

tare reciprocă, fără a se transforma unul în altul, ci traducându-se
unul pe altul în proprie manifestare, părintele Ghelasie observă faptul
că „energiile ce ies din viul sufletului se reîmprospătează mereu, se
întorc mereu în supramișcările viului de suflet din care se reînoiesc,
se refac, dar nu se pierd”. „Aici este taina veşnicei reîntoarceri a
energiilor în realitatea de suflet cea dincolo de energii”, ni se spune,
ca o „absorbire în origine din care să renască. Acest fapt se traduce
zilnic la noi prin somn”.
„Dacă în terapia de suflet se pornește de la trezirea conștiinței de
suflet, în terapia de corp se începe cu știința rațiunilor de energii”.
Întrepătrunzându-se, potențându-se și influențându-se reciproc, realitățile de suflet și de corp-energii ajung, atunci când nu mai sunt în
rezonanță, să declanșeze contrarieri și conflicte generatoare de boli.
Astfel, „majoritatea bolilor de corp afectează tot mai mult și partea
sufletească până la drama psihică. La fel și cele sufletești se răsfrâng
în corp. Și așa se degradează în noi vitalitatea corpului și integralitatea sufletească. Nici știința nu mai exclude partea sufletească”.
Bolile și moartea apar, ca urmare a înstrăinării omului de Dumnezeu
și a ieșirii din comuniunea cu întreaga creație, prin ruperea armoniei
și dialogului necontrar între suflet și corp-energii, sau între interior și
exterior, ce se potențează reciproc.
Ținând cont de faptul că „bolile apar ca dereglare de limbaj de
conștiință-suflet și ca dezechilibrare de limbaj de informații-rațiuni
energetice, care se concretizează în anormalități reale, atât ca suflet,
cât și ca organe-corp”, remediile medicinii isihaste urmăresc reconectarea omului, în integralitatea sa, la taina vieții, odată cu actualizarea
potențialului său iconic, de ființă creată după chipul lui Dumnezeu.
Concepte tradiționale din alte culturi, precum yin și yang, sunt
corectate și readuse, de pe un făgaș al dualismului contrar specific
gândirii antice, pe albia unei înțelegeri creștine, subîntinsă de o logică
triadică, orientată spre comuniune: „Fiziologia medicinei isihaste este
în dialogul totalității şi unității neutrului, nu în monologul singularității rupte în dualitatea contrară pozitiv şi negativ. Yinul şi yangul nu
sunt contrarii, cum de obicei se consideră, ci sunt deschideri totodată
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ale neutrului 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 reciprocă”. Este un exemplu de abordare patristică
apologetică, după modelul sfinților părinți care au intrat în dialog cu
gândirea antică, asimilând elemente ale limbajului ei, cărora le-au dat
un conținut creștin.
În fapt, depășind orice antagonism, Învierea lui Hristos şi Liturghia
Euharistiei lui Hristos unesc creația cu Dumnezeu, „ca mlădițele în
butucul viei. Via este Împărăția lui Dumnezeu ce este în Unicul Butuc
Hristos şi toate celelalte sunt în Seva Hristică”. Părintele Ghelasie
atenționează pe așa-zișii vindecători care fac o amplificare energetică, considerând că „prin surplus de energii ne hrănim energiile şi aşa
ne refacem biologicul”. Este foarte greşit, observă părintele de la
Frăsinei. „Suprahrănirea cu energii este o ‘intoxicare’ tot aşa de
nocivă ca şi orice intoxicare. Se mai vorbeşte de ‘alegerea’ energiilor
negative de cele pozitive, dar şi aici se amestecă până la ‘ghiveci’. Noi
nu facem dispute, dar atragem atenția zişilor energetişti, radiestezişti, să nu se joace cu ‘magia energiilor’, că vor cădea victime ale
acestora”. Pe aceștia îi atenționează să fie sinceri şi „să nu se
amăgească de puterile de creație, care fără Harul de dincolo de ele se
fac o autodivinizare demonică”. În plus, „dacă totuşi unele energii
create par ‘binefăcătoare’, acestea sunt insuficiente şi instabile. O
adevărată medicină trebuie să fie suficientă şi stabilă, nu doar vagă
promisiune şi sugestie”.
Părintele Ghelasie ne îndeamnă să avem ca reper constant în
medicina isihastă modelul „Scripturii şi descoperirilor Sfinților”, prin
care să încercăm „o refacere a chipului conştiinței noastre, fără de
care nu sunt posibile o alinare şi o vindecare a bolilor noastre”.
Florin Caragiu
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Medicina Isihastă
Sacro-Terapia
1
Origine
Medicina ca Origine este în Ordinea esenţială a existenţei. În viziunea creştină noi creaţia suntem dublă realitate,
ca Suflet şi Corp. Sufletul este după Chipul lui Dumnezeu,
iar Corpul este după Chipul Sufletului nostru. Prin Sufletul
nostru Chipul lui Dumnezeu se traduce-transpune şi în
Chip de Creaţie. Aşa avem pe Dumnezeu 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 Ordinea 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 adâncul
Firii noastre. Firea noastră Sănătoasă este în Asemănare cu
Ordinea Dumnezeiască. Prin comparare cu Ordinea 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 întipărit-o
Dumnezeu în noi. Dacă ieşim din această Ordine Firească,
cădem în Boală. Boala ne strică Ordinea Firească. Noi
trebuie să fim Liberi în Firea noastră, nu în ceva care este
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Împotriva Firii. Boala este Libertatea Împotriva Firii noastre,
normale. Ce Libertate este aceasta care ne Face Bolnavi?...
Alegerea Bolii este Robie, nu Libertate. Astfel Originea
Medicinii este în Ordinea-Libertatea Firească a Realităţii
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 distrugătoare. Noi
fiind Dublă realitate ca Suflet şi Corp, înseamnă 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
Dumnezeiască-Firească, încât este Urâtă de către Însuşi
Dumnezeu. 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.
Sacro-Terapie
Începe din acest moment Sacro-Terapia. Primul pas este
să-ţi probezi în ce măsură mai eşti Sănătos Sufleteşte şi
Trupeşte. Nu-ţi ascunde Bolile, cât ar fi de mici şi neînsemnate. Boala este un Hoţ prietenos care te pândeşte
necontenit. Vezi mai întâi în Suflet ce Anormalităţi au
apărut. Sufletul este Realitatea noastră Sacră, unde este
Conştiinţa-Iubirea şi tot ce este înalt şi pur.
Sufletul în viziunea Creştină este Chip al lui Dumnezeu
Cel Treime Tatăl-Sfântul Duh-Fiul. De aceea şi Sufletul
nostru este Chip Întreit în Sine Însuşi. Este Eu-Conştiinţă,
12

este Duh-Mişcare de Conştiinţă şi este Spirit-Limbaj de
Conştiinţă. Sufletul nostru este Fiinţa noastră propriu-zisă
care în altă traducere înseamnă Iubire-Dragoste-Dăruire,
Iubirea fiind Conştiinţă în Sine, Dragostea fiind MemoriaMişcarea Iubirii şi Dăruirea fiind Limbajul-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 asemeni în ce măsură îţi este
sănătos Corpul în comparaţie cu Sufletul. Corpul este
Prelungirea Mişcărilor de Suflet. Iubirea de Suflet se face
în Corp Voinţă de Minte. Dragostea de Suflet se face
Simţire-Afecţiune, iar Dăruirea 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 Egoiste
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 tale funcţionează normal sau anormal?...
Sănătatea Corpului este în Sănătatea Minţii, Simţirii şi
Funcţiunilor Corpului. Sănătatea Sufletului este în
Ordinea Sacră a Iubirii, Dragostei şi Dăruirii Conştiinţei
de Suflet. Ura-Duşmănia-Răzbunarea până la Ucidere sunt
Începutul Bolilor de Suflet. Pofta-Satisfacţia-Săvârşirea
plăcerilor sunt începutul Bolilor Corporale. Sufletul este
Spirit şi Duh, Bucurie-Seninătate-Pace, Iubire-DragosteDăruire, iar Corpul este Plăcere-Dorinţe-Satisfacţii, DureriSuferinţe-Chinuri vătămări. Acestea sunt cele Două SacroTerapii 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
Existenţa
Noi existăm, suntem, trăim. Mai mult, suntem conştienţi
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 nostru.
Nu facem aici Filosofie, dar nu putem porni pe drumul
Medicinii Sacre Creştine fără câteva Repere de bază.
Noi suntem Existenţă Creată de Un Creator prin care
suntem aduşi la existenţă. Scrierile Sfinte spun că este o
Unică Existenţă Absolută, Dumnezeu Cel Necreat. Logica
noastră caută un început la toate. Dumnezeu este
Începutul 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, Începutul 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 există, Golul fiind după Căderea Creaţiei
din Rai ca Despărţire-Lipsă de Dumnezeu.
Creaţia Rupându-se de Dumnezeu se Vede în Gol. Adam
şi Eva se văd Goi, după Păcatul din Rai. Tot Infinitul şi
Spaţiul este în fond Deplinul Dumnezeu şi noi creaţia suntem
în Plinătatea Dumnezeiască. Acest Spaţiu Plin Absolut este
Dumnezeu Cel în Treime după Viziunea Creştină.
14

Necreştinii îl văd pe Dumnezeu ca pe o Fiinţă fără
Formă, mai mult Un Principiu Divin care ar avea
Miracolul să Scoată din Sine o Lume de Manifestare zisă
Creaţie. De aici Panteismul necreştin care susţine că noi
suntem tot Fiinţa Dumnezeiască ce se Visează pe sine în
Multitudine de Forme de Creaţie, care ar face apoi drumul
Reîntoarcerii-Absorbirii în Unica Fiinţă.
În viziunea Creştină Dumnezeu este o Fiinţă Absolut
Vie ca Treime de Persoane care au în sine Viaţă-Conştiinţă
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 deodată
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 Substanţa 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
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Adevăratul Chip al Existenţei în Sine, Chip prin Care sunt
apoi toate celelalte Chipuri de Existenţă. În Acelaşi Model
de Chip este şi Sufletul nostru Substanţă Fiinţială
Spirituală Creată, care este astfel Chip Triadic Spiritual,
Înfăţişarea de Suflet cu: Formă de Conştiinţă şi Conţinut
de Duh-Memorie şi Spirit-Limbaj Spiritual.
Aşa Sufletul nostru are o Anume Formă de o Anume
Conştiinţă proprie, cu un Conţinut de un Anume DuhMemorie şi un Anume Spirit-Limbaj. Şi datorită acestei
Înfăţişări de Suflet este şi o Anume Înfăţişare de Corp,
Forma de Conştiinţă fiind Mintea şi Capul, forma de DuhMemorie fiind Mişcările Energetice şi Bustul, iar SpiritulLimbajul de Suflet traducându-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 Relatări,
ca o Re-Identificare a Existenţei noastre. Noi în primul
rând trebuie să ştim „ce suntem”. Medicina Sufletului 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
Prelungirea-Strălucirea Energetică a Sufletului nostru.
Unde este un Suflet Sănătos acolo este şi un Corp Sănătos.
Corpul nostru este Podoaba Sufletului nostru sau Ruşinea
Sufletului nostru Păcătos şi decăzut.
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Sacro-Terapie
Sacro-Terapie înseamnă Terapie-Vindecare Dublă prin
Suflet şi prin Corp. Sacro-Terapia se apropie de Religie, de
aceea mult mai puţini dintre cei religioşi vor respinge
această Medicină Isihastă. Indiferent de convingerile 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 încearcă o Rupere a
Sufletului de Religie. Mulţi fac din Suflet un Principiu
Spiritual de un Divin Convenţional-Impersonal, un fel de
Mental Cosmic... Noi nu facem aici dispute şi apologie.
Medicina Isihastă este o Sacro-Terapie Creştină şi aşa
Relatăm totul în Viziunea Creştină. Deci să Începem cu
Re-Identificarea Existenţei noastre. Trezirea Conştiinţei
de Suflet este primul pas în Sacro-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 complica cu Filosofii şi concepţii de tot felul.
Porneşte direct şi clar. Noi suntem Suflet şi Corp, în
Întrepătrundere. Sufletul este Viul nostru adevărat, iar
Viul Corpului este datorită Viului Sufletului. Corpul şi
Sufletul însă se Influenţează 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 Medicină Integrală, şi
Sufletească şi Trupească. O singură parte este insuficientă
şi incompletă. Cei ce vor o Alinare a Bolilor Grele să Caute
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cu Sinceritate această Medicină Integrală, care este Dublă
Medicină. Începe deci cu Re-Identificarea propriei existenţe. Nu Uita Sufletul. Corpul 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 este să deosebeşti Binele
de Rău, Sănătatea de Boală, normalul de anormal.

3
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
Experienţă Anormală care o Costă o doză de Suferinţă.
Aşa noi trebuie să ne Re-Identificăm, să ne Rememorăm
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 Corespondenţa de
Creaţie a Logosului-Spiritului-Fiului Dumnezeu, Natura
este corespondenţa Sf. Duh-Viaţa în Sine şi Omul este
Corespondenţa lui Dumnezeu Tatăl Conştiinţa Integrală.
De aici fiecare Creaţie dintre aceste Trei Moduri de Creaţie
are Chip în Analogie cu Chipul Persoanelor Treimice
Dumnezeieşti.
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Îngerii sunt Spiritele Inteligente Cereşti, consideraţi de
unii ca „Extratereştrii”, care se arată uneori şi despre care
vorbesc istoriile vechi. Îngerii 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 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 Isihastă ţine cont de Această Treime de
Creaţie, de aceste Moduri de Creaţie care se Întrepătrund
fără să se amestece. Noi suntem în Legătură cu Natura şi
Îngerii. Nu intrăm în amănunte deocamdată. Trebuie ştiut
însă că suntem o Unitate de Creaţie din care dacă ieşim, ne
Îmbolnăvim.
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
suntem 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 Fiinţe
Fii ai lui Dumnezeu, nu doar nişte biete Vieţuitoare ca
frunzele pe apă... Ca să începem o Medicină Sacră trebuie
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să ne Regăsim Identitatea noastră Reală şi a face aceasta
nu este o simplă Psihoterapie de Auto-sugestie, ci o Reală
Obiectivitate. Noi suntem cu adevărat Fiinţe Nemuritoare
şi trebuie să Recâştigăm această Conştiinţă. Dacă noi ştim
cine suntem, ştim şi ce trebuie să facem.
Sacro-Terapie
Ca început pornim pe calea Vindecării Sacre, prin
Conştientizarea că suntem o Creaţie a lui Dumnezeu,
după Chipul Său. Noi suntem o Unică Realitate Creată,
dar 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
Puterea 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 care ne Desparte atât de Dumnezeu cât şi
de celelalte Creaţii. Boala ne Lipseşte de Măreţia unei Vieţi
Dumnezeieşti. Trebuie să ne ridicăm la Dorinţa superioară
de a Redeveni Sănătoşi. Este primul Pas pe calea Vindecării Sacre a Medicinii Integrale Isihaste.
Este o Ruşine să fii Bolnav. 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 Sinucigaş? Nu! Boala este anormală şi
complacerea în Boală este o Degradare de Conştiinţă până
la Inconştienţă. Boala este Străină Realităţii noastre şi dacă
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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
întreţin Boala. Primul Leac Sacru este Puterea Conştiinţei
de Vindecare. Unii o numesc Credinţă. Credinţa este însă
doar pe baza unei Conştiinţe Adânci Fiinţiale, nu este doar
o Atitudine Volitivă şi Informativă. Cei cu adevărat plini
de Credinţă au o Conştiinţă Adâncă în Sufletul lor, nu
doar ceva de suprafaţă. Puterea Credinţei este Conştiinţa
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
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deodată. Traducerea în Corp a Puterii Conştiinţei este aşa
zisa Voinţă a Minţii. Ca să ai Voinţa 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 Corpului să facă eforturi
susţinute împotriva Bolilor.
Rezistenţa faţă de Boli este în această Voinţă adâncă a
Mentalului 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.

4
Configuraţie Suflet şi Corp
Viziunea Creştină despre Realitatea noastră este clară şi
simplă. Dumnezeu este Unica Fiinţă Absolută în Deschidere de Trei Persoane Deodată, din Mişcările Cărora se
Emană Harul Energia Necreată Divină. Pe acest ChipArhetip suntem şi noi Creaţia, ca Suflet şi Energii de Suflet
ce în traducere de Creaţie se fac Corp. Sufletul este Substanţa
Fiinţială Spirituală Creată, Vie şi deplin Conştientă, 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.
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În fond Sufletul este adevărata noastră realitate şi datorită
acestuia este şi Corpul. 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 Dumnezeieşti.
Aşa şi Sufletul nostru are o Anume Formă Spirituală de
Conştiinţă, are un Duh-Memorie-Mişcare şi un SpiritLimbaj-Vorbire de Suflet. Duhul de Suflet ar avea capacitatea de a se Întinde din Suflet şi în afara Sufletului, 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 Deschideri 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 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 Conştiinţa de Suflet are o sumedenie de Puteri de
Conştiinţă Sufletească, 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
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Treimii Dumnezeieşti, de unde Legătura Sufletului cu
Dumnezeu. După Căderea Creaţiei din Rai, se Uită de
Suflet care Orbeşte şi rămâne doar cu Mişcările sale
Nevăzute şi din Interior.
Noi nu facem aici Filosofie sau Religie, consemnăm
doar Viziunea Creştină asupra Realităţii noastre, ca să
Înţelegem ce Legătură este între Suflet şi Corp. Medicina
are nevoie de o Ştiinţă prin care putem acţiona. Aşa
Corpul nostru nu este o Întâmplare, ci pe baza Sufletului
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 deodată 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 Singur Corp.
Unele mistici consideră aceste Trei Deschideri Corporale
ca Trei Corpuri-Învelişuri Succesive.
În viziunea 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 care niciodată nu se absoarbe în Unul şi
niciodată nu se Rupe în Trei, Treiul fiind Trei Transpuneri
de Unul ca Moduri 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.
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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 Treimea Corpului este recunoscută şi
de Ştiinţă. Fizica de asemeni consideră Materia InformaţieEnergie-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
dovedeşte că fără Spirit şi Suflet nu se poate.
Sacro-Terapie
Corpul nostru este o Triadă Energetică în corespondenţă directă cu Triada de Suflet. Eul-Conştiinţa de Suflet
se traduce în Energii Corp ca Mental-Ego-Voinţă, aşa zisul
Corp Mental-Astral. Duhul Memoria-Mişcarea de Suflet 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. Trebuie
înţeles că noi avem o Unitate Corporală în Trei direcţii
deodată, ca Mental, ca Senzaţie şi ca Organe fizice.
Dizarmonia dintre acestea Trei generează tot felul de
tulburări atât Mentale, cât şi Senzitive şi Organice. Eşti în
Armonie în acestea Trei? Corpul nostru este un Mecanism
unitar şi orice parte influenţează întregul. Sacro-Terapia îţi
va aduce Ordinea în tot Corpul Energetic.
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5
Stabilirea bolilor
Noi cei bolnavi suntem nerăbdători să începem
Alinarea Suferinţelor. Ca Medicină Integrală începem cu
Stabilirea 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 orice Boală Corporală imediat se instalează cu toate
simptomele 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
Fiinţială Spirituală Triadică, Eul-Conştiinţa, Duhul-Memoria,
Spiritul-Limbajul pur Sufletesc. De aici sunt Boli ale EuluiConştiinţei, 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 Conştiinţă Văzătoare ne-am vedea propriul
Suflet şi toate cele Spirituale. Sufletul nostru astfel Orb se
mişcă prin Duhul-Memoria de Suflet, fără să se Vadă pe
sine. Dar Conştiinţa în afară de Orbire mai are şi alte Boli.
Conştiinţa totodată este Iubire-Beatitudine-ÎmpărtăşireOdihnă-Voie-Cuprindere-Frumos-Persoană-Chip-Icoană
(vezi Triadele Persoanei din Memoriile unui Isihast, cap. 8).
Imediat după Orbirea Conştiinţei este Neiubirea-Ura.
Ura este o Iubire Negativizată-Inversată-Întunecată. Iubirea
este însuşi Viul Conştiinţei, încât Ura este Anti-Viul
Conştiinţei prin care Conştiinţa trece într-o Inconştienţă
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fricoasă 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 ConştiinţeiIubirii sunt Bolile Personalităţii care apoi se prelungesc 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 Neputinţa, 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 asociate 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 Limbaj-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 Sufletesc. Noi
după Căderea din Rai nu mai ştim cum este Limbajul pur
de Suflet, având doar traducerea lui în Limbajul Mental.
Mistic se zice că Arhetipurile Gândurilor-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 transmite Vorbirea în afară de
sine, fără să poată vorbi chiar în Sine. Limbajul de Suflet se
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traduce în Corp prin Funcţionalitatea Organelor noastre şi
prin activitatea noastră Cerebrală. Sunt boli cu Hiperfuncţii şi boli lente-progresive. Ruperea până la Înstrăinare dintre Limbajul Sufletului şi Limbajul MentaloCerebral 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.
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 bântuiţi 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 Identitate şi
din Fiinţe demne devenim nişte epave... Doamne, ce
mizerabilă este Boala şi aceasta se întâmplă fiindcă Ieşim
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 facem
Vorbire şi Trăire bolnavă, urâtă... Hai să ne Trezim cât încă
mai avem o licărire de Conştiinţă şi Putere de Suflet. Oare
nu vrei să te Vindeci de Bolile ce te fac un mizerabil?...
Să începem Sacro-Terapia cu această Redeşteptare de
Conştiinţă, că trebuie să Revenim la starea noastră
normală, de Sănătate. Bolnav şi mizerabil Sufleteşte şi
Trupeşte, cum mai vrei o Viaţă Luminoasă şi Bună?...
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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 normală aşa
cum ne-ai Creat Tu, să putem Învinge propriile rătăciri şi
slăbiciuni prin care ne-am Auto-amăgit.

6
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 propovăduire 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 Dumnezeu
este Fiinţa Absolută în Sine, Persoană care nu Limitează
Infinitul Fiinţei, ci din contră deschide Infinitul Fiinţei.
Fiinţa fără Persoană este o Concentrare-Simplificare până
la Principiu Inconştient de Sine Însuşi. Metafizicile
Necreştine susţin un Dumnezeu Impersonal cu o ambiguă
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 Personal. Fiinţa ca Persoană este Acea
Substanţă Fiinţială Spirituală 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
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Înţepenit, ci Unul Viu în Sine şi peste Sine, datorită
Acestui Viu Absolut fiind Întinderea Absolută şi Infinită.
Aşa Fiinţa datorită Persoanei ca Esenţă se poate Desconcentra în Sine Întinzându-se la Infinit în Sine, Pătrunzînd
în Sine şi peste Sine ca o Supra-Cuprindere a Necuprinsului,
fără să se Piardă pe Sine sau să se Absoarbă în Ceva, ca o
Permanenţă 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
Închipuirea-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
Dumnezeirii. 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 Dumnezeieşti. Cele Două Vieţi nu se Confundă, sunt
Coexistente şi în Corespondenţă-Analogie până la Întrepătrundere-Comuniune Transcendentală.
Dumnezeu în Sine este Conştiinţă şi Limbaj, iar Creaţia
de asemeni este în sine Conştiinţă şi Limbaj de Creaţie. De
aici Dialogul real dintre Dumnezeu şi Creaţie. El Creează o
Realitate faptică de Creaţie tot aşa de Permanentă 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 şi Răspuns, de
Conştiinţă şi Limbaj. Sufletul nostru este în analogie cu
Chipul lui Dumnezeu, este Perfect ca şi Dumnezeu, deşi nu
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este Însuşi Dumnezeu, ci traducere în Substanţă Creată a
Chipului Dumnezeiesc. Creaţia Participă Real prin Viaţa sa
de Creaţie la Viaţa Dumnezeiască, pe care o traduce în mod
propriu. Şi noi Creaţia Trăim 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 Comuniune-Coexistenţă, în Armonie
sau Dizarmonie cum apare 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 Mediul şi Spaţiul Perfecţiunii
Necreate Dumnezeu.
De aici Condiţia Creaţiei de a fi Perfectă doar dacă Stă în
Perfecţiunea 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 Imperfecţiune 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 Opoziţie-Contrariu.
Creaţia Coexistă cu Dumnezeu în măsura în care
Primeşte şi Răspunde lui Dumnezeu. Dumnezeu este
Perfecţiunea Absolută prin Sine Însuşi. Creaţia însă este
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Perfecţiune prin Perfecţiunea Dumnezeiască. Dacă nu
Rămâne în Perfecţiunea Dumnezeiască trece în AntiPerfecţiune, în Imperfecţiune. Esenţa Creaţiei este Perfecţiunea lui Dumnezeu.
Creaţia este o Fiinţă Vie ce Răspunde lui Dumnezeu.
Dacă Răspunde în Firea Esenţei sale, Rămâne Perfectă, dacă
nu, cade în Anti-Perfecţiune. Dar Creaţia nu poate Trăi fără
Perfecţiune, de aceea Perfecţiunea Rămâne în Sine, dar se
Adaugă un Adaus Imperfect care în sine este Iluzoriu şi
Ireal. Nu există decât Perfecţiune. Imperfecţiunea este
Aiureala Creaţiei care Încearcă să-şi Nege Perfecţiunea.
De aici Imperfecţiunea este Auto-Maltratare, AutoChinuire, Sinucidere lentă. Dar vine Pedeapsa Vieţii Perfecte
însăşi care, Neputând fi imperfectă, Suferă Anomalia
Imperfecţiunii. Suferinţa este Strigătul Perfecţiunii Maltratate, silite să se Denatureze. Perfecţiunea nu poate fi alături
de Imperfecţiune 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 posibilul să ne Trezim la Conştiinţa
Puternică care să Topească 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 Dumnezeu 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
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înşine şi este totodată Chinuirea-Maltratarea Chipului
Perfect cu Adăugarea anormală a Anti-Chipului Imperfecţiunii. Noi Păcătuim şi faţă de Perfecţiunea noastră proprie,
călcându-ne în picioare tocmai esenţa-Sacralitatea noastră.
Sufletul nostru este Viul în Sine, el are Limbajul
propriu-zis, încât Sufletul începe Păcatul, negativizarea
Perfecţiunii. Aşa Bolile încep în Suflet, de unde se prelungesc apoi în Corp-Energii. Sănătatea Perfectă este Esenţa
noastră de Creaţie, Boala-Imperfecţiunea o Adăugăm noi
prin Negativizarea-Inversarea Sănătăţii-Perfecţiunii. Trebuie
să Revenim la Firea noastră Sănătoasă. Nu ne este uşor să
scăpăm de Negativizările noastre, că ne-am încărcat 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!
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 Sănătatea
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 Fiinţei
noastre. Fii Liber în Ordinea Transcendentală, nu în
Degradare şi Boală, ce sunt o Înşelare de Libertate.
Când Libertatea cade în Imperfecţiune devine AntiLibertate, mai rea decât Robia. Diavolul când Inventează
Imperfecţiunea nu o face din Libertate, ci din AntiLibertate, din care se naşte Robia Imperfecţiunii şi Bolii.
Libertatea fiind Deschidere tot în Libertate şi Perfecţiune,
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nu poate cădea în Negativizare decât dacă se face mai
întâi Uciderea Libertăţii Perfecte, ca Anti-Libertate. Nu
există decât o Singură Libertate, ca Deschidere Infinită în
Perfecţiune. Căderea în Imperfecţiune este Ucidere de
Libertate Perfectă sub pretextul negativ al unei AntiLibertăţi, unei Libertăţi Negative. Este o mare dereglare de
Limbaj să numeşti 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 Sănătatea. Nu mai admite sub nici o formă
Limbajul Negativ, care este Infectarea şi Îmbolnăvirea
Limbajului adevărat Perfect şi Sănătos. Microbii sunt
Limbaje de Viu Negativizat. Boala în Suflet apare prin
minciuna Limbajului Negativ. Minciuna este primul
Microb de Suflet care Inversează Perfecţiunea şi Sănătatea,
adăugând în Suflet Limbajul Rău şi Bolnav şi producător
de Boli. Începe Sacro-Terapia cu Lupta împotriva acestui
Microb contagios care este Minciuna, Auto-Păcălirea,
Auto-Amăgirea, Inversarea Adevărului, Ascunderea Adevărului. Minciunile 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 nostru,
de unde generează informaţii Bolnave în energiile Corpului
nostru. Dând pe faţă aceste Minciuni-Ascunzişuri, Puterea
acestora cade şi noi simţim real Însănătoşirea. 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
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care, de nu o descoperi la timp, produce Boli Sufleteşti cu
prelungiri în Boli Trupeşti. Minciuna este Originea
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
avantajul Confesării-Spovedaniei la Preot, care practic are
o importanţă deosebită, descoperind aceşti Microbi ai
Bolilor-Păcatelor, care dacă sunt ţinuţi ascunşi devin tot
mai nocivi. Cei Religioşi mai au avantajul unei Conştiinţe
faţă de Un Dumnezeu al Adevărului, prin care astfel
capătă Putere asupra Microbilor Minciunii. Este o Realitate serioasă această Infecţie a Minciunilor de Conştiinţă.
Nu glumi cu Minciunile, nu te juca, sunt nişte Microbi de
Boală Sigură.

7
Bolile Corpului
Sufletul este el baza realităţii, dar pe noi cel mai tare ne
doare Corpul. După Căderea din Rai noi ne concentrăm în
planul Energetic-Corporal. Aşa Complexul Bolilor de
Energii-Corp ne trezeşte la realitate. Dar ca Medicină
Isihastă Integrală noi nu vom pierde din vedere niciodată
Concomitenţa celor două Realităţi, ca Suflet şi Energii
Corp ce se Întrepătrund şi se influenţează reciproc.
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
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Corp. Corpul nostru nu este străin de Sufletul nostru, ci
este Prelungirea Energetică a 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 Viaţa propriu-zisă.
După căderea din Rai într-adevăr Energiile 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 unde 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-Strălucire de Viu Sufletesc.
Corpul nostru este Aura Energetică a Sufletului Nostru.
Să nu se confunde Această Aură Totală Energetică cu
Aura acestei Aure Totale Corp. Fiecare 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 Strălucire de Suflet. Energiile
Biologice sunt Informaţii de Limbaj Adânc de Suflet.
Limbajul Energiilor este pe Arhetipurile 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
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Limbaj Permanent Arhetipal Limbajul Energetic se Pierde
şi se Dereglează până la Denaturare... Ştiinţa vrea să
considere un Limbaj Energetic Informativ Cod-Genetic
Ancestral, dar şi Acesta fără baza unui Limbaj Arhetipal
chiar Dincolo de Codul-Genetic Ancestral se Pierde, fără
Siguranţa că se poate Păstra sau poate Reveni.
Fără un Limbaj Arhetipal Permanent care nu se poate
Şterge niciodată nu este Posibilă Siguranţa 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 Unitatea Limbajului Permanent: suntem Suflet şi Corp ce se
Întâlnesc în Adâncul Limbajului Arhetipal de Suflet, care
este Chip de Limbaj Dumnezeiesc, pe Arhetipurile Limbajului din Dumnezeu Însuşi. De aici Legătura noastră de
Înrudire 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 Limbajului
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 Limbajul Arhe37

tipal 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 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. Paranormalul prin Spirit se evidenţiază ca o realitate incontestabilă. Ştiinţa laică Medicală caută doar Remedii Energetice,
care însă se dovedesc incomplete. Mulţi sunt fixişti, excluzând o parte sau alta. Realitatea ne impune ambele 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 potenţare reciprocă.
Trebuie o deschidere egală pe ambele planuri, 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 Religiozitate ignorantă exclud
orice Terapie prin Corp sau dintr-o laicizare exagerată
exclud orice Terapie prin Suflet. Trebuie înţeles că ambele
Terapii sunt Împreună şi în egalitate ca valoare. Cei care
doresc sincer o Vindecare a Bolii le acceptă pe amândouă.
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
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Ştiinţa 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
Scop, pe baza unor anumite Legi.
Să nu confundăm Conştiinţa de Suflet cu Legile
Raţionale Mecanice ale Energiilor de Corp. De obicei se
vorbeşte Filosofic de o Minte Raţională şi de o Materie
Corporală Iraţională. Creştinismul are o Metafizică proprie
care aduce nişte completări Filosofiei obişnuite. Este o
mare deosebire între Mintea-Conştiinţa pură de Suflet şi
Mintea Mecanică Raţională 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 Mecanice care stau
la baza Elementelor de fond ale Materiei. Acestea însă
sunt Raţiuni-Legi Fixe şi Mecanice Inconştiente 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 Creează 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
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Strălucire 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 Manifestarea 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 existent.
Materia nu este Contrazicerea Spiritului şi nici Străină
lui, dar este Energie şi nu Suflet-Spirit. Noi după Căderea
din Rai, ca Orbi Sufleteşte având doar Vederea Materiei,
credem că Spiritul nu se mai Vede din cauza Materiei,
ceea ce este fals. Materia nu este Ceaţa-Umbra care ne face
să nu mai Vedem Spiritul, ci este o Altfel de Vedere,
Energetică. Ca Realitate Normală Noi suntem DublăDihotomică Existenţă, ca Suflet-Spirit cu Vedere pură de
Spirit şi ca Energii Corp cu Vedere pură de Energii-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 Sufleteşte 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
Sufletească nu este datorită Materiei ci datorită Bolii
Sufleteşti ce l-a Orbit. Putem noi să dăm la o parte orice
Materie că tot Orbi Sufleteşte rămânem. Materia însă după
Căderea din Rai se face Duşmana Sufletului şi nu mai
Vrea să Lase Sufletul să-şi Câştige Vederea de Suflet, că
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atunci Materia ar ajunge pe planul Doi, nu cum este acum
pe Planul întâi şi aproape Independentă de Suflet.
Materiei 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 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 evidenţiem 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 Restabilirea Ordinii
adevărate, în care Sufletul este Vederea Spirituală Stăpână
şi cea de Energii Corp este Vedere de Energii 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 Stăpâna
Sufletului, ceea ce este Anormal. Şi de aici tot Complexul
nostru după Căderea din Rai, în care Bietul Suflet Orb este
Terorizat de Materie. Materia şi-a Asumat Stăpânirea
peste Sufletul Orb şi nu mai vrea să Renunţe la această
Anormalitate, de unde Lupta dintre Suflet şi Materie,
Sufletul vrând să-şi Reia Starea normală peste Materie şi
Materia să nu piardă Stăpânirea anormală peste Suflet.
Aceasta este adevărata Metafizică pur Creştină.
Energiile 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
purtare... Cu Sacro-Terapia trebuie să deosebim Mintea
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pură de Conştiinţă de Suflet faţă de Mintea Mecanică a
Legilor-Raţiunilor Fizico-Chimice ale Corpului.
Legile Mecanice 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 Mecanic nu prin sine, ci prin Viul Sufletului,
altfel Viul Mecanic Moare ca Despărţire de Suflet. Corpul
nostru este un Complex de Legi-Raţiuni Mecanice, pe baza
cărora este o Configuraţie de Organe şi funcţii organice.
Dar acest Complex Mecanic este ca fond TraducereaTranspunerea Complexului de Limbaj Sufletesc. Fără
această Legătură şi Întrepătrundere, Raţiunile Mecanice
din pretinsă Independenţă îşi Uită progresiv Memoriile
Arhetipale de Spirit şi aşa se Anormalizează până la
Dereglări tot mai accentuate ce produc Bolile Corpului.
Ca Sacro-Terapie trebuie să ştim clar că fără Rememorarea Arhetipurilor Sufleteşti de Conştiinţă în sine nu se
pot Normaliza Legile-Raţiunile Fizico-Chimice Mecanice
ale Energiilor Corp. Sufletul are în Sine Limbaj pur de
Suflet, ca Iubire-Conştiinţă, ca Dragoste-Duh-Memorie de
Iubire Conştiinţă, ca Dăruire-Spirit-Limbaj de IubireConştiinţă. Aceasta este Mişcarea Vie Transcendentală de
Suflet în Sine Însuşi. Şi acest Viu Arhetipal apoi se
Traduce-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 Energetice. Prin Boli, în locul Dăruirii
energetice s-a trecut la Furt şi Acaparare energetică, de
unde Ruperile Energetice. Ca Stare de Rai SchimbulDăruirea de Energii era ca Împărtăşire-Mâncare Sacră,
care s-a Desacralizat în Consum şi Omorâre. Sub pretextul
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Necesităţii se Distrug Energiile între ele şi se Amplifică un
Chimism Rezidual de elemente Stricate şi denaturate.
În mod Normal Energiile Ies din Viul Sufletului având
rostul să se Reîntoarcă în Viul Sufletului, ca un Perpetuum
Mobile de Viu Permanent 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-Terapia Legăturii strânse dintre Suflet şi Corp, ca
Re-Împrietenire şi Restabilirea adevăratei Ordini.

8
Polarizarea Viu şi Neviu
Ne pare mai comod un Tratament Mecanic de Medicamente gata făcute, fără ca noi să facem eforturi personale.
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 renunţa la
descrierile absolut necesare. Ne silim să îmbinăm însă
Teoria cu Practica la fiecare capitol.
Concretul nostru după Căderea din Rai este Corpul şi
Energiile sale. Boala o simţim amplificat în Corpul nostru,
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 devenim
Conştienţi că Sănătatea trebuie Păstrată, nu câştigată după
Boli şi Suferinţe.
Şi Sufleteşte şi Trupeşte Viaţa este Activitate, Esenţa
Activităţii este Lucrarea-Mişcarea într-o Anumită Orien43

tare. Orientarea-Ordinea să nu o Confundăm cu Necesitatea. 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 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 minim. Toate Organele noastre erau în deplină
Funcţionalitate, 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 Reziduuri 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
Comunicare şi Comuniune perfectă.
Păcatul Căderii din Rai Strică acest Miracol Normal,
dereglând funcţiile Organelor noastre. Şi totul este
datorită Schimbării-trecerii de la Alimentaţia Vie la o
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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 Dumnezeu 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 Omorâtă 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 Răului din Rai este Pomul Dualităţii,
Omorârii Binelui-Viului şi trecerea acestuia în Rău-NeviuMort. Binele în sine este Viul şi Răul este Negativizarea
Binelui Viului. Răul şi Neviul nu există în Sine, ci doar ca
Omorâre-Negativizare 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 Negativizarea Conştiinţei-Iubirii
în Neiubire-Despărţire de Dumnezeu, iar Trupeşte Păcatul
este Negativizarea Mâncării Vii, ca Mâncare MoartăNevie. Ca Suflet Omorâm pe Dumnezeu din IubireaConştiinţa 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 Firea Normală, a Reîntoarcerii la Viul Dumnezeiesc ca Suflet şi la Reîntoarcerea la
Viul Energetic prin Sistarea Hranei Energetice Moarte.
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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 Alimentaţie Vie la una Moartă.
Limbajul Energetic al Corpului nostru se schimbă
radical negativizându-se într-un Limbaj inversat. Ca
Mâncare Vie nu se pune problema Polarizării-Contrariilor,
Viul fiind Comunicare Necontrară. Odată cu Omorârea
Energiilor Vii apare situaţia dublei stări, ca Viu pozitiv şi
Mort negativ. Biblia ne relatează 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 căderea din Rai facem un fel de
Involuţie a Viului spre Neviu, ca apoi să Evoluăm iarăşi la
Viul Primordial pierdut.
Sacro-Terapie
Trecerea de la Alimentaţia Vie la cea Moartă schimbă şi
Funcţiunile Organice. Sacro-Terapia este Nostalgia după
Starea de Viu Permanent de Rai. Să dorim şi noi să ne
Reîntoarcem la Starea de Rai, ca Sănătate Veşnică şi
deplină. 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 adevărate 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
46

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 alimentaţie moartă, ni se pare chiar imposibil, de parcă nu mai avem ce Mânca... Nu este deloc
complicat, este chiar mai uşor.

9
Ce este Alimentaţia Vie
Medicina Isihastă este prin excelenţă Medicina Viului,
atât de Suflet, cât şi de Corp Energii. Viul Sufletului este
Dumnezeu, Viul Absolut şi Permanent. Sufletul despărţit
de Dumnezeu cade în Orbire-Întuneric, Neviul Spiritual.
Viaţa este Vedere pentru Suflet şi Lumină pentru Energii
Corp. Fără Lumină nu este Viaţă în Energii. Evoluţioniştii
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 Viului adevărat de
Spirit Conştiinţă în Sine. În Lucrările noastre despre
Isihasm am redat schematic câteva Repere în acest sens.
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Sufletul este Triplet în Sine:
– Viul-Conştiinţă-Eu-Substanţa Fiinţială Spirituală;
– Viaţa-Duhul-Memoria-Mişcarea Fiinţială;
– Existenţa-Spiritul-Limbajul-Modurile de Transpunere
a Conştiinţei Fiinţiale.
Şi apoi Traducerea în Corp Energii:
– Individualitatea-Informaţia-Viul Energetic;
– Forma-Energie Vibratorie-Viaţa-Biologicul Energetic;
– Manifestarea-Energia Acumulativă-Existenţa, Organele
Corporale.
Ştiinţa vorbeşte deja despre Viul Informaţional al
Materiei. 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 Deodată şi niciodată Una în Lipsa
Celorlalte. Energia nu Evoluează sau Devine, dar se
Transpune în Multitudine de Forme Energetice şi Manifestări ale Aceleiaşi Informaţii Energetice. Informaţia este
Supra-Forma Energetică care se Deschide ca FormeVibraţii 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 Arhetipurile 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
Suflet-Spirit.
Se vorbeşte despre aşa zisele Principii Pozitiv-Yang şi
Negativ-Yin, sau Alcalin şi Acid. În sens Creştin trebuie să
fie Trinitate. Aşa noi ca Medicină Isihastă Adăugăm şi pe
Neutru. Se poate zice astfel că Cele Trei Moduri Energetice
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ar fi: Energia Informativă este Neutrul ce are în Sine şi pe
Yang şi pe Yin. Energia Vibratorie este Acidul-YinulMişcarea-Biologicul. Energia Acumulativă este AlcalinulYangul-Substanţa Organică. Neutrul este Odihna Energetică, este Viul Energetic Stabil. Acidul-Yinul este Mişcarea
Neutrului spre Consum Energetic, mai bine zis spre
Răspândire-Dilatare Energetică. Alcalinul-Yangul este
Oprirea Neutrului şi Reîntoarcerea spre Neutru.
Fiziologia Medicinei Isihaste este astfel în Dialogul
Totalităţii şi Unităţii Neutrului, nu în Monologul Singularităţii Rupte în Dualitatea Contrară Pozitiv şi Negativ.
Yinul şi Yangul nu sunt Contrarii, cum de obicei se
Consideră, ci sunt Deschideri totodată ale Neutrului 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 reciprocă. Această
Luptă a Contrariilor aduce Viul şi Neviul, Răul şi Binele.
Ca Medicină Isihastă, consemnăm aici Redescoperirea
Limbajului Ancestral Perfect de Rai faţă de Cel Denaturat
după Căderea Creaţiei din Rai. Boala este Contrarierea şi
Duşmănia-Negativizarea Limbajului Vieţii până la Distrugere-Moarte. Polarizarea este Începutul Morţii. Până la
Căderea din Rai nu era decât Binele Perfect, Sănătatea
Permanentă. Ruperea Perfecţiunii în Bine şi Rău este
Originea Bolii şi Morţii. Aşa se Iese din Permanenţa Viului
Indestructibil, dar Viul nu poate fi Distrus niciodată. Aşa
Moartea este Aparentă, căci Viul Reînviază Permanent din
Cenuşa Morţii.
Apariţia Anotimpului de Vegetaţie şi de Uscare este
Urmarea Ruperii Viului Energetic în Viu şi Neviu. În Rai
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nu era Anotimp, că nu era decât Viul Permanent. Ca
Medicină Isihastă accentuăm pe această latură a Realităţii,
ca să Pricepem clar de ce trebuie o Reîntoarcere la Viul de
Rai dacă vrem Vindecarea Bolilor noastre. Organismul
nostru Corporal de Rai se Modifică datorită Ruperii Viului
în Viu şi Neviu, în apariţia Contrariilor.
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 Hrănitoare.
Energiile Moarte sunt foarte Distructive şi Toxice.
La fel evitaţi Fierturile. Mâncaţi Legumele în stare
naturală şi Lactatele la fel Nefierte şi nepreparate la temperaturi mari, cum sunt Brânzeturile specializate. Medicina
Isihastă merge şi mai departe, la Grija de a nu Omorî nici
Legumele. S-a descoperit şi Ştiinţific că Plantele Recepţionează Agresivitatea Omului şi Emană Unde Energetice
Negative, foarte nocive pentru Organismul nostru. Aşa că
nu Rupeţi brutal Legumele, folosiţi doar Frunzele
marginale, iar dacă vreţi şi Rădăcinoasele scoateţi Planta
Integrală şi lăsaţi-o 12 ore să intre în Adormire şi să-şi
Neutralizeze Radiaţiile Negative.
Orice Aliment are în el Informaţii 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
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s-a trezit la Viaţă şi prin Mestecare 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-Terapia descoperă Taina
Viului şi Anti-Taina Morţii. Toţi Bolnavii trebuie să ţină
cont de aceasta.
Încercaţi şi veţi vedea Rezultatele, barem când vă încolţeşte Boala.

10
Neutru, Yang şi Yin
Bolile noastre s-au acutizat la maximum. Ştiinţa Medicală
modernă se deschide tot mai larg faţă de toate Remediile
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
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 Integrală.
Energiile Corpului nostru sunt Prelungire de Limbaj
Arhetipal Sufletesc. Sufletul este Unul, dar în Trei Deschideri
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de Suflet deodată, ca Eu-Conştiinţă, ca Duh-Memorie de
Conştiinţă şi ca Spirit-Limbaj de Conştiinţă. Sufletul este
Monadă Triadică în Sine. Corpul nostru este EcoulPrelungirea Acestor Arhetipuri de Deschidere de Suflet.
Aşa Energia Corpului nostru este Tripletă ca şi Sufletul.
Energia Informativă este în Corespondenţă directă cu EulConştiinţa de Suflet, Energia Vibratorie Biologică Senzitivă este în Corespondenţă directă cu Duhul-Memoria de
Suflet, Energia Organică Acumulativă este în Corespondenţă directă cu Spiritul Limbajul 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 Yinului
în Yang, ci ambii sunt deodată prezenţi. În sensul Medicinii noastre Isihaste care are Energie Triadică, 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-Alcalinul
nu trec unul în altul, ci trec în Neutru, Unitatea şi Totalitatea amândurora, de unde Unul iese şi se Întoarce. AcidulYinul este Memoria în Mişcare a Neutrului, de aceea
Acidul mobilizează Neutrul, îl deschide şi-l Răspândeşte,
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, mobilizând toate energiile
într-o Fermentaţie-Dilatare până la Golire totală de sine.
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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 Întâmpina pe cele YangAlcaline, 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 asemenea Alcalinul ajunge la o
Anume Limită, când Intervine Yinul din nou, ca să nu se
Blocheze Mişcarea Energetică.
Aşa ca Fiziologie a Medicinii Isihaste, Funcţionalitatea
este Trinitară, nu Dualist-Contrară. Acidul şi Alcalinul,
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 Armonios 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 Normalitatea energetică.
Această Potenţare reciprocă dintre Acid şi Alcalin este
cheia mecanismului energetic. Medicina Isihastă 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 Alcalin şi o
Dedublare a Fiecăruia în Acid şi Alcalin, ca o Înlocuire în
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proprie Energie a Celeilalte energii, ca o tendinţă de Excludere a Celorlalte Energii până la Singularizare 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 RăsturnăriiNegativizării Perfecţiunii, care apoi îşi produce în Sine
însuşi Dedublarea Contrară Bine şi Rău ce face Oribila
Auto-Distrugere-Auto-Maltratare. Aşa Procesele Contrarii
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-Răsturnarea 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 dori
să Redescoperim tocmai Limbajul Uitat al Realităţii, ca şi
consemnarea în Atenţie a Limbajului Adăugat al Contrarierii 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
Armonii-Comuniune şi Dialog Necontrar. Contrarierea
Dialogului este Originea Bolii Păcatului şi Suferinţei Morţii.
Sacro-Terapie
În Suflet, Neutrul este Conştiinţa-Eul, Iubirea Transcendentală, Totalitatea şi Unitatea Triadei Sufleteşti,
Conştiinţă-Eu, Duh-Fiinţă, Spirit-Limbaj. Acidul este
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Duhul-Memoria-Dragostea, Mişcarea Permanentă din
Suflet, Simţirea Transcendentală. Alcalinul este SpiritulLimbajul, Modurile de Conştiinţă, Cuvintele Transcendentale ale Sufletului, Dăruirea-Regenerarea Permanentă
a Conştiinţei Eu.
În Corpul nostru, s-a văzut că Neutrul este Energia
Informativă, 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 Negativizării Duhului Sufletului şi partea Uitării-NecuvântăriiNegativizării Spiritului-Limbajului Sufletului.
În Corp la fel au loc modificări. Energiile Informative se
concretizează ca Raţiuni Volitive Energetice ce devin
neputincioase, fără Voinţă, şi influenţează Puterea (mai
mare decât Voinţa a) Conştiinţei de Suflet. Sufletul are
Putere-Iubire-Conştiinţă directă, pe când Energiile Informative 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 VoinţaRaţiunea-Mintea de Energii Corp, de Sistem Nervos, cum
zicem noi.
Medicina Isihastă are Limbajul său specific, datorită
Viziunii sale Isihaste specifice (vezi relatările anterioare
despre Isihasm). Apoi Energiile Vibratorii-Senzitive se
modifică, din Vibraţii normale trecând în cele Anormale,
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de unde Senzitivul nostru Corporal exagerat sau slăbit,
Pătimaş sau Pervertit până la extrem. Şi Energiile
Acumulative se modifică, ori Acumulându-se prea mult
ori degradându-se până la Slăbire Organică. Sacro-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
Definiri
Ştiinţa Laică-Profană caută dovezi în proprie realitate,
ca o Raportare în ea însăşi. De aici Necesitatea PolarizăriiContrariilor. Medicina Isihastă ca Viziune Creştină are
astfel unele specificări care pot completa real Ştiinţa. Aşa,
fiţi deschişi şi la această Orientare Sacro-Terapeutică, nu
aveţi nimic de pierdut.
Medicina Isihastă are în vedere permanentă Raportul
dintre Realitatea Perfectă Sănătoasă de Rai şi Realitatea
Contrară-Bolnavă în Sine după Căderea din Rai a Creaţiei.
Viul şi Viaţa ca Origine sunt în Sănătate şi Permanenţă
Indestructibilă. Polarizarea Păcatului Primordial Adamic
Adaugă Boala în Imperfecţiunea Străină de Realitatea în
Sine, Acoperind doar Perfecţiunea, nu Anihilând Sănătatea
şi Perfecţiunea. Viaţa se Închide, se Acoperă, dar nu poate
niciodată Muri. Moartea este Suferinţă-Întuneric-ÎnchidereUitare-Inconştienţă, Rupere-Fărămiţare, dar nu poate fi
niciodată Anihilare de Viaţă şi Existenţă.
Viul în sine nu se Raportează la Neviu, ci Polarizarea
Păcatului Adamic Dedublează Viul în Bine-Viu şi Rău56

Moarte. Viul este Veşnic în Sine, de aceea este TrinitarComuniune în Sine, ca Viu, Viaţă, Existenţă, care ca Suflet
este Triada de Suflet şi în Corp Triada Energetică, despre
care am vorbit în capitolele anterioare. Viul nu este un
Principiu ce Evoluează în Neviu, ci este Însăşi Realitatea
Permanentă Substanţială-Obiectivă în Sine. SufletulSpiritul este El însuşi Viu, nu ca Polarizare de Viu şi Neviu
separate. Viu este Domnul Dumnezeu, zice Scriptura.
Dumnezeu este Viul Substanţial Transcendental
Absolut şi Creaţia Sa este de asemenea 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 Suferinţă, 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 Negativizarea Vieţii.
Aşa noi trebuie să înţelegem clar că Vindecarea Bolilor
şi Suferinţelor noastre depinde de Reîntoarcerea 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 Sinucidem 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 Blestemat al Binelui şi
Răului, al Ruperii Vieţii în Viu şi Neviu.
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Conştiinţa Medicinei Isihaste, aceasta este. Să ReConştientizăm Perfecţiunea de Rai, aceasta este Vindecarea Bolilor 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 Închidere de Viu, ci din contră ca Deschidere de Viu
în Regenerări-Multiplicări-Transpuneri de Viu ca Taină de
Viu-Comuniune. Persoana este Esenţa Fiinţei în Sine, Viul
este însăşi Persoana.
După Căderea din Rai, noi încercăm 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 luăm 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 Dumnezeiască de
Viu Absolut şi Indestructibil, ca Treime-Comuniune-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 permanent din
Mişcările Fiinţiale Treimice, numite Har sau Raţiunile
Divine.
În limbajul nostru filosofic grec-aristotelic, amestecăm
Conştiinţa de Suflet cu Raţiunile de Energii de Conştiinţă.
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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 FiinţaConştiinţa în Sine de Raţiunile-Energiile Mişcărilor de
Conştiinţă Fiinţială. Raţiunile sunt Informaţiile Energiilor.
Prima Energie Informativă este Substanţa ce are în sine
Raţiunile-Informaţiile mişcărilor Arhetipale ale Conştiinţei
de Suflet ce este Dincolo de Planul Energetic Corporal.
Dumnezeu este Suflet Dumnezeiesc Absolut-Treime,
care are Corp de Energii-Raţiuni de Mişcări de Dumnezeire. Fiinţa-Sufletul Dumnezeiesc este Dumnezeirea şi
Harul-Energiile-Raţiunile sunt Divinitatea. Noi în mod
obişnuit confundăm şi amestecăm Dumnezeirea 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 Raţionale Emanate din
Mişcările Conştiinţei de Suflet în Îmbinare cu Energiile
Mediului în care Vieţuim. Noi suntem Chip după Chipul
lui Dumnezeu, suntem Fiinţă Personală ca Suflet şi
suntem Corp după Chipul Harului-Energiilor Divine.
În Corpul nostru este Ordinea Raţiunilor Harice şi în
Sufletul nostru este, pe lângă Har, şi Conştiinţa Cuvântătoare de Duh Direct Spiritual care este de Supra-Substanţă
Transcendentală de Suflet. Noi ca Suflet 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 Con59

sum 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 emană Energii materiale.
Unii greşit vorbesc despre Energiile din Interiorul
Duhului… Duhul nu se mişcă prin energii, ci prin Duhul
Însuşi. Energiile sunt exterioare Duhului-Sufletului, după
cum Raţiunile sunt exterioare Conştiinţei în Sine de Suflet.
Noi suntem în Spaţiul Fiinţei Absolute şi Totale Dumnezeieşti şi totodată în Spaţiul Energiilor 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 Spaţiul Energetic al
Îngerilor şi în Spaţiul Energetic Uman. De obicei amestecăm Spaţiile într-unul Singur, zis Cosmic şi Universal.
Nu există Spaţiu Liber în Sine, ci Spaţiul este însăşi
Substanţa Existenţei. Aşa este Spaţiu Spiritual Fiinţial şi
Spaţiu Energetic Material. Şi Ştiinţa confirmă 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 Oamenilor. Ca Energii
Corp suntem în spaţiul Energetic Haric Divin în primul
rând, apoi în Spaţiul Energetic Îngeresc, de LuminăInteligenţă Cosmică, ce nu trebuie confundată cu Lumina
Naturii. Cosmosul este Trinitar energetic, de Energii de
Îngeri, Energii de Natură şi Energii de Oameni. Nu este o
Energie-Materie Universală Comună.
Ştiinţa aici este în Urmă cu Realitatea. În Universul
Cosmic este o Tri-Energie Coexistentă totodată-Întrepătrunsă, Neamestecată, de Îngeri, de Natură, de Oameni.
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Mistic se zice că energia Îngerească este o Energie Inteligentă, confundată 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
Cosmice întâi sunt Energiile Necreate Harice, Acele Energii
Raţionale-Ordonatoare Permanente, Suportul tuturor Energiilor de Creaţie. Unii confundă Aceste Energii Necreate 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 Raţiunile Divine din Creaţie
despre care vorbeşte Mistica Filocalică. Cuvintele Logos
sunt Conştiinţă Fiinţială, nu Raţiuni, încât nu se amestecă.
Apoi sunt Energiile Inteligente de Îngeri, care nu se
amestecă cu cele de Har. După Cădere 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 Supra-Cosmic.
Apoi este Energia Naturii, Energia Materiei pe care o
cunoaştem noi. Energia Îngerească este o Energie Informaţională de Radiaţii Luminoase deosebite de radiaţiile
Luminii Naturii Materiale. Energiile Harice Necreate
Divine de asemenea sunt de o Substanţă Luminoasă
Dincolo de Lumina de Îngeri şi de Lumina Naturii Planetare. Misticii vorbesc despre astfel de Lumini de Planuri
diferite care nu se amestecă, dar se Întrepătrund.
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Natura 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 Omenească, 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 amestecăm Părţile
specifice de Creaţie. În Nevoinţele Isihaste 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.
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
Întrepătrundere şi Înrudire cu Îngerii şi Energiile lor pur
Îngereşti, care sunt însă şi Bune şi Rele-Demonice, existând şi Îngeri Căzuţi-Diavoli. Apoi suntem Întrepătrunşi şi
Înrudiţi cu Energiile Planetare ale Naturii şi în sfârşit cu
Energiile Mental-Intelectuale ale Oamenilor.
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Noi avem mai concret realitatea Înrudirii şi Întrepătrunderea cu Natura, considerând unii de aici că noi suntem
chiar Produsul 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 Sine Corpul
nostru este Doar Corpul nostru de Energii proprii care Ies
şi se Emană doar din Sufletul nostru. Însă Aceste EnergiiHar propriu nu sunt niciodată Singure, ci în Întrepătrunderea Generală de Realitate Totală. Energiile 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 Singur-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-Comunicare-Dialog.
Aici este Taina Înţelegerii Avertismentului din Rai să „Nu
Muriţi”. Moartea este în primul rând „Ieşirea din Comuniunea generală”, Căderea în Singularitate de Sine, unde Lipsit
de Comuniune încerci o Invenţie-Iluzie de Comuniune, ca
Închipuiri de Sine în Rupturi de Sine. Viaţa înseamnă
Comuniune, Lumină în Afară. Singularizarea ca Lumină
Ascunsă este Distrugerea Comuniunii, distrugerea Vieţii.
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Aici este o mare Taină a Misticii Creştine. Iubirea ca
Esenţă este tocmai Comuniunea Absolută. Deci noi ca
Energii Corp suntem Energii Proprii, dar în Veşnică
Legătură cu Toate Energiile Realităţii. Această Totalitate
ne face nu atât Dependenţi de Mediu, cât Participativi la
Mediul general prin Capacităţile Propriei Energii. Noi
suntem Independenţi ca Energii Proprii şi ca Participare la
Mediul Energetic. Dacă Refuzăm Mediul Energetic, dacă
Ieşim din Comuniunea generală, 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
Comuniunea Firească a Realităţii. Eşti Liber Total în
Participare proprie de Răspuns propriu în Comuniune,
dar dacă îţi iei Libertatea Contrară de Ieşire din Comuniunea Firească, întâi te Robeşti, te Falsifici pe tine însuţi,
ca să poţi fi Contrar Firii de Comuniune. Aici este
spinoasa Logică a Firii şi Ieşirii-Maltratării Firii, Robirii
Firii. Libertatea este Unică în Perfecţiune, ca Spontaneitate
de Răspuns 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, începând 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 Comuniune în Sine, este Dialog în Absolut ca Veşnic
Prezent în Veşnică Regenerare de Sine fără Pierdere de
Sine. Căderea-Ieşirea din Comuniune este Ruperea Vieţii
şi Omorârea Vieţii. Boala este Dezordinea Comuniunii.
64

Noi trebuie în primul rând să Reintrăm în Comuniune cu
Dumnezeu 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 acestea,
chiar dacă nu le înţelegea provenienţa şi calitatea. Unii le
confundă cu Încărcări Energetice Oculte şi Subtile... Întradevăr 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 Naturale
Oculte, Actul ca atare în Orientarea Transcendentală face
Legătura reală cu Energiile Harice Divine.
Noi cunoaştem 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
necunoscute... Efectele pe Copii şi Bolnavi Inconştienţi,
sau fără ştirea lor, confirmă că sunt nişte Acţiuni reale şi
obiective. Mai mult, aceste efecte apar doar dacă se
săvârşesc Aceste Acte Religioase de către Persoane
Consacrate ca Preoţi, la cei Laici lipsind. Ca Medicină
Isihastă şi Sacro-Terapie care Înţeleg Legătura dintre
Energii şi Suflet, dintre Planurile Spirituale şi cele
Energetice Corporale, Realitatea 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 Terapie, chiar Căutaţi-o şi veţi
beneficia de cele dorite.
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12
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 SufletuluiSpiritului, ci este Ecou-Prelungire Energetică a Mişcării
Spiritului. 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
Străină 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 Spiritul, dar Întrupează în Sine Mişcările Spiritului,
de unde Raţiunile din Energii. Ochii Energiei-Materiei
pentru Spirit 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 şi erori dintre cele
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mai grosolane. Bolile apar ca Dereglare de Limbaj de
Conştiinţă-Suflet şi ca Dezechilibrare de Limbaj de
Informaţii-Raţiuni Energetice, care se concretizează în
Anormalităţi reale, atât ca Suflet cât şi ca Organe Corp.
Corpul este Viu dacă este în Legătură cu Viul în Sine 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 Sufletul Însuşi, care se
Vede doar prin Sufletul Însuşi. Raţiunea este Urmă-Semn
de Conştiinţă, nu însăşi Conştiinţă. Mecanismul ChimicEnergetic este Urmă-Semn al Viului Conştiinţă în Sine care
e Dincolo de Chimismul Materiei.
Sacro-Terapie
Să nu lăsăm Energiile Corpului nostru să se Depărteze
prea mult de Viul Sufletului nostru. Raţiunile-NecesităţileChimismul 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
Suflet, care să Revitalizeze Energiile Corpului nostru.
Biologicul nostru depinde de Conştiinţa Trează a Viului
Sufletului 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 Energetică. Sufletul prin Apropierea de Dumnezeu se Conştientizează, îşi rememorează Limbajul de Suflet şi astfel dă
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Impulsuri de Rememorări şi în Energiile Corpului Bolnav.
Boala este o Memorie Energetică Uitată sau Negativizată.
Rememorarea Arhetipală va aduce Însănătoşirea.

13
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
punem 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 realităţii existenţiale. Organele produc
Energiile sau Energiile se configurează în Organe? Aici
Ştiinţa este confuză.
Ca viziune creştină, nu există Energie 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. Energiile 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, negative şi MoarteMecanice-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,
68

care este Arhetipul Efectelor Sale. Limbajul Cauzei este
Efectul.
Ca Trinitate Realitatea este: Supracauză, Cauză, Efect,
care în corespondenţă cu Dumnezeu Cel Creştin este
Tatăl, Sfântul Duh, Fiul. Dumnezeu Tatăl este Supracauza
Absolută, Persoana Conştiinţă Absolută, din care Purcede
Cauza-Duhul Sfânt şi se Naşte Efectul-Fiul. Cauza şi
Efectul nu sunt Unul din Altul, ci sunt Gemeni ca Ieşire
din Supracauză Tatăl.
Cauza şi Efectul au întotdeauna o Supracauză. Aici este
cheia Logicii Trinitare. Ştiinţa 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, Cădem 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 Informaţie a Acestei
Supracauze. Energiile Corpului nostru au Arhetipul
Trinitar al Supracauzei Suflet, de unde Trienergia Corpului nostru, energia Informatică-Mentală, energia Vibratorie
şi energia Acumulativă fizică. Informaţia este Supracauza,
Mişcarea-Vibraţia este Cauza şi Acumularea-Conţinutul
este Masa Materia.
Noi după Căderea din Rai căzând în Dualizare Uităm
de Supracauză şi Contrariem Cauza cu Efectul. Ca logică
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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 Calităţile 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 Supracauza, Esenţa lor.
Noi trebuie să pricepem că Însuşirile-Calităţile sunt
Limbaj de Ordinul Doi, ca Limbaj de Supralimbaj Arhetipal.
Limbajul are Modelul Arhetipal-Gramatica 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 Regăsirea
Supralimbajului pe care noi o confundăm cu EvoluţiaDevenirea.
Creştinismul are o Filosofie Trinitară prin care aduce
Integralitatea Cunoaşterii pierdute prin Căderea din Rai.
Noi în primul volum, Memoriile unui Isihast, am încercat o
Reconstituire schematică a Limbajului 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, pe baza Revelaţiilor Scripturii şi
a Descoperirilor în general, chiar şi a celor Ştiinţifice, de
descifrare a Categoriilor-Icoane Totalităţi în Sine, care stau
la baza atât a Spiritului Fiinţial cât şi a Lumii Fenomenale
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ca Prelungire de Spirit în Energii. Ca Revelaţie avem
Treimea Dumnezeiască, Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul-Logosul
şi apoi Triadele-Categoriile-Icoanele în Sine de TraducereCorespondenţă, care sunt Esenţe-Arhetipuri în Sine atât
de Existenţă cât şi de Limbaj în Sine.
Aşa Dumnezeu Tatăl este în acelaşi timp în Esenţă, nu
în Calităţi-Însuşiri, este Viul Absolut, este Iubire-Conştiinţă-Persoana în Sine, Esenţa-Eul în Sine, Entitatea-Totalitatea-Identitatea-Deofiinţa-Sublimul-Chipul-Voia absolută
etc. (vezi mai amănunţit în Memoriile unui Isihast). 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
Categorii esenţiale în Sine. Noi din Aceste Calităţi şi
Însuşiri Reconstituim prin Analogie Categoriile în sine
Dincolo 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 DescoperitorulMemoria Supratainei-Supracauzei-Supraformei-TatăluiConştiinţei-Cunoaşterii în Sine. Cunoaşterea este Sfântul
Duh Descoperirea de Taină, care niciodată nu se Termină
şi întotdeauna are Mistica Tainei. O Cunoaştere-Gnostică
Ruptă de Taină-Mistica în sine nu mai este o Cunoaştere
Sacră, ci laicizată până la pervertire şi inferiorizare.
Cunoaşterea este Taină-Mistică în Descoperire.
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În Creştinism este reală Cunoaşterea ca Descoperire
prin Sfântul Duh şi Limbaj de Logos-Fiul lui Dumnezeu
Direct, 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
Descoperirea Sfântului Duh şi de Limbaj al Logosului
Hristic Care Vine cu Arhetipurile-Icoanele Supralimbajului în Sine Dumnezeiesc. Mistica nu Înseamnă doar Apofatism, o Imposibilitate absolută de Cunoaştere, ci înseamnă
şi Cunoaştere-Gnoză ca Memorie şi Limbaj de Taină
Absolută. 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
Vorbirii Hristice, a Fiului-Logosului Fiinţial. Acesta este
Documentul-Fundamentul relatării noastre despre Isihasm.
Ca Medicină Isihastă la fel este de mare importanţă
Reînvierea Logicii noastre Trinitare, că aceasta aduce
Reordonarea 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-Logica Arhetipală Dumnezeu. Boala vine cu
Răsturnarea Supracauzei-Ordinii-Logicii în sine, de unde
Dezordinea-Boala. Viaţa este în Supracauza Sacralităţii
Dumnezeieşti. Ieşirea din Sacralitatea Vieţii este PăcatulÎnceputul Bolii-Morţii.
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Deci Realitatea ca Fiinţă este Triada: Chipul-SupracauzaSupraforma, Faţa-Cauza-Forma, Asemănarea-Efectul-Conţinutul. Chipul este Esenţa-Conştiinţa realităţii, ca ChipEsenţă de Om spre exemplu. Faţa este Chipul de Om
particular, Faţa mea deosebită de a celorlalţi. Asemănarea
este Firea-conţinutul de Om atât ca Faţă-Om particular cât
şi ca Om în general. Aceasta este Definirea ca Fiinţă-Suflet,
aceasta fiind mai mult decât Calităţile şi Însuşirile.
Ca definire de Energii, acum sunt Calităţile, ca Prelungiri
Energetice de Mişcare de Moduri-Categorii în Sine. Acele
Triade consemnate în Memoriile unui Isihast (cap. 8), sunt
Moduri-Categorii în sine ale Fiinţei-Persoanei, ca Limbaj
în Sine pur de Fiinţă. Chipul-Viul, Faţa-Viaţa, Asemănarea-Existenţa nu sunt Calităţi-Însuşiri, ci Moduri-Naturi în
Sine.
Noi vorbim greşit despre Calităţi de Suflet. Sufletul este
mai presus de Calităţi, are în el Moduri-Firi depline de
realitate în Sine, pe care noi le numim Mistic TriadeIcoane de Limbaj de Fiinţă în Sine. Calităţile sunt Energiile
Harice, prelungiri de Moduri de Sine. Sufletul în Sine este
în Mişcări de Moduri de Sine, iar Corpul este în Mişcări de
Energii-Calităţi-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
Firilor-Modurilor de Mişcare de Suflet. Calităţile sunt
Energiile 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 Energii de Bine. La fel se întâmplă cu alte Calităţi.
Dumnezeu este Iubire în Sine, iar Calităţile de Iubire sunt
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Har-Energii. 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 Realităţii în Sine. Calităţile nu
sunt Moduri Directe de Realitate în Sine, ci EnergiiPrelungiri în Afară ale Modurilor 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-Însuşiri de
Moduri de Conştiinţă deja în Conştiinţă.
Aşa Metafizica nu este doar Raţiune, cum greşit se tot
afirmă. Logica 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 Obiectivă 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
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Conştiinţei cu Uitări de Conştiinţă, care produc Apariţii de
Conştiinţe false şi negative ce ne Chinuie apoi cu efectele
lor bolnăvicioase.
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 Rememorare 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.
Noi nu suntem simpla Manifestare a lui Dumnezeu, ci
suntem Creaţie reală de Realitate şi avem propria Manifestare, dar în Supracauza Dumnezeiască care ne Creează.
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 Fiinţa-Persoana lui Dumnezeu şi cu Energiile Corp Dialogăm cu Harul Necreat
Divin. Viaţa este Vorbire-Dialog. Uitarea acestui Dialog este
Boală şi Suferinţă. Aşa să descoperim Logica Sănătăţii şi
Anti-Logica Bolii, ca să ştim cum să Revenim la Sănătate.
Noi nu facem aici simplă Filosofie, ci Descoperire
pentru Realitatea 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 Spiritual, dar
tot aşa de real ca şi Energiile Corpului.
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Să Redevenim 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 a Mişcării
reale de Suflet. În măsura în care Sufletul nostru este Viu
Mişcător, avem şi un Corp Energetic Viu şi Sănătos. 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 Sufletul, cu cât Trăim
mai Intens cu Sufletul, cu atât vom avea în Corp mai
multă Vigoare de Viaţă Sănătoasă. Puterea de Viaţă a
Sufletului este la rândul ei în Viul lui 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 TotalUniversal, doar în Acesta fiind o Adevărată şi Tainică
Sănătate.

14
Cum ne Naştem
Noi suntem Unică Realitate în Dublă Deschidere, ca
Suflet şi Energii de Suflet, ca Suflet şi Corp. Sufletul după
Revelaţia Scripturii Creştine se Creează doar de către
Dumnezeu, că Fiinţa de Creaţie nu poate fi prin Sine Însăşi
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
modernă relatează că Oul Fătului ia Naştere prin Unirea
Spermatozoidului masculin cu Ovulul feminin. În Acest
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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
formarea Oului Fătului, Informaţia acestuia atrage Taina
Creării de către Dumnezeu a Noului Suflet. De fapt, mai
mistic 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-Informaţie.
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 special.
Sufletul nostru în Viziunea pur Creştină este Asemănare de Hristos, ca Mântuitor Fiu al Unui Neam Omenesc.
După Căderea din Rai, toate Sufletele Copiilor sunt doar
cu Destin-Misiune Hristică. După cum Hristos se Întrupează ca Om pentru Mântuirea Neamului Omenesc,
Luând Păcatele Oamenilor ca să le Curăţească, la fel
Fiecare Suflet de Copil este Creat de Dumnezeu cu Destin
de Asemănare Hristică, de Mântuitor al Unor Părinţi.
Domnul 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 Mântuim Sufletul în Scurta noastră Viaţă.
Unii cred în Reîncarnarea Sufletului, ca Revenire pe
Pământ până reuşeşti să te Mântuieşti.
În viziunea Creştină Reîncarnarea este Inferioară
Destinului Hristic. Ciclurile de Reîncarnare sunt Nedemne
de o Creaţie a lui Dumnezeu. Creaţia decade din Perfecţiune în Imperfecţiune, nu prin Cicluri de Perfecţionare
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Revine la Perfecţiune. Noi nu facem aici dispute, consemnăm însă Viziunea Creştină. Aşa Căderea din Perfecţiune
este Păcatul, Inversarea-Negativizarea Perfecţiunii. Adam
şi Eva devin Păcătoşi şi Păcatul lor se Transmite tuturor
generaţiilor de Oameni. Ce avem Noi cu Păcatele lor?...
Noi, Urmaşii lui Adam, nu suntem Creaţii doar ale lui
Dumnezeu, cum au fost Adam şi Eva, ci suntem Dublă
Naştere, şi Creaţii a lui Dumnezeu ca Suflet şi NaştereUrmaşi ai Unor Părinţi Omeneşti. Aşa noi suntem
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 FiiUrmaşi ai lor. Sufletul pare Nedreptăţit să se Întrupeze
într-un Corp cu Păcatele Părinţilor... Aici este Taina
Creştină. Sufletul este Asemănare de Hristos, adică se
Întrupează 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
Dumnezeu?... 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
Puteri-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 SpecialeDaruri specifice după Păcatele Părinţilor. Noi Copiii nu ne
Naştem Condamnaţi să Preluăm nişte Păcate Străine ale
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Unor Părinţi Oarecare din care ne Naştem fără Voia
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 Fiinţială. De aceea
Fericiţi Părinţii care au Copii şi Vai de cei care nu au
Copii-Mântuitorii lor... Doar cei care fac Eforturi 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 Reîncarnare, 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 Începe de fapt Transformarea Oului în Viitorul
Om, Împletire 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
Purificare 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 Mântuire-Însănătoşire a noastră.
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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 Dumnezeu cu Chip de Creaţie. Ştiind astfel că noi ca Suflet
suntem Asemănare de Dumnezeu, ştim că Avem Perfecţiunea şi Sănătatea adevărată în noi, chiar dacă unele Boli
se adaugă acesteia. Să nu ne speriem de Bolile noastre, că
avem în Sufletul 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 Însuşi, nu Vrea să Trăiască doar El, ci
Dăruieşte de asemenea 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 doar a Mea
personal, sub pretextul unei Dreptăţi, ci este şi o Asumare
Hristică de Iubire pentru Alţii. Eu sunt Creat din Iubirea
lui Dumnezeu şi Merit să Trăiesc doar dacă 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
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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 Părinţii
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 omenească
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 Moştenire tot
Limbajul Dumnezeiesc, toată Bogăţia Trăirii Spirituale.
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 nostru de
Limbaj Perfect Putem Perfecţiona Limbajul Păcătos de
Creaţie. Iată marea Misiune-Destin al nostru.
Noi 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 Miracolul Unirii lui Dumnezeu cu
Creaţia Sa Căzută. Noi Copiii Îl Ajutăm pe Dumnezeu să
se facă Reunirea Creaţiei Căzute cu Dumnezeu Creatorul.
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Noi Copiii Readucem-Coborâm Iubirea lui Dumnezeu în
Creaţia Păcătoasă-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 noştri
cărora să Dorim real să le Aducem Mântuirea. Repetă
zilnic ca pe o Cântare Plăcută: Eu sunt Iubire de Dumnezeu
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 Trăiască.
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 Suferinzi 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 Dumnezeiască.
Ca Sacro-Terapie, Sacralitatea este Marele Miracol al
Vindecării Bolilor noastre. Ia Acest Medicament al
Sacrului Zilnic şi de mai multe ori, şi vei Simţi real efectul
Vindecător. Aceasta nu este simplă Psiho-Terapie, ci este o
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reală Terapie care îşi are baza în Esenţa Fiinţei noastre.
Rememorând şi Reconştientizând Limbajul Fiinţei noastre,
Reordonăm toate Funcţiile Organelor noastre. Limbajul
este mecanismul Funcţiilor Organice. Să încercăm să
Introducem Limbajul Sănătos în Organele noastre. Prin
Mâncare Vie şi neomorâtă, prin Reordonarea unor funcţii
Organice normale, nelăsându-le în Patimi şi Desfrâu.
Desfrâul este cea mai Negativă Răsturnare a Limbajului
Sănătăţii. Mâncarea şi Băutura la fel se fac un Desfrâu
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
imediat, iar Sufletul nu poate Muri, dar în schimb ne vom
Îmbolnăvi şi vom Suferi Chinuri amarnice. Hai să ne
Revenim în Fire, să Reintrăm în Limbajul Sacru.

15
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
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 Divin. De aici amintirea vagă a unor Filosofii
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antice că Spiritul este Coexistent totuşi cu MateriaEnergia. Ca Realitate în Sine nu este o Dublă Existenţă, ci o
Unică Existenţă Absolută care însă are Miracolul să fie în
Două Deschideri deodată, ca Spirit şi Energii de Strălucire
de Spirit. Creştinismul vine cu Revelaţia Fiinţei în Sine şi a
Energiilor de Mişcare de Fiinţă, Harul Necreat. Unii Confundă Creaţia cu Harul-Energiile Spiritului Dumnezeiesc.
Creştinismul vine cu Revelaţia completă a Filosofiei de
Creaţie. Dumnezeu este Realitatea Fiinţă şi Har Dincolo de
Creaţie. El face Creaţia pe Chipul Său de Fiinţă şi HarEnergii, 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 căderea din Rai.
Noi nu facem aici dispute, punctăm câteva repere de
bază, ca să avem Imaginea Realităţii în Viziunea Creştină
care stă la baza Medicinii Isihaste. Deci, în sens Creştin,
Arhetipul Chipului Dumnezeiesc de Fiinţă şi Har se
Traduce prin Creaţie-Traducere de Însuşi Dumnezeu ca
Formă de Creaţie de Suflet şi Corp.
Sufletul nostru este Chip de Spirit-Duh ca Analogie de
Fiinţă Spirituală Dumnezeiască, tradusă însă în Substanţă
de Fiinţă Creată. Iar Corpul este Analogie de Energii Har
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Traduse ca Energii Corp în Substanţă de Materie de
Creaţie. Materia 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 Succesive 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 Neterminat. Aşa ca viziune Creştină Dumnezeu Creează o Creaţie
Deplină-Perfectă şi Totală ca Rai, apoi Creaţia Cade prin ea
însăşi în Imperfecţiune şi Contrarii, fărâmiţări de sine.
După Căderea din Rai Materia-Corpul se face Contrar
şi Străin Sufletului. Ca realitate Perfectă, Energiile 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 Direct 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 Energiile nu
Seamănă cu Spiritul Fiinţa, ci cu Mişcările Spiritului.
Energiile nu sunt Spirit, ci Informaţii de Mişcare de
Spirit. Aşa Harul Divin sunt Raţiunile Necreate, Prelun85

gire de Mişcare de Conştiinţă Dumnezeiască. Corpul
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 Viziunea Creştină Sufletul nostru nu este însuşi Spiritul
lui Dumnezeu cum afirmă unele mistici necreştine, sau
Scântei de Spirit de Dumnezeu, ci Creaţia are Suflet Creat
dar pe Chipul Arhetipal de Spirit-Fiinţă Dumnezeiască.
Sufletul nostru Seamănă cu Chipul Spiritual al lui Dumnezeu, dar ele nu se confundă, Dumnezeu fiind Necreat iar
Sufletul nostru fiind Creat de către Spiritul lui Dumnezeu.
Aşa Sufletul nostru are şi el, ca şi Fiinţa lui Dumnezeu, un
Har de Suflet creat care este Corpul nostru Energetic. 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 Dumnezeu, 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
înţelegem. 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
rămâne ca Ascuns undeva Dincolo de Corpul Nostru.
În mod normal Noi ar trebui să avem mai întâi
Conştiinţa şi Simţirea de Suflet şi apoi pe cea de Corp.
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După căderea din Rai Sufletul Orbind, am Rămas doar cu
Vederea de Corp. Corpul neputând să Vadă Direct
Sufletul, sesizează doar Vagile mişcări 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. Altfel
nu ştim ce să facem. Sufletul nostru este şi el Bolnav-Orb,
încât trebuie să dăm Vedere şi Conştiinţă şi Sufletului, 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
nostru, să Reconştientizăm Aceste Informaţii, să le Rememorăm, altfel nu facem nici o schimbare în Bolile noastre.
Sacro-Terapie
Să nu mai socotim Corpul nostru Străin şi Contrar
Sufletului 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 posibil
un Corp. Energiile s-au văzut, sunt Emanaţii din Mişcările
Sufletului ce miraculos produc Energii, nu consumă.
Trienergia Corpului nostru este: energia Mentală Informatică, energia Vibratorie-Vitală, energia Acumulatoare
fizică materială. Aceste energii trebuie să fie deodată, altfel
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Corpul nostru se distruge, se îmbolnăveşte. Energia Informativă în Corp produce Creierul şi tot Sistemul Nervos;
energia Vitală produce Sângele şi Măduva Osoasă, iar
energia Acumulatoare produce Oasele şi Carnea Organelor, partea fizică. Şi acestea sunt în Corespondenţă cu
Triada de Suflet, Creierul fiind în legătură cu Conştiinţa
de Suflet, Sângele cu Duhul-Memoria Spirituală de Suflet
şi Carnea Organică fiind în legătură cu Limbajul Spiritual
de Suflet. În Carnea noastră este şi Limbajul de Suflet care
se Traduce în Mişcări de Simţuri de Carne-Organe. Orice
dereglare de Simţuri Organice influenţează şi Limbajul
adânc de Suflet şi orice dereglare de Limbaj direct de
Suflet dezordonează Funcţiile Organice.
Aşa fiţi atenţi, că orice Păcat făcut cu Sufletul răneşte
Corpul şi orice Păcat făcut cu Corpul Răneşte-LoveşteMurdăreşte Sufletul. Ca Sacro-Terapie se are în vedere
permanentă concomitenţa Sufletului şi Corpului care
niciodată nu sunt Străini, ci în Dialog permanent, dar
fiecare în Limbajul său specific.

16
Întrepătrunderi Energetice
Noi nu vrem să ne repetăm, dorim însă specificări chiar
dacă par uneori prea insistente. Vrem să vă obişnuim cu o
Privire de Ansamblu a realităţii, având întotdeauna Întregul,
nu doar părţi disparate şi fără memoria Întregului.
Noi suntem un Întreg Suflet şi Corp şi orice abatere este
o distrugere de Integralitate. Trebuie înţeles că realitatea
adevărată este Sufletul şi apoi Corpul Energetic. Noi după
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căderea din Rai fiind Orbi cu Sufletul, nu ne mai Vedem
Sufletul şi aşa ne Credem un Corp în primul rând, care ar
avea eventual şi un Suflet principal sau cu adevărat.
Ca Medicină Isihastă Reconştientizarea şi Rememorarea
Sufletului este baza întregii Medicini. Ştiinţa vrea să facă
din Materie o Substanţă de sine, stabilă şi Independentă
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 Spirit se
Contrariază, se războieşte nebună în sine până la o AutoDistrugere. 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, Emanaţie-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 Reîntoarcere a Materiei în Mişcările Originii
Materiei este Legea fundamentală a Materiei. MateriaEnergia este Memorie 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 Mişcărilor 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.
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De aici aşa-zisele Sfârşituri Ciclice ale Lumii, ca Regenerări de Lume. Ca realitate în Sine este un Adevăr, dar nu
în semnificaţia Căderii 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 Arhetipurile Spiritului.
Noi în mod normal avem Somnul, care este Miniatura
Reîntoarcerii Energiilor Corp în Duhul Sufletului, ca
Rememorare-Reînnoire de Energii. De aceea fără Somn
Murim. Dar Somnul după Căderea din Rai este inconştient, nemaiavând Vederea de Suflet. În Somn Vederea de
Minte-Corp se Absoarbe în Mişcările de Duh-Suflet, care
fiind Oarbe devenim Inconştienţi, dar nu Murim.
Aici să înţelegem fenomenul. În Rai era de asemenea
Somn-Odihnă, dar nu Inconştient, căci Sufletul văzânduse pe Sine Vedea Permanent chiar dacă Mintea Corpului
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 Sufletului, altfel Mintea Corpului Uită multe
Mişcări normale, ce se fac dezordine-Boală-Distrugere;
înţelegeţi că Materia Corpului nu este o Substanţă
adevărată, ci o Semi-Substanţă ce se Emană din Mişcările
Adevăratei Substanţe care este doar Substanţa Spirituală
Fiinţială Permanentă şi nu Relativă. Ştiinţa vrea să facă din
Materie o Substanţă de Sine, dar ea în fond nu este decât o
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Semi-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 Corpurile, de unde Nocivitatea Materiei Libere
Anorganice. 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
Anorganice, şi pare că ne Hrănesc, dar ne Intoxică mereu
cu Reziduuri 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 Adevărului. 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.
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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
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
început, când a zis: „Să se facă Lumină”. Mai mult se
interpretează 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 MişcăriVibraţii 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 întrepătrunse unele cu altele, se
Conţin reciproc, se înrudesc şi fac Schimburi Energetice
Permanente, o energie fiind în Mişcare prin Celelalte
Energii, în Potenţare reciprocă. Dezordinea întrepătrunderilor aduce Boala Energetică.
De aici amintirea zisă Astrologică, de Corelaţie a
fiecărei Existenţe cu o Anumită Mişcare de Planetă Astrală
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 Magii
subiective şi negative de Spiritism inferior, sub influenţe
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demonice mascate de pretinse Spirite Bune. Noi stăm
deoparte de teama unei înşelări demonice.
Ce trebuie să ştim noi ca Medicină Isihastă este faptul
real al întrepătrunderii Energetice Cosmice. Se zice că noi
fiecare suntem un Micro-Cosmos, avem întreg Cosmosul
în Miniatură în Corpul nostru. Şi real suntem în Legătură
Energetică cu toate Energiile Cosmice. Noi concret zicem că
Facem Schimburi Energetice Cosmice prin zisa „Hrană
Energetică”.
Noi real ne Hrănim din Lumina Cosmică Îngerească, ne
Hrănim din Materia Naturii şi ne Hrănim din Energia
Mentală Omenească. Şi peste Aceste Trei Hrane este
Hrănirea din Energia Harică Necreată. Toate deranjamentele din Acest Complex de Hrănire Energetică Universală
aduc Boli şi afecţiuni anormale.
Ca Medicină trebuie să ştim cât de cât acest Complex,
ca să putem Interveni în cazurile respective, ca Reordonare.
De aici se vorbeşte despre o Configuraţie Arhetipală Mistică
cu Fiziologia sa tot în semnificaţie Mistică. Aşa OaseleScheletul 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 Mistici, dar în Sens Creştin Harul este mai Adânc,
nu de Origine 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
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Harică Divină fără de care Murim imediat. Respirăm întradevăr şi Oxigen, dar Oxigenul este Atomul de Natură
prin care se Leagă Natura cu Harul la rândul ei.
Noi facem Schimburi-Circuite Energetice întrepătrunse
deodată Cosmice. Aşa Energia Harică Necreată o Inspirăm
prin Nas-Plămân-Inimă şi merge până în Oase unde se
Depune. Oasele sunt Odihna Energetică Harică în Corpul
nostru. Cei cu Păcate grele ce ating direct Harul fac Boli
grele de Oase. De aici Medicina Isihastă, ca Remedii Harice
de folosire a Uleiului Sfinţit, Apei Sfinţite, Anafurei, de
Atingerea Sfintelor Moaşte, de Slujbe Religioase. Readucerea Energiilor Harice este o Terapie Reală, nu simplă
Psiho-Terapie. Prin Sistemul Nervos noi facem Legătura
cu Energiile Îngereşti, zisul Mental Cosmic.
Se zice că Această Energie Mentală Cosmică Intră prin
Vârful Capului, coboară pe Coloana Vertebrală până în
toţi Nervii Corpului, Unindu-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 Zona 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 îmbolnăveşte grav până la moarte, Plumbul
Oprind Energiile Naturii să Intre în Corpul nostru.
Ce Trebuie Menţionat este faptul că Toate Aceste
Energii ce se împletesc, se întâlnesc Toate într-un Loc de
Unire Integrală, în Locul Inimii. 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.
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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 stăpânitor. Apoi un alt Centru inferior ca Sex
Desfrânat, între Pântece şi Cap, care suge Energia
Pântecelui şi totodată Suge şi Energia Nervoasă a Capului
prin Coloana Vertebrală. 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 Cosmice, Integrale.
De aici Metoda Creştină Isihastă de Restabilire a
Centrului Inimii ca Centru de Rai, Uitat după Căderea 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 Inimii.
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 asemenea
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 Restabilire Energetică Integrală, ca
Rugăciunea Mistică Isihastă de Odihnă a Minţii în Duhul
Inimii. Când faceţi Respiraţiile adânci, acele exerciţii de
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Sănătate Respiratorii, Conştientizaţi că Inspiraţi şi Energia
Harică Divină care ajunge până în Oase. Noi ne facem
datoria şi vă punem la dispoziţie toate remediile posibile,
ca să nu vă plângeţi că nu ştiţi cum să vă Tămăduiţi Bolile.

17
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 bază
ale viziunii Creştine asupra Realităţii în general. Temeiul îl
avem în Scriptură, în descoperirile Sfinţilor, ale înţelepţilor
şi chiar ale Ştiinţei.
Noi nu Desacralizăm Taina Creştină cu o zisă GnozăCunoaştere... Dogma Creştină ea însăşi nu se pretinde o
Cunoaştere lipsită de încă alte Revelaţii şi Descoperiri...
Gnoza Creştină este o Veşnică Descoperire prin Sfântul
Duh şi în Limbajul Hristic, fără Desacralizarea Tainei
Absolute, Izvorul Gnozei-Cunoaşterii. 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 Realităţii, 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-Evidenţiere reciprocă, Ştiinţa Sacralizându-se prin Taina Religiei şi Religia Descoperindu-se prin Cunoaşterea Ştiinţei.
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Doar extremiştii le izolează până la contrariere, mutilând Taina Religiei de Descoperirea Ştiinţei şi mutilând
Ştiinţa de Taina 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 Contrarierea dintre Taina Religiei şi Descoperirile Ştiinţei-Cunoaşterii. 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-Moarte.
Aşa Apare Subconştientul, care dă de gândit Ştiinţei.
Încearcă unii să introducă Inconştientul până în Divinitate,
ca o „Zonă” de „Tăcere în Sine”... Ca viziune pur Creştină
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 anterioare 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 Imperfecţiunea este un Adaos Creat de Creaţie, nu de
Realitatea 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
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Perfectă, că nu poate Perfecţiunea să Creeze Imperfecţiunea. Dumnezeu nu Creează o Creaţie de asemenea Incompletă, care apoi se Completează ca Urcare spre Deplinătatea 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 Duhovnicească, Transfigurare în Dumnezeu
fără Transformare în Dumnezeire, ci Participare
Personală-Vie-Răspuns la Convorbirea cu Dumnezeirea.
Creaţia este Plină de Dumnezeire fiind în Spaţiul-Mediul
Dumnezeiesc, având Arhetipurile 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 Creaţie Distinctă de Creator.
Creaţia este Perfectă, căci este ieşită din Mâna Perfecţiunii Absolute, dar Creaţia se Desăvârşeşte-Îndumnezeieşte ca Participare proprie de Creaţie faţă de Creator.
Creaţia nu este doar Întrupare de Limbaj-Cuvânt Dumnezeiesc în Fiinţă-Substanţă de Creaţie obiectivă, ci Creaţia la
rîndul său trebuie să facă Răspunsul Întrupării Limbajului
Răspuns de Creaţie, în Dumnezeire. De aici Marea Taină a
Întrupării Omului în Dumnezeu 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 Creştinismului 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.
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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 „Reîncarnarea Creaţiei în
Dumnezeire”, ce nu se mai pomeneşte în nici o Religie sau
Mistică. Şi totuşi acesta este Creştinismul, Taina „Reîncarnării Creaţiei în Dumnezeire”, peste „Reîncarnarea Dumnezeirii în Creaţie”. Fără „Reîncarnarea 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 Dumnezeire. Plastic Mistica o Numeşte „întrupare în Dumnezeire”,
Transfigurare în Icoană. Icoana este cea mai Mistică Reprezentare a Creştinismului. Fără Icoană toată specificitatea
Creştinismului cade. Icoana nu este Idolul-înlocuitorul de
Dumnezeu, ci este „Reînvierea Creaţiei prin Dumnezeu”,
„întruparea Creaţiei în Dumnezeu”, Reconştientizarea
Creaţiei în Dumnezeu, „Rememorarea Existenţei Creaţiei în
Dumnezeu”.
În Idol Creaţia se Pierde pe Sine şi rămâne doar
Dumnezeu-Idol. În Icoană Creaţia din contră se Suprapersonalizează neamestecat în Personalitatea lui Dumnezeu,
ca dialog reciproc între Dumnezeu şi Creaţie. Icoana este
Reînvierea Dialogului cu Dumnezeu pierdut prin Căderea
din Rai. Icoana este Restabilirea Chipului de Rai. Icoana
este Perfecţiunea-Sănătatea Creaţiei. În Icoană Creaţia nu
se Pierde, îşi Regăseşte Perfecţiunea şi Sănătatea Pierdută
prin Păcat-Boală.
Conştiinţa Perfectă este Icoană. Ruperile de Conştiinţă
sunt Adaosurile Căderii, care creează Fantomele-Duhurile
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Subconştientului, Ruperile-Cioburile Icoanei-Conştiinţei
Sfărâmate. Sfărâmarea Icoanei-Conştiinţei este Iconoclasmul Căderii din Rai, din Perfecţiune în Imperfecţiune,
din Sănătate în Boală. Boala este Sfărâmarea Icoanei
Sănătăţii.
Subconştientul este Sfărâmarea Icoanei Conştientului.
Cioburile Subconştientului vor să se facă ele însele Icoane,
dar ca Idoli. Subconştientul nu Suferă Icoana-ConştiinţaLumina, 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 înlocuieşte 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 Perfecţiunea Dumnezeiască, nu poate Cădea
în Imperfecţiune. Creaţia trebuie mai întâi să Omoare
Perfecţiunea Dumnezeiască, altfel nu poate deveni Imperfecţiune. Păcatul Omorârii este începutul ImperfecţiuniiCăderii din Rai. Uciderea o începe Diavolul-Îngerul Căzut,
care primul Ucide din Conştiinţa sa Iubirea de Dumnezeu
şi aşa din Înger Perfect se face Diavol Imperfect. Imperfect
înseamnă Întuneric-Ucidere-Moarte. Căderea este Păcat
pentru că Ucide prin cea mai Oribilă Ucidere, Ucide pe
însuşi Dumnezeu-Perfecţiunea. De aceea Orice Imperfecţiune 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 noastră Participativă. Aşa apare Subconştientul,
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din Cioburile Conştiinţei Ucigătoare de Dumnezeu. Noi
Creaţia suntem Perfecţiune de Creaţie, dar în Participare
totodată în Dialog 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. Imperfecţiunea 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 Deplină-Absolută.
Creaţia Inventează Imperfecţiunea prin Inventarea MorţiiUciderii Perfecţiunii. Creaţia este Originea 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-Distrugere. Subconştientul este
Visul încă Neîmplinit al Omorârii de Dumnezeu şi al propriei Sinucideri. Aici are dreptate Freud, că Subconştientul
nostru este Libidoul Morţii-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.
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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
experienţă a înlocuirii lui Dumnezeu cu Altceva decât
Dumnezeu. Ne convingem greu că Aceste înlocuiri sunt
Boli şi Moarte. Creaţia iese din Dialogul Perfect cu
Dumnezeu şi Inventează un Dialog Anti-Dumnezeu.
Dialogul fiind Iubirea însăşi, Anti-Dialogul este UraDistrugerea-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 scoatem afară aceşti
şobolani care la Lumina Conştiinţei se topesc 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
Inconştiente 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 Anti-Limbaj pe Întuneric şi Tăcere. Doar prin
Uciderea Conştiinţei 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.
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Sacro-Terapie
Începe Sacro-Terapia Subconştientului, atât de Suflet
cât şi de Energii Corp. Subconştientul de Suflet este
Negativizarea Limbajului pur de Suflet, al Modurilor
directe de Conştiinţă de la Iubire până la Dăruire, ce se fac
Urâtul Limbaj de Ură până la Ucidere. Subconştientul de
Energii Corp este Negativizarea Limbajului Informativ
Energetic până la Desfrâul Simţurilor şi Funcţiilor Organice care îmbolnăvesc apoi toate Organele.
Înfricoşează-te de Ură-Duşmănie-Răutate-Minciună, de
orice Conştiinţă Păcătoasă, căci toate acestea se fac Cuţite
ce se Înfig 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 Omorât, 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 Dumnezeu 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 noastre. De fapt Dumnezeu
Suferă Suferinţa noastră, căci nu poate sta indiferent la
acestea. El nu Suferă în Esenţa Sa, ci Suferă în Noi odată
cu noi, ca Participare cu noi.
Dumnezeu este Tatăl Nostru de Creaţie şi nu poate fi
indiferent. 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
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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
Ascultăm, nu renunţăm la Desfrâul nostru, Îl lovim şi mai
tare pe El, în Nebunia unei Sinucideri oarbe.
Doamne, Auto-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 AutoChinuire. 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
Limbajul Subconştientului
Mistica Isihastă ne-a prilejuit o preocupare pentru
Mistica 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 vorbit
foarte aluziv... Lucrarea noastră este tocmai o încercare de
Mistică a Limbajului, chiar dacă pe mulţi îi contrariază.
Aşa Mistica Isihastă îşi aduce aportul său Ştiinţific chiar.
Isihasmul ne Descoperă că Esenţa Dumnezeiască este
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Limbajul pur de Dumnezeu în Dialog neamestecat cu
Limbajul pur de Creaţie.
Creaţia nu este Limbajul însuşi al lui Dumnezeu, ci un
Limbaj Creat în mod real de Dumnezeu, Capabil totodată
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 Dumnezeiesc sunt Transpuse-Traduse
Creativ totodată în Limbaj pur de Creaţie, Asemănare de
Limbaj Dumnezeiesc dar nu Amestecat cu Fiinţa Dumnezeiască, ci fiecare în Fiinţă Substanţială Proprie. Triadele
de Limbaj Arhetipal (vezi Memoriile unui Isihast, 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 Mistica
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 Inconştient şi Nespiritual, nedemn de Existenţă în Sine. Mişcările Mecanice nu
sunt de fapt un Limbaj, ci un Produs al Limbajului.
Limbaj înseamnă Participare-Dialog Conştient, sau
Informaţie a Unui alt Limbaj Conştient. Doar Spiritul este
Conştiinţă şi Limbaj. Conştiinţa şi Limbajul determină Condiţia de Spirit. Căderea Creaţiei face Ruperea ConştiinţeiLimbajului în Bine-Conştiinţă şi Rău-Inconştienţă.
Creştinismul vine cu Logica Perfecţiunii Absolute.
Inconştientul este o Apariţie odată cu Imperfecţiunea
produsă de Creaţia Căzută din Rai. Subconştientul este
Limbajul în Golul Inconştientului Imperfecţiunii.
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Subconştientul este tocmai Căderea în Imperfecţiune, în
Întunericul Ascunderii de Conştiinţa deplină Perfectă.
Subconştientul fuge de Lumina Conştiinţei, că se topeşte
de Lumină. Psihanaliza aici are dreptate.
Şi ca Medicină Isihastă ne interesează mult Subconştientul, izvorul Limbajului Bolnav şi distrugător. Subconştientul
este o Subterană care oricând te poate Scufunda în Moarte.
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-Acţiunea.
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
Conştiinţă, 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 tocmai Mistica Limbajului pur
de Cuvinte de Conştiinţă, deosebit de Limbajul Haric de
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Energii-Idei-Raţiuni-Prelungiri de Mişcare de Limbaj de
Conştiinţă în Sine.
Noi Creaţia suntem Creaţi pe câte Un Arhetip-Cuvânt
de Logos Dumnezeiesc, care este Supra-Eul-Scânteia de
Limbaj 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 Dumnezeiesc ca Arhetipuri-Scântei Întrupate în Fiinţe-Suflete
Create obiectiv de Dumnezeu, ca Chip de Limbaj Dumnezeiesc. Chipul de Dumnezeu din Creaţie este Chipul de
Limbaj de Dumnezeu, Limbajul Chip fiind Înrudirea
Noastră adevărată cu Dumnezeu, prin care putem
Dialoga-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 Creaţie,
ca Anti-Limbaj totodată de Limbaj Duşmănos faţă de
Dumnezeu. Dumnezeu prin Creaţie Îşi Revarsă Limbajul
Său Dumnezeiesc în Traducere de Limbaj de Creaţie.
Căderea din Rai Inversează Acest Limbaj Arhetipal, care
devine Subconştientul nostru.
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Sacro-Terapie
Zilnic încearcă o Rememorare de Limbaj Arhetipal
Dumnezeiesc, ca Purificare a Subconştientului de Limbajul 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 Suportul şi
fundamentul Sănătăţii tale. Încearcă să Redescoperi 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
Fiinţei 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
Taină din Mine, tot Limbajul Negativ al SubconştientuluiBolii şi al Morţii se va Topi ca Întunericul de Lumină.
Dincolo de Inimă este Sufletul meu în care este CuvântulRostirea Ta. Iisuseeee..... Iisuuuuuuseeeeeee.”

19
Limbajul Negativ al Subconştientului
Noi toţi suntem Un Cuvânt de Logos Hristic în Dialog
reciproc cu o Fiinţă de Creaţie. Doar în Acest Dialog Fiinţa
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 Imperfecţiune este Anti-Dumnezeu.
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Noi Creaţia nu suntem Însuşi Limbajul lui Dumnezeu
cum zic Panteiştii, ci în sens Creştin suntem TranspunereTraducere 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 Dumnezeiesc şi Acest Limbaj se Face
Creatorul Limbajului de Creaţie.
De aceea Evanghelia zice că prin Cuvânt-Limbajul 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 Configuraţia Fiinţei
noastre Sufleteşti ca Eu-Conştiinţă, Duh-Memorie pură de
Conştiinţă, Spirit-Limbaj de Conştiinţă. Sufletul nostru
este Această Monadă Triadică în Sine, Chip de Treime în
Corespondenţă cu Treimea Dumnezeiască, 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 GolulInconştientul alături de Conştientul nostru de Suflet. Iată
cum apare în Conştiinţa noastră şi Zona Inconştienţei, ca
un Adaos al Căderii în Imperfecţiune. Subconştientul apoi
se Configurează în Golul Inconştientului nostru.
Supra-Eul este Arhetipul Eului Nostru, Înlăturarea Sa se
face Anti-Arhetipul Eului nostru. Aşa apare Anti-Limbajul
Subconştientului, în Golul Inconştientului-Despărţirii de
Arhetipul Dumnezeiesc. Cât timp se Rămâne în Arhetipul
Dumnezeiesc ca Supra-Eu, ca Supra-Conştiinţă, Conştiinţa
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noastră nu poate cădea în Imperfecţiune. Omorârea SupraConştiinţei din Conştiinţa noastră aduce drama Inconştientului-Imperfecţiunii. Supra-Eul, Supra-Conştiinţa este
Iubirea Lui Dumnezeu Cea Creatoare de Creaţie şi EulConştiinţa 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 Inconştienţă, Entitatea se face Fărâmiţare etc. Aşa Subconştientul este
Limbajul Anormal după Căderea din Rai. Diavolul inventează însă întâi acest Subconştient Oribil. Ştiinţa noastră
confundă Inconştientul cu un fel de Supra-Conştiinţă
Ancestrală, zis Inconştientul Ancestral, sau Colectiv…
Aici Ştiinţa Intuieşte totuşi un Adevăr, dar amestecat şi
eronat... Inconştientul a Apărut în Golul Supra-Conştientului nostru. Acest Supra-Conştient de fapt nu este
Distrus, căci nu se poate Distruge fiind Dumnezeiesc în
Sine, dar este Acoperit. Acest Supra-Conştient este Chipul
de Dumnezeu din Sufletul nostru. Acest Supra-Conştient
aparent Anihilat se Evidenţiază deseori, Străpunge Masca
Inconştientului şi aşa noi avem posibilitatea depăşirii
Inconştientului.
În Golul Inconştientului este de fapt Supra-Conştientul
Deplin cu toate Arhetipurile Supra-Conştiinţei. Aici îşi au
obârşia Misticile Meditative-Contemplative, ca Adâncirea
într-un Aparent Gol şi Inconştient, care Descoperă însă
110

Deplinul unui Transcendent Dincolo de toate Celelalte
aparenţe. La fel şi Psihologia 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 Vede pe Sine, ci se Ascunde în Sine.
De aici Specificul Misticii 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 Activ, de Împărtăşire-OdihnăTransfigurare 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
Transcendental. Pare ceva de nemaiauzit. Este o Mistică a
Exteriorului tot aşa de Mistică, adâncă, cum este şi cea de
Interior.
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Isihasmul Descoperă Mistica Formei-Persoanei-Vederii
la Faţă-Dialogului-Transfigurării, fără Absorbirea Monologală a Unui Interior Total şi anihilator al Exteriorului. Cine
nu Înţelege Mistica Egalităţii Exteriorului cu Interiorul, nu
va pricepe niciodată ce este în Sine Mistica Isihastă. SupraEul, Supra-Conştiinţa nu este Interiorul, ci tocmai Exteriorul, Supra-Forma, Supra-Cauza.
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.
După Cădere, dându-se la o parte tocmai Supra-Forma,
Supra-Eul, pierdem Logica adevărată şi facem Polarizarea
dintre Formă şi Conţinut, Raportarea Duală, ruperea
Raportării Trinitare cea adevărată. Să Înţelegem bine aceste
probleme adânci, ca să putem descifra Complicaţiile
Realităţii noastre după Căderea din Rai. Limbajul nostru
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 Limbajului 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
mare ca zisa Libertate-Alegere. Noi am Ales în locul
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Supra-Conştiinţei tocmai Inconştienţa în care ne credem
Liberi 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
Multiple de Perfecţiuni. Alegerea este înlocuirea SupraConştiinţei 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 Nesfârşitul Perfecţiunii. Alegerea este o AntiConştiinţă care Omoară întâi Supra-Conştiinţa, ca să poată
deveni Libertatea 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 Alternative. În Perfecţiune nu există Alternative, ci
Moduri Egale şi Necontrare de nesfârşită transpunere tot
ca Perfecţiune. Omorârea Supra-Conştiinţei ne aduce nouă
Anti-Conştiinţa 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 Imperfecţiunea... 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 Perfecţiunii. 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 Sănătatea-Perfecţiunea ca Esenţă, dar ca
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Supra-Conştiinţă, altfel cădem în Alegerea dramatică a
Inconştientului şi Subconştientului pline de toate fiarele
sălbatice ce se devorează reciproc. În noi înşine creăm
Jungla Morţii.
Dumnezeu ne Creează ca Suflet cu Supra-Conştiinţa
Capabilă de Stăpânire a Inconştienţei şi Subconştientului
nostru, dar trebuie să Activăm real cu Această SupraConştiinţă. Noi Venim în Lume cu Supra-Conştiinţa
Mântuirii Părinţilor Noştri şi ne facem Reali Mântuitori
dacă ne Menţinem în Supra-Conştiinţa esenţială Fiinţei
noastre. Noi Merităm să Trăim doar dacă avem Acest
Destin de Supra-Conştiinţă a Mântuirii şi Însănătoşirii de
Creaţie generală şi în Întrepătrundere Universală.
La naştere Sufletul 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 SupraConştiinţă Dumnezeiască 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.
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 Egoism,
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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 ceara.
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
Conştiinţă 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
Păcătoase, căci se fac Memorii Energetice Ucigătoare. Nu
lăsa aceşti Microbi să te Infecteze. Muzica Agitată-Bâţâită
este cea mai mare Otravă pentru Simţurile noastre.
Memoria Minţii este Gândul, iar Memoria Simţirii este
Sufletul şi Memoria Organelor este Pipăitul.
Nu admite Vibraţii Rele în Simţire şi nici PipăiriApropieri de Organele care ne Îmbolnăvesc apoi. Este un
desfrâu cu Mintea, un desfrâu cu Simţirea şi un desfrâu cu
Organele. Desfrâul este Momeala Căderii noastre în Boală
şi Moarte. Pomul 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 Moştenite
de la Părinţi sunt tot Subconştientul nostru. Prin Supraconştiinţa de Dumnezeu şi Suflet le putem Şterge.
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Noi ne Naştem cu Menirea de a Şterge Aceste Păcate, ca
Destin Mesianic-Hristic. Fiecare dintre noi este Un
Asemănător de Hristos. Cine Fuge de Menirea Hristică nu
Merită să Trăiască Învierea Veşnică, ci Iadul Veşnic. Nu te
Speria de Crucea Suferinţei, Poartă-o cu Demnitate căci ai
toate Puterile să o Duci până la Înviere-Sănătatea Veşnică.
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 Veşnic.
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 negăm şi Iadul
este Împărăţia Morţii celor ce nu Vor Sănătatea 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
Configuraţia Generală
După ce aţi trecut cu atenţie prin Relatarea noastră
despre Isihasm, acum puteţi să aveţi o privire Integrală
asupra Realităţii, în Viziunea noastră. O redăm Schematic,
ca să uşurăm Înţelegerea celor Trei Sisteme de Boli ale
Medicinii Isihaste.
Toţi ne întreabă pe ce bază facem noi „Aceste Afirmaţii”...
Noi nu facem Invenţii teosofice, cum ne acuză unii, ci
pornim de la constatările obiective ale Experienţelor
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Duhovniceşti deja Consemnate de către Sfinţii Părinţi în
Scrierile lor. Sfântul Nicodim Aghioritul este cel mai
elocvent prin scrierile sale celebre Războiul Nevăzut şi Paza
celor Cinci Simţiri. Şi în Filocalie se vorbeşte despre 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 Lucrare de
Însănătoşire a Întregii noastre Realităţi.
S-a văzut că în Viziunea Creştină Cunoaşterea şi Ştiinţa
sunt Descoperiri ale Tainei, fără Desacralizare ci din contră
ca „Ritual de Cântare a Tainei”. Ştiinţa în Sens Creştin este
„Ritualul de Descoperire a Tainei” Dincolo de Materia-Corp.
Legile Fizico-Chimice sunt Ritualul Haric din Materie,
Ritualul Raţiunilor Divine Creatoare. Cunoaşterea în
Viziunea 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
Tainei, ci o „Cântare-Slujbă Rituală a Tainei Liturghiei
Dumnezeieşti, ca Împărtăşire din Taina Dumnezeiască”.
Aşa noi considerăm că şi Ştiinţa Laică are în sine
Descoperiri de Taină, care trebuie apoi Sacralizate în
„Ritualul 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...
Religia este Taina în Sine şi Ştiinţa-Cunoaşterea este
„Ritualul-Cântarea Descoperirii Tainei”. Un Creştin vede
în Ştiinţă Taina lui Dumnezeu Descoperită în Lume, ca
Împărtăşire 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
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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 Pierdută. Religia nu
trebuie să Omoare Ştiinţa, iar Ştiinţa nu trebuie 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
„Convorbire” 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
Sacrului. O Ştiinţă ca „Ritual-Cântare de Taină” este o
Adevărată Ştiinţă Coexistentă cu Religia şi în raport de
Transfigurare 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 neamestecată 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 deformatoare şi falsificatoare atât ale Tainei
cât şi ale Ştiinţei.
Concretizăm astfel schematic Configuraţia generală a
Existenţei, care este: Dumnezeu şi Creaţie.
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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
– Corp Creat, Corespondenţa Harului şi totodată a
Sufletului 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, Supracauza Creată – Putere.
– Faţă – Duh – Memorie-Mişcare – Forma Spirituală –
Sentimentul Sufletesc.
– Asemănare – Spirit – Limbaj – Conţinutul Spiritual –
Modurile de Conştiinţă.
Subconştientul de Suflet apoi ca Inversare-Negativizare
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 – Individualitatea
– Voinţa energetică
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– Forma energetică – Energia Vibratorie – Simţirea individuală.
– Manifestarea – Energia Acumulativă-Organică –
Organele 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: Supraconştient, Supra-Eu de Cuvânt, Logos, ca Psihic Arhetip
Creator, Glasul lui Dumnezeu din Suflet, apoi EulConştiinţă de Suflet ca Eu Personal Fiinţial, Psihicul în
Sine, 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 TrupCorp, noi suntem O Unitate în Acest Complex de Deschideri deodată neamestecat, nu suntem Părţi disparate şi
adăugate Evolutiv succesiv. Sufletul este Unul în Trei
Deschideri de Sine şi Corpul este Unul în Trei Deschideri
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
Unitate-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 Întrepătrundere. Noi după Căderea
din Rai Orbim cu Psihicul pur de Suflet şi nu mai avem
Legătura Conştientă cu Supra-Eul Dumnezeiesc din
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Adâncul Fiinţei noastre, rămânând doar cu un Mental de
Corp mai concret. Dar ca Realitate, 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 Configurează 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
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 Deosebire-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. Cuvintele 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
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v-o prezentăm. Altfel nu ne puteţi urmări sau ne răstălmăciţi, 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
felul nostru de Logică şi al dumneavoastră.
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 despărţit
de propriul Suflet şi aşa ai rămas doar un Inferior Ego
Mental într-un Corp Egoist şi Păcătos-Bolnav. Boala este
Lipsa şi duşmănia dintre Aceste „Euri” din tine. Restabileşte Prietenia şi Convorbirea din Tine şi vei vedea ce
schimbare în bine se va face.
Se începe de la Recâştigarea Supra-Eului Dumnezeiesc
din noi, a Conştiinţei din Adâncul Conştiinţei noastre.
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
Iubirea de Dumnezeu, la Conştiinţa de Bine şi Sănătate.
Încearcă unii o Morală fără Dumnezeu, doar printr-o
Stimulare de Valori proprii, dar aceasta este un Surogat, o
artificialitate fără rezultate obiective, doar o Iluzie de sine.
122

Zilnic încearcă o Reîntâlnire cu Dumnezeu prin
Reamintirea 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 Redescoperim tocmai Originea Glasului Dumnezeiesc din Noi.
Strigă din Adâncul Fiinţei tale: Iisuse, Iisuseeeeeee. Iisuseeeee...
şi Ascultă apoi şi iar Strigă şi iar Ascultă, până 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 Cuvântului 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 Hristice. 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.
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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, învredniceşte-ne şi pe noi de Învierea
Veşnică prin Rostirea Ta din Adâncul Fiinţei noastre!

21
Împletirile Energetice din Corpul Nostru
Bolile Corpului nostru sunt boli de Energii proprii şi
boli de Energii de Mediu care se întrepătrund cu Energiile
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 Experimentate. Vieţile Sfinţilor Isihaşti ne descoperă
nouă Fenomene Miraculoase, care pot fi apoi confirmate şi
de către Ştiinţă 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 neîntemeiate...
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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 Supradimensionat. 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 Asemănătoare Stării de Rai în care Sufletul este Exteriorul Corpului
şi Corpul este Interiorul Sufletului. În Rai se zice că întâi
se Vedea Sufletul ca Realitate de bază şi mai Puternică 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 contrariază
afirmaţiile unor Sfinţi când zic că Văd Sufletul ca şi pe
Corp, real şi obiectiv. Este cu adevărat această Vedere de
Suflet ca Substanţă Fiinţială care nu seamănă cu Substanţa
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
Trupeşti să Vadă, dar datorită Vederii de Suflet ei văd
totodată 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 Ocultiştii
ar trebui să ia în vedere şi Stările Mistice pur Creştine, care
au un Specific deosebit şi le-ar putea da unele lămuriri
asupra Paranormalului şi fenomenelor zise Oculte. Corpul
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nu este Capabil de Paranormaluri Spirituale, ci doar
Mentale, tot corporale. Aici Ştiinţa are şi ea dreptatea ei.
Sufletul când se Trezeşte îşi Exteriorizează Adevăratul
Paranormal care Paranormalizează Corpul şi dă Impresia
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
speculaţii, până la o adevărată Magie Astrologică. Noi nu
ne amestecăm în aceste păreri, facem consemnări doar,
pentru 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 Sufletului
nostru;
– Energii de moştenire de la Părinţi, zisa energie
Karmică-genetică;
– Energii de Mediu de Creaţie, energii îngereşti şi de
Natură;
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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 Corpului nostru, după cum se emană Energia Harică din
Fiinţa 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 rămâne în Inimă şi Sânge ca energie Vitală,
alta se Urcă în sus spre Cap-Creier ca energie InformaticăNervoasă şi alta Coboară în jos în Pântece ca energie
Acumulativă în Organele Corpului. De fapt s-a văzut cum
ia Naştere Fătul în Pântecele Mamei (vezi capitolul Cum ne
Naştem), 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 Piele, de unde se întoarce
înapoi prin Nervi, pe Coloana Vertebrală până în Creier şi
din Creier înapoi spre Frunte-Gât-Piept-Inimă. Acesta este
Circuitul Energiei Informatice. Energia Vitală se opreşte în
Inimă şi trece în Sânge şi prin acesta în tot Corpul de unde
tot prin Sânge se Întoarce în Inimă. Energia Acumulativă
din dreptul Inimii coboară în jos spre Pântece, de la Inimă
spre centrul Gastric-Intestinal şi de aici în Organele
interne. Apoi este întrepătrunderea cu Energiile Cosmice,
care intră în Corpul nostru prin Vârful Capului pe
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Coloana Vertebrală. Prin Centrul Buricului se spune că
Intră Energia Naturii, iar prin Frunte intră energia MentalIntelectuală Informatică Omenească. Circuitul normal al
Energiilor s-a văzut că este de la Inimă ca Centru şi în Trei
Deschideri, cu Reîntoarcerea tot în Inimă.
După Căderea din Rai apar Deranjamentele de Circuit
care se fac un Adaus de Fire Păcătoasă în Corpul nostru.
Energia Nervoasă din Cap coboară pe Coloana Vertebrală
şi este Furată în mare de Centrul Sex de la baza Coloanei,
trecând mai puţin în celelalte Organe.
De asemenea, Energia Cosmică este Furată tot de
centrul Sex şi prea puţin lăsată să se depoziteze în Creier
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 Informativului 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 Amplifică Centrul Sex care
se face Centrul Orientărilor tuturor energiilor Corpului
nostru. De aici Memoria Şarpelui-Diavolului din Pomul
Căderii din Rai se face Şarpele Energetic din Centrul
Ultimei Vertebre a Coloanei Vertebrale.
Păcatul din Rai este şi o Cădere Energetică, o
Răsturnare-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
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Centrul 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 Energetic
al Corpului nostru.
Dacă Energiile Nervoase nu se mai Purifică în Centrul
Inimii şi nu se Reînnoiesc, nu îşi mai Rememorează
Informaticul pur de Inimă-Duh, de unde formarea unui
Sistem Nervos şi Mental Rupt de Integralitatea Corpului şi
fără adevăratul Informatic, fără multe Memorii ce tot mai
mult se Uită, nemaifăcându-se Rememorarea în Duhul
Inimii de Dincolo de Inimă.
De aici Efectele 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 Organelor 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 Informatic adevărat, 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
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Limbajului Sufletului nostru, care astfel face Legătura cu
Memoriile şi Limbajul Energetic al Corpului nostru. Prin
Centrul Inimii este Legătura şi întrepătrunderea dintre
Suflet şi Corp. Neunitatea 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
oleacă de Descifrare în acest complex, ca să ştim cum
Lucrează marele nostru Duşman, Păcatul-Boala chip de
Diavol, chip de Anti-Dumnezeu şi Anti-Perfecţiune.
Despre Subconştientul Energetic vom vorbi la capitolul în
care vom trata Bolile Nervoase.
Sacro-Terapie
Fă o Recunoaştere personală a Circuitelor Energetice
din Corp. Vezi în ce măsură mai este o Legătură cu Centrul
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 Memoriile 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 apoi
se face Ruptura cu Trupul. Doar după încetarea Centrului
Inimii apare zisa Moarte.
130

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 vremea când cu greu mai poţi
face ceva. Ai milă de tine. Circuitele 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 noastră. 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 întrepătrundere cu Ritmurile
Energetice şi Arhetipurile de Memorii 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 Ritualurile 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
exclusivitate, ca Rememorare a celor Sfinte. Acestea sunt
în Legătură cu Arhetipurile Transcendentale, Cele Şapte
Duhuri, Cele şapte Daruri ale Sfântului Duh etc. Fără
respectarea acestor Ritmuri facem Rupturi informative şi
energetice cu repercusiuni grave de Boală şi dereglări
Psihice. Reintră în Ordinea Firească a Realităţii şi vei
deveni Sănătos şi înţelept şi Credincios şi adevărat Fiu de
Creaţie al lui Dumnezeu.
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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, afectarea
directă a Conştiinţei Eu, apoi ca Mişcare, afectarea directă
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 Suflet, Boli de
Comuniune ca Neputinţă de Comuniune, lipsă de Dialog
cu alţii, Izolare şi închidere în Sine, afecţiuni directe şi
grave care confirmă o Boală Psihică-Sufletească; iar apoi
Boli de Limbaj-Spirit de Suflet, ca Boli în complexul Contrarierii-Ascunderii, Nerecunoaşterii şi lipsei de Comunicare, acea Dezinformare de Suflet care rupe legătura cu
Eul-Conştiinţa, până la Subconştientul Inversat 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 corespondenţă
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 Informa132

tive Energetice ce dau Disfuncţii Organice până la Hiperfuncţii sau Hipofuncţii. În această categorie intră 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 corespondenţă cu Bolile de Mişcare-Memorie Duh de Suflet. Aici
intră Bolile de Inimă şi Sânge şi bolile de circuit energetic
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
Starea de Boală Totodată de Suflet şi de Corp, ne dă
posibilitatea să intervenim deodată în Dublă Terapie.
Esenţa Realităţii 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
Desacralizat-Imperfect. Căderea din Limbajul Sacru este
Căderea 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. Caracterele noastre după Căderea din Rai sunt în raport cu
Predominanţa afecţiunii respective. Unii suntem caractere
Nervoase, alţii caractere Colerice-Energetice şi alţii
caractere de Degenerare Organică-Fizică. Aşa se zice că de
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la Adam ca Istorie, Omenirea se configurează ca RaseCaractere după aceste direcţii de amplificare a Căderii.
Ştiinţa a Uitat de Căderea din Rai şi de direcţiile de
Degenerare a Creaţiei, de aceea interpretează ca Evoluţie
şi Devenire Istoria. Oamenii au o Istorie de Decăderi şi
Civilizaţii, Natura are o Istorie de Fărâmiţare-Explozii şi
formări Planetare, şi aşa Creaţia după Căderea din Rai
Involuează 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 configura
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 noastre.
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 confirma
aceasta. Rasa Galbenă va Reveni la Memoriile Uitate de
Conştiinţă iar Rasa Albă şi Roşie va Reveni la Limbajul
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Adevărat. Istoria este Lupta dintre Involuţie şi Revenire,
dintre Destructurare şi Restructurare. Căderea din Rai este
Destructurarea şi Restabilirea Hristică este Restructurarea.
La fel Boala este Destructurarea noastră începând din
Suflet până în Energiile Corpului. Revenirea la Sănătate
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.
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
„Restructurare”. Vezi ca Suflet ce deficienţe ai în predominanţă, ca Eu-Conştiinţă, ca Iubire sau Ură. Ca DuhMemorie, ca Dragoste sau Duşmănie-Ucidere. Ca SpiritLimbaj, ca Dăruire sau Egoism feroce.
Nu glumi cu propria ta realitate. Dacă vrei mai multe
amănunte studiază şi alte cărţi de specialitate, religioasefilosofice, 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 EgoVoinţă Slabă sau Sistem Nervos deficitar; ca Vitalitate
energetică în general; sau ca Forţe Funcţionale ale
Organelor în general. Pune-ţi diagnosticul singur sau mai
consultă-te şi cu alţii, ca să ştii în ce direcţie să începi mai
serios Tratamentul atât Sufletesc cât şi Corporal. Nu
amâna deloc, timpul este scurt şi scump.
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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 înţelegem 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
Isihaste. Ca Medicină Isihastă, noi nu vrem o Invenţie,
încercăm o Descifrare a Medicinii în general ca Medicină
Integrală Suflet şi Corp în continuă Corespondenţă şi
Legătură 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 Unitate 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 corespondenţă cu Bolile Informaţionale-Mentale din Corp ca boli
Nervoase în general. Sunt un Complex de Boli care
afectează tocmai Eul Personal şi Egoul Individual pînă la
deranjamentele Nervoase din tot Sistemul nostru Nervos,
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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 Mental
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 nervoase. 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 energetice
Vitale de Corp. Sunt un complex de Boli care afectează
Activitatea şi Mişcarea în general, atât ca Suflet cât şi
Energetic Corporal. Aici se încadrează bolile de Vitalitate
Organică în analogie cu bolile de Activitate SufleteascăSpirituală. Cei ce nu au Activitate Sufletească-Spirituală
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.
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3) Boli ale Spiritului-Limbajului de Suflet cu tot complexul Sufletesc în corespondenţă cu Bolile de Funcţionalitate-Limbaj direct de Organe Corporale. Aici intră
toate Bolile Interne ale Organelor Fizice, de la simple
Disfuncţii până la Leziunile anatomice.
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
activităţi 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
fiecare Sistem în parte. Recitiţi însă cu atenţie cele scrise
mai înainte, ca să înţelegeţi semnificaţiile Viziunii noastre,
altfel faceţi multe confuzii şi Reinterpretări eronate. Nu
încercaţi să priviţi prin prejudecăţile dumneavoastră, siliţivă să Intraţi şi în Logica noastră şi doar aşa veţi pricepe
ceea ce dorim noi să vă arătăm, pentru Sănătate şi
Alinarea Suferinţelor pe care le aveţi.
Sacro-Terapie
Vezi în ce Sistem de Boli te încadrezi cel mai mult. Ia
măsuri urgente şi începe cu sinceritate şi seriozitate SacroTerapia 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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Bolile de Sistem Mental-Nervos
Corpul nostru este Un Complex Energetic într-o Individualitate 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 Genelor
Celulare,
– Energie Cosmică îngerească, ce Pătrunde prin Cap,
– Energii de Natură, ce pătrund prin zona Ombilicală.
S-a vorbit anterior despre Circuitul Energetic al Corpului. 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
rămâne Energia Vitală care se împleteşte cu Energiile
Harice şi în Inimă totodată se Reîntorc toate Energiile.
Inima este Centrul Cosmic Integral. În Jos este Energia
Acumulatorie-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
importanţă înţelegerea Acestor Centre Energetice. După
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Căderea din Rai se Rup unele de altele şi se fac Duşmane
până la Distrugere reciprocă. Unele Mistici vorbesc despre
Plexuri-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 Singur 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 amestecate. Altfel Corpul se distruge. Limbajul Mental Energetic este Conştiinţa Energetică. Limbajul Vital-Senzitiv
Energetic este Memoria în Mişcare a Mentalului energetic.
Limbajul energetic Fizic este Concretizarea Mentalului,
Organele-Materia fiind Obiectivizarea atât a Informaticului, cât şi a Senzitivului. Deci nu se poate Vorbi despre
un Mental-Informaţional fără o Memorie de Mişcare şi
fără un Limbaj concret organic.
Aici se fac nişte confuzii groaznice. De obicei, se
Confundă Mentalul cu însăşi 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 Conştiinţă, Corespondenţă-Informaţie de
Mişcare de Conştiinţă, de unde Lipsa de Conştiinţă din
Informaţiile-Mentalul Mecanic fără Suflet.
Mentalul, Senzitivul şi Organicul sunt Treimea Unică a
Energeticului. Aici Ştiinţa gândeşte bine. Informaticul,
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Senzitivul şi Organicul sunt Deodată, lipsa unuia distrugând pe celelalte. Dar Ştiinţa face greşeala că pune întâi
Organul, apoi Senzitivul şi apoi Informaticul ca efect al
acestora. De aici Psihologia Mecanicistă, 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 Sufletul, ci cu Mişcările Spirituale
ale Sufletului. Aşa Corpul este Substanţă Energetică de
Informaţii de Mişcări Spirituale, de Raţiuni de Suflet.
Mentalul este Informaticul Raţional. Raţiunea este Fragment de Mişcare de Conştiinţă, 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 despărţire de Sufletul Conştiinţă în Sine.
Deci Treimea Corpului este Treimea Energetică:
Mental, Senzitiv, Organic. Acestea nu sunt Trei Corpuri
independente cum zic Ocultiştii, 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 Informaţionalul 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 Ruperile
dintre cele Trei Moduri Energetice ale Unicului Corp
propriu zis. Aşa Ocultiştii au şi ei dreptatea lor, dar nu ca
Dogmă de afirmaţia realităţii.
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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 asemenea, fiecare tinzând să Anihileze sau
să subordoneze pe celelalte. În mod normal nu este anihilare sau subordonare, ci Împletire Egală, neamestecată,
întrepătrunsă.
Ocultiştii vorbesc despre Dedublări ale celor Trei
Corpuri-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
Delimitarea Sufletului Duh de Corpul Energetic în general.
Noi după Cădere Orbind cu Sufletul şi nemaiavând
Experienţa directă a Sufletului, îl Confundăm cu Iluzivul
Mental, 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 Sufletului. 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-Nervoase, ca Medicină Isihastă trebuie făcută puţină Ordine şi Descifrare în
multitudinea de teorii şi păreri interpretative, altfel cădem
şi noi în alte confuzii şi erori. Ca Medicină 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 Psiho-Energetice
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nu sunt Scara de Evoluţie-Urcare Energetică, ci configuraţie normală energetică.
În cele anterioare noi am încercat să descifrăm complexul general al realităţii. Despre Suflet vorbesc Religia,
Mistica şi Filosofia-Metafizica. Despre Corp vorbesc
Ştiinţa în general şi Medicina în special. Spiritualiştii văd
esenţa noastră în Minte şi Raţiuni, iar ceilalţi o văd în
Materialitatea Corpului.
Ca Medicină Isihastă trebuie să avem Imaginea clară a
noastră, de Suflet Substanţă Spirituală-Conştiinţă în sine şi
de Corp-Substanţă energetică în sine. Noi suntem Unitate
Suflet-Corp. Nu sunt Două Realităţi contrare, ci două
Deschideri ale Unei Singure Unităţi. 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 fixăm bine termenii. Sufletul este O Unitate-EntitateMonadă Triadică în sine, cu Trei Ochi de Suflet, Ochi de
Eu-Conştiinţă, Ochi de Duh-Memorie, Ochi de SpiritLimbaj 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 Ochiului 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.
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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 vede ca Energii Corp.
Sufletul are cei Trei Ochi menţionaţi mai sus. Corpul
are de asemenea Trei Ochi. Este interesant 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 InformativăMentală are Ochiul Minţii. Energia Vibratorie-Vitală are
Ochiul Senzaţiei şi Energia Acumulativă 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 Minţii. 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 ramură 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
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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 includ
Bolile de Creier şi de toţi Nervii Corpului, bolile de Ochi şi
Bolile de Limbaj, şi mai larg, bolile Minţii în legătură cu
bolile Conştiinţei de Suflet. Informaticul nostru este în tot
Corpul nostru, până în Atomii Celulelor. Mintea 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 Organe. 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 Autonomie de
sine, deşi limitată, putând funcţiona fără Comanda directă
a Creierului, deşi în Creier se reflectă aceasta.
În Somn Organele funcţionează fără comanda directă 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 „Semi-Psihisme” în
diferite Organe. Se poate Gândi prin Burtă, poţi avea
Fantome în diferite Organe, poţi intra într-o adevărată
Magie a Mentalului fiecărui Organ. De aici pericolul unor
Practici Magice-Oculte pe Organe. Sistemul Yoga este o
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Ştiinţă a Mentalului pe Informaticul Organelor, care dacă
nu este bine dirijat şi controlat se cade într-o adevărată
Psihopatie a Organelor, în aşa zisa Nebunie a Organelor
care-şi declanşează propriul „Psihism” fără Mintea Centrală de Creier sau de Conştiinţă. Fenomenele Paranormale din diferite Organe sunt un astfel de Psihism
Organic Dedublat-Desprins de Psihismul Central.
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
propriul Centru Mental, fără dirijarea Mentalului propriu
zis general, de unde Psihismele Organice independente.
Stomacul 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
Dezmembrare Psihică-Mentală. Bolile Minţii nu sunt doar
ale Creierului sau doar ale Nervilor, ci şi ale Minţii de
Interior a Fiecărui Organ în parte. Fiecare Organ este Un
Creier 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 energetic, acest Chimism
urmând să facă apoi Reechilibrarea, de unde Visul Medicamentelor Chimice ca Miracol de Tratament. Este real şi
un complex Chimic-energetic, dar acesta 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
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complexul de Memorii ale Informaticului prim. Chimismul
nu produce Informaticul niciodată, că este Memorie de
Informatic, 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 Psihic 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.
Sacro-Terapie
Concretizează tot mai clar propria Realitate. Noi
suntem 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 energetică, ca o Aură de Suflet, ca un Har de Creaţie. Sufletul
are Trei Ochi de Suflet, Conştiinţă, Memorie-Duh şi
Cuvânt-Gândire-Spirit. Aceşti Trei Ochi de Suflet se
prelungesc în Ochii de Corp. Ochiul Conştiinţă se face
Ochi Minte în Corp. Ochiul Duh-Memorie se face Ochiul
Simţirilor 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 MentaluluiMinţii şi de Nervi sunt astfel Boli ale Energiei-Informatice,
în corespondenţă directă cu Bolile de Conştiinţă din Suflet.
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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 nervos 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 Gândurile Minţii. Gândurile sunt Firele Nervoase de Minte.
Informaţiile Mentale sunt Gândurile-Raţiunile.
În Conştiinţa 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 Conştiinţei. Conştiinţa are Gândire prin Iubire,
de aceea Gândirea Sufletului este Iubirea. Bolile de Conştiinţă de Suflet sunt Boli ale Iubirii-Gândirii-Minţii de
Suflet. Conştiinţa 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,
Răceală, 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 Creier are Nervi
Organici pe baza Gândurilor-Nervilor Informaţionali.
Fiecare Nerv este Un Gând Organic. Creierul prin Gândurile Minţii este ca Funcţionalitate. Creierul este o Maşină
Organică pe baza Mişcării Gândurilor-Informaţiilor Mentale.
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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 tocmai datorită acestei
corespondenţe. Gândurile Minţii sunt baza Chimismului
de Creier. Chimismul Energiilor Materiei 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
Suflet şi Minte-Creier-Nervi ca Trup-Corp. Bolile Nervoase
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 PsihoEnergetice de bază: Centrul Inimii, Centrul Creier şi
Centrul Pântece. Centrul Inimii este Centrul Psiho-Energiilor 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 Acumulatorii în Pântece. Tot în
Centrul Inimii se întorc Energiile care apoi se Reînnoiesc
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în Mişcările Sufletului. Deci Centrul 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 Isihastă Centrul Creier
nu este cel mai de bază, de aceea ca Tratament al Bolilor
Psiho-Mentale se caută Corelaţionarea cu Centrul Inimii.

25
Paranormalul
Se tot vorbeşte despre Paranormal, Parapsihologie şi
alte fenomene de care Ştiinţa se împiedică şi nu dă
explicaţii. Şi în Medicină Paranormalul este de mare
importanţă. Ca Medicină Isihastă facem şi noi câteva precizări. S-a relatat că Realitatea este în Dublă Deschidere, ca
Fiinţă-Suflet şi Energii Corp. Am insistat mult pe
delimitarea celor Două, nu ca despărţire, ci ca Identificare
a lor. În viziunea Isihastă Paranormalul este Sufletul, Acea
Realitate Peste Energiile Corp. Dar şi Corpul este Un Viu
Energetic. 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
Paranormalul este Amestecul Sufletului în Energii, sau
este tot Energie în manifestări miraculoase.
După Căderea din Rai Corpul îşi arogă Independenţa
până la înlocuirea Sufletului 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,
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peste Magia Mentalului Energetic al Corpului. Se încearcă
o Psihizare forţată a Mentalului Corp.
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 Informaţia, ci Chimia materiei. Extremismul Psihologiei este şi
el un extremism neluat în serios de cei cu adevărat Serioşi.
Ca viziune Isihastă Materia Energetică este Emanaţia
Mişcărilor de Suflet, care au Informaţia Spiritului şi
această Informaţie se face Scheletul apoi al Chimismului
energetic. Materia este o Configuraţie energetică pe Reţeaua
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
Energii, 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 Arhetipal care apoi se Prelungeşte şi configurează de fapt Limbajul de Energii. Limbajul Energetic
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este astfel direct în Corespondenţă cu Limbajul de Suflet.
Unii consideră Limbajul Energetic ca însuşi Limbajul
Sufletului, ca Manifestare de Suflet, ca şi cum Sufletul ar fi
Incapabil să aibă în Sine un Limbaj propriu şi pur de
Suflet.
Ca Isihasm, este o Insultă la adresa Sufletului să fie aşa
de Incomplet, 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 Limbajul, 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, incapabilă de Moduri de Conştiinţă în ea însăşi,
având Nevoie de o Iluzie de Limbaj şi Mişcare care este
totodată complet 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
Chimismul Materiei. Limbajul este Preexistent Chimismului, Informaţia este Preexistentă Vibraţiei şi Masei
Fizice. Legile Chimice sunt în fapt Informaţiile-Raţiunile
deja existente ce se traduc apoi ca Legi Chimice. De aceea
dacă este Un Limbaj de Suflet preexistent Limbajului
Energetic, Evoluţia şi Devenirea nu mai au nici un temei.
Negarea Limbajului de Suflet în Sine este posibilitatea
Evoluţiei unui Limbaj Energetic propriu şi independent de
Suflet, 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 Sufletul este Ambiguu, doar un
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Principiu fără Limbaj şi Sine, fără capacitate de Mişcare în
Sine, atunci Paranormalul 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 Energetic. Să vedem schematic
cum este Mecanismul Paranormalului 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 subtile,
cum văd unii Aura Corpului... Cel mai Mistic fenomen
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, este Duh-Memorie-Vedere şi este Spirit-Vorbire.
În altă modalitate Sufletul este astfel Vedere-Conştiinţă,
Privire-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 Eului
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Conştiinţei, ca Ego de Corp. Apoi ca Simţire-Memorie de
Minte, Privire de Minte şi ca Ochi de Cap ca Identificare
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 Paranormalului ca
viziune Isihastă. Ochiul de Cap Obişnuit Vede Formele
Obiectelor, Vedere care însă este în corespondenţă 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
anihileze 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 Paranormale se face o Reîntoarcere către
Starea de Rai când Sufletul 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 coexistenţa cu cea de Corp. La fel dacă
se Trezeşte Privirea-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 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 Paranormalul din Mintea sa de Corp. Aici este Decăderea noastră
teribilă după Căderea din Rai. Cu Sufletul Orbim, iar
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Corpul se face el însuşi o Proprie Fărâmiţare. Aşa în
Corpul nostru, care în fond este Treimea Minte-SimţireOrgane, se fac Ruperi de aşa-zise nivele, Mintea Separată,
Simţirea Separată şi Organele la fel. Ca realitate Corpul
este Informaţie-Minte, Simţire-Vitalitate şi Organe Funcţiuni.
Aici are dreptate Ştiinţa, care spune că suntem CreierMinte, Simţire şi Organe.
Noi facem o Compensaţie de Suflet ca Minte. Aici trebuie
înţeles clar. Mintea-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 Mecanică, o Manifestare Mentală Robotică, fără
Conştiinţa în Sine care este doar Suflet.
În Boli, Ruperea Mentalului Mecanic de Corp de
Conştiinţa Suflet aduce tulburări de Conştiinţă în Creierul
nostru până la Ramolire şi Cretinizare. Sufletul este Orb,
dar încă este în Legătură cu Mecanicul Corpului, dar
Mecanicul Corpului nu-l poate Vedea 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 Sufleteşti doar prin Vederea de
Suflet, Sufletul însă vede ambele 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 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 Informaţio155

nale de Minte a Corpului. Noi nu cu Ochii Minţii vedem
Real Sufletul, ci cu Ochii direct de Suflet. 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.
Sacro-Terapie
Noi suntem o continuă Realitate de Normal şi Paranormal, 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 Paranormală. Orice Act de Voinţă este o Putere în Corp. Voinţa
corespunde Conştiinţei-Iubirii de Suflet. Voinţa Sufletului
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
Nobile, 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 Paranormal
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 Gânduri Rele te
ţin în lanţuri. Vezi ce Simţuri Rele te terorizează. Aceste
Gânduri şi Simţuri se traduc apoi în Funcţiunile Organelor, dându-le Funcţii Chimice normale sau anormale,
sau chiar Paranormale. Noi suntem un complex de Voinţe
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într-o Unitate Volitivă Individuală. Voinţa Sufletului este
Iubirea-Conştiinţa, ca un fel de Supra-Eu.
Cine Iubeşte cu adevărat este mai Puternic decât Sine
însuşi. 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 Supra-Vedere
şi o Supra-Minte. Credinţa este Paranormalul în Sine.
Doar cel ce se Depăşeşte pe el însuşi are o Credinţă adevărată. A Crede este O Supra-Simţire reală de Suflet
alături de Iubire şi Nădejde. Nimeni nu poate spune de ce
Iubeşte, doar că Iubirea este Reală, nu o închipuire. La fel
este Credinţa, este de la Sine O Capacitate a Fiinţei ca şi
Iubirea. Credinţa nu se formează ci se Trăieşte ca şi Iubirea.
Se zice mistic că Iubirea este Conştiinţa Sufletului,
Credinţa este Memoria Iubirii în Suflet şi Nădejdea este
Recunoaşterea Iubirii. Doar cei plini de Iubire au şi
Memorie puternică de Iubire ca Credinţă Tare, precum 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-Mişcarea.
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 murdar, de
aceea să Crezi cu adevărat că El îţi Vrea Sănătatea.
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Medicina Isihastă are Această Putere a Credinţei Iubirii
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 SupraNaturală 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 Suferinţă
şi toate Suferinţele se Opresc direct în Inima lui Dumnezeu,
spun Misticii.

26
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 Sensul
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 consemnate 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 Alimentare, Fizio-Terapii, Homeopatie, Acupunctură, etc.
Unii Medici folosesc un Tratament Unic după Vederea
lor până chiar la un Extremism neindicat. Noi nu facem
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dispute, vă Indicăm câteva Repere peste Tratamentele
Obişnuite, ca Medicină Isihastă. Noi să facem Legătura
Suflet-Corp. Bolile Mentale de Corp sunt în corespondenţă
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
Corpul. 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 Cosmos nişte
Energii Mentale inteligente ale Entităţilor Spirituale Extraterestre, Energii ce intră direct în Creier, coboară pe Coloană
până în Nervii Corpului întreg, ca şi în Inimă. Tot prin CapCreier intră Energiile Intelectuale, Gândurile-Informaţiile
tuturor Oamenilor şi la fel fac Circuitul arătat. Prin NăriNas 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 experimental 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 Nervii Simpatici şi Parasimpatici.
Deci să concretizăm ce este Energia Fluxului Mental în
Corpul nostru ca să descifrăm Dereglările din Bolile
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Mentalului. Energia Mentală a Corpului nostru este
Proprie şi de Mediu, în împletire. Cea proprie iese din
Locul Inimii şi Urcă în Sus, coborând 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 Respiraţia 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 unde Bolile respective, ca Boli de Creier, de
inervaţie Simpatică sau parasimpatică a Coloanei, sau ca
Boli ale Nervilor 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 Influenţe ale Lumii Energiilor
Mentale ca despre un Concret care nouă ni se pare basm şi
poveste închipuită. Noi după Căderea din Rai nu mai
avem în mod Conştient această întrepătrundere Mentală.
În stări Paranormale primim Mental Informaţii de la
aceste Spirite, ca şi Informaţii Mentale de la Oamenii cei
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mai apropiaţi. Se vorbeşte mai nou de o „Centură Psi” ca
despre o Energie Mentală Cosmică ce înconjoară Pământul
şi care Emană Energii Mentale recepţionate şi în legătură
cu Mentalul nostru. Toate acestea sunt normale ca Integralitate de Creaţie. Căderea-Boala aduce anormalităţileRuperile 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 Coloană sau în Nervii Organelor. Aşa se pot
folosi Remediile 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 Agitaţie 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 Ruperile 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
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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 Acest Sens. Se
poate interveni prin Restabilirea Circuitului Normal al
Energiilor Mentale. Se începe cu Inima, Organul în care se
Emană Energiile ca apoi să se Tripleze, cea Mentală
Urcând în Cap-Creier-Sistem Nervos. În Bolile 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 Psihopaţilor.
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-Egoistă-Mânioasă,
fără Dragoste şi Dăruire, fură Energia Nervoasă care nu
mai Alimentează Creierul şi apoi Nervii celorlalte Organe,
de unde Inaniţia, Lipsa de Hrană Mentală-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 Duhul 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
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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
Inconştienţa Somnului. Noi nu mai avem o Conştiinţă
totală de Suflet şi de aceea în Somn ni se pare că nu mai
avem Conştiinţă. Sufletul este Orb după Căderea din Rai
şi Vederea 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 Mentalul se întoarce în Inimă prin Somn, trezia
de Mental dispare şi noi intrăm în întunericul Orbirii de
Suflet, care însă este Viu ca Duh, de unde Viaţa în
continuare a Corpului.
În Bolile Mentale apar tocmai Tulburări de Somn, de
Reîntoarcere a Energiilor Mentale în Odihnă şi în
Reînnoirea 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
întoarcerea 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 Mentale. 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
directă. Creierul este Organul care Acumulează şi Depune
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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 Centrul 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 Bolile Nervoase. Medicina obişnuită
nu ţine cont de acest Complex, sau dacă îl bănuieşte nu îi
dă importanţa cuvenită, optând doar pe un Tratament pur
Nervos şi Local Nervos.
Noi încercăm aici să vă oferim o schemă orientativă a
Tratamentului Integral pentru Bolile Mental-Nervoase.
Deci pe lângă Tratamentul Specific Medical stabilit de
Medicii specialişti, adaugă cele indicate şi de Medicina
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 circuitul de
mişcare al Duhului, ca moduri de Conştiinţă înaltă, de
Virtute şi Idealuri Spirituale pure.
Fără Dumnezeu Sufletul este aproape Mort, nu mai are
pe Sfântul Duh în el, nu mai are Puterea de Conştiinţă care
constă din Nădejdea 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 pornind de la Suflet şi Sănătatea lui care este în
Legătură cu Dumnezeu Creatorul. Aşa în Bolile MentalNervoase Tratamentul Religios este de mare importanţă.
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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
înţelegem că noi avem un Suflet Nemuritor. Aşa apelează
şi la Tratamentul Haric, cu Slujbe Bisericeşti. Mulţi beneficiază de adevărate Minuni prin aceasta şi de ce să nu
beneficiezi şi tu. Apoi vezi cum stai cu Inima Corpului,
atât ca Sentiment cât şi ca Organ. În Inimă se Emană toate
Energiile de Suflet, aici Energiile Divine Harice se Depun
şi îşi fac Locaş ca Templu al Sfântului Duh. În Inimă se
întorc apoi toate Energiile Mentale proprii din Creier, de
pe Coloana Vertebrală şi din Sex, ca şi din Nervii tuturor
Organelor, precum şi toate Energiile de Mediu Cosmice,
Naturale.
Dacă Inima ta este înfundată, dereglată, Bolnavă 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-Distructive, care
îţi rup şi omoară multe celule Cerebrale, până la Uitări şi
Inconştienţă.
Vezi ce blocaj este pe Coloana Vertebrală, dacă Energia
Mental Nervoasă ajunge în Organele Corpului sau se
Scurge în Sex. Dacă ai Scurgeri 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 Informativ Cosmic. Legătura o Facem prin Zisul
Înger Păzitor. Noi în Cosmos avem o Rudenie-Frate de
Cosmos, pe Îngerul Nostru Păzitor, care este în Legătură
permanentă cu noi şi ne Transmite Energii Mental165

Informative prin Creier. 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 vorbesc despre întâlnirea cu Îngerul,
Fratele nostru Extraterestru. În Bolile noastre Acest Frate
Cosmic ne poate fi de mare folos. Apoi mai avem Un Frate
de Natură, o înrudire proprie cu Natura.
Noi am Uitat Legătura directă cu Natura în acest sens.
Se vorbeşte despre o Mistică a Naturii faţă de care sunt
multe rezerve. Miturile vechi vorbesc despre SpiriteleSufletele Lucrurilor şi Fiinţelor din Natură. 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 nedespărţită este:
Cerul-Cosmosul-Îngerii, apoi Natura cu toate Sistemele
Planetare, Pământul fiind Planeta noastră proprie 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 Cosmos. 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 Oameni-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
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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 Înger Păzitor, avem Un Sfânt Om pe
care îl Urmăm ca Viaţă 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 Informative-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
Farmece-Vrăji-Magii, Gândurile Rele Duşmănoase ale
Vecinilor noştri, locurile Rele păcătoase.
Este o Realitate că Anumite Locuri Păcătoase Emană
nişte Energii Mentale 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 Diavoleşti 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 Locuri Impregnate cu Energii Mentale
Rele. Acestea nu trebuie să ne sperie, dar nu trebuie nici să
le negăm, ci să luăm măsurile de rigoare. Deci ca Medicină
Isihastă cu Sacro-Terapie se „Porneşte cu Acest Început de
Bază”:
– Reintrarea în Legătură cu Dumnezeu şi HarulEnergiile Sale Divine Atotputernice. Aceasta este Medicina
Religioasă în Sine.
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– 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 rele.
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.
Sacro-Terapie
Începe deja Tratamentul Integral. Reintră în Legătură
cu Dumnezeu. Reintră în Legătură cu propriul Suflet ca 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 locale, cu
tot felul de metode Naturiste, cu toată gama Ştiinţei
Medicale care are şi ea valoarea sa.
Unii sunt extremişti 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.
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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”. Orice Conflict Sentimental sau InformativMental produce un Blocaj major de Energii MentaleNervoase, cât şi Explozii 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 Inimă
Agitând Sufletul, şi el Bolnav şi conflictual, care emană
Energii negative ce Urcă în Creier unde produc o avalanşă
de Gânduri tot negative, coboară pe Coloană şi se Scurg o
parte în Sex şi o parte în Explozii nervoase în diferite
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
nervoase. Fii atent deci cu acest proces patologic. Opreşte
Conflictul în Gât şi chiar dacă Vorbeşti agitat nu lăsa în
Creier 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
pronunţă 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 filosofice.
Râsul este o Metodă teribilă de descărcare.
Când ai Gânduri Negative obsesive Repetă Cuvinte care
să înlocuiască Gândurile şi vei observa că se potolesc.
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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. Repetarea unor Cuvinte în mod Rar-adânc fixează Memoriile
Bune peste cele Rele. Cuvintele Strigătoare-ImplorătoareRugătoare spuse rar şi adânc potolesc Nebunia Gândurilor
Obsesive. „Doamneeeeeee.... Dooooooaaaaamneeeeee”. Leagă
Gândurile Rele în Lanţurile Cuvintelor 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 întoarce-o înapoi în Inimă, unde Roagă-te
Sfântului Duh, eliminând puternic odată cu expiraţia
energiile negative.
Acestea sunt nişte exerciţii medicale descoperite experimental ce pot fi de folos mai ales celor care nu mai au
Puterea 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-Nervoase
problema Alimentaţiei. Bolnavii Psihici, mai ales, au o
Foame exagerată, după care urmează perioade de refuz al
Hranei. Trebuie înţeles clar ce rol joacă Alimentele. La capitolul „Post” vom vorbi mai pe larg. Aici consemnăm însă
câteva remarci legate direct de Bolile Energiilor Mentale.
Alimentele Hrănesc şi compensează Energiile de Mişcare
pe care le consumăm. În Bolile Mentale are loc un Consum
exagerat de Energii de Mişcare, de unde Nevoia de Mâncare
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în plus. Cei Nervoşi nu trebuie puşi direct la Post, ci mai
întâi la un Regim de Mâncare complet Nefiartă. 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
Nefiartă, fără Proteine Animale care sunt foarte Explozive,
precum şi fără grăsimi multe, cele animale excluzându-se
total. Întelegeţi bine aceste procese, altfel faceţi mari greşeli.
În Bolile Nervoase nu avem Nevoie de Energii BrutaleFizice, ci de Energii Esenţiale. Toate Alimentele Fierte
pierd majoritatea Energiilor Esenţiale. Energiile de origine
Animală au Energii foarte Explozive care ne Distrug şi
mai mult Circuitul nostru energetic. Înţelegeţi că o
Alimentaţie Esenţială face cât Jumătate de Vindecare.
Alimentele Fierte Blochează Energiile Nervoase în
Organe 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
alimentează aceste anomalii Sex, care apoi declanşează
Crizele Violente Mentale. Apoi o Alimentaţie Explozivă
menţine un Cerc Vicios greu de restabilit.
Între Alimentaţie 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
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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 Compoturi îndulcite cu Zahăr. Prăjiturile, Dulceţurile trebuie excluse. Vă rugăm să pricepeţi
că Bolile Energiilor Mentale sunt Nemiloase şi aşa este
nevoie de o Intervenţie tot aşa de serioasă. În rest să se
folosească Remediile obişnuite, Băi, plimbări, Recreeri,
Terapii prin Muncă recreativă ca pictură, etc., Homeopatie, Acupunctură, Ceaiuri calmante.
În privinţa Medicamentelor să se înţeleagă bine că nu e
indicată o Medicaţie ce înfundă şi mai tare Circuitul
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
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
Acumulativ. De aici şi cele Trei Sisteme de Boli, ca Dezechilibru al Circuitelor Energetice din aceste Centre.
Sunt Boli de Înfundare a Circuitului energetic sau de
Scurgere-Consumare. Aşa s-au căutat remediile respec172

tive. Unii au găsit experimental modalităţi de un adevărat
Masaj-Curăţire-Reactivare-Optimizare, pentru fiecare
Centru în parte. Pentru Centrul Vital al Inimii este însuşi
Sufletul.
Misticii au găsit o Modalitate de Reactivare-Optimizare
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 poziţie
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 Fiinţială
Spirituală, ca Supraformă Transcendentală Conştiinţă-Eu,
ca Formă Transcendentală Duh şi Conţinut Transcendental Spirit-Limbaj pur de Suflet (vezi mai amănunţit
Memoriile unui Isihast, Iscusinţa Trăirii Isihaste, Nevoinţele
Isihaste şi Urcuşul Isihast). Această Fiinţă 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 Absolut, Dumnezeu nefiind în
Spaţiu, Dumnezeu fiind tot Spaţiul, Spaţiul fiind în
Interiorul lui Dumnezeu nu în exteriorul Său. Metafizica
pur Creştină nu admite Un Spaţiu Exterior lui Dumnezeu
în care Există însuşi Dumnezeu, ci Spaţiul este în El.
Aici este Antinomia Metafizicii Creştine. Dumnezeu
este Supraforma – Cuprinderea peste Forma – Necuprinderea – Infinitatea Dumnezeiască şi peste Conţinutul
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Necuprins 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. Cuprinderea Absolută nu este Limitarea Infinitului Absolut, ci
tocmai 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 Singularitatea Infinitului care ar fi
tot o Limitare de Singură Formă Incompletă. Aşa peste
Infinit este paradoxal însăşi Cuprinderea Infinită a însuşi
Infinitului, fără Limitarea Vreuneia dintre ele, ci tocmai ca
Deschiderea Amândurora. Dacă Cuprinderea nu ar avea
în Sine Deschiderea Infinită, Cuprinderea ar fi o LimitareSingularizare-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 Supraforma, Infinitul este Forma şi
Limbajul Supraformei şi Formei este Conţinutul.
Aceasta este Metafizica Teologiei Creştine, Dumnezeu
Tatăl Supraforma, Sfântul Duh Forma şi Fiul Logosul
Conţinutul Dumnezeirii. Acest Chip de Dumnezeu este şi
în Sufletul nostru, dar tradus în Substanţă 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 Inimă-Trunchi şi ca Membre.
De aceea Misticii vorbesc de o Asemănare a Sufletului
cu Trupul şi de o Asemănare a Corpului cu Sufletul,
Formă Arhetipală dar cu specific propriu. S-a mai relatat
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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 Cuvântul 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
Dincolo de Inimă şi Conştientizează-ţi Sufletul ca pe o
Entitate Spirituală Fiinţială, Deplină, de un Dens Greu
supratransparent în Adâncul căruia este O Supra-Scânteie
transcendentală, O Rostire-Un Glas de Dumnezeu de o
Luminozitate Orbitoare, spre care mereu ai vrea să Priveşti
dar de care ţi-e teamă să nu te Arzi... Apoi Conştientizează
cum Sufletul tău are o Mişcare proprie care este Duhul tău
de Suflet, ca o Simţire Transcendentală proprie, 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-Întindere în Lăuntru şi în afară totodată,
care Mişcă într-un Mod Transcendental tot Sufletul spre
întâlnirea cu Supra-Lumina-Glasul-Scânteia de Dumnezeu
din Adâncul Sufletului. Conştientizează cum alături de Mişcarea Duhului este totodată un Limbaj-Cuvântare de Suflet,
o Glăsuire-Cântare proprie care de asemenea tinde să se
Apropie de Scânteia Dumnezeiască din Adâncul Sufletului.
Conştientizează cum Sufletul tău este un Viu Fiinţial
Permanent, în care Curge un Viu Dumnezeiesc Permanent
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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. Conştientizează cum însăşi Lumina Dumnezeiască Sf. Duh prin
Duhul 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
propriu Suflet care să Optimizeze Starea de Sănătate, să
Purifice, să Vindece Bolile Energetice ale Corpului. Asociază
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
Uitat-o, din care cauză suntem Bolnavi. Reintegrându-ne
Acestei Realităţi ne Regăsim pe Noi înşine şi totodată
Sănătatea.
Să se asocieze aici şi „Strigătul” din adâncul Sufletului,
consemnat într-un capitol anterior, ca „Rememorarea
Supraconştientului Rostirii Logosului”. Strigă lung şi adânc
Numele lui Iisus Hristos Cel întrupat în Sufletul tău,
Numele Uitat şi Acoperit de Păcătoşenia ta: „Iisuseeeeeee...”
şi Ascultă Ecoul Strigării până Deosebeşti în Acestea
însuşi Glasul Sufletului tău. Fă aceasta în Inspiraţie şi
Expiraţie până la o jumătate de oră. Este pregătirea preliminară în Rugăciunea Isihastă. Această Reconştientizare a
Scânteii de Dumnezeu din adâncul Sufletului produce o
Trezire a Conştiinţei cu Reînviorare de Suflet, ceea ce va
Reînviora apoi întregul Sistem Energetic Corporal.
Tot aici săvârşeşte Rememorarea Energiilor Harice.
Inima este Centrul de bază al Energiilor Harice Divine ce
sunt Dăruite prin Sfântul Duh. Dumnezeu Vorbeşte în
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Creaţie prin Mişcările Sfântului Duh şi prin Cuvintele
Logosului Fiului. Reconştientizează Prezenţa Sfântului
Duh în Sufletul tău. El Însuşi Vine în Suflet şi îţi
învăpăiază Sufletul 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 Harice 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 Revarsă în
tot Corpul pe care îl Purifică şi îl Vindecă de Boli.
Conştientizează astfel Centrul Inimii ca Loc Izvorâtor
de Energii Binefăcătoare. Respiră rar, adânc, 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. Însufleţeşte 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
Monahali se numeşte „Canon”, adică „O Practică” proprie
de o Anumită Lucrare Individuală, ca un Ritual particular.
Fiecare are Ritualul său de Comportament, de Gesticulaţie, de Vorbire, felul său de Lucru etc. Noi îi mai zicem
„Practică Duhovnicească”.
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A Doua Practică Rituală este în Centrul Creierului, al
Energiilor Mental-Informative. Creierul s-a văzut este
Centrul Energiilor Mental-Informative care urcă din Inimă
şi se împletesc cu Energiile Mental-Informative Cosmice,
Naturale şi Intelectuale de Societate, de Educaţie, de Cultivare. Unii consideră Creierul drept Centrul Personalităţii.
S-a văzut că Centrul Personalităţii este în Suflet şi în Inimă
şi de aici se Urcă în Creier ca Evidenţiere şi Coboară în
Pântece-Organe ca Depozitare.
În Creier Personalitatea 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 Inteligentă îţi arată o Inimă Plină de Suflet. Organele Corpului curate fără miros urât arată o Minte Curată
şi o Inimă 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
însăşi Conştiinţa. S-a văzut din relatările anterioare că
adevărata Conştiinţă este în Suflet nu în Mentalul
Corpului, în Mental fiind doar Ecoul Conştiinţei de Suflet,
sau Analogia 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
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Reconştientizării prin Minte şi a Mentalului prin Suflet.
Redeşteptând Iubirea-Conştiinţa-Binele de Suflet, se Reface
şi Mintea devenind mai înţelegătoare, mai pozitivă. Aşa fă
în Creier Practica „Deschiderii şi Desfundării Minţii”.
Cercetează-ţi Creierul dacă are în el Gânduri Bune.
Gândurile din Creier sunt corespondenţă de Cuvinte de
Suflet. Sufletul nu are Gânduri, ci Moduri de Conştiinţe în
Cuvinte Spirituale. În Suflet Un Cuvânt este tot întreaga
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 Limbajul
nostru Psihologic Cuvântul este o înglobare de Gânduri,
într-un Cuvânt fiind mai multe Gânduri deodată (Mai pe
larg vezi Mistica Cuvântului în Nevoinţele isihaste şi
Urcuşul Isihast).
Deci realizează Optimizarea Creierului prin „Rememorarea Cuvintelor” peste „Gândurile Mentale”. Aceasta este
o Practică pur specifică Isihasmului, prea puţin existentă
la celelalte Mistici necreştine. Se ştie de obicei că Mintea
funcţionează prin Operaţii Mentale, Gânduri-RaţiuniJudecăţi. 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 vizavi
de „Dincolo de Mental”, ca Divinul Spiritual.
Misticile Indiene ajung până la extremismul Golului
Mental, prin buddhistul „Nimic Absolut”. „Nimicul
Absolut” este Magicul Minţii. Toţi misticii necreştini Duc
Dorul „Nimicului Absolut” al Mentalului ca Beatitudine a
Extazului Contemplativ.
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Aici Mistica Isihastă are o Completare ce se dovedeşte o
Terapeutică extraordinară atât ca Spirit cât şi Energetic
Corporal. Noi o Consemnăm ca Medicină Isihastă.
Parabolic Inima este Oceanul de Lumină din care se Nasc
Soarele Mintea şi Luna Pământului (Pântecele).
De aici Mintea-Creierul este Solar şi Pântecele-Organele
sunt Lunare, dar amândouă sunt înrudite cu Oceanul de
Lumină din Inimă. La început Dumnezeu Creează CerulOceanul-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 învaţă 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 niciodată nu Coboară pe
Coloana Vertebrală, ci doar Lumina Sa cu Razele de
Căldură. A Apărut cândva un Balaur-Zmeu care ca o
Fantomă a Coborât pe Coloana Vertebrală până în Partea
cea mai de Jos şi de acolo Suge nesăţios Lumina Soarelui
din Minte-Creier. Este foarte Plastică această Vizualizare a
Căderii din Rai.
Prin Momeala Minţii Diavolul-Şarpele se face Fantoma
Minţii care Coboară Lumina Minţii pe Coloana Vertebrală
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
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Cade El însuşi în Iluzia Lumii de Jos, Lumea ŞarpeluiFantomei ce Mănîncă Lumina şi produce Întunericul.
În Viziunea Creştină Nu Dumnezeu Cade în Iluzia
Creaţiei, ci Creaţia Cade din Lumina Dumnezeiască în
Întunericul Fantomei-Diavolului-Magiei Şarpelui care
Suge 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 Luminos şi a Devenit Şarpe întunecos. Şarpele este
Chipul Păcatului-Omorârii Luminii în întuneric. În
Mintea-Creierul nostru apar sumedenie de Şerpi-GânduriFantome ce transformă Lumina Minţii Soarelui în Nori
întunecoşi. Aceşti Nori sunt cei care ne îmbolnăvesc pe
noi. În Soarele-Mintea noastră năvălesc Fantomele Şerpi
care ne Consumă Lumina Minţii şi o Coboară pe Coloana
Vertebrală ca într-o Scurgere...
Aici este Medicina Isihastă, să împiedicăm aceşti ŞerpiMicrobi 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 Duşmăniei-Urii-Răutăţii şi apoi
Urcă în Creier unde Otrăvesc şi Mintea şi Intoxică Nervii,
unde Zămislesc Şerpi de Gânduri 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 Coborî Şerpi din Cosmos de la DiavoliÎngeri Răi, mai pot Veni Şerpi prin Informaţiile Intelectuale Omeneşti. Tot acest Complex Îşi face Cuib în
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Creierul şi Mentalul nostru. Cum să te lupţi cu această
Junglă de Şerpi?... În Bolile Psihice bieţii Bolnavi cad
Victime unor adevărate Hăituieli dramatice.
Misticii necreştini au găsit Metoda Concentrării Gândirii,
ca un fel de Magie de a Înţepeni-Imobiliza Aceşti Şerpi
Neastâmpăraţi şi prin Meditaţii-Dresaje să-i Îmblânzească,
să-i Dirijeze, aceştia rămânând însă tot otrăvitori, că nu ştii
când te Muşcă.
Mistica Isihastă are o Altă Metodă, de Transformarea
Şerpilor şi alungarea lor prin Puterea Cuvântului Hristic.
Orice Undă Mentală 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. Iluminarea este când se Descoperă Cuvântul
Miraculos al Gândului ce încetează de a mai fi Gând
Singular. Misticii necreştini au găsit că Golul de Minte face
să Înceteze Orice Gând.
Isihaştii spun că Golul de Minte nu face să Înceteze
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
Căzuţi fug de Plinul Luminii în Golul Întunericului să se
Ascundă. Golul este Întunericul Ascunderii... Ucigaşii şi
Păcătoşii 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 Moarte... Golul este Masca Plinului,
este Negarea Conştiinţei, este Ura faţă de Viaţă, este
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Întunericul opus Luminii... Golul este Oribila Icoană a
Omorârii Iubirii Absolute, Plinul fiind Iubirea-Afirmarea
Absolută. Golul este Maximul Negării, este maximul
Destructurării, maximul Auto-Anihilării, este Diavolul
însuşi. Se încearcă o Magie-Mistică a Golului ca o Compensaţie de Plinul în Sine. Căderea din Rai Creează un Rai
Artificial, Golul-Moartea-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
considere 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
Dumnezeu în Spaţiu. Golul apare doar după Căderea
Creaţiei din Rai când Creaţia Cade în Iluzia Minciunii
Morţii-Golului-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 Închini, 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 Cuvintelor 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 Coloana Vertebrală în Subterana Sexului.
Înecaţi Şerpii Minţii-Creier în Oceanul Apei Inimă prin
Cântarea din Gât. Printr-un Anume Cuvânt-Cântare Şarpele
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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.
Orice Gând Făcut Cuvânt şi Coborât în Inimă se
Transformă în Conştiinţă de Suflet. Mintea în Creier este
Corespondenţa Conştiinţei de Suflet, Corespondenţa
Oceanului Luminos Transcendental. Mintea este Soarele
Energetic. Oceanul Luminos Transcendental se Deschide
în Trei mari Râuri, în Râul Mental-Nervi, în Râul VitalSângele şi în Râul Acumulare-Organe, Pântece. Toate
Râurile apoi se Revarsă în Oceanul Inimii-Suflet. Râul
Mental este din Ape de Gânduri-Informaţii care se Nasc
din Apele Cuvinte ale Sufletului.
Prin cuvinte Gândurile se Reîntorc 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 Reîntoarcă. Reînnoieşte
Apele Stătute Mentale din Creier în Oceanul Inimii-Suflet.
Soarele-Mintea este Plină de Scântei-Gânduri. SoareleMintea este Corespondenţă Mentală a Oceanului Inimă.
Mintea este un Ocean de Gânduri proprii. Zilnic MinteaSoarele 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.
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La capitolul despre Sex vom relata mai pe larg. Deci
Practic Reînnoieşte Apele Stătute ale Mentalului Creier cu
Coborârea Soarelui-Gândurilor înapoi în Oceanul InimăOdihnă. Prin Gânduri Soarele este Atras spre Apunerea pe
Coloana Vertebrală, iar prin Cuvinte-Cântare este Atras
spre Reînnoirea în Oceanul Inimii. De aceea Isihasmul face
Mistica Cuvântului, nu Mistica Gândului-Minţii. MinteaGândul să Coboare mai întâi în Gât în Cântare-Cuvânt şi
de aici în Oceanul Conştiinţă-Inimă-Suflet. Fă această
Optimizare a Minţii în Cuvântul din Gât, Cântare ce o va
Odihni în Oceanul Inimii.
Ca Medicină Isihastă această Reînnoire a Minţii aduce
Remediile cele mai trebuitoare. Deci Practic, Alege câteva
Cuvinte care-ţi plac cel mai mult, Cuvinte ce-ţi caracterizează Mintea şi Sentimentul Inimii. Pe Acestea începe să le
Cânţi în Gât ca o Cântare Continuă. Oamenii de astăzi 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 Mintea-Creierul şi
prin Cântări Negative-Desfrânate se Distruge ConştiinţaInima-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 DesfrâuluiAfirmarea Căderii, Morfina Morţii.
Noi Creştinii 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 Doooooooaaaaamneeeee, cu O, A, E rostite cât mai
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Prelung şi la fel Iisuse şi celelalte Cuvinte până ce tot
Mentalul tău s-a Liniştit 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 Acumulatorii din Centrul Gastric-Pântece. Al Treilea Sistem de
Boli aici îşi are Originea. Mulţi Neglijează Acest Centru,
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 întregului
Corp. Aceste Energii ne menţin Masa Fizică, MateriaCarnea Organelor. Ca să ai un Organ Anatomic Normal
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
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”
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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 Roşu Galben-Auriu, Aura
Trunchiului-Inimii de un Galben-Verzui şi Aura GastricăPântecelui de un Albastru-Violaceu. Picioarele au o Aură
spectrală Galben Aurie şi Mâinile o Aură Albastru Violaceu.
Aceste Aure se întrepătrund 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 Dincolo de Creaţie, în Mod Inconfundabil şi
Neamestecat, de o Culoare Străvezie peste Aura obişnuită,
de un Galben Violaceu Supraenergetic.
S-a vorbit anterior despre al Treilea Flux-Fluviu Energetic
care Curge în Jos din Inimă, Energia Acumulativă, acea
Energie Fizică-Minerală ce se face Carne, Masă Organică.
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, DuhMemorie de Conştiinţă şi Spirit-Limbaj de Conştiinţă. De
aici corespondenţa 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 Raţiunile
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Informaţiilor Mentale concretizate ca Organe Funcţionale.
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 Corpului. Mentalul este Centrul de Fixare energetică.
Inima este Centrul de Mobilitate şi Ombilicul Centrul de
Greutate-Echilibru. De aici Practicile „Artelor Marţiale
Aikido” ce demonstrează „Puterea Energiilor de Greutate
Gastrice-Ombilicale”.
Ca Medicină Isihastă Acest Centru Energetic este de
mare importanţă, aici fiind în majoritatea Bolilor o Blocare
şi o dezechilibrare energetică majoră. Prin Acest Centru
Organele Corpului Primesc Hrana Energetică, 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 Centrul Gastric este direct Atins, de unde
frecvenţa Bolilor Gastrice cu repercursiuni HepatoPancreatice, tocmai în Uzinele Energetice Organice.
Piesele întregii noastre Maşini 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. Energiile Acumulative sunt cele
care Hrănesc-Refac Energiile Consumate în Organe.
Noi avem permanent nevoie de Energii Acumulative,
ca putere de Mişcare şi ca Menţinere 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
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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
Oceanul Energetic Vital şi totodată în analogie cu Oceanul
Luminos 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 ceva. Când Zbori pe Sus
înseamnă că Energia Acumulativă 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 Gastrică stă un timp
în afară, de unde Mersul pe case, pe locuri Înalte...
În Stări Patologice sau stări Parapsihologice se fac
adevărate Dedublări, Ieşiri din Corp tocmai cu ajutorul
Acestor Energii Acumulative din Centrul Gastric. Energia
Mentală Iese din Creier şi nu trece direct în Inimă ca
Somn, ci se Uneşte cu Energia Acumulativă Gastrică 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 Acumulative ca de un
Semi-Corp.
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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 încercare a Mentalului de a se face pe
sine însuşi Suflet şi Înlocuitor de Suflet Adevărat.
Ca Mistică pur Creştină, Dedublarea Suflet şi Corp este
ca întreguri, pe când în Dedublarea Mental-Energetică 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. Misticul Isihast
nu face Magia Corpului prin Detaşările Energiilor Corpului, ci face Mistica pură Integrală de Suflet Integral şi Corp
Integral.
În stările Mistice Isihaste Sufletul Iese în Afara
Corpului, Depăşeşte Corpul, nu ca o Rupere de Corp ci ca
o Dilatare-Întindere a Sufletului peste limitele Corpului,
Corpul rămânând în Interiorul Sufletului (vezi starea
mistică în primele capitole din Memoriile unui Isihast).
Sufletul ce ajunge la Reconştientizarea 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 Sufletul 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
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de Corp Eteric ce se Dedublează de Corpul Fizic, dar nu
este Conştiinţă pură de Suflet ci tot Mental de Corp, un
Paranormal Mental Energetic care în Ocultism se dovedeşte o adevărată 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 Dezechilibre 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 Acumulative. Energiile Acumulative sunt Legate direct de Hrana Energetică. Toate
Bolile acestea sunt bazate pe Deranjamentul Alimentaţiei,
care este o dată Nervoasă, o dată Vitală şi încă o dată
Minerală-Fizică-Mâncare Materială. Prin Centrul Gastric
ne Hrănim Nervos, Vital şi Alimentar. Organele au Nervii
lor prin Prelungirile Nervoase 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 Respirăm 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.
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În Certuri şi Confruntări cu Semenii noştri sau cu unele
Forţe ale Naturii, simţim presiune direct în Pântece, fapt
care generează chiar Boli. Medicina deja categoriseşte
Boala Gastrică drept Boală a Relaţiei. Tinerii noştri sunt
Bolnavi în Masă de Stomac şi Intestine, tocmai datorită
dezechilibrului Respiraţiei Relaţionale Ombilicale, pe
lângă Alimentaţia anormală. Este un Blocaj şi o Înfundare
Ombilicală 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 Alimentaţiei atât în plan Sufletesc, cât şi Nervos, până la grosiera
Mâncare. Aşa ca Tratament General întâi se porneşte de la
Desfundarea Circuitului Energetic care produce 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 Bolnavă şi Vătămătoare.
Deci Atenţie ce faci, ce Trimiţi în Organele tale, o Hrană
Vitală Bună sau Omorâtoare. Ia măsurile de rigoare. Apoi
vezi ce Energie nervoasă din Creier trimiţi în Organe.
Dacă ai o Minte Negativă, energiile Nervoase vor fi ca
atare nocive. Fiecare Organ este o Reconstituire de Creier
în altă traducere. Vezi unde este înfundarea cea mai mare.
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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 direct în Inimă.
De obicei la noi este un Circuit Ocolit, Căderea din Rai
generând această abatere. Aşa din Centrul Gastric Energia
Acumulativă trece în Organe şi din Organe în loc să se
reîntoarcă în Inimă se Duce în Sex unde în mare se Scurge
şi doar o Parte Urcă pe Coloana Vertebrală în Creier unde
şi aici este Consumată de către Gândurile Nocive, iar în
Inimă ajunge prea puţin... Ce mai străbate direct prin Sânge
mai ajunge şi în Inimă.
De asemeni Energia Acumulativă Luată direct de afară
prin Respiraţia Ombilicală trece în Organe, dar imediat
este Furată de către Sexul în Hiperfuncţie, care nu o mai
lasă să ajungă în Organele Superioare, mai ales Plămâni şi
Glandele 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
capitolul „Postul” vom vorbi mai pe larg.
Sacro-Terapie
Prezentăm aici al treilea Mod de Desfundare-Optimizare Energetică. Pe lângă Tratamentele clasice, de Medicaţie naturală sau artificială, ale Bolilor diagnosticate de
către Specialişti, Medicina Isihastă indică şi Modul său
Specific. Aşa s-a intuit „o Practică Medicală Psiho-Fizică”
cu nişte Exerciţii proprii de Mobilizare a Energiilor
Acumulatorii şi Repunere a lor în Circuitul Normal.
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Zilnic pe Nemâncate, cu Intestinele Golite de reziduuri
practică încordări lente ale Diafragmei şi cu menţinerea
încordării fă în specific pur Creştin Aplecări numite
Închinăciuni şi Metanii. La început stai în genunchi şi cu
încordarea Diafragmei pe expiraţie apleacă-te cu Fruntea
jos şi la inspiraţie ridică-te, menţinând încordarea
Diafragmei. Aceasta va realiza un Masaj al Organelor
Interne abdominale.
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. Împlineşte
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 Conştientizează Centrul Plexului Solar de sub Inimă, sub coastele
inferioare. Fă câteva închinăciuni cu încordarea Acestui
Punct, cu Ridicarea Energiilor spre Inimă până simţi în
Inimă 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 Energetică
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 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
Împletit totodată cu Sufletul, ca Legătură Energetică între
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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 Abdomenul Cere permanent Hrănire cu Energie. Aşa are loc o Suprasolicitare
Organică Abdominală, după care apar şi Dereglări
Funcţionale până la Leziuni, ca Ulcer Gastro-Intestinal.
Sexul însă Fură permanent Energii şi nu-i pasă că Organele sunt deja slăbănogite, de unde Epuizarea Organelor
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
Inimă 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 Omorâte-Fierte şi de
Origine Animală sunt Alimente Explozive, care nu se
Depun în Organe ci doar Trec fugitiv prin Organe şi apoi
Explodează în Sex, sau în Creier printr-o Agitaţie
Nervoasă permanentă. De aceea cei Agitaţi-Instabili sunt
totodată şi Epuizaţi Energetic Organic. Singurul 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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29
Postul, Miracolul Echilibrării Energetice
Despre acest subiect ar trebui să se scrie o Carte
întreagă. 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 nostru, 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 nostru,
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 Esenţiale
proprii cu cele de Mediu dau Globalitatea Corpului nostru.
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Să ne conturăm clar Configuraţia Realităţii noastre
Suflet şi Corp. Sufletul este partea Fiinţială SubstanţialSpirituală, 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 Nebiologică este un astfel de Semi-Viu Mecanic cu Mişcări Mecanice
Fizice, dar fără Viaţa propriu zisă. Doar ca împletire cu
Sufletul se face Semi-Viul Mecanic, Viul Psiho-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) Materialistă,
ce consideră ca bază întâi Mentalul Mecanic Fizico-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 Completează pe celelalte cu
Revelaţia Integrală. Aşa arată că Sufletul este o Realitate
de Sine, o Substanţă Fiinţial-Spirituală Deplină care are
deja Viaţă şi Mişcare pur Fiinţială, cu Limbaj total în Sine,
ca manifestare în Sine şi de Sine, fiind nedemn ca Fiinţa
Spirituală să aibă o Manifestare Contrară şi de Negaţie de
Sine cum este Materia.
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Materia nu este Manifestarea Spiritului, ci Manifestarea
Manifestării Spiritului. Viul şi Mişcarea pur SpiritualFiinţială cu Limbajul său Arhetipal-Deplin se Prelungeşte
şi se Traduce apoi în zisul Viu Mecanic din EnergiiMaterie. Energiile-Materia nu sunt Manifestarea directă a
Spiritului, că atunci Materia este Negarea Spiritului, ceea
ce ar însemna că Spiritul are Mişcări-Manifestări de AutoOmorâre. Materia nu este Negarea Spiritului, ci este
Afirmarea Mişcărilor Spiritului, nu a Spiritului însuşi. Aici
se încurcă 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. Cunoaşterea
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 Substanţă 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
198

care nu se Rupe sau Fragmentează, dar care are în Sine
Viaţă şi Limbaj pur Fiinţial. Energiile nu sunt Fiinţă
Transformată, ci Emanaţii ale Mişcărilor-Viului de Fiinţă.
Aşa Materia nu este Manifestarea Fiinţei însăşi, ci
Manifestarea Manifestării-Mişcării deja a Fiinţei.
Fiinţa-Sufletul este Viul Triadic Pur Fiinţial, ConştiinţaOdihna, Duhul-Mişcarea, Spiritul-Repausul. Şi Acest
Arhetip apoi se Prelungeşte ca Energii ce sunt de asemeni
Triple, Energii Informatice-Mentale, Energii Vitale-Mişcătoare, Energii Acumulative Depunătoare. Acest Complex
Triadic Energetic este Corpul nostru. Altfel spus, un
Sistem Nervos Mental, un Sistem Energetic Vital şi un
Sistem Organic Anatomic.
Şi acest Corp este în Legătură cu Sufletul prin MişcărileProiecţiile Viului de Suflet. Corpul nostru este Produsul
Energetic al Mişcărilor Sufletului nostru, ca EmanaţieStrălucire a Viului pur de Suflet. 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 nostru. Corpul nostru Seamănă cu cel al
Părinţilor şi totodată are Specificul personal al Chipului
Sufletului nostru. Noi Moştenim de la Părinţi ModelulArhetipul 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.
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Aşa Corpul nostru are Tendinţele Părinţilor, dar este
sub Comanda Sufletului nostru care va Domina pe cele
Părinteşti sau le va Denatura. Aici este Capacitatea noastră
de a Prelungi pe Cele Bune Moştenite, sau de a Strica cu
totul pe cele Moştenite. Deci să ne fixăm bine Realitatea.
Corpul nostru este în fond Individualitatea Energetică a
Mişcărilor Personale ale Sufletului nostru şi Acest Individual-Personal dă Contur Celorlalte Energii Moştenite
sau de Mediu ca Împletire. Să pricepem clar aceasta ca să
descifrăm apoi ce este Postul despre 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 Conştienţi 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 Reziduale, 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 modificări de legături energetice.
Din Suflet nu se mai Primesc Noi Energii şi Energiile
Emanate nu se mai Întorc în Mişcările Sufletului să se
Reînnoiască, apărând astfel Energii Rupte-Reziduale şi
Contrare-Nocive, până la Omorârea între Energii, ca
Arderi şi prefaceri Chimice Anormale.
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Fiziologia Corpului nostru astfel se Complică şi se
Dezechilibrează până la Bolile ştiute. Dacă înţelegem
aceasta, putem să ne dăm seama ce importanţă are Intervenţia Postului, ca Oprire a Dezechilibrului Energetic şi
Refacerea lui aşa cum este Normal. Ca Normalitate Corpul
nostru se Hrăneşte direct din Mişcările Sufletului nostru,
din Energiile 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 Lucra
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
Binelui şi al Răului: „dacă veţi Mânca veţi Muri”. Înfricoşătoare avertizare...
Dumnezeu nu Interzice Cunoaşterea Vieţii, cum zic
unii, ci Interzice Negarea-Moartea-Cunoaşterea 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-Destructurarea
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 Libertate a Morţii, deşi apoi ne plângem de ce vine
Suferinţa Morţii... Libertatea Morţii în fond este AntiLibertate, căci ce Libertate este aceea de a te Auto-Distruge?
Robit de Distrugere, cum mai eşti Liber?... Aici Diavolul se
Încurcă în Logică printr-o Anti-Logică pe care o face Logica
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Negării. Aici Postul este Logica Negării Negaţiei. Dacă
Negarea pare să fie Liberă a Nega şi Negaţia are Libertatea
de a Reafirma ceea ce Neagă Negaţia, Această Reafirmare
este Postul. Căderea din Rai ne aduce Ruperea de Sufletul
nostru şi tot felul de Ruperi Energetice în Corpul 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 Inteligentă în care se amestecă şi energii
diavoleşti), ne Hrănim 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 Mentalul şi Nervii noştri. Dar nu numai
Lumina Soarelui Planetar, ci şi Lumina mai Subtilă, care
este Lumina Mentală-Informatică. Noi avem mari deficienţe în acest sens, cât şi anomalii. De aceea este un Post de
Energii Mental-Informatice.
Aşa este: „Post mental, Post Vital şi Post Fizic”. Prin Post
Mental Oprim toate Informaţiile Mentale Negative, nu mai
admitem Hrană Mentală „Fiartă”-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 Obiective 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 Mentale-Nervoase reale.
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Noi ne plângem că avem în Cap Gânduri Rele-Pătimaşe,
porniri Nervoase incontrolabile... Da, acestea sunt pentru că
în Creier Intră permanent Energii Mentale care ne produc
astfel de Gânduri. Noi nu Gândim doar ce Vrem noi, ci
Gândim ce Mâncăm, ce Simţim, ce se Mişcă în Organe...
În anumite Boli Psihice apar Fenomene de Posedări ale
„Acestor Mentaluri Independente” şi Dedublate. Acestea
nu sunt simple Ficţiuni ale unei Minţi Bolnave, ci sunt şi
Energii Obiective Mental-Informative care au Intoxicat
material Creierul şi Nervii Organelor. 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 „Banda de Magnetofon” cu tot complexul Mental.
Ne mirăm uneori de unde apar în Noi Informaţii
Negative la Care 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 Infectezi cu Energii Informatice Rele care apoi
produc în Creierul şi Nervii tăi Gânduri Asemănătoare
Rele. Spune-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.
Trebuie să învăţăm practic cum să ne Apărăm de Aceste
Energii 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 bine Schimbarea Mediului în care trăiesc. Familiile care
au Bolnavi Mental să fie atente, să înceapă ele însele o
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Purificare şi Dezintoxicare de Energii Mentale Negative.
Certurile, Ura, Confruntarea-Contrarierea să fie evitate
pentru 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 Malefice, cu
Stări Mentale Bune şi Armonioase. Cei Bolnavi să se
silească să-şi formeze ei înşişi „Mediile de Vindecare” 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 Candelă şi Icoană
unde puteţi să vă găsiţi Refugiul şi Liniştirea 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-Bătrâneşti.
La fel, Postul Vital de toate Vibraţiile Vitale Negative
vătămătoare. Aici intră Aerul Infectat, Mirosurile Necurăţeniei şi Neigienei, ca şi Mirosurile pe care le generăm 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 Sănătatea 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
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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 Mentale Nervoase. Descărcările Sentimentale Rele produc Descărcări de Energii
Vitale Nocive. Aşa Posteşte de Aceste Descărcări şi nu
Infecta Aerul şi Mediul. Descărcările Nervoase din Desfrâu
provoacă în casele noastre o Poluare de Energii Nervoase
Mentale foarte nocive.
Unde este o Casă Desfrânată toţi sunt Nervoşi-CertăreţiMânioşi. Unde este o Casă cu Mirosuri Urâte acolo este o
Infectare cu Energii Vitale, generate în special de Sentimente Necurate, de Ură şi Duşmănie, de Îngustimea Inimii
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-Înfrânează-te de la
Gânduri Rele şi de la Desfrâu. Posteşte de Sentimente Rele
şi Egoism şi vei face din Casa ta un Mediu 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 inestimabilă. 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. Sufletul 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, pentru că nu Hrăneşte
tot Corpul, ci doar o parte. Doar partea Carnală fizică,
205

celelalte Energii rămânând în veşnică Inaniţie, de unde
Hiperdezvoltarea Părţii Carnale în detrimentul Vitalităţii
adevărate şi Energiei Mental-Informative 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 Dereglat
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. Postul
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,
Fraţilor, tot ce vă iese în cale, căci vă introduceţi în Organism 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,
neprefăcute;
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
Nefierte;
4) Mâncare şi cu Carne.
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Apoi este Postul Total fără nici un Aliment, de la o zi la
Câteva Zile, după rezistenţă. Mai este un Post Intermediar
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 Întâmplă în Post?... Întâi se face o Alertă în Organe,
care nu mai primesc Hrana obişnuită. Această alertă Redeşteaptă Inteligenţa-Mentalul Organic care Rememorează Funcţiunile Organice, ca Simţ de Conservare,
Consumându-se aşa Rezervele Energetice cele mai proaste
şi mai Reziduale, făcându-se astfel deja Dezintoxicarea
Organică.
Dacă ţinem un Post mai îndelungat, această Dezintoxicare este mai puternică, până la debarasarea de toate
Toxinele Organice. 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 Cosmice, cu cele ale Naturii...
Aşa se Desfundă-Restabileşte Reţeaua de Comunicare
Energetică Normală a Organelor 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 îndelungate 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, tocmai
pentru Restabilirea Hranei Directe. Noi însă, cei Obişnuiţi,
ne Complacem cu Hrana Alimentară grosieră Gastrică.
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Dar să nu uităm de Miracolul Postului care ne Restabileşte
adevăratul Circuit Energetic. Postul Alimentar 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 Mâncărurilor pe care le ingerăm.
Orice Aliment are o Memorie proprie care intrată în
Organele noastre se Reproduce. Dacă mănânci Carne de
Oaie şi Vacă, începi să ai Memorii ca atare... Dacă mănânci
Carne de Porc, la fel... Spune-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. Diavolul
a Inversat şi a Negativizat Memoriile Adevărate, iar Postul
le Readuce la Normal, de unde Postul este Revenirea la
Starea de Înger.
Sacro-Terapie
Începe Postul de la Suflet. După Căderea din Rai,
Iubirea 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
Egoismul. Opreşte aceste Negativuri de Suflet şi Restabileşte Legătura directă cu Dumnezeu prin care să
Reconştientizezi Conştiinţa ta de Suflet Trezit la adevărata
Viaţă Curată 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.
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Începe 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
Pogorârea 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 Tratament de mare Valoare, care este
Temelia Tratamentelor următoare diverse. Tratamentul
Religios este un Tratament tot aşa de Obiectiv ca şi cel
Medical. Dumnezeu este o Realitate Obiectivă, nu simplă
Sugestie, şi aşa Tratamentul Religios este Real şi faptic,
atât în Suflet cât şi în Organele Corpului. Nu neglija Spovedania ca Descărcarea Conştiinţei de Toxinele Păcatelor.
Nu neglija Slujbele Religioase, ca Primire de Energii
Harice şi de Purificare directă prin Lucrarea Sfântului Duh
care este Dumnezeiscul Curăţitor şi Dătător de Viaţă. Nu
neglija Învăţătura Hristică ce este Medicament real al
Bolilor de Limbaj de Suflet, care apoi generează Boli de
Funcţii Organice.
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 Evangheliile, câte un Capitol sau câteva Versete, citiţi cu voce
tare şi Puterea cuvintelor Dumnezeieşti vă va aduce
Vindecări. Repetaţi Cuvintele Evanghelice în Inimă şi în
Minte şi veţi simţi Noi Energii binefăcătoare.
Acestea nu sunt simple sugestii... Cuvintele Sfinte
produc real Energii-Vibraţii tămăduitoare. Şi Medicina
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descoperă Puterea Paranormală a unor Cuvinte Magice...
În tulburările Nervoase 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 Integralitate Suflet-Corp.

30
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 adevărată
Chirurgie fără Operaţie. Cancerul mai ales, doar prin 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 Experienţele noastre consemnăm câteva remarci de
folos, mai ales pentru lumea de astăzi neputincioasă.
Înainte de un Post Total trebuie o Repunere a Organismului
pe „Orientarea 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
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şi fără Carne, Peşte şi Ouă, doar câteva Lactate ca Brânză
nefermentată şi din Lapte Nefiert, pregătită fără ajutorul
Termic, cum sunt preparate Caşcavalul şi alte Sortimente.
De preferat este să se Evite şi Lactatele. De ce?... În Intestinele noastre sunt Reziduuri din Mâncăruri Moarte care
produc o Floră Microbiană ca atare. Această Floră Microbiană Saprofită are o mare Importanţă pentru Organismul
nostru. Noi prin Înlocuirea Alimentelor Moarte cu
Alimente Naturale facem o Schimbare Radicală în Flora
Microbiană Intestinală, Reziduurile acestor Alimente
Nefierte producând o altă Floră cu efecte Binefăcătoare.
Dacă se trece direct la Post Total fără Schimbarea Florei
Microbiene, se lipseşte Organismul de un Echilibru
Valoros. Chiar dacă se fac Clisme, în Intestine tot rămân
Microbii Vechi şi Nocivi şi mult timp ne aduc mari
greutăţi. Durerile de cap, Starea de rău în Post se
datorează în parte acestei Flore Microbiene din Reziduurile unei alimentaţii 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 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. Bolile 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
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chiar fără Pâine, folosindu-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 nevoie 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 Posteşte Total şi iar se Mănâncă, până la Schimbarea
FIorei Microbiene din Intestine. Apoi se poate Trece cu tot
curajul 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 Naturale, 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 folosească 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 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
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Post se începe Uşor, cu multă Precauţie, cu o Alimentaţie
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 puteţi
Muri... În prima zi folosiţi „o Supă Nefiartă” din Legume
Zdrobite cu puţină Nucă tot zdrobită şi apoi Strecurate
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 care 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, trecând 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 dinainte 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 înlăturarea lor.
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 obiş213

nuit. Mai întâi aproape că nu mai ştii ce să Mănânci.
Consultă în acest sens şi Lucrarea lui Günther, care de
asemenea indică o Alimentaţie naturală. Noi nu ne facem
propovăduitorii Naturismului.
Ca Medicină Isihastă noi avem Temei ScripturisticBiblic. În Rai nu se Mânca nimic Fiert şi după Căderea din
Rai trecerea la Mâncarea Omorâtă aduce modificările
anormale în Fiziologia Organelor 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
Dimineaţa nu se prea Mănâncă. Cei care trebuie să
Muncească mai greu Mănâncă de obicei ceva frugal, o
Fructă cu Pâine. 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 puţin 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 Săţioasă, nu poţi Mânca mult şi
are multă Celuloză care curăţă Intestinele şi nu produce
Infecţii Intestinale. Hrana Aceasta se absoarbe aproape
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integral şi nu Oboseşte Organele cu Efortul de Prefacere în
Hrană vie, fiind deja Vie. Aşa Organele se Odihnesc şi
totodată se Împuternicesc. Nu te îngraşi Carnal, dar devii
mai rezistent. Am văzut 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 Principiilor 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 degradează Proteinele într-o Coagulare ireversibilă, de unde trecerea 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, Carnea fiartă mult, chiar şi Pâinea Coaptă şi
toate zarzavaturile Fierte au astfel de Degradări, încât noi
Mâncăm mai mult Reziduuri decât Hrană adevărată.
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De aceea o Hrană Nefiartă aduce Organismului o
Înviorare şi 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 asemeni nu-i mai Coaceţi la Cuptor, ci Tăiaţi-i
în Felii Subţiri de tot şi puneţi-i pe Plită doar un MinutDouă şi Mâncaţi-i aşa, uşor fripţi. Sau tăiaţi-i mărunt de
tot şi puneţi-i în apă foarte puţină şi apoi la foc tare. Daţi-i
în câteva clocote doar, să nu treacă de 2 minute şi apoi
zdrobiţi-i ca pe un Piureu la care să adăugaţi celelalte
ingrediente. Prin aceste Metode nu degradaţi aşa de mult
Proteinele, care altfel devin foarte toxice pentru sistemul
Limfatic. Apoi Proteinele Fierte mult devin nişte Proteine
foarte Explozive ce întărâtă mult Sexul mai ales la Copii şi
Tineri, 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 asemeni obţinute la Temperaturi Mari. Am văzut la un
Schit Unt de Soia cu Fasole, foarte Hrănitor şi Igienic. Se
pisează 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
foloseşte 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
adevărat Hrănitor şi Sănătos. Bucătăria Naturistă dă tot
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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 puteţi Lupta cu Bolile.
Vă atenţionăm de Pâinea obţinută fără 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
atenţionăm că în Acest Regim Natural pot apărea unele
reacţii. 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 fermentaţii.
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 foarte 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 dăm câteva indicaţii pentru Tratamentul Bolilor care
Cere o Alimentaţie specială. Dacă vreţi Sănătate, trebuie să
Lucraţi pentru Sănătate prin Metodele adecvate.
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31
Bolile Energetice şi Tratamentul lor
Al Treilea Sistem de Boli este cel al Bolilor Energetice.
În mare, din cele spuse până acum s-a văzut în ce constă.
Concretizăm aici câteva puncte de bază. Sufletul Trinitar
Emană o Energie Trinitară Corp în Inimă de unde se
Triplează. Energia Vitală rămâne în Inimă şi se desfăşoară
apoi prin Sânge şi Ritmul Mişcărilor Energetice. Ritmul
Vieţii nostre este Ritmul Inimii noastre. Dereglarea de
Circuit Energetic Vital este legată direct de Starea
Duhului-Memoriei de Suflet. Sufletul are şi el Inima Sa
pură Sufletească, care este Duhul Memoria de Conştiinţă,
Mişcarea 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
Permanent, pentru că este Asemănare de Duh de Suflet,
Mişcarea Permanentă. Duhul din Suflet niciodată nu Stă
din Mişcare, ci se Mişcă Permanent între Odihna din EuConştiinţă şi Repausul Spiritual al Limbajului pur
Sufletesc. S-a relatat pe larg despre acest Viu de Suflet în
cele anterioare (vezi şi Memoriile unui Isihast).
Duhul Sufletului este Inima Noastră Adevărată, iar
Inima de Corp este Ecoul Duhului. Când Duhul Sufletului
este Bolnav, se Îmbolnăveşte şi Inima de Corp. Sunt cazuri
când Inima de Corp se îmbolnăveşte accidental fără
afectarea Duhului de Suflet, dar în acest caz se Remediază
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 Dumnezeu
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Transpus şi în Chip de Creaţie. Duhul este Dragostea,
Memoria Iubirii, Mişcarea Iubirii. Dacă Iubirea-Conştiinţa
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. Sufletul este Iubire, Dragoste,
Dăruire, iar Corpul este Voinţă-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 MentalSimţire-Raţiune, este Conştiinţă-Iubire, este Duh-Dragoste,
este Spirit-Limbaj-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 Traduce-Transpune în
Energiile Corpului ca Minte corespondenţă 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 Reflectările sale în Corp
ca Minte-Simţire-Raţiune. Dar Sufletul în fond este Dincolo
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de aceasta, este Conştiinţă-Duh-Spirit. Mintea-SimţireaRaţiunea sunt Reflectarea Sufletului în Energiile Corpului.
Corpul nostru nu este Străin Sufletului 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, ca Ecou-Prelungire Energetică de Mişcare de
Suflet. Mintea, Simţirea şi Raţiunea nu sunt Calităţi
Directe de Suflet, căci ar fi un fel de Panteism, ci sunt
Calităţi de Mişcare de Suflet. Şi în Dumnezeire Harul,
Energiile Necreate nu sunt Calităţi directe de Fiinţă, ci
Calităţi de Mişcare de Fiinţă, ca Energii de Mişcare de
Fiinţă. Pe acest Arhetip este şi Corpul nostru ca EnergiiHar de Suflet. Harul Dumnezeiesc nu este o Energie
străină de Fiinţa Dumnezeiască, este Însăşi Raţiunea Dumnezeiască numită Sophia-Înţelepciunea Dumnezeiască.
Energiile Harice nu sunt nişte Energii Moarte şi Nevii,
ci sunt tocmai Viul Necreat Energetic. De obicei Filosofia
Confundă Fiinţa-Persoana Dumnezeiască cu EnergiileHarul Divin. Aşa Grecii amestecă Spiritul cu Raţiunile
Mentale ale Corpului. Trebuie Descifrat Limbajul nostru
Metafizic pur Creştin. Creştinismul a preluat multe din
Limbajul filosofiei Greceşti, dar s-a silit să Păstreze Specificul pur Creştin. 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 Metafizică. După Căderea din Rai se Uită de
Sufletul în Sine, rămânând Reflectarea de Suflet. Aşa noi
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Uităm de Conştiinţa 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 Conştiinţei 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 Semnele-Mişcările
Sufletului, Taina Dincolo de Metafizică. Dar SufletulTaina-Mistica-Fiinţa-Persoana în Sine are în mod natural şi
Energii de Taină, ca Descoperire de Taină, are astfel
Metafizica Mentală. Mintea este Metafizica 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-Informaţie de Materie.
Aici se Încurcă Evoluţioniştii. Pe de o parte nu vor să
admită că Mişcarea este înaintea Energiei-Materiei, că ar fi
Semn de Spirit, şi pe de altă parte admit o Evoluţie a Materiei Nevii ca Mişcare şi Evoluţie de Mişcare, care ar produce
Materia complexă. Ca Metafizică-Filosofie pur Creştină
Materia este Energia Mişcărilor de Spirit, produsul Haric al
Mişcărilor Fiinţei de Spirit. Aşa Materia nu mai este
Contrazicerea Spiritului, ci tocmai Afirmarea Spiritului.
Aici este Cheia Metafizicii pur Creştine cu bază în
Revelaţia pur Divină. Metafizica-Filosofia Originilor este
totuşi şi în Cunoaşterea Creştină. Cunoaşterea Creştină nu
este o Simplă Gnostică, un Catafatic aproape Străin de
Apofaticul Imanent al Tainei Absolute DumnezeieştiFiinţei în Sine.
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În sens pur Creştin Apofaticul este totodată cu
Catafaticul, adică Fiinţa-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 Comunicabilă 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 MetafizicaCatafaticul-Descoperirea Tainei Dumnezeieşti.
De aceea Mintea este Harul-Catafaticul Fiinţei-Conştiinţei de Suflet. Noi prin Harul Sfântului Duh Cunoaştem pe
Dumnezeu. Aşa şi Corpul nostru prin Harul Minţii
Cunoaşte Sufletul. Sufletul este Esenţă de Taină, este
Conştiinţa-Cunoaşterea în Sine însuşi, care însă are
Energia Minţii ca Descoperire-Afirmare de Taină. Esenţa
Sufletului este Fiinţa-Conştiinţa şi Esenţa Corpului este
Mintea Energetică, Descoperirea-Afirmarea în Afară a
Tainei Sufletului. Noi ca Mistică Isihastă în cele 4 Lucrări
anterioare (Memoriile unui Isihast ş.c.l.) am intenţionat să
Descifrăm puţin Limbajul Mistic şi Metafizic al Teologiei
Creştine, ca o Descifrare a însuşi Creştinismului în contextul general al Cunoaşterii.
Ca Medicină Isihastă apoi încercăm o Descifrare a
Legăturii obiective dintre Suflet şi Energiile Sale, Corpul.
Deci să înţelegem clar că Energiile-Corpul nostru este
Harul-Energetic al Sufletului nostru, după cum şi
Dumnezeu Însuşi are Harul Său. Traducerea Harului în
Creaţie se face totodată prin Creaţia Voită şi Gândită
Deliberativ de către Dumnezeu ca Realitate Corp.
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Corpul nostru nu este Străin şi Negaţie a Sufletului
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
Cunoaştere Metafizică, dar şi ca Medicină trebuie Cunoaştere, ca să ştim cum să intervenim în Anormalitatea
Bolilor. Bolile Energetice sunt Boli ale Duhului de Suflet şi
ale Simţirii de Corp. Duhul de Suflet fără Cunoaşterea de
Dumnezeu este Slab-Neputincios, Duşmănos-Închistat,
fără Deschidere 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 Bolilor 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 Cunoaşterea-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 Viziunea pur Creştină, Materia are Trei Părţi neamestecate şi nedespărţite, energie Mentală, energie Vitală223

Simţire şi energie Acumulativă-Organică. Aici se încurcă
Psihologia. 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 Simţire, nu va avea nici Informaţie, nici
Masă Organică.
Învăţaţi să vă Însuşiţi şi Logica Trinitară Creştină, dacă
vreţi să Înţelegeţi ce este Medicina Isihastă şi SacroTerapia. Energiile Corpului nostru sunt Energiile Simţitoare alături şi în mod egal cu Energiile Mentale şi cele
Acumulative din Organe. Acestea sunt în Corespondenţa
şi Reflectarea Triadei de Suflet, Conştiinţă, Duh, Spirit.
Energiile noastre sunt Memorii de Mişcare de Duh şi
Suflet. Simţirea în Corpul nostru este Memorie de Minte
Energetică. Simţirea este Memoria Informaţiei-Nervilor.
Organele sunt Limbajul Mentalului-Nervilor prin Memoria Vitalului. Corporal Noi suntem Mental, Memorie
energetică-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 Dumnezeu. 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 astfel
Rememorarea Simţirii de Dumnezeu şi Rememorarea de
Suflet. Inima este Slabă fără Vitalitate, fără Simţirea înaltă
de Dumnezeu şi de Virtuţile Sufletului.
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Vitalitatea noastră este Slabă fără o Hrănire Energetică
Bună-Vie, neomorâtă. Omorârea este Distrugerea Memoriilor. Bolile energetice sunt Boli ale Omorârii Memoriilor
Energetice. Alimentele Fierte au Memoriile Vieţii Omorâte.
Deci tratamentul Bolilor Energetice este Revenirea 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 Energiilor Corpului.
Păcatul Omorârii este cel mai mare, ca Desacralizare.
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 Rele. Se vorbeşte de Zisele Reţele-Noduri Radiestezice... Din Pământ
se emană Energii Telurice, din Cosmos Energii 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 fără să
ştim. Fiţi atenţi că vă faceţi Vinovaţi... Prin Mâini se emană
Energii Vitale, de unde Persoane dotate cu Transferare de
energii. Au apărut diferite metode de zise Energizări...
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 Imunitate,
pentru că în Cap-Creier noi suntem înfundaţi, în Inimă la
fel, în Centrul Gastric de asemeni, Organele fiind intoxi225

cate de depuneri, şi aşa suntem în Hazardul Influenţelor
Energetice. Atunci când Postim şi consumăm o Alimentaţie Vie, devenim Stăpâni în Propriile Energii.
Este o metodă de Purificare de Energiile Străine şi
nocive. 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 închinaţi Zilnic şi de care să vă Atingeţi. S-a descoperit şi
ştiinţific, că unele Obiecte în Cruce şi care Reprezintă
Chipuri Sfinte sunt Adevărate Neutralizatoare de Energii
Negative. 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. Yoghinii
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.
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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 Sănătatea 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 tulburărilor 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 Centrul
Gastric se face aceasta, dar nu în Ombilic cum zic unii, ci
în Centrul Plexului Solar de sub Inimă.
Reîntoarcerea Energiilor spre Inimă este Reorientarea
Energiilor spre Stânga, spre Regruparea Energiilor şi Oprirea Consumului. Noi vă dăm şi această documentare mai
nouă ca 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 Moderne,
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 Oamenii prin Centrul
Gâtului, nu prin Frunte, că emiteţi Energii Mentale Negative
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şi primiţi totodată energii Mentale Nocive. Centrul Gâtului
este Locul Coborârii Energiilor Mentale spre Inimă care de
asemenea înseamnă o Reorientare de Mişcare Energetică
Mentală tot spre Stânga. Energiile Mentale au Consum
Mental prin Urcarea 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,
făcându-se astfel o Adevărată Revitalizare Mentală, nu o
Distrugere-Anihilare Mentală cum zic unii. Mistica Isihastă
are astfel Valori Terapeutice Medicale, pe care noi vi le
împărtăşim să le folosiţi spre Sănătate şi Vindecare de
Oribilele Boli.
Sacro-Terapie
Mai consemnăm aici încă un Exerciţiu Terapeutic
Medical. 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
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 totodată Mântuirea Corpului. De aici Sfinţirea
Corpului este tot aşa de importantă ca şi Sfinţirea Sufletului. Să facem astfel tot posibilul ca să ne Sfinţim Corpul,
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prin diferite Metode, ca Restabilire a lui la Normalitatea
de Rai. Pentru Bolile noastre este nevoie de Restabiliri de
Circuit Energetic Corporal. S-a Intuit încă un Exerciţiu de
Desfundare şi Reorientare a Energiilor în Corpul nostru.
Pentru dumneavoastră, Mirenii, va fi un Exerciţiu
Medical 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
posibil 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 Energetice 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 care 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 Importanţă această Regrupare a Energiilor Corpului
în Centrul Inimii, mai ales odată cu Rugăciunea de Suflet,
când Sufletul la Rândul Său se Uneşte cu Energiile
Corpului şi le Revitalizează...
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
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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 Diafragma 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 să nu Urcaţi Energiile de la baza Coloanei
Vertebrale mai sus de Şale şi nici să nu le coborâţi înapoi,
ci antrenaţi-le prin Rinichi în Plexul Solar de la baza
Inimii. Dacă le Urcaţi spre Cap puteţi avea Ameţeli şi
tulburări Mentale toată ziua, cu stări nervoase şi alte
tulburări. Încearcă Sistemul Yoga să facă o Urcare până în
Creier, dar fără un control serios este riscant.
Ca Isihasm, Antrenarea 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 Purificaţi şi Corpul cu Rugăciune către Bunul Dumnezeu, cu Închinăciuni şi Metanii, ca să vă Tămăduiţi şi să vă
Curăţiţi 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
ştiută, Ceaiuri, Medicaţie, Acupunctură, Homeopatie, etc.
Ca Medicină Isihastă însă ţineţi cont de cele relatate
anterior. Noi vă dorim o Terapie Integrală Suflet şi Corp,
doar astfel fiind o reală Vindecare de Boli.
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32
Sexul, Desacralizarea Iubirii şi Negativizarea Inimii
Despre problema Sexului s-a scris mult. Noi nu facem
dispute, consemnăm Viziunea Isihastă Creştină. S-a Relatat
că Însuşi Dumnezeu este Fiinţă-Personalitate şi Energii
Har de Mişcări ale Fiinţei. Fiinţa este Substanţa Fiinţială
Spirituală vie şi Triadică deja în Sine.
În viziunea pur Creştină Fiinţa ca Ultimă Esenţă a
Realităţii este Triadică, Unul pornind de la Trei în Logica
pur Creştină. Minimul 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 Negaţie, ci tot prin Afirmaţie. Unicul este
Trei Afirmaţii deodată.
Dacă Unicul ar fi Singularitate, ar fi un Imanent
Absolut-Nemişcat-Apofatic Absolut. Dacă Unicul ar fi
Doime, 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 Realitatea 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
Persoană-Ipostas şi Persoana înseamnă deja Triadă de
Sine, Viu Fiinţial Absolut. Doar în Sens pur Creştin
Persoana se defineşte ca Fiinţa Triadică de Sine, adică
Spiritul Viu ca Eu-Conştiinţă, Duh-Memorie de Conştiinţă
şi Spirit-Sine-Limbaj de Conştiinţă. Aşa Persoana-SpiritulFiinţa sunt deja Sinonime cu Treimea.
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Conştiinţa în viziunea Creştină este deja Triadică în
Sine, ca Identitate-Conştiinţă, Memorie-Duh şi Identificare-Limbaj. Aşa Conştiinţa este Viul 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.
Arhetipul este în Revelaţia Treimii Dumnezeieşti. Dumnezeu Tatăl este Iubirea Absolută în Sine, care se Deschide în
Agape ca Sfântul Duh-Dragostea şi Fiul-Logosul-Dăruirea.
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 Medicină 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 Originale Acestea sunt. Iubirea
este Culmea Transcendenţei Vieţii Dumnezeieşti, Beatitudinea Absolută în Sine. Agape este Deschiderea Iubirii ca
Dragoste-Mişcare de Iubire şi ca Dăruire-Recunoştinţă de
Iubire. Iubirea este totalitatea 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
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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 Erosului în Arhetipul
Agape de Suflet. Ca Organ de Corp Inima este Sediul
Erosului-Agape de Corp. Inima este Organul 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 Reproducere 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.
Gândurile 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-Memoria
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
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 IubiriiÎnmulţirii-Deschiderii. Erosul-Dragostea de Corp-Energii
are Centrul în Inimă.
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După Căderea din Rai se produce 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, care astfel nu mai Simte
Dragostea Transcendentală. Inima se Goleşte de Dragostea
Adevărată Deplină şi Atotcopleşitoare. De aici în Inimă se
reflectă doar Simţirea Organelor.
Astfel, ca Reproducere, Organele Sex devin Reflectarea
Dragostei. Când în Inimă era Dragostea Transcendentală
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 Dragostei de Inimă. Inima din Piept Cade în
Inima din Sex. Sexul se face o Inimă Negativă, o ContraInimă, care cu Simţirea Organică Ajunge să Domine
Sentimentul de Inimă.
Organele Sex sunt Organe Normale, cu funcţii normale
ca Reproducere, dar după Căderea din Rai aceste Organe
se fac Contra-Partea Inimii, ca Simţire contra-Dragostei de
Inimă, peste Simţirea de Inimă. Sexul devine o Simţire
care Domină Simţirea de Inimă.
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În mod normal Simţirea de Inimă trebuie să fie
Totalitatea-Integralitatea 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 normale,
care însă Rupt de Centrul Inimii se face o Simţire-Inimă
Autonomă, ajunge Centru Energetic propriu. Dar nenorocirea este că Organele Sex, nefiind Centru Energetic, Fură
Energiile din Creier şi din celelalte Organe. Aici după
Căderea din Rai Sexul se face Vampirul Energiilor Corpului. Sexul devine Şarpele-Balaurul care Suge Lumina
Mentală a Creierului prin Coloana Vertebrală şi Bea ApaEnergia Organelor Abdominale.
Basmele după Cădere sunt Mitizarea acestor Mutaţii
care au loc în Noi. Sexul este Zmeul care fură Zânele din
Palatul Creierului, fură 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 Sexului.
Noi ca Medicină Isihastă încercăm o Descifrare a
problemei Sexului, cu rol în Medicină. Este o mare dramă
că mulţi Tineri din lipsă de educaţie cad în masturbaţieonanie, 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 Părinţii
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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 Golit
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. Iată
cum Centrul Integralităţii Energetice devine Sexul, care nu
este un Centru de Acumulare, ci de Consum şi DistrugereScurgere 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 Agape de Suflet, în
Potenţare Reciprocă. Căderea aduce Despărţirea de Agape
de Suflet a Erosului de Inimă, care la rândul său se
Divizează şi îşi pierde Centrul, Fiecare Organ încercând să
Devină Propriul Centru Energetic. De aici după Căderea
din Rai fiecare Organ în parte se face „o Desfrânare
proprie”. Magia Energiilor Corp experimentează tocmai
„Desfrâul Organelor”, care se fac proprii 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. Gândurile Creierului sunt Memoriile Simţirii Inimii şi Funcţiile Organelor
sunt Limbajul-Raţiunile-Funcţiile Simţirii Inimii.
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Triada: Gândire, Simţire şi Voinţă este Integralitatea
Simţirii Inimii Energetice. Noi Corporal nu putem avea o
Gândire fără Simţirea Inimii şi fără Funcţiile Organelor.
Aici se încurcă Psihologii. Unii consideră că nu Poţi Gândi
fără Simţuri şi fără Organul-Organele Corpului. Se Consideră, mai mult, că Organele produc atât Simţirea, cât şi
Gândirea, de unde Concepţia Evoluţionistă-Devenistă că
prin Dezvoltarea Organelor noi ne Dezvoltăm Gândirea şi
Simţirea.
Ca Mistică, Simţirea în Sine îşi are Originea în Duhul
Sufletului, în Memoria Transcendentală a Conştiinţei
Sufletului, Această Memorie Prelungindu-se şi în Energiile
Corpului ca Centrul de Simţire Energetică.
Simţirea Integrală de Inimă este Corespondenţa directă
a Simţirii-Memoriei de Duh-Suflet. Inima noastră Simte
doar dacă Simte însuşi Duhul Sufletului. 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 Regrupeze Simţirile Rupte iarăşi
în Centrul Integral al Inimii şi de aici iarăşi în Centrul
Transcendental al Duhului-Sufletului. Bolile Corpului
nostru sunt Boli ale Simţirii fărâmiţate, de unde Simţirea
Bună devine Suferinţă. Simţirea Normală devine Simţire
Neplăcută-Suferinţă. Boala este Suferinţă, tocmai ce ne
Sperie pe Noi. Suferinţa este Negativizarea Simţirii normale-Bune. Simţirea normală de Inimă este Înlocuită cu o
Falsă Simţire Plăcută în Proprie Plăcere Organică, de unde
Satisfacerile fiecărui Organ. După Cădere, fiecare Organ
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devine o Compensaţie de Plăcere de Inimă, un fel de
Inimă-Simţire Proprie independentă de Inima-Simţirea
propriu-zisă.
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 Plăcere
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
celelalte. 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 Plăcerii-Sex. Aici
Medicina 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 Funcţionalităţii, 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
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propriu Organic. Chimismul Organic este întâi Informaţie
de Simţire de Inimă, care apoi se Traduce în Chimismul
Energiilor Fizice Chimice. Informaţiile Simţirii de ErosInimă produc Hormonii din Organele Respective. Nu
Hormonii se produc de către Organe şi apoi produc
Simţirea de Inimă... Ştiinţa aici se cam încurcă.
Organele sunt Forme ale Informaţiilor. Ştiinţa doar a
stabilit că Masa Fizică nu poate fi înaintea Informaţiei,
întâi fiind Informaţia, apoi Energia şi apoi Masa Fizică.
Organul are Chimism de Masă-Substanţă Fizică-Chimică.
Unde este Informaţia Chimismului?... Organul el însuşi
este Produsul Înglobării Informaţiei şi Energiei. Organul
este un Produs, nu Origine. În Energii Formele Fizice sunt
Configuraţii ale Informaţiei şi Energiei ca Suport al Masei
Fizice. Funcţiile Organice sunt Limbajul unor Funcţii Energetice Anterioare Organului, care Formează Organul.
Chimismul Organic este în Informaţiile Organului, în
Memoriile Dincolo de Organ. Ştiinţa vrea să Amestece
Memoria Informativă 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
Vibratorii-Vitale şi Energii Acumulative. Ştiinţa le face o
Singură Energie care ar avea Aceste Stări apoi, prin
Transformări Una în Alta. Aici este Înţelegerea.
Aceste Trei Energii nu se Transformă Unele în Altele, ci
se Împletesc, se Întrepătrund, se Potenţează reciproc, Una
atrăgând automat pe celelalte, fiind veşnic Deodată Trei
împreună. Aici este şi Înţelegerea Bolilor. După Căderea
din Rai Energiile acestea Triple se Contrariază şi aşa apar
Energii Libere-Rupte-Toxice-Nocive. Misticile au Expe239

rienţa Detaşării Energiilor, ca Paranormaluri. Aşa se pot
Detaşa Energiile Informative de celelalte, până la Dedublarea Mentalului de Organele-Trupul Fizic.
Se vorbeşte de o Ieşire a Minţii din Corp, Mintea Putând
Funcţiona ca Minte Independentă de Organele Creier şi
celelalte Organe. Ştiinţa îşi pune deja probleme reale care
ţin de aceste fenomene, remarcate de mult de către
Mistică. Dar Aceste Ruperi sunt Anormale, deşi nouă ni se
par Extraordinare şi Superioare. În Mod Normal Sufletul
este Cel care se Poate Detaşa de Corp, dar nu de un Corp
Mort, ci de un Corp Integral, de unde Extazurile Isihaste
sunt cu Păstrarea Mentalului Corpului, Sufletul fiind
Direct ca Paranormal (vezi cap. Paranormal).
Medicina isihastă Identifică Dereglările Bolilor nu în
Transformările energetice între Energii ca Una prin şi din
Alta, ci ca Ruperi şi Contrarieri ale Energiilor Informatice,
Vitale şi Acumulative. Aceste Energii nu se Transformă
Niciodată 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 Energetic are Propriul Mod
de Mişcare în Sine. Aşa Energiile Informatice au o reală
Mişcare în Propria Substanţă Informatică. 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 adevărat o Substanţă Energetică
Informativă, ce are Esenţă şi Mişcare în Sine doar ca
Informaţii Pure.
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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 Propriu. Apoi energiile Vitale la fel sunt
Energii proprii Vitale, ca Memorii de Informaţii. Memoriile nu se Confundă, 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 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 niciodată, dar nici nu se Separă. Aşa Apar
Bolile. Energiile Informatice se Rup de Energiile VitaleMemorii şi de Energiile Limbaj de Organe, de unde Bolile
respective. Şi fiecare la rândul ei faţă de Celelalte.
Energiile Memorii-Vitale dacă se despart de Energiile
Informatice devin nişte Memorii Libere foarte Nocive care
nu mai păstrează Informaticul Normal, de unde Bolile
Energetice ca Hiperfuncţii 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 Dezintegrarea lor.
Chimismul din Organe este Acest Răspuns Propriu al
Materiei Acumulative Organice faţă de Energiile Informatice şi faţă de Energiile Memorii-Vitale. Ştiinţa se Opreşte
prea mult la Chimism, la Limbajul doar al Energiilor
Acumulative, neglijând faptul că este un Limbaj Energetic
Vital şi unul Informatic Dincolo de Cel Chimic-Fizic.
Fenomenele Paranormale mai Trezesc Ştiinţa şi la Aceste
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Realităţi Dincolo de Simplul Chimism doar al Energiilor
Acumulative, pe cele Vitale şi Informatice doar Presupunându-le, dar nu Dându-le Realitate proprie. Paranormalurile arată că Aceste Trei Moduri Energetice sunt
Separate şi pot Funcţiona Chiar Independent. Bolile sunt
de fapt nişte Paranormaluri. De aici Înţelegerea şi a
Problemei Sexului.
Hormonii Sexuali nu sunt însăşi Determinarea Sexului,
cum afirmă Ştiinţa, ci sunt Efectul Sexului deja Existent în
Informaticul şi Energeticul Dincolo de Chimismul Organic
ca Hormoni. Se încearcă printr-un Chimism Hormonal o
Determinare de 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 înţelegeţi 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 Organic. Este însă o Întrepătrundere şi o Potenţare în Toate aceste Trei Energii ale Corpului Nostru. Din Energiile Simţuale ale Inimii Ies primele
Informaţii ale Hormonilor, care apoi trec în Informaţiile
Creierului şi de aici în Chimismul Organic-Funcţional.
Iată cum Sentimentul de Dragoste de Inimă Declanşează 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
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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 Consumarea
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 dreptatea ei, deşi
Interpretările în sine sunt amestecate şi confuze. 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 Ascultat.
Bucuria şi Beatitudinea de Inimă şi de Duh de Suflet 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 Integralitate Trăire
şi Comunicare, nu de Propriu Egoism Auto-Plăcere până
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la Uciderea şi Singularizarea în Sine însuşi. Sexul se face
tocmai Depersonalizarea noastră, face din Persoane de
Inimă nişte Individualităţi de Sex, nişte Confruntări 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 arunce, când este tocmai nevoie de ele.
Sexul are Rolul său bine Stabilit, ca Procreare, în Rest
trebuie Readus la Erosul Integral de Inimă, ca Simţire
Sacră de Inimă, nu de Plăcere Egoistă Desfrânată. Medicina
ca şi Mistica încearcă o Ridicare a Sexului, ca pe Ceva
Constructiv, nu Distructiv.
Misticile Indiene au găsit Modalitatea Ridicării Energiilor 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 Energetic.
Noi nu facem dispute, consemnăm Specificul Isihast. Energiile Sex dacă sunt Ridicate pe Coloană direct în Creier se
Declanşează în Creier Tot Subconştientul Sexului, de unde
Complexul Freudian al Nebuniei Psihopate Sexuale. Yoga
are Experienţe tragice în acest sens al Antrenării Sexului
pe Coloana Vertebrală înspre Cap, avertizând mereu
despre Pericolul acestei Metode fără Asistenţa unui GuruInstructor.
Isihasmul Identifică acest Pericol în Circuitul Anormal
al Întoarcerilor Energetice. Energiile nu se întorc înapoi pe
Coloana Vertebrală, ci prin Centrul 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
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trebuie Ridicate întâi în Creier, că fac Explozii în Mental.
Întâi trebuie Orientate în Baia Inimii şi din Inimă să se
Ridice Purificate şi în Mental-Creier.
Isihasmul a Observat că este mai Bine să Îneci
Subconştientul 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 Dumnezeirea
Creatoare. Vedeţi încă o dată capitolul Desfundărilor
Energetice, ca Practică.
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,
întoarce-le în Oceanul Dragostei din Inimă. Mintea-Soarele
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 ZmeoaiceleŞerpoaicele Sorb Apa Oceanului Inimii. Şi Zmeii şi
Zmeoaicele îşi fac Lăcaş-Templu în Centrul Sexului, de
unde Sug şi Lumina Creierului şi Apa Inimii... Miturile şi
Basmele Transpun Parabolic Căderea din Rai şi
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Modificările apărute. Conştientizează-ţi propria Realitate.
Vezi cum Stai cu Templul 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,
inexistente 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.
Balaurii din Minte au Şapte Capete, iar Balaurele
Şerpoaice 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
douăspreceze Capete ale Zmeoaicelor.
Filocalia Descrie Aceste Patimi de Minte şi de Pântece.
Inima-Oceanul Sufletului 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 umblă Fantomele Zmeilor Căpcăuni... Palatul
Sacru cu Biserică şi Altar Dumnezeiesc este pângărit,
ajunge fără Uşă şi fără Geamuri, cu zidurile Căzute, cu
Zugrăvelile Murdărite şi şterse... prin el umblă Şoarecii şi
Insectele băloase... Aici Odată în Inimă era cel mai
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Strălucitor Palat, unde 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 Fiica Oceanului Inimă şi Sora SoareluiMintea. Zâna este Energia Gastrică şi Soarele este Energia
Mentală. Energia Gastrică este Furată în Sex unde face
Desfrânare cu Zmeii-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 Tineri
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
Sănătoasă Tinerilor, că veţi Suferi apoi de pe Urma unor
Copii Nebuni şi Neputincioşi.

33
Medicina Femeii
Spune un Duhovnic că pe Femeie, pe Copil, şi pe Bătrân
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 Creştinism este Mistica Feminină ca Mistică de Biserică şi
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Mistica Sacerdotală de Bărbat. S-a vorbit în volumele
anterioare despre Arhetipul Femeii-Mame şi Arhetipul
Bărbatului ca Tată. Tu, Femeie, Reconştientizează Esenţa
ta ca Menire de Sfinţenie-Biserică, de Feciorie-Mamă care
trebuie să Nască asemenea Maicii Domnului pe CopilulFiul 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
Sacră şi Transcendentală.
Când Femeia Naşte un Copil, ea este Fecioară Transcendentală, că Naşte pe Fiul lui Dumnezeu, 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
Arhetip 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
Desfrânare, Pat Nupţial de Auto-Desfătare şi Omorâre a
Transcendentului-Copilului. Fără Copil-Transcendentul,
Iubirea Femeii este Desfrânare-Antitranscendentul, AntiIubire. Nu există Iubire între Femeie şi Bărbat decât ca
Iubire Transcendentală-Copil. Ce nu este Iubire-Copil este
Anti-Iubire-Desfrânare-Autoplăcere-Omorâre de Transcendent Copil.
O Căsătorie fără Copii este o Biserică fără PreoţieLiturghie, este un Protestantism al Căsătoriei. „Magia”
Iubirii dintre Femeie şi Bărbat este Transcendentul Copil.
Trăirea Tainică a Iubirii Femeie-Bărbat este Taina Naşterii
Copilului în care este Întâlnirea lor Transcendentală. Fără
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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 Celuilalt 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 Amestecare şi fără
Desfiinţare, ca Supra-Regăsire. Cine nu Înţelege 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
Dumnezeu 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 Dumnezeu şi Creaţia se Auto-Depăşesc şi se
Supra-Personalizează tocmai prin Al Treilea, SupraPersonalizarea.
Supra-Personalizarea Femeii este Hristos-Copilul, de
unde Supra-personalizarea Femeii ca Mamă e Arhetipul
Fiului, Chipului Tatălui-Creatorului în Sine. În Creaţie,
Arhetipul Mamei-Femeii este Mistica pură de Creaţie.
Misticile Vorbesc despre Mama Divină-Cosmică. În
semnificaţie pur Creştină, Mama Cosmică nu este Materia
Primordială în Sine, ci Arhetipul în Sine al Fiinţei de
Creaţie. Dumnezeu este în Sine Esenţă de Tatăl, din Tatăl
Dumnezeu Născându-se Treimea de Persoane Dumne249

zeieşti (vezi Urcuşul Isihast). Creaţia este TraducereaTranspunerea şi totodată Opera Creativă a Chipului
Dumnezeiesc de Tată, de unde Chipul de Mamă, care nu
înseamnă Reversul Tatălui, cum zic Unii, ci Traducerea
Chipului de Tatăl de către Substanţa Creată ce este Altă
Substanţă decât 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 Îndumnezeire.
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, neadmis
de Creştinism. Creaţia nu este Reversul lui Dumnezeu,
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 Reversul Său
propriu tot ca Dumnezeu, adică Treimea de Persoane.
Reversul Unicului Dumnezeu este Treimea Dumnezeiască, 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 Dumnezeiesc este
Tatăl Dumnezeu şi Deplinul de Creaţie este MamaArhetipul de Creaţie.
Mulţi încurcă Arhetipul de Mamă cu cel de Tatăl până
la o Mistică Nupţială, care ca puritate Creştină nu poate fi.
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Mama nu este Soţia Tatălui. Soţia este un Simbol al
Căderii din Rai, un Simbol al Căderii Mamei din Sacrul
Mamei. Numele de Femeie este al Mamei Căzute din Rai.
Noi după Cădere Încercăm o Sacralizare a Numelui de
Femeie, dar în fond nu se poate. Femeie înseamnă AntiMamă. Femeia este Simplă fără Copil, pe când Mama este
cu Copilul în Braţe. De aceea Maica Domnului este
Neapărat cu Pruncul Hristos în Braţe, ca Dumnezeiasca
Icoană.
„Mă închin Icoanei tale, că Porţi cu adevărat pe Dumnezeu 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
Femeia 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 Tatălui. 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
Arhetipului de Mamă. Paradoxal şi Antinomic, Dumnezeu
Tatăl 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
Dumnezeu 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 Naşte
pe Tatăl în Multitudine de Copii-Asemănarea Tatălui.
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Mama nu este Instrumentul şi Pământul Sămânţei
Tatălui din care să se Nască Fiii Tatălui, ci Mama este
efectiv Însăşi Mama şi a Tatălui, Născându-L pe Tatăl nu
din Sămânţa Tatălui, ci din Sămânţa Mamei. Dacă nu se
înţelege 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 Creează pe Mama
Creaţie ca Început de Creaţie.
Opera în Sine a lui Dumnezeu Creatorul este Chipul
Mamei, este Însăşi 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 Revărsat în Totalitate şi apoi Mama Îl
Revarsă în Multitudine pe Tatăl Cel din Esenţa Mamei.
Aici este Înţelegerea.
Iconic, Esenţa Mamei este Tatăl, de aceea Mama poate
Renaşte pe Tatăl ca Fii ai Tatălui. Sămânţa Tatălui 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 Chimismul-Formele de Creaţie, ca Asemănările Creatorului.
Dar Mama nu poate Naşte fără Tatăl. De aici Confuzia,
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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
Tatălui-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. Asta 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, Arhetipul de Mamă este Arhetipul de
Tată Creator ca Traducere în Creaţie. În Arhetipul de
Mamă se Revarsă tot Arhetipul 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 Indestructibil. 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 Dumnezeu ca
Mamă.
În Creştinism Mama nu este Reversul Tatălui, ci Creaţia
Obiectivă a Tatălui ca Mamă a Fiului Tatălui, ca Reversul
Fiului, Tatăl rămânând Dincolo de Mamă şi neamestecat
cu Mama. Dumnezeu Creatorul nu se Amestecă deloc cu
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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 Personalitatea de Femeie şi
orice Dezechilibru aduce o Boală. Femeia Suferă cel mai
mult din cauza Neîmplinirii ca Femeie. 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 Amestecă 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-Copilul.
Dar Mistica Femeii este mai Adâncă decât a Bărbatului,
căci este Dublă Mistică, a lui Dumnezeu care se Transpune
în Creaţie şi a Creaţiei care Renaşte pe Dumnezeu. Bărbatul
are doar Mistica Transpunerii de Dumnezeu şi a Dialogului direct cu El. Femeia nu Dialoghează direct cu Dumnezeu decât prin Intermediul Creaţiei. Duhovnicii au
înţeles acest complex în acelaşi timp Sublim al Misticii
Femeii.
Prin Mistica Femeii Creaţia se Îndumnezeieşte 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 Sfinţenie, nu doar că este Mama lui
Hristos, ci pentru Esenţa de Arhetip de Mamă în Sine, în
corespondenţă Directă cu Arhetipul de Tatăl Dumnezeu.
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Catolicii transpun aceasta în ideea de „Imaculata Concepţie”.
Aici ei greşesc în Supra-Estimarea Unei Singure Femei, pe
când în fond Arhetipul în Sine de Mamă este „Imaculata
Concepţie”, 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 poate 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-Cădere Oribilă mai mare
decât Căderea Evei. Maica Domnului ca Persoană Unică
este o Împlinire de Început a Tuturor celorlalte Împliniri.
Maica Domnului ca Persoană este Unică şi Nerepetabilă,
dar este Imitabilă, ca şi Persoana lui Hristos, care este
Unică dar Imitabilă de către toţi Următorii Hristici.
Creştinismul trebuie înţeles în Supra-Logica Treimii
Dumnezeieşti Revelate ce dezvăluie Arhetipurile pure,
care Acestea apoi se Fac Modele şi în Creaţie. Nu Creaţia
dă Limbajul lui Dumnezeu, ci Limbajul 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
Deplin al lui Dumnezeu şi Acest Limbaj Arhetipal se
Traduce apoi şi în Limbaj de Creaţie, fiind totodată Dialog
între Limbajul pur de Dumnezeu şi Limbajul pur de
Creaţie, fără Amestecare. Actul Creator nu este Producerea de Însuşi Limbaj Dumnezeiesc, ci este Manifestarea
a Deja Deplinului-Arhetipalului Limbaj Dumnezeiesc
Preexistent şi Dincolo de cel al Creaţiei.
Aici se încurcă Mistica Femeii, faţă de a Bărbatului.
După Căderea din Rai Logica Femeii înlocuieşte Logica
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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 Transformarea 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 Căderea 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 Feministă. Femeia este Biserică Absolută ce nu
poate să se facă Preoţie. Femeia ca Preoteasă este MagieVrăjitorie, nu Sacerdoţiu adevărat. Femeia este Biserica şi
Sublimul ei este să fie Biserică Absolută în care se Săvârşeşte Liturghia Sacerdotală Preoţească Hristică-Euharistică. Preoţia 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 Preoţiei,
Femeia este Egală Bărbatului, dar nu se pot Înlocui, nici
Transforma şi nici Despărţi, fiecare trebuind să rămână
ceea ce este, în aceasta fiind adevărata Demnitate. Fiecare
este Deplin în Sine însuşi şi în înrudire, dar nu se poate
Absorbi Vreunul de către cealaltă Parte, ci sunt împreună
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
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Fiului, Rodul şi al Preoţiei şi al Bisericii. Aici este toată
Taina. Preoţia nu se Transformă în Biserică, ci se TraduceCreează Biserica-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 Slujba-Cântarea-Ritualul Tatălui, din care se va
Naşte Liturghia-Fiul-Preotul. Femeia care nu-şi înţelege
aceste Arhetipuri 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-Mamă, nu de
Femeie...
Arhetipul Creaţiei este Icoana cu Chip de Mamă
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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 Întrupare,
Prin Adam Preotul Născându-se în Biserică-Eva FiulEuharistia.
Adam nu este Bărbatul Evei, ci Preotul, Chipul Direct 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 plăcerea ta.
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 AutoDesfiinţează.
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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 Consemnări, 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 Specifice ale
Femeii şi Bărbatului trebuie să cunoaştem specificul
fiecăruia. Medicina Femeii este cu individualităţile ei.
Freud şi Şcoala sa de Psihanaliză au încercat o Descifrare a Fondului Feminin, confundând Subconştientul
Căderii 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 Personalităţii-Conştiinţei Femeii. Conştiinţa Femeii
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este Împlinirea în Naşterea Copiilor. Energiile Corpului
Femeii sunt Ciclice în Vederea acestor Naşteri. Energiile
în Corpul Femeii sunt Ciclice-Lunare şi apoi Anuale. La
Bărbat sunt Solare.
Medicina trebuie să ţină cont de aceasta. Am vorbit
anterior despre Circuitele normale Energetice ale Corpului.
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 celelalte Energii tot în Sus, pe când la Femeie
Energiile au tendinţa să Coboare în Vederea Naşterii de
Copii. De aceea Femeia are Ciclul Menstrual Lunar. Bărbatul are Boli frecvente Ascendente, pe când Femeia are Boli
Descendente. Şi Femeile sunt destul de Inteligente Mental,
dar Energiile lor sunt totuşi Orientate cu precădere în Organele Corpului, de unde Specificul Frumosului Feminin.
La Femeie Informaticul Corpului, Formelor Organice,
este în Evidenţă. La Bărbat, Informaticul este direct
Intelectual. La Femeie Cele Trei Energii ale Corpului se
Concretizează în Formele Organice, pe când la Bărbat se
concretizează în Intelect. Femeia are direct Limbaj
Organic. Mentalul Femeii este Orientat în Limbajul Organelor. Orice Organ al Corpului Femeii este un Limbaj, pe
când la Bărbat 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
Femeie. Femeia suferă mai mult în Organele Abdominale,
pe când Bărbatul suferă în Organele supra-diafragmatice.
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Ca Medicină Isihastă noi recomandăm Femeilor o Grijă
deosebită pentru Igiena şi Desfundarea Energiilor Abdominale cu precădere. Centrul Energetic este la fel, Cel din
Centrul Inimii. Femeia să Antreneze Energiile Abdominale
în Sus spre Inimă. De aceea Chimismul Hranei Femeii este
foarte important. O Alimentaţie prea tare-bărbătească provoacă o Depunere Organică excesivă cu accelerarea
Funcţiilor Organice Specifice Femeii, de Naştere. Femeia
nu trebuie să Mănânce Mâncarea Bărbatului, că-i Masculinizează funcţiile Organice. Macro-Biotica japoneză consemnează ştiinţific aceasta. Organele Femeii trebuie 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-Negativul 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 Femininul General, care are Femininul în evidenţă şi Masculinul în Spate. Acidul-Yinul are în el însuşi şi AlcalinulYangul, dar Acidul este în Manifestare. La fel se întâmplă
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,
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adică Acide, Mişcătoare, Transparente, Delicate şi în
veşnică Schimbare-Mişcare. În Interior Organele Femeii
sunt însă Yang-Alcaline-Consistente.
La Bărbat în afară este Yangul-Alcalinul şi în Interior
este Yinul-Acidul, de unde Organele Bărbăteşti Consumă
Energie Interioară, pe când Organele Femeii Acumulează
în Interior Energie.
Trebuie înţeles bine acest specific, de mare importanţă
în Boli. Femeia nu trebuie să mănânce Mâncăruri ce se
Depun ca Exterior, ci Mâncăruri care se Depun ca Interior
Organic, de unde Rezistenţa Femeii ca Energetic mai mare
decât a Bărbatului. Femeia trebuie să aibă în afară Organe
Suple, dar în Interior Pline de Energii Acumulative.
Organele Femeii trebuie 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 Energetice specifice la Bărbat şi Femeie.
Ce este paradoxal este faptul că Alimentele Yin-Acide
se fac în Organe Yang-Alcaline şi Alimentele Yang Alcaline
se fac în Organe 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
Exteriorul Organelor. Mulţi nu ţin Cont de delimitarea în
Acelaşi Organ între Interiorul şi Exteriorul Organului.
Doctorul vede că este o Aciditate-Consum într-un Organ,
dar nu deosebeşte unde este această Aciditate, în Interiorul Organului sau în Exteriorul său. De aici Terapii incomplete şi confuze.
Noi accentuăm ca Medicină Isihastă că trebuie delimitat
cu atenţie „unde anume este Aciditatea sau Alcalinul”, în
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Interiorul sau Exteriorul Organelor respective. Fiecare
Organ este totodată Yin şi Yang în Egalitate, 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 adevărată. Orice Aliment
este de asemenea Dublă Stare, ca Exterior Yin sau Yang şi
ca Interior la fel...
Ca Medicină Isihastă noi mai Consemnăm încă un
amănunt de mare importanţă. 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 amândouă 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.
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-FeciorieMamă. Freud şi Psihanaliştii vorbesc despre Complexul
Sex al Femeii. Sexul s-a văzut în capitolul anterior că este
doar cu Rost în Organele de Reproducere în Vederea
Corpului Copilului. Iubirea şi Dragostea nu au Originea în
Organele Corpului, ci în Adâncul Sufletului Fiinţial.
După Căderea din Rai se Micşorează până la Uitare
Dragostea Adevărată, de unde Hiper-Sexualizarea noastră.
Femeie, Înţelege Fondul tău Transcendental Dincolo de
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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 Renaştem din Fiinţa Noastră. Înţelegeţi această
Esenţă. Dumnezeul Cel Necreat Creează o Creaţie Reală şi
Obiectivă şi Creaţia Îl Renaşte din Creaţie pe Cel NecreatCreatorul.
Aceasta este Taina Transcendentală a Creaţiei. IubireaConştiinţa Lui Dumnezeu se Revarsă-Întrupează în Creaţie
şi Creaţia Răspunde de asemeni cu Iubirea-Conştiinţa sa
de Creaţie faţă de Cea Dumnezeiască. Taina Iubirii 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 Conştiinţa-Persoana, de
unde Iubirea-Conştiinţa-Persoana ca Mistică 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
Mântuieşte, 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 Copii
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 adevărata 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 Scânteia pe care eu o Renasc,
Din propria mea Iubire Renăscându-Te pe Tine.
Deci primul pas de Terapie Feminină este Ridicarea la
Conştiinţa Transcendentală a Menirii de Naştere din Fiinţa
proprie a Fiului lui Dumnezeu, asemenea Maicii Domnului.
Maica Domnului este de Două Ori Maica Fiului lui
Dumnezeu, o dată ca Naşterea în Conştiinţa sa Fiinţială şi
încă o dată ca Naşterea Personală a lui Hristos care 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 Dumnezeu.
Când te Căsătoreşti, Asociază Naşterea Transcendentală şi
cu Naşterea de Copii Pământeşti care au Chipul Fiului lui
Dumnezeu. Dacă nu te Căsătoreşti, nu fă Psihopatia
Sexului, ştiind că Iubirea Adevărată este naşterea de
Dumnezeu, Arhetipul Naşterii de Copii Pământeşti.
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Sexul este o Prelungire în Lumea Pământească, dar
Originea este în Naşterea Transcendentală, care este
adevărata Naştere. Cu Această Conştiinţă începe apoi
Tratarea Bolilor 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
Energiilor, 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 mănânci Alimente Yang, dar de factură mai
mult spre Neutru. 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
coacere). Foloseşte alimente de Culoare Verde şi Galbenă
şi mai puţine Roşii. Roşul indică o energie Acidă de
Scurgere care-ţi slăbeşte Organele. Foloseşte Lactate, dar
nu multă Brînză şi Unt (acesta mai puţin). Dulciuri din
Fructe, nu rafinate. Multa Carne şi Ouăle, Dulciurile şi
Grăsimile, Brînzeturile tari, toate acestea îţi Schimbă
Raportul între Yin şi Yang până la Masculinizare, până la
Hiper-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. Bolile Femeii
sunt la fel ca în orice Corp Omenesc, dar în Circuite
Energetice Feminine.
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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 tratat mai apoi. Femeile trebuie să aibă o alimentaţie Feminină. Copiii la fel ca şi Bătrânii trebuie să aibă o
Alimentaţie 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
tocmai 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 Alimente trebuie
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excluse. Copii şi Tineri, nu vă Hiper-Hormonizaţi cu
Gânduri, cu Sentimente şi Mâncăruri favorabile acestor
Tulburări. Bătrânilor, 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
Întorc. 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 Echili268

brează în Organism ceea ce este Nevoie să Treacă în Yin
sau Yang, Neutrul avându-le pe amândouă la dispoziţie.
Naturiştii nu trebuie să fie fixişti în alegerea între Yin şi
Yang când consumă doar Alimente Complet nefierte, 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 Organismului posibilitatea să Aleagă el ce-i trebuie, ceea ce noi nu
putem deosebi. În Cancere de asemeni, căci nu se poate
deosebi cu stricteţe ce tip de Cancer este şi doar o Alimentaţie 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
Alimente 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
Nefierte. De aceea în Boli mai grave trebuie evitate şi
Lactatele, chiar dacă par Alimentul cel mai Valoros. Lactatele Hrănesc Exteriorul Organelor, dar nu şi Interiorul lor,
încât în Bolile de Degenerare Structurală, cu Lactate Organele 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 Vegetale 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 Pâinea fără să fie Coaptă, doar Uscată (vezi
reţeta la Post).
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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
Organism; e bine să nu fie nici prea Acre, nici prea Dulci.
Condimentele la fel, să fie foarte puţine.
Ca Medicină Isihastă noi mai facem o Corelaţie cu
Aspectul Coloristic, Culoarea fiind un Indiciu Informativ
al Predispoziţiei de Aliment Exploziv sau de Depunere, de
Hrănire a Structurii 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 Galbene 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
Compensaţie. 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
Inimă 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 nevoie 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 Hipofuncţie şi de Alimente Galbene-Verzui dacă
este o Hiperfuncţie. În Ulcere şi Colite fiind afectate părţile
exterioare se indică Roşu cu mult Verde.
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Ficatul şi Pancreasul au nevoie de Mult Galben şi Verde
totodată, Galbenul Hrănindu-le exteriorul şi Verdele
Structura interioară. Indiciul este că Verdele Hrăneşte
Interiorul, iar Galbenul şi Roşu Hrănesc Exteriorul Organelor. De aceea cea mai indicată este o Alimentaţie
deodată 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 insistăm 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 Uleioase. 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. Folosiţi totodată şi alte Remedii Medicale
indicate de către Medici, dar ţineţi cont şi de aceste Considerente. Nu fiţi Fixişti, folosind doar Anumite Remedii.
Medicina Isihastă este o Medicină totodată de Suflet şi de
Corp. Doar ca Integralitate veţi găsi Vindecarea.

35
Un Model Terapeutic
Să concretizăm schematic Modelul
Isihastă. Indiferent de Boala de care
Reconştientizarea Realităţii Integrale
Medicina Isihastă este Dublă Medicină,
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de Sacro-Terapie
Suferi începe cu
Suflet şi Corp.
de Suflet şi Corp

deodată şi în Întrepătrundere. Apoi stabileşte-ţi Bolile, atât
ca Suflet cât şi Corp (vezi capitolele respective).
Sacro-Terapia are Trei Terminaţii: 1) Terapia Harică,
2) Terapia Sufletească, 3) Terapia Energetic Corporală.
Terapia Sufletească nu poate începe fără Reintrarea-Resacralizarea în Harul pur Divin, în Lucrarea Dumnezeiască.
„Fără Mine nu puteţi face nimic”, zice Domnul. Noi suntem
Ieşiţi din Puterea Creatoare a lui Dumnezeu şi Restabilirea
Bolilor noastre se face prin Puterea Lui.
Dacă vrei o Terapie 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 anume sunt Bolile Sufleteşti de care Suferi mai mult.
Vezi capitolele anterioare despre aceasta. Încearcă fiecare
Remediu specific, totodată cu remediile recomandate şi de
către Medicina obişnuită, fără contrazicere însă. Poţi folosi
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 vatămă.
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
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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 Bolile Energetice de Corp are în
Vedere în primul rând Restabilirea Normală a Circuitelor
Energetice (vezi capitolul cu Desfundările Energetice). Apoi
cea mai 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 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 Viaţa în Organele
Corpului tău. Fii Conştient că Orice Aliment 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 întâi să se Schimbe
Flora Microbiană din Intestine. Toate Reziduurile din
Intestine 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.
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Ai grijă, foloseşte chiar unele Condimente până vei
putea Mânca Alimente Crude. Poţi folosi 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 Necoaptă 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, Zdrobeşte Miez de Nucă sau Sâmburi de
Dovleac. Trebuie să te Sileşti să Mănânci Bine, ca să Refaci
Hrana Vie din 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 Putere. 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 înainte Hrana exclusiv Vie, se
Schimbă deja Situaţia. Hrana Vie şi fără Alimente de
Origine Animală, deci fără Lactate, Opreşte deja Orice
Cancer pe Loc. Dacă se mai face şi Post Total se începe
Vindecarea. Aşa Alimentaţia Complet Vie şi Fără Alimente de Origine Animală este primul Pas în Orice Boală.
Apoi, după gravitate, se admit Lactatele 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
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constând tot din Hrana Vie. Noi vă Indicăm acestea din
Experienţe practice. Atenţie, în cazuri mai serioase să vă
puneţi şi sub supravegherea unui Medic, că ajutaţi şi de
alte Remedii pe lângă cel Isihast, veţi putea face
Tratamentul propriu-zis.
Nu fiţi fixişti. În Posturile Totale este nevoie şi de
Clisme. Nu vă apucaţi Orbeşte. 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 suficient 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 Hrănească 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 Zarzavaturile dacă sunt consumate în
doze mici şi des, cu timpul le veţi suporta.
Pentru pofta de Mâncare folosiţi Condimente, 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 întradevăr o Rezistenţă a Organismului în faţa Vieţii. Organele
cu Memorii Moarte nu primesc Alimentele cu Memorii
Vii. Noi trebuie să Insistăm. Nu amestecaţi Mâncarea cu
Fructe Dulci, că mai ales la început vor Fermenta şi vor
produce multe gaze. Fructele să le mâncaţi înainte sau la
câteva ore după Masă. Alegeţi-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
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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 este Viul de Suflet
cu Viaţa de Suflet, lăsând Ura, Duşmănia şi toate Păcatele
ce aduc Blestemul.
Nu Neglijaţi Terapia Harică prin Slujbe Bisericeşti, Apă
Sfinţită, Ulei Sfinţit şi Împărtăşanie. Acestea nu sunt
Psihoterapii şi Sugestii, ci Reale Remedii Energetice
Harice. 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 Dogmatică, ci vă Împărtăşim o Experienţă Duhovnicească Mistică experimentată
de Veacuri şi Milenii. Dacă vă va fi Folositoare prin Proba
dumneavoastră înşivă, adoptaţi-o. De aceea practicaţi
Această Medicină în Contextul unei Medicini generale şi
Integrale.
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HRANA HARICĂ
În Viziunea Creştină noi, Creaţia, suntem Creaţi de Dumnezeu Cel Treime de Persoane prin Lucrările-Energiile Necreate
Harice. Totul în Creaţie este pe suportul Haric Divin. Prin Har
Dumnezeu coboară în Creaţie şi prin Har Creaţia se urcă spre
Dumnezeu. Viaţa creată este prin Supraviul Haric. Fără Har
viaţa creată „moare”.
Creaţia trebuie să se hrănească permanent din Viul Haric,
altfel îşi pierde propria viaţă creată. Noi nu suntem nişte
„consumatori”, ci Primitori de Har Divin, Căderea din Rai
opreşte primirea Harului şi aşa apare „compensarea mâncării”
din energiile create moarte şi fără Har. Semnul prezenţei
Harului este Viul. Tot ce este mort îi lipseşte Harul. De aici
denumirea noastră de Hrană Harică, de recâştigare a primirii
Viului Haric.
Domnul Hristos readuce Harul pierdut prin păcatul căderii
din Rai. Aşa noi, creştinii, trebuie să „depăşim” condiţia profană de „mâncare moartă” în sacralizarea hrănirii Vii Harice.
Pe mulţi îi surprinde acest limbaj. Noi dorim atenţionarea
limbajului sacru creştin. Aşa, numirea de Hrană Harică este
chiar binevenită ca reînviere a conştiinţei creştine.
În sens creştin, totul este în Harul Divin. Numirile noastre
de Pâine Harică sau alte alimente Harice sunt, astfel, legitime.
Noi, creştinii, nu am putea să le numim altfel, în mod normal.
Unii sar în sus, că doar Tainelor li se dau numirile de Harice.
Pentru noi, creştinii, prin Hristos creaţia a reprimit Taina Harică.
Aşa totul a reintrat în Har. Doar prin Har este creştinism.
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Unii par să confunde Pâinea Harică cu Împărtăşania-Trupul
Euharistic Liturgic, Pâinea Hristică. Vă rugăm să nu le amestecaţi şi să nu le substituiţi. Pâinea noastră obişnuită, cea de toate
zilele, este pâinea ce ne hrăneşte viaţa temporară, pământească.
Noi o numim Harică, fiind creştini ce identificăm Viul în Harul
Dătător de Viaţă.
Pâinea Dumnezeiască Liturgică Euharistică este Trupul lui
Hristos cel transfigurat din Pâinea-Prescura Jertfei Liturgice.
(vezi pe larg „Isihasm, Trăirea Mistică a Liturghiei”). Pâinea
Harică obişnuită asumată ca Trup Dumnezeiesc Hristic este
Pâinea Împărtăşanie. Pâinea Harică pe care o recomandăm noi
nu este nici azima mozaică, nici azima catolică, ce sunt pâine
nedospită şi coaptă. Pâinea Harică Isihastă este pâinea ce se
dospeşte, dar fără drojdie şi, mai mult, nu se coace sub nici o
formă, ci doar se usucă la soare sau la aer. Pâinea Harică Isihastă
doar dacă este „dospită” minimum 7-8 ore este folosibilă, (vezi
„Pâinea Harică, Taina Medicinii Isihaste”). Vă rugăm să citiţi
pe îndelete şi fără prejudecăţi, altfel ne interpretaţi greşit şi nu
veţi putea să folosiţi practic din recomandările noastre.
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Hrana Harică
(Reţete în completare la Medicina Isihastă)
1
Hrana Harică. Taina Sacroterapiei
Noi, ca Medicină Isihastă, nu suntem „naturişti şi
vegetarieni”, ci Redescoperitorii Tainei Vieţii celei spre
Fiinţă, Taina Harică. Naturiştii şi vegetarienii au intuit
practic necesitatea unei Alimentaţii naturale şi Vii, dar
într-un sens chimico-biologic.
Ca Sacroterapie Isihastă, noi pornim de la Originile
Vieţii, Identificându-i Chipurile din care apoi ies şi zisele
efecte. Unii sunt contrariaţi că amestecăm aici Numele
Sfânt de Isihasm, care este Trăirea Mistică a Vieţii Creştine.
Motivul este că noi încercăm o Sacroterapie Creştină, ce
înseamnă o Medicină Integrală, de Suflet şi de Corp
deodată şi în egalitate.
Ca Viziune Religioasă Creştină, Mistica Isihastă este
Taina Legăturii şi Unirii cu Dumnezeu Creatorul (vezi
lucrările noastre anterioare despre Isihasm). Ca Viziune de
Armonizare a Tainei Vieţii din Fiinţa noastră Creată se
înrudeşte cu cea Religioasă, fiind, de fapt, o prelungire.
Aşa Numirea de Isihasm este tocmai contextul Creştin al
Sacroterapiei pe care dorim noi să-l evidenţiem.
Dacă Mistica Unirii noastre cu Dumnezeu se Numeşte
Isihasm-Dialog de Pace-Linişte, aşa şi Medicina bolilor
noastre Trupeşti se Numeşte, de asemenea, Sacroterapie
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Isihastă-Sănătatea-Liniştea Corpului. Pentru noi, Religia şi
Ştiinţa nu sunt în contradicţie, ci, din contră, sunt în paceIsihie, în convorbire şi relaţie reciprocă.
„Dumnezeu nu a făcut moartea şi nu se bucură de
pieirea celor Vii. El a Zidit toate lucrurile spre Viaţă”
(Cartea înţelepciunii lui Solomon 1, 13-14). Viaţa Creată
este Un Dar pe care-l face Dumnezeu Creaţiei Sale, un Dar
Haric, cum zicem noi Creştinii. Nu este cazul ca aici să vă
explicăm ce este Harul (vedeţi relatările în acest sens), noi
consemnăm însă Taina Harică a Vieţii Create. Viaţa Creată
are Originea în Viul Haric Divin. Energiile Vieţii sunt în
Energiile Necreate Divine Harice. Mai mult. Energiile
Harice se fac Suportul-Susţinătorul şi Hrana Vieţii Create.
De aici, consemnarea noastră a celor Două tipuri de
Energii Vitale: Energiile Harice Dincolo de cele Create şi
energiile create. Şi după căderea din Rai, ca rezultat al
păcatului, mai apar „energiile rupte-mecanice”, un fel de
energii zise „libere, dar negative”. Aici se încurcă mulţi ca
ştiinţă, amestecând Energiile Vii cu energiile moartemecanice, până la confuzia cu Energiile Divine Harice. În
Relatările noastre anterioare am specificat aceasta, dar
mereu accentuăm pe acest fapt.
De fapt, Modelul nostru Terapeutic, aparent, se înrudeşte cu multe altele şi chiar le înglobează pe multe. De
aceea, noi Numim Sacroterapia noastră Medicină Integrală,
o dată ca Dublă Medicină de Suflet şi Corp şi încă o dată ca
Medicină Totală, a Unirii tuturor Remediilor Terapeutice.
Multora, superficial, le va părea doar o „Interpretare
Creştină” a Terapiei Medicale sau chiar un „sincretism”,
cum încearcă să ne acuze unii.
Vă rugăm fiţi serioşi şi mai întâi însuşiţi-vă Viziunea
noastră despre Sacroterapie. Noi, din contră, ne silim să
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Identificăm Chipurile Originale din care apoi ies toate
celelalte, tocmai pentru „Luminarea Lucrurilor”, pentru a
nu se amesteca confuz şi eronat Realităţile, până la
denaturare. Noutatea Medicinii noastre Isihaste nu este în
Descoperirea de Remedii Miraculoase, ci în Descoperirea
Tainei Miracolului din Ştiinţa Medicală. Medicina a intuit
deja majoritatea Remediilor, dar atâta derută este între ele,
încât se fac „amestecuri chiar nocive”. Paradoxal, noi acum
avem toată Ştiinţa, dar o folosim greşit şi în autodistrugere.
Adevăraţii Terapeuţi de astăzi sunt cei care au capacitatea şi sinceritatea de Orientare Sănătoasă în „complexul
medicinii”. În mâna „proştilor şi a ucigaşilor”, Ştiinţa este
distrugătoare. Este o adevărată „explozie” de Vindecători
ambulanţi, majoritatea cu orgoliu de înzestrări „paranormale-excepţionale”. Fiţi atenţi, nu vă luaţi după toate
Vorbele în vânt. Cei bolnavi, săracii, se leagă şi de un pai
ca să nu se înece, totuşi nu vă hazardaţi.
Noi, ca Medicină isihastă, nu ne lăudăm că facem
„Minuni”, ci încercăm să vă atenţionăm asupra Tainei
Minunii-Vindecări. Sunt multe „minuni false şi chiar
diabolice”, care aparent ne fac „Bine”, dar apoi ne duc şi
mai mult în „groapă”. Noi, ca Părinţi de Suflete şi Păstori
Creştini, ne simţim Datori să vă Hrănim Sănătos, chiar
dacă Hrana noastră nu este aşa de „plăcută la gust”.
Vai şi amar de Părinţii care îşi Hrănesc Copii cu Hrană
bolnavă, că vor suferi iadul de a nu mai avea Copiii şi
iadul de a avea Copii handicapaţi şi nebuni, care îşi vor
omorî Părinţii. Nu vă jucaţi, Părinţilor şi voi, Medicilor, că
„păcatul uciderii înseamnă iad veşnic”. Nu fiţi surzi la
vaietul bolnavilor, dar nu „drogaţi suferinţa”, ci căutaţi să
o Vindecaţi cu adevărat. Cel mai groaznic iad fără iertare
va fi pentru cei care nu „Alină Suferinţa” şi pentru cei care
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anesteziază doar la suprafaţă suferinţa. Ucigaşii şi înşelătorii nu vor avea Iertare nici pe lumea aceasta, nici pe
cealaltă. Noi, ca Medicină Isihastă, ne silim să vă Identificăm Taina Vieţii care este Harul Dumnezeiesc. Fără Har
Viaţa noastră este doar o viaţă mecanică, un „zis biologic
robotic”, un hazard manevrat. Nu vă jucaţi cu Viaţa.

2
Taina Harului. Taina Vieţii Create
Repetăm, noi nu ne credem Vindecători şi făcători de
Minuni, ci suntem Propovăduitorii Tainei Harice a Vindecărilor şi Minunilor. Nici nu facem „Lecţii de Religie”, dar
vă atenţionăm că fără Religie o Medicină Integrală nu
poate să existe.
Revalorificaţi Numirea de Religie, care înseamnă
Legătura cu Viaţa-Dumnezeu. Înţelegeţi că Viaţa este
Dumnezeu. Cine nu numeşte Viaţa Dumnezeu, nu va avea
parte de Viaţă. Cei care „depersonalizează” Viaţa şi o fac
„simplă calitate” de existenţă, sunt „ucigaşi şi sinucigaşi”.
Originea Existenţei este Viaţa. Întâi este Viaţa şi apoi
„materia moartă”. Gogomănia că este o materie moartă
înaintea Vieţii este invenţia diabolică a sinucigaşilor şi a
ucigaşilor. Bietul diavol este primul sinucigaş şi ucigaş şi
de aceea este chipul iadului veşnic.
Cine vrea să scape de suferinţă şi de iad să Repersonalizeaze Viaţa, care înseamnă Dumnezeu. Viaţa este Însuşi
Dumnezeu, şi El Creează Viaţa Creată, care este prin
Dumnezeu şi doar în Dumnezeu se menţine ca Viaţă.
Secretul Medicinii noastre Isihaste este Taina Vieţii ca
Dumnezeu, care prin Harul Său ne Dă şi nouă, Creaţiei,
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Viaţa. Ca să ai Viaţă trebuie să ai Harul lui Dumnezeu, să
te Hrăneşti din Energiile Divine Harice. Viaţa mecanică de
simplă chimie şi fizică materială este „antiviaţa suferinţei,
bolii şi iadului”. Noi vă Identificăm clar Viaţa şi moartea,
Lumina şi întunericul. De restul sunteţi vinovaţi. În
Medicina Isihastă şi Pâinea Harică noi am expus pe larg cele
de trebuinţă. Se simte nevoia unor precizări şi mai ales
concretizarea mai pe larg a ziselor „Reţete practice”.
Încercăm această completare cu relatarea de faţă.

3
Ca Viziune Creştină Viaţa este Dublă:
ca Viaţă de Suflet şi ca Viaţă de Corp-energii
Viaţa este Unică, dar în Dublă Deschidere de Sine.
Teoria că ar exista două Realităţi Ontologic contrare ca
Spirit şi materie este greşită, după creştinism. Există doar
Finţa Spirituală ce are Miracolul ca din Viul Său să Emane
şi Energiile Harice. Nu Fiinţa emană, ci Supramişcările
Vieţii Fiinţei Spirituale. Aşa energiile ca Origine a zisei
„materii” nu sunt în coexistenţă contrară, ci în Coexistenţă
Afirmativă (vezi pe larg Fiinţa şi Harul din Memoriile unui
Isihast şi din Sf. Grigorie Palama, Fiinţa şi Energiile Sale).
Într-adevăr, Spiritul şi materia există deodată şi fără
despărţire, dar materia este „produsul Viului Spiritului”.
Viaţa este Originea materiei, însuşiţi-vă bine şi clar acest
fapt, altfel nu veţi înţelege Taina Medicinii noastre Isihaste.
Ştiinţa fizico-chimică „refuză” Spiritul în materie, tocmai
pentru că Spiritul este considerat contrarul materiei.
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Concepţia Medicinii noastre Isihaste, din contră, este
Înrudirea dintre Spirit şi materie. Afirmaţia reciprocă şi
niciodată în contrarietate. Păcatul „adaugă” anormalul
contrarietăţii şi negativului. Nu Spiritul Fiinţial se face
energie (fiind imposibil), ci Supramişcările Vieţii Spiritului
în Sine au Miracolul să producă şi Energii Harice de
Mişcare a Viului. Ca viziune creştină, Spiritul-Fiinţă este
Trinitar şi aşa poate avea Viaţă Fiinţială, pe când Spiritul
filozofilor, ca Monadă-singularitate de Sine, nu poate. Aşa
Energiile Harice sunt posibile Spiritului Chip Trifiinţial ca
Energii Afirmative-Catafatice, pe când energiile filozofilor
sunt „negative” şi contrare Spiritului.
Noi nu facem aici filozofie şi dispute, evidenţiem Viziunea pur Creştină, ca să înţelegeţi Taina Vieţii. De aici, consemnarea noastră de Viaţă Dublă, Viaţa de Suflet dincolo de
energii şi Viaţa energetică, fără amestecare, dar în prelungire
şi înrudire. Concepţiile obişnuite vorbesc doar de o Viaţă a
Corpului datorată Prezenţei Sufletului în Corp. Noi
menţionăm că şi Sufletul are o Viaţă Completă în Sine însuşi,
care apoi se reflectă în afară ca energii-Viaţă de Corp. Cele
Două Viuri nu sunt în contrarietate, dar nici în absorbire.
Mai mult, nu sunt nici „manifestarea unuia faţă de
celălalt”. Aici se încurcă majoritatea. Viul energetic nu este
manifestarea Celui Spiritual, ci fiecare este Viu în proprie
realitate, de proprie manifestare, dar ca Răspuns şi Participare unul faţă de altul. Concret, Viul de Suflet are ca Suflet
manifestarea sa. Viul de energii are ca energii manifestarea sa. Aceste Viuri cu manifestări proprii sunt însă în
legătură şi înrudire, în nedespărţire şi neamestecare.
Ca bază şi Ordine, întâi este Viul de Suflet, care apoi se
prelungeşte ca Viu energetic-biologic, dar şi cel energetic
nu este o simplă „copie” a celui de Suflet, ci este ca
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întoarcere spre Suflet, un Răspuns şi o Participare de
manifestare energetică specifică. Între Suflet şi energiiCorp este o legătură permanentă, ca Două Viuri deodată,
dar în Participare de manifestare proprie. Manifestările
Viului de Suflet se Reflectă în energii-corp şi manifestările
Viului de energii-Corp se reflectă în Suflet, fără să se
transforme un Viu în altul, dar traducîndu-l în proprie
manifestare pe celălalt.
Încă un amănunt de mare importanţă este că energiile
ce Ies din Viul Sufletului se Reîmprospătează mereu, se
Întorc mereu în Supramişcările Viului de Suflet din care se
Reînoiesc, se Refac, dar nu se „pierd”. Aici este Taina
„Veşnicei Reîntoarceri” a energiilor în „Dincolo de energii”,
ca o Absorbire în Origine din care să se Renască. Acest
fapt se traduce zilnic la noi prin Somn (vezi Medicina
Isihastă). Miturile antice ale acestei Taine păstrează „chiar
denaturat, o vagă amintire a Relaţiei între Suflet şi Lumea
energetică. Energiile Ieşite din Viul Sufletului poartă
Informaţiile Viului de Suflet, dar nu numai atât, le Traduc
în manifestare energetică şi Răspund în mod energetic faţă
de Viul de Suflet, ca Răspuns energetic. Acest Răspuns
este Viul propriu de energii, care pare că dă energiilor o
„independenţă” şi o autonomie faţă de Suflet.
Însuşiţi-vă bine acest fapt, altfel veţi răstălmăci eronat
Viziunea noastră despre Sacroterapie. Noi, după căderea
din Rai, suntem căzuţi totodată pe „planul” amplificat
negativ al energiilor. În Rai întâi era Sufletul şi apoi
Corpul, Sufletul fiind Realitatea cea mai Vie. După cădere
se inversează Raporturile, Sufletul trece în „spatele” Corpului-energiilor, până la umbrirea Lui. Datorită minimalizării Sufletului se produce o amplificare energetică, o
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supramanifestare energetică, până la o aparentă „înlocuire”
a Sufletului cu o Viaţă Suficientă de energii. Aici este
deruta filozofiilor şi ştiinţei. Noi, ca „păcătoşi”, avem o
„manifestare energetică” anormală şi negativă, o supramanifestare ce bruiază şi traduce contrar Reflectările Viului
de Suflet în energii-Corp. Corpul nostru nu mai este
Oglinda Sufletului şi Prietenul Sufletului, ci este „caricaturizarea” şi „duşmanul” lui.
De aici, Mistica de Reîmpăcare a Corpului cu Sufletului,
de Rearmonizare a energiilor cu Spiritul. Şi Medicina,
dacă nu ţine cont de acestea, face mari greşeli Terapeutice.
În mod obişnuit se face tot o „amplificare energetică”,
considerându-se că prin surplus de energii ne hrănim
energiile şi aşa ne Refacem Biologicul. Este foarte greşit.
Suprahrănirea cu energii este o „intoxicare” tot aşa de
nocivă ca şi orice intoxicare. Se mai vorbeşte de „alegerea”
energiilor negative de cele pozitive, dar şi aici se amestecă
până la „ghiveci”.
Noi nu facem dispute, dar atragem atenţia zişilor
„energetişti, radiestezişti”, să nu se joace cu „magia
energiilor”, că vor cădea victime ale acestora. Mai mult, se
vor face ucigaşi ai multora.
Ca Viziune Creştină, noi, păcătoşii, nu mai putem să
facem „Ordine” în energiile noastre, oricât ne-am strădui.
Cu energii negative nu vom armoniza energii pozitive.
Maşinăria energiilor este o „ştiinţă” incompletă şi de
suprafaţă.
Ştiinţa vrea o acţiune pe energii tot prin energii. Are şi
ea dreptatea ei, dar îi lipseşte Supraenergia care poate
acţiona pe energiile create. Energiile de Creaţie între ele se
amestecă, se combină, se distrug, se concentrează. Ştiinţa
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manevrează aceste procese energetice şi crede că a găsit
„cheia”.
Ca Viziune Creştină, noi atragem atenţia că doar prin
Supraenergiile Harice Divine se poate acţiona real pe
energiile create. Doar Harul lui Dumnezeu Reechilibrează
energeticul nostru. Ştiinţa face o „teorie a Legilor eterne”
ale energiilor, ca o „înlocuire de Har”, ceea ce este o
desacralizare a Harului. Mulţi văd Harul ca Legi zise
„principii divine”. Depersonalizarea Religioasă duce la o
„Ştiinţă profană”. Noi, ca Medicină Isihastă, dorim o
Repersonalizare Religioasă a Ştiinţei.

4
Legile Energiilor sunt în Supraraţiunile Harice
Toţi fac „semireligia” Legilor Universului, a principiilor
zis Spirituale ale Existenţei noastre. Iertaţi-ne că vă mai
obosim puţin cu „teorii”, dar trebuie oleacă de Lumină,
altfel bâjbâim într-un întuneric de moarte. Repetăm, Medicina Viitorului este Medicina Deosebirilor Terapeutice, ce,
în Limbajul nostru isihast, înseamnă Sacralizarea Terapeuticii. Doar o Terapie Sacră mai poate face ceva bieţilor
bolnavi. Astăzi mulţi, poate sinceri, caută o Terapie nouă
şi Reînviată, dar dacă nu Descoperă Sacrul Terapiei, vor fi
dezamăgiţi în rezultatele lor.
Noi suntem Propăvăduitorii Sacrului pe toate liniile
Vieţii. Sacru înseamnă în primul rând Dumnezeu Cel Viu
şi Personal Creatorul, apoi Harul-Energiile Sale Divine,
prin care Acţionează în Creaţie. Fiţi atenţi, Dumnezeu
Acţionează şi Creează, Participă şi Răspunde, dar nu se
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amestecă şi nici nu Se absoarbe. Dumnezeu prin Energiile
Harice Necreate Creează Fiinţa Creată, care are şi ea
energiile sale Create. Aici se încurcă majoritatea, nedeosebind Energiile Harice Creatoare de energiile Create.
Energiile Create au Legile lor, aşa cum Le-a Creat Dumnezeu, dar aceste Legi Create au ca bază şi dincolo de ele
Supralegile Energiilor Harice Creatoare, cum zice marele
Sfânt Maxim Mărturisitorul, Raţiunile Necreate Harice.
Legile din Creaţie nu sunt înseşi Raţiunile Harice, ci
sunt Raţiunile Create ale Raţiunilor Creatoare. Mai mult,
Raţiunile Creatoare nu se imită pe Sine în Legile de
Creaţie, ci se Transpun Creativ şi în infinite Transpuneri
deodată ca Deschidere Creatoare.
Aşa o Raţiune Harică Creează Un Anumit Chip de Legi
Create ce se înrudesc, dar Raţiunea Harică întotdeauna are
Puterea Să Fie Peste Legile Create, să Creeze mereu Legi
Create în cadrul aceloraşi Legi, nu ca să le desfiinţeze
unele prin altele, ci să le Dea Viaţă. Aici este Sacrul.
Raţiunile Harice sunt Viul Energetic Necreat, care
Creează Legi energetice Create, tot Vii, nu doar ca Principii
simple. Aşa Legile-Raţiunile Create au capacitatea să
Răspundă în participare la Raţiunile Harice, cu Răspuns
Raţional de Creaţie. Fiţi atenţi şi deosebiţi, Legile Create
nu sunt „încremenite şi închise”, ci ca Viu Creat pot
Răspunde ca Participare proprie la Harul Creator. Aici
este Taina Vieţii, între Viuri ce Participă ca Viuri în
veşnica Deschidere de Viu, ca Noi Viuri de Participare.
În Viu Legea nu este „fixul”, ci Chipul-Permanentul
care are Capacitatea să se Deschidă în Chipuri de Chip,
Păstrându-se Chipul Neatins, în Deochipul Chipului în
Sine. Ştiinţa aici se cam încurcă, reducând Legile la simple
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Principii „fixe”, până la un „mecanism orb”. Legile nu
sunt „fixe”, dar au Un Chip Unic, Soare din care ies Raze
de alte Legi nedespărţite de Unica Lege Harică.
Aici este, de fapt, şi Complexul Capacităţii noastre de
Raţiune-Gândire, în care o Raţiune Concept-Categorie se
Deschide într-un Câmp de Raţionamente ce îşi păstrează
Unitatea şi Raţionalitatea în Chipul Unicei Raţiuni
izvorâtoare de Raţiuni. Psihologia Intelectului aici este.
Traducerea în zisele Legi ale energiilor este în acelaşi
proces. Cei care debitează diferite teorii fizico-chimice să
fie atenţi tocmai la acest Proces al Chipului Raţiunii, ce se
Deschide apoi în Raţionamentele ce purced şi se menţin în
Unicul Chip.
Evidenţierea noastră, ca Medicină Isihastă, este în
atenţionarea Viului Haric Dincolo de Viul Creat, Susţinătorul şi Supraviului Viului Creat, adică Supraraţionalul
Haric al Raţionalului Creat, Supralegea Legilor Create.
Doar în această Logică veţi înţelege Sacroterapia noastră
isihastă. Se vorbeşte mereu astăzi de Legile imuabile ale
materiei, de Principiile Spirituale ale Universului, ca o
„semireligie a semispiritualităţii moderne”.
Noi nu facem dispute, consemnăm Viziunea Creştină,
care face „Pasul” Înainte Dincolo de Legile şi Spiritualităţile de Creaţie. Nu contrazice pe nimeni, dar depăşeşte
pe toţi. Taina Creştinismului este că are acest Impuls de
Suprareligie, Supraraţiune. De aceea zice Sfântul Apostol
Pavel că nu va mai fi o „altă” Religie, Creştinismul fiind
Ultima Religie şi Suprareligia tuturor Religiilor, în care se
vor Uni toate Religiile.
Ecumenismul de astăzi se tot zbate să găsească o
Suprareligie, dar se vor convinge şi vor trebui să Recu289

noască aceasta tocmai Creştinismului. Nu este o veleitate
de Religie Creştină, cum ar vrea să aibă toate Religiile, ci
este o Realitate de Fapt. Creştinismul are această Condiţie
şi de Suprareligie, întrucât este şi Religia pe care o Face
Însuşi Dumnezeu faţă de Creaţie, El Coborându-se
Personal în Creaţie, nu doar Creaţia să Urce la Dumnezeu.
Unii vorbesc de Absolutismul Religios al Creştinismului în sensul Spiritual în sine. Religia viitorului ori
va fi Creştinism sau va fi o groaznică „antireligiozitate”,
până la demonismul magic al nihilismului. Medicina
Isihastă este o Sacroterapie Creştină şi doar în Suprareligia
Creştină îşi are Suportul Terapeutic pentru toţi, indiferent
de Religie. Pacea Creştină este în Logica Trinitară a Supraafirmaţiei, ce exclude total „negaţia şi contrariul”.
Învierea lui Hristos Depăşeşte toate contrariile şi
Liturghia Euharistiei Hristice Uneşte toată Creaţia cu
Dumnezeu, ca Mlădiţele în Butucul Viei. Via este Împărăţia lui Dumnezeu ce este în Unicul Butuc Hristos şi toate
celelalte sunt în Seva Hristică.

5
Chipurile. Supraraţiunile Terapiei Harice
Să ne ierte Ştiinţa Medicinii, că facem şi noi Medicină,
de altă factură însă, ca Medicină Mistică. De fapt, Originea
Medicinii este în Templele Religioase şi primii Medici au
fost Preoţii. Este un Supraideal ca Medicul să fie totodată
şi Preot, ca şi Preotul să fie totodată şi Medic. Noi nu ne
luăm această Responsabilitate, încercăm însă evidenţierea
Chipurilor Harice ale Sacroterapiei Creştine.
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Astăzi mai mult ca oricând aşa de „încurcate şi
amestecate” sunt toate, încât şi cele Bune pot fi „rele” şi
cele rele pot fi bune. Doar cei care vor şti să le deosebească
vor mai putea face cu adevărat ceva real. Noi încercăm o
discernere de Viziune Creştină, pentru că suntem Creştini
şi nu putem trăi în contradicţie cu Cele Creştineşti.
Medicina, de fapt, a devenit „autonomă”, indiferent de
Religie. Indiferent de Religia sa, fiecare merge la Doctor,
care şi el este de o anumită Religie, fără să fie aceasta un
impediment. Jurământul Medicului este tocmai în acest
sens, de a fi dincolo de „considerentele personale”. Cu
toţii, însă, aspirăm la o Medicină Integrală. Unii o văd ca
pe un amestec, alţii ca pe o supremaţie a uneia faţă de
celelalte, alţii mai fanatici o văd într-un „absolutism” de o
singură Orientare.
Noi, ca Medicină Isihastă, ne silim să fim Dincolo de
toate acestea şi în acelaşi timp Prieteni cu toate. Noi nu
contrazicem, nu primim orice, căutăm Găsirea Chipului
Dincolo de toate, în care îşi au Originea toate şi în care de
fapt se Unesc toate. Fiecare într-un fel se consideră Origine
şi Unire, noi însă căutăm Supraoriginea şi Supraunirea.
Poate unii, grăbiţi, ne învinuiesc de o „exagerare
inventivă”... Treaba lor. Noi Aspirăm la Supraidealul
Medicinii Integrale Creştine. Repetăm, noi nu suntem în
duşmănie cu nimeni, suntem prieteni cu toţi, dar nu ne
amestecăm cu nimeni, deşi primim cele Bune de la toţi,
fără să le confundăm. Aşa nimeni nu se va plânge că le
contrazicem pe ale lor, nici că le „furăm” ceva, nici că le
falsificăm, nici că ne „separăm”, într-un fel considerăm că
tindem la o Completare şi la Desăvârşire a tuturor.
Desăvârşirea este Urcuşul Creaţiei spre Dumnezeu, ca
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Îndumnezeire-Împărtăşire de Cele Dumnezeieşti, nu
transformare în Dumnezeire, ci Participare de Creaţie la
Cele Dumnezeieşti. Vă rugăm, doar aşa să ne priviţi, altfel
ne falsificaţi fără temei.
Dăm pe scurt Chipurile-Supraraţiunile Terapiei Harice
în Viziunea noastră. Noi încercăm o Iconografie a Realităţii. Icoana în Viziunea Creştină este Purtătoarea de Prezenţă Divină şi totodată de Semnele Înţelepciunii Divine.
Aşa, Iconografic: Treimea Dumnezeiască de Persoane,
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh-Harul Energiile Necreate. Dumnezeu ca Treime Creează prin Har Fiinţa Creată după
Chipul şi Asemănarea Sa (Facere 1, 26).
Aşa, Raţiunile Harice Creatoare Se fac Modelele Legilor
Create. Toate Legile din Creaţie au Pecetea Raţiunilor
Harice, ce sunt Dincolo de Legi şi Izvorul Legilor Create.
Supralegea Harică Creatoare este Taina Legilor Create.
Ştiinţa şi filozofia confundă Raţiunile Harice Divine cu
înseşi Legile Create. Trebuie înţeles că Legile-Principiile
din Creaţie nu sunt înseşi Raţiunile Harice Divine, ci
Produsul şi Prelungirea Celor Harice.
Întotdeauna o Lege din Creaţie are totodată o Supralege
Harică, aşa zisele Raţiuni ale Lucrurilor de care vorbeşte
Sfântul Petre Damaschin în Filocalia, volumul cinci.
Aici se încurcă şi filozofia lui Platon, a Ideilor în Sine ca
Esenţă a Lucrurilor. Ideile în Sine sunt Ideile Create de
Supraideile Harice Dincolo de cele Create. Platon uită de
Cele Harice, sau le amestecă, sau le confundă. Noi trebuie
să fim foarte atenţi să le Deosebim, dar fără să le
despărţim şi fără să le contrariem.
Ca Medicină Isihastă, este de mare importanţă această
Deosebire, pentru că păcatul şi boala „rup şi contrariază”
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Legile Create de Supralegile Harice. Şi degeaba încearcă
ştiinţa să intervină în Legile Create ale energiilor Create
tot prin Legi Create, aceasta fiind o „iluzie” de Restabilire
a Legilor Create. Ştiinţa vorbeşte de Legile imuabile
Universale faţă de care şi Dumnezeu s-ar supune, El Însuşi
fiind obligat să le respecte. Noi vedem şi mai Departe
aceasta. Dumnezeu Creează Legile Universale prin Supraraţiunile-Supralegile Harice şi acestea sunt în Corespondenţă şi Legătură Directă, dar Cele Harice au Supralibertatea peste Legile Create. Mai mult, Cele Harice pot Crea
Permanent şi alte Legi peste Legile deja Create, fără să le
contrazică, dar putând să le Depăşească.
Aşa Dumnezeu poate Interveni peste Legile Create de
EL, fără să le desfiinţeze, ci Depăşindu-le şi Lărgindu-le la
nesfârşit. De aici, Minunile Dumnezeieşti, care nu contrazic
Legile Lucrurilor, dar le Depăşesc şi le lărgesc Creativ,
Dumnezeu având latitudinea să Stăpânească Cele Create
de El.
Ştiinţa vrea să explice Minunile Dumnezeieşti tot prin
Legile Create, ca Legi încă „necunoscute”. Noi, creştinii,
deosebim legile Create de Supralegile Harice, care pot
Lărgi şi Depăşi Legile Create, fără să le contrazică sau să le
desfiinţeze.
De aici, Taina Medicinii Isihaste, tocmai în Suprarealitatea Harică ce Susţine şi Dă Viaţă Realităţii Create. Boala
este o „rupere” de Energiile Harice, fără de care energiile
Create nu mai au coeziune şi armonie. Şi degeaba încerci o
Armonizare tot prin energiile Create, că acestea sunt
instabile fără Cele Harice, singurele Stabile.
Aşa, pentru Medicina isihastă, Energiile Harice sunt
Miracolul şi Terapia, peste miracolul şi terapia energiilor
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de Creaţie. Înţelegeţi bine aceasta. Medicamentele medicinii obişnuite sunt energii Create care să intervină în boli.
Dar s-a văzut că această intervenţie este insuficientă şi
instabilă. Aşa noi consemnăm Medicamentul Haric cel
suficient şi durabil. Noi nu contrazicem eficacitatea medicamentelor, dar le „lărgim” cu Cele Harice. Noi nu facem
o „altă” Medicină, ci o Integralizare a Medicinii şi un pas
înainte spre Chipurile Sănătăţii Vieţii Nemuritoare de Rai.

6
Medicamentul Total. Medicamentul Haric
Dacă aţi înţeles cele spuse de noi până aici, înţelegeţi
atunci şi ce înseamnă Medicamentul Total-Haric la care
aspirăm, ca Medicină Isihastă. Idealul unui Medicament
Total ar fi ca Triplă capacitate, ca Oprirea bolii pe loc, Vindecarea ei şi Refacerea-Hrănirea Celulelor şi Organelor
atinse de boală. Până acum nu s-a găsit această „Piatră
Filozofală” a Medicinii, ca Medicamentul Miracol Total.
Noi, ca Medicină Isihastă, tocmai de aici pornim şi la
aceasta tindem. Medicamentele obişnuite sunt de
„intervenţie”, în rest lăsând totul pe fondul Biologic de
Restabilire. Mulţi vorbesc de „Miracolul din noi înşine”,
pe care trebuie doar să-l punem în funcţie.
Într-o viziune Creştină sunt Două Miracole, Cel Haric şi
cel de Creaţie. Şi Creaţia în Sine are propriul său Miracol,
dar să nu se confunde, să nu se amestece, să nu se
înlocuiască Cel Haric Dincolo cu cel de Creaţie.
Mai mult, Miracolul de Creaţie, de care fac unii caz, este
instabil şi iluzoriu dacă se „desparte şi se contrariază” faţă
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de Cel Haric. Trebuie bine subliniat că fără Miracolul Haric
toate miracolele Creaţiei nu fac „doi bani”.
Aici atenţionăm noi pe „radiestezişti şi alţi vindecători
energişti” să fie sinceri şi să nu se amăgească de „puterile
de Creaţie”, care fără Harul Dincolo de acestea se fac o
„autodivinizare demonică”.
Trebuie să se deosebească bine (fără să se despartă însă)
energiile de Creaţie faţă de Energiile Necreate Harice, Cele
Dincolo de Creaţie. Mai mult, orice energie Creată ruptă şi
despărţită, sau contrariată faţă de Cele Harice, devine o
energie negativă şi vătămătoare. Dacă totuşi unele energii
Create par „binefăcătoare”, acestea sunt insuficiente şi
instabile. O Adevărată Medicină trebuie să fie suficientă şi
stabilă, nu doar vagă promisiune şi sugestie. Vă rugăm
ţineţi cont şi de cele zise de noi.

7
Mâncarea Harică –
Medicamentul Medicinii Isihaste
Noi căutăm Medicamentul Total, ca Medicament, ca
Vindecare şi ca Hrană, toate deodată. De aici, Descoperirea Medicamentului Haric, ce este Mâncarea Harică.
Medicina prin Mâncarea Harică, iată Sacroterapia
Isihastă. Sufletul se Hrăneşte Haric prin Cele pur SufleteştiDuhovniceşti, iar Corpul se Hrăneşte tot Haric prin Mâncarea energetică Harică. Hrana Sufletului este Viul Cuvântului
Dumnezeiesc şi Hrana Corpului este Viul Haric Divin.
Ieşirea şi contrarierea faţă de Cuvântul Sfânt produce
boala Sufletească, iar contrarierea faţă de Supralegile
295

Harice Energetice produce boala Corpului. De aici, Sacroterapia prin Mâncare Vie ca Suflet şi Corp, Mâncarea din
Cuvântul Sfânt şi Mâncarea din Alimentele Harice Vii. În
lucrarea anterioară, Pâinea Harică, am arătat Hrana din
Cuvântul Dumnezeiesc. Cuvântul Se face Trup (Ioan 1, 14).
Cuvântul în Pâine încă o dată Vorbeşte
Şi Pâinea în Ritualul Duhului Se Împărtăşeşte.
Aici trebuie înţeleasă Descoperirea Tainei. Cuvântul
pentru Suflet este Hrana Directă, ce se face totodată ca
Pâine şi Hrană pentru Corp, Pâinea cea spre Fiinţă. Mistica
Pâinii este Mistica Cuvântului şi a Întrupării Sale. Trupul
are însă Substanţă şi Sânge, de unde Pâinea este Grâul şi
Apa în Viul Duhului Sfânt. Iată Taina Sacroterapiei Pâinii.
De aici şi celelalte zise Alimente, ce sunt tot Trupuri
Create ale Cuvântului ce se face Trup. Împărtăşirea Trupului ca Medicament Total, iată Taina Medicinii isihaste.
Aici este şi Taina Dumnezeiescului Trup şi Sânge al
Euharistiei Liturgice Hristice.
Trebuie făcută o deosebire între energiile ca atare şi
Configurarea acestora ca Viul Trup. Viul Energiilor se
Împărtăşeşte doar ca Totalitate Energetică Trup. Energiile
disparate, rupte, singulare, nu mai sunt Vii. Subliniaţi
bine: doar în Totalitatea Trup energiile sunt Vii. Hrana
Mistică înseamnă Împărtăşire din Trupul şi Sângele
Logosului Dumnezeiesc. Dacă nu Mâncaţi Trupul Lui şi nu
Beţi Sângele Lui nu veţi avea Viaţă în voi (Ioan 6, 53). Orice
rupere de energii este „omorârea Trupului şi pierderea
Sângelui”. Iată Terapia Harică, Viul Trupului cu Viul
Sângelui. Fără acestea, nedespărţite şi deodată, nu mai
este Medicamentul Total al Vieţii Totale.
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8
Pâinea Harică – Potenţa Trupului şi Sângelui
Viaţa noastră este în Potenţa Trupului şi Sângelui
Corpului nostru energetic. Dar Trupul şi Sângele sunt în
Potenţa Viului Haric. Aici se încurcă mulţi, uitând de Cel
Haric, pe care noi cu insistenţă îl evidenţiem ca Medicină
Isihastă. Ştiinţa caută Taina Vieţii şi mulţi sunt dezamăgiţi
că nu o găsesc. Unii o consideră un produs al materiei,
alţii o reflectare a Spiritului în energiile Corpului, alţii un
„mecanism fizico-chimic”. Noi vorbim de o Viaţă Harică
ce Creează Viaţa Creată. Mai mult, vorbim de o Viaţă a
Sufletului dincolo de energii şi de o Viaţă energetică a
Corpului.
Ca Medicină isihastă trebuie să le deosebiţi pe toate
acestea, fără despărţire sau contrariere. Viaţa înseamnă
Treime Deodată, în Egalitate şi Comuniune nedespărţită.
Dumnezeu este Viaţa pentru că este Treime. Harul este
Viu pentru că este Energia Treimică a Treimii de Persoane
Dumnezeieşti. Însuşi Chipul de Persoană este Trifiinţialitatea de Sine (vezi Triadele Persoanei din Memoriile unui
Isihast). Viul nu este niciodată singularitate, ci doar Trinitate.
Viul este Trinitatea de Sine. Ruperea Trinităţii, separarea
unei părţi este afectarea până la distrugere a Viului.
Mistic, Viul este Persoana ca Spirit şi Trupul ca Energii
Harice. Spiritul doar ca Persoana-Trifiinţialitatea de Sine
este Viu şi energiile doar ca Trup-Trifiinţialitate energetică
sunt, de asemenea, Vii. Nu există Spirit Monadă în Sine, ci
doar Trifiinţialitatea-Persoana în Sine, că nu ar mai fi Viu.
Nu există energie singulară, ci doar Trienergie. Însuşiţi-vă
bine această Logică a Realităţii ca Viziune Creştină. Nu
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există energii singulare libere, materie liberă sau informaţii libere. Ca Realitate în Sine, Spiritul este Trifiinţialitatea
Chip şi energiile sunt Trienergie-Trup.
Dumnezeu nu a Creat o materie liberă, ci doar o
materie în Corpuri Vii. Tot ce nu mai este Corp-Trienergie
deodată, nu mai este Viu, ci e substanţă mecanică moartă.
Aici trebuie ştiinţa să-şi revizuiască teoriile. Fizica şi
chimia substanţei moarte nu este aceeaşi cu fizica şi
chimia Substanţei Vii. Iertaţi-ne că vă tot obosim cu teorii,
dar fără discernerea Realităţilor vor fi mereu confuzii de
neadmis. Nu pot exista o fizică şi o chimie pură, fără Viul
Dincolo de fizic şi chimic. Aici este Logica Sacroterapiei
Isihaste. Dacă nu porniţi de aici, nu ne veţi putea înţelege
niciodată sau ne veţi interpreta greşit.
Medicamentul Medicinii Isihaste nu are voie să fie
„chimic şi fizic singular”, ci doar ca Viul Integral, Trup,
Substanţă şi Sânge, Totalitate Corp. Un medicament doar
chimic este „anormal şi insuficient”.
Într-adevăr, după căderea din Rai, păcatul rupe Viul în
părţi singulare moarte şi noi avem cu adevărat şi fizică şi
chimie moartă. Dar noi trebuie să avem în vedere permanent că aceasta este o anormalitate fără Viul propriu-zis.
Mâncarea în viziunea Creştină nu este „aportul de
energii fizico-chimice moarte”, ci Împărtăşirea din Viul
Trupului şi Sângelui Corpului energetic. Mâncarea nu este
„digestie fizico-chimică”, ci Împărtăşire Harică de Viul
fizicii şi chimiei energiilor. Fizicul şi chimicul se elimină ca
„reziduuri” şi doar Viul Haric se asimilează de fapt. Aşa
ar fi o Alimentaţie ideală de Rai.
Păcatul, care a rupt Viul în energii moarte fizicochimice, a produs în Corpul nostru într-adevăr si ruperi şi
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lipsuri fizico-chimice, care se compensează din energiile
mâncate. Dar, încă o Taină, Substanţele fizico-chimice nu
se asimilează armonios decât ca Viu Integral. De aici,
insistenţa noastră pe Hrana Alimentelor Integrale Trup şi
Sânge, nu simple elemente chimice.
Să nu înţelegeţi greşit, însă, Trupul şi Sângele ca o
mâncare directă a însuşi Individului, ci ca Taină de
Împărtăşire Directă din Viul Integral. Doar ca Trup şi
Sânge Viu este adevărata Împărtăşire, din Viul acestora.
Mâncarea dintr-un Trup şi Sânge Viu este cea adevărată,
care, mai mult, Dăruieşte din Viul său. Fiţi atenţi, doar
dacă Dăruieşte, altfel Viul nu se Împărtăşeşte. Cine vrea să
„fure” Viul, nu va putea niciodată. Viul este accesibil doar
dacă Se Dăruieşte, subliniaţi aceasta cu o mie de linii. Şi
Viul este doar în Integralitatea Trup şi Sânge. Viul este
Taina Iubirii care se Dăruieşte prin Dragoste. Iubirea şi
Dragostea sunt Împlinite în Dăruire.
O Integralitate Vie înseamnă Iubire, Dragoste, Dăruire.
Tot ce rupe această Triadă a Integralităţii distruge Viul
care nu se mai Împărtăşeşte. Concret, este Viu de Suflet ce
se Împărtăşeşte ca Iubire-Dialog-Întâlnire Suflet cu Suflet.
Este Viu de Energii Corp care se Împărtăşeşte ca IubireDialog-Întâlnire Trup-Sânge cu Trup-Sânge. Noi facem
mari confuzii până la „oribilul desfrâu” energetic.
Întâlnirea Trup-Sânge cu Trup-Sânge nu este „furarea”
din Trupul şi Sângele cuiva, ci Primirea din Dăruirea din
Viul Trupului şi Sângelui. Dăruirea nu se face prin
„omorârea” Trupului şi Sângelui cuiva, ci, din contra, prin
Păstrarea Viului. Orice „omorâre” înlătură Viul, care astfel
nu se mai Împărtăşeşte.
Pricepeţi bine acestea: Hrana noastră trebuie să fie din
Viul Integral. Viul nu este accesibil decât prin Dăruire.
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Participarea între Dăruiri este Împărtăşirea din Viu. Orice
„rupere şi furare” face ca Viul să nu se mai Împărtăşească.
Viul în Sine este Iubire Absolută. Întâlnirea dintre Iubiri
face Împărtăşirea din Viul Iubirii. Energetic Haric de asemenea întâlnirea dintre Dăruiri Harice face împărtăşirea
energetică. Orice „omorâre sau furt” energetic opreşte
Viul energetic.
Trebuie înţeles clar că noi, de fapt, ne Hrănim cu Viul
energetic, nu cu „chimismul” energetic ce este vehiculul
viului. Practic Hrana este ca Viu. De aici, deosebirea
noastră ca Viu Haric şi mecanic, Viu în Sine şi cel chimic.
Ca Medicină Isihastă, noi atenţionăm tocmai Viul Haric,
dincolo de cel mecanic fizico-chimic. Naturiştii şi vegetarienii au intuit „viul”, dar nu trec de chimismul hranei.
Noi tocmai la Viul dincolo de chimism aspirăm şi-l
identificăm ca Adevăratul Viu. Şi, mai mult, Redescoperim Alimentul cel mai Haric, Pâinea cea spre Fiinţă,
cum o Cerem noi în Rugăciunea către Dumnezeu Tatăl.
Fiţi atenţi, Pâinea, nu simplu grâu.
Naturiştii consemnează Hrana Grâului ca Viu fizicochimic. Noi consemnăm Viul Haric ce se face accesibil prin
Ritualul Haric al Pâinii, Trup şi Sânge de Grâu. Doar ca
Pâine grâul este Trup şi Sânge ce se poate Împărtăşi nouă,
ca Hrănire de Viaţă (vezi lucrarea Pâinea Harică).

9
Pâinea Harică – deodată Medicament şi Aliment
Medicament şi Aliment – este un mare ideal. Medicina
modernă descoperă această Nevoie, altfel Medicina este în
impas până la ratare. Şi noi subliniem acest fapt, Identi300

ficând acest Miracol în Pâinea Harică, atât de neglijată şi
uitată.
Viaţa Fiinţei noastre Create este în Hrănirea din Pâinea
cea spre Fiinţă, pe care o Cerem lui Dumnezeu Tatăl în
Rugăciunea pe care ne-o Dă Însuşi Dumnezeu Fiul în
Evanghelie. Originea Pâinii este Însăşi Fiul lui Dumnezeu
ce se face Trup (Ioan 1, 14). Şi Cuvântul Trup S-a făcut,
Pâinea cu Fiinţa în Cuvânt.
După căderea din Rai, Viaţa noastră este permanent în
„pericolul morţii”. Frica de moarte a amplificat Omului în
special Hrana. Trecerea de la Hrana de Rai, ca Fructe şi
Împărtăşire din Pâinea Pomului Vieţii, la o hrană mecanică, chimică, a exploziei „păcatului căderii din Rai”,
aduce modificări în fiziologia Trupului nostru. Mai mult,
aduce o modificare anormală a Hranei din Natură, ca
Alimentaţie.
Ca Medicină Isihastă, noi încercăm o Reîntoarcere la
Taina Hranei de Rai. Naturiştii au şi ei intuiţia unei reîntoarceri la Hrana Vie de Rai, dar uită şi nu accentuează pe
Taina Vieţii din Pomul Vieţii din Rai, care este Pâinea
Cerească. În Rai se Hrănea Omul cu Fructe direct şi
Seminţe, dar totodată se Hrănea din Pâinea Dumnezeiască
a Pomului Vieţii. Această Pâine Dă Nemurirea.
Când omul este scos din Rai şi nu mai Mănâncă din
Pomul Vieţii apare germenele morţii. Aici este Temeiul Medicinii Isihaste. Pâinea este Taina Vieţii. Pâinea noastră de
Grâu este Prelungirea Tainei Pâinii Pomului Vieţii din Rai.
Noi putem să ne Hrănim din abundenţă din toate
Alimentele, dacă ne lipseşte Pâinea apare în noi „frica”
morţii. Într-adevăr, Memoria – Pâinea Vieţii este baza Viului.
Noi facem Redescoperirea acestei Memorii. De aici Taina
Pâinii ca Medicament şi Aliment deodată.
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Chipul Trinitar al Pâinii Harice
Noi, în Medicina Isihastă, consemnăm că după căderea
din Rai apare dualitatea contrară, Bine şi rău, pozitiv şi
negativ, ca rupere a Chipului. Aceasta se traduce în
Alimentaţie ca ruperea în dualitate a ziselor principii ale
Vieţii. Orientalii numesc aceasta ca Yin şi Yang, un fel de
pozitiv şi negativ ce se nasc unul din altul, proces ce ar da
mişcarea Viului. Şi noi, occidentalii, consemnăm aceste
principii de pozitiv şi negativ. Chimic se numesc alcalin şi
acid. Se mai vorbeşte de un „neutru”, ca de o stare între
acid şi alcalin.
Noi, ca Medicină Isihastă Creştină, Redescoperim Chipul
Trinitar al Revelaţiei Creştine, fără de care nu mai este
Creştinism. După căderea din Rai, într-adevăr este această
dualitate contrară, indiferent de numire ca Yin-acid şi
Yang-alcalin. Dar ca Realitate în Sine este Chipul Trinitar.
Aşa noi, ca Medicină Isihastă, consemnăm că Alimentul
Real trebuie să fie Trinitar energetic: Supraformă, Formă,
Conţinut. Adică trebuie să fie deodată şi în egalitate
Trienergie: alcalin-Yang şi acid-Yin şi Neutru.
Taina este Neutrul ca Supraforma din care Ies deodată
şi în egalitate acidul şi alcalinul. Fiţi atenţi la consemnarea
noastră. Aşa alcalinul-Yang nu mai este trecerea aciduluiYin în alcalin-Yang, cum credem noi, nu mai este trecerea
pozitivului în negativ şi invers. Ca Realitate, cele două ies
din Neutru şi se întorc în Neutru, nu ca transformare
reciprocă, ci ca Ieşiri şi Intrări.
Dacă nu vă fixaţi clar şi concis această Trinitate nu ne
înţelegeţi ca Medicină Isihastă. Orice Viu are tocmai această
Taină Trinitară. Orice rupere sau lipsă distruge Viul.
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Naturiştii şi vegetarienii vorbesc de „echilibrul” între
acid şi alcalin, de unde chimia Viului. Noi consemnăm că
Viul este Trinitate doar. Orice abatere de la Trinitate nu
mai este Viul adevărat. Degeaba faci „manevrarea” între
acid-Yin şi alcalin-Yang, dacă nu este totodată şi Neutrul
peste acid şi alcalin şi izvorul acidului şi alcalinului.
Vă rugăm să fiţi cu mare atenţie la aceasta, altfel ne
interpretaţi greşit. Toţi caută Viul. Viul este doar Chip
Trinitar şi niciodată singular. Viul este Totalitate deodată şi
niciodată „parte” de întreg. Doar Alimentele Integrale sunt
astfel Hrană Adevărată. Mai mult, doar Alimentele Vii, ce
nu se prefac prin fierbere sau omorâre mecanică, sunt Vii.
Pâinea în acest Chip este Alimentul Cel mai Viu. De aici,
consemnarea noastră a Pâinii Necoapte, ca Pâine Harică.
Noi nu facem apologia naturismului, ci Descoperim
Taina Viului pe care o intuieşte şi naturismul. Grâul ca
Sămânţă are chimia sa de acid si alcalin, dar are şi Neutrul
Tainic de Sămânţă Vie. Mai mult, Grâul ca Sămânţă îşi
pune în Activare Viul Neutru ca Pâine.
Se vorbeşte de Grâul încolţit ca activare a energiilor Vii.
Fiţi atenţi la deosebirea pe care o facem noi ca Medicină
Isihastă. Grâul încolţit este activat, dar în Ieşire de acid şi
alcalin, nu de Neutrul în Sine, încât este un Aliment dual,
nu Trinitar. Mai bine Grâu direct decât încolţit. Grâul
încolţit prin masticaţie se „omoară”, se produce ruperea şi
distrugerea Viului Haric.
Practic, Grâul ca Pâine Necoaptă Harică este mai Hrănitor şi cu efecte deosebite, atât faţă de Grâul încolţit, cât şi
faţă de simplul Grâu. Viul Haric este doar în Alimentul
Integral, ce este Neutru, în Potenţă Trinitară. Prin fierbere
şi omorâre se trece în fărâmiţarea în alcalin şi acid, care
dau aşa zisele alimente „explozive”.
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Noi atenţionăm în Medicina Isihastă că bolile sunt
menţinute de o alimentaţie explozivă ce distruge Organele
Corpului. Alimentele Neutre Integrale au o energie
Acumulativă, care Hrăneşte şi reface Organele. Şi cel mai
Haric Aliment este Pâinea Harică Necoaptă. Mai sunt
întrucâtva Laptele de Mamă pentru Copil şi Seminţele
Cerealiere.

11
Condiţiile de bază ale Alimentaţiei Harice
Pâinea Harică Necoaptă este Prima şi de neînlocuit.
– Celelalte Alimente să fie Integrale şi neomorâte (nici
vegetalele);
– Evitarea tratamentelor cu energii fragmentare, mecanice. Eventual acestea asociate cu un altul Integral.
– Una este Alimentaţia Copilului, alta a Tinerilor, alta a
Bărbaţilor şi alta a femeilor şi a Bătrânilor.
Nediscernerea Alimentaţiei pe vârste şi categorii este o
mare insuficienţă a multor Terapeuţi. Noi insistăm mult
pe aceasta. Vai şi amar de cei care neglijează deosebirea
dintre Alimente. Copiii care mănâncă Alimentaţia Adulţilor
se maturizează forţat, de unde ruperile de funcţii Organice.
Femeile, mai ales, fac tot felul de tulburări cu urmări
dezastruoase. Părinţilor, nu fiţi indolenţi şi nepăsători!
Copiii ce cresc forţat fac tulburări explozive, până la
distrugerea Potenţelor energetice normale. Amplificările
sexuale, mai ales la adolescenţi, marchează pe viaţă tot
viitorul psiho-biologic, până la tare incurabile.
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Alimentaţia Harică a copiilor şi a tinerilor
Dacă noi, Părinţii, ne-am distrus Sănătatea, să ne
Salvăm barem Copiii, Urmaşii noştri. Copiii să fie Alăptaţi
cu Laptele normal de Mamă. În cazuri excepţionale, să nu
se folosească Laptele fiert sau praf cu amestecuri de tot
felul. Dezinfectaţi Laptele cu expunere scurtă la Soare
puternic în sticlă Albastră sau cu zeamă de usturoi, dar
puţină. Nu băgaţi Zahăr în Lapte că este dezastruos,
eventual puţină Miere, dar mai bine deloc. Când Copilul
este mai măricel, nu-i daţi Pâinea obişnuită, ci Pâinea
Harică Necoaptă din Grâu Integral. Faceţi întâi Lapte din
Pâinea Harică, aşa cum am consemnat în lucrările Pâinea
Harică şi Medicina Isihastă.
Se poate asocia Laptele normal cu Laptele de Pâine
Harică. În diaree acest Lapte de Pâine Harică are un efect
salutar. Încet, încet, daţi şi Pâine obişnuită, dar fără coajă,
ce are minerale anorganice şi moarte. Nu începeţi repede
cu Carne, Ouă, Peşte... că este foarte vătămător.
De asemenea, evitaţi uleiul şi untul, nu mai vorbim de
untură. Pisaţi sâmburi de Nucă, de Dovleac şi de Floarea
Soarelui şi strecuraţi-le, de este Copilul mai mic. Nu daţi
compoturi fierte, ci Fructe zdrobite şi bine mărunţite. Nu
daţi Sucuri, că sunt nocive. Copilul are nevoie de Hrană
Integrală. Sucul să fie din Fruct zdrobit şi aşa gros mâncat.
Nu-l daţi pe Copil repede pe fierturi, că îl încărcaţi cu toxine.
Mulţi Copii fac boli pulmonare, agitaţie, dispepsii din
cauza alimentaţiei fierte, dulce şi animală. Daţi Copiilor de
Mâncare cât mai natural, cât mai simplu, fără alimente
străine, ci doar autohtone. Infecţiile şi chiar encefalitele
sunt declanşate datorită unei alimentaţii greşite.
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Daţi tot mai multă Pâine Harică Copiilor, că are energii
Acumulative, esenţiale, dezintoxicante, neutralizante şi
Vindecătoare. Laptele de Pâine Harică este cel mai
Nautralizant şi dezintoxicant remediu. Nu daţi mult dintr-o
dată, ci câte puţin şi des.
Tinerii până la Adolescenţă, la fel, să folosească mai
mult Pâine Harică şi puţină din cea coaptă. Să se evite
Dulciurile rafinate, iar cele din fructe să se consume, de
asemenea, mai puţine. Dulciurile sunt energii prea Active
ce dau explozii nedorite. Pâinea Harică are suficiente
Glucide. Dulciurile dezvoltă o floră microbiană nocivă în
intestine. Majoritatea Copiilor şi Tinerilor suferă de aceasta,
fapt ce le amplifică sensibilităţile multor boli congenitale
sau dobândite.
Copiii şi Tinerii să mănânce multe Alimente Celulozice,
care să le curăţească în permanenţă intestinele. Copilele cu
constipaţie vor face tulburări groaznice ce le vor marca pe
Viaţă. Tulburările de Ciclu prea rapid sau întârziat vor da
anormalităţi nedorite. Temperatura fermentativă în intestine va amplifica sexul până la masturbaţie precoce, cu
urmări negative pe Viaţă. Tinerii, la fel. Vai de Părinţii
care neglijează aceasta, pentru că vor avea nişte Copii
psihopaţi şi handicapaţi.
Nu îndopaţi Copiii şi Tinerii cu Carne, Ouă şi Peşte, cu
dulciuri şi grăsimi... Vor fi explozivi şi cu amplificări
sexuale, până la perversiuni. Bolile de Rinichi, de Inimă şi
cele Reumatice, ce sunt frecvente, au la bază Alimentaţia
greşită. Şi doar cu o Remediere de Alimentaţie se mai
poate interveni.
Medicaţia chimică este doar o „mascare” a „bolii”. Să se
folosească în cazuri majore şi Medicamente, dar fără o
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Revenire la Alimentaţia Sănătoasă, ar fi degeaba. Sunt
mulţi Copii şi Tineri cu leucemii sau cancere. Alimentaţia
este cea care le-a înlesnit aceasta. Trebuie imediat trecut pe
o Alimentaţie Harică, altfel nu mai este nici o scăpare.

13
Alimentaţia femeii
Vai de Femeia care nu ştie să mănânce. Eva a mâncat din
fructul diavolesc şi tot mâncarea o distruge (vezi cap.
Medicina Femeii, din Medicina Isihastă). Nu mai repetăm cele
spuse, accentuăm doar pe atenţia ce trebuie dată unei
Alimentaţii specifice Femeii. Femeia care mănâncă alimente
masculinizante se va degrada biologic şi psihic până la
pervertiri urâte. Şi ştiinţa vorbeşte de aspectul feminin ca
specific Activ în afară şi Pasiv înlăuntru. Femeia trebuie să
fie mobilă şi plină de Viaţă în afară, iar înlăuntru StabilăAcumulativă-Formatoare. Organele Femeii sunt Moi-Pline
în afară şi Tari-Consistente înlăuntru. La Bărbat Organele
sunt Tari-Consistente în afară şi Moi-Pline înlăuntru.
De aici şi Alimentaţia specifică. Femeia trebuie să
mănânce Alimente Acumulative pentru Organele Interne
şi Active pentru cele de afară. Bărbatul invers. În Viziunea
Medicinii Isihaste, s-a relatat că Alimentele trebuie să fie
în primul rând Vii şi Neutre Integrale Harice. Dar au
dreptate şi energeticienii, că unele Alimente sunt predominant acide şi altele alcaline, cum zicem noi, cu înclinaţie
Activă sau Pasivă. S-au încercat diferite tabele cu astfel de
împărţiri, pe diferite considerente. Noi le identificăm după
Aspect şi Culoare.
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Noi, ca Isihasm, considerăm corespondenţa în energii
prin Culori şi provenienţă ca Solare sau Telurice, ce cresc
în Pământ ca Rădăcinoase. În primul rând, toate Alimentele de Culoare Albastră sunt cele mai Acumulative, cele
mai consistente Haric, cele mai Formatoare şi mai Tari.
Cele Galbene sunt cele Pline şi Moi, Active şi foarte
energetice de consumaţie. Cele Roşii sunt foarte Active,
dar repede se consumă, sunt penetrante şi mobilizatoare,
dar instabile.
De aceea, noi indicăm un Echilibru între Culori cu
specificul uneia dintre ele ca exterior sau interior. Noi nu
facem „magia” culorilor cum încearcă unii... dar consemnăm Harul Culorilor.
Aşa energiile Albastre sunt pentru Masa CelularăOrganică directă. Cele Galbene sunt pentru Umori, Sânge
şi toate Lichidele în general. Cele Roşii sunt pentru energiile Nervoase, Informative şi penetrante. De aici, discernerea Alimentaţiei.
Mare atenţie să nu se amestece Culorile până la degradarea şi „murdărirea” lor. Aici se încurcă mulţi. Aici este nenorocirea „fierberii” Alimentelor. Dacă sunt Nefierte, energiile
de diferite Culori nu se amestecă, ci se Potenţează reciproc.
Dacă se fierb şi se „omoară”, Culorile se amestecă, se contrariază reciproc până la un adevărat „negativism subtil”.
Mai ales în boli grave tocmai acest „negativism subtil”
trebuie avut în vedere pe primul plan. Terapeuţii Dieteticieni tocmai aici fac greşelile. La fel şi situaţia celor
Solare sau Rădăcinoase-subterane. Dacă sunt Nefierte, se
Potenţează constructiv, dacă se fierb împreună se
contrariază. Şi de aici bolile alimentare cele mai variate.
Cele Solare sunt şi predominant acide (cele pline şi moi) şi
predominant alcaline (consistente şi tari).
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Atenţie, astfel, la aspectul feminin şi masculin. Rădăcinoasele, de asemenea, cele moi şi pline sunt cu înclinaţie
acidă şi cele tari şi consistente spre alcalin. Noi, prin aceste
considerente, identificăm astfel Alimentaţia pe specificuri
de Vârstă şi aspect Feminin sau Bărbătesc.
Aşa, Femeia care este alcalină în Organele Interne şi
acidă în cele Externe, trebuie să aibă în vedere Alimentele
respective. Orice abatere îi va aduce tulburări nedorite.
Copiii şi Tinerii trebuie să mănânce Alimente Tari şi
Consistente alcaline, ca să-şi consolideze Organele Interne,
pentru buna funcţionalitate în Creştere şi formare, altfel
vor avea Organe slabe şi incapabile.
Copiii şi Tinerii nu au voie să mănânce Alimente acide,
pentru că le explodează energiile Formatoare, până la
pierderea Vitalităţii esenţiale de Creştere. Nu în sensul să
le evite complet, dar să fie pe planul doi şi în cantităţi
mici. La fel pentru Femei, echilibrul între Alimentele acide
şi alcaline să fie în specificul arătat. Practic, Femeia trebuie
să mănânce Alimentele alcaline şi Tari-Consistente ca să-şi
menţină Organele Integre. Activul Femeii trebuie să fie în
Pasivul Interior-Stabil şi consecvent. De aceea, Femeile
sunt mai rezistente la şocuri şi la lipsuri, că au Acumulativul Interior. Femeia Acumulează energii şi Bărbatul le
dăruieşte.
De aici vampirismul energetic al Femeilor în special.
Femeia nu are voie să mănânce cele acide, explozive, în
cantităţi mari, care să se depună ca masă carnală în exterior. Femeile grase au boala de alimentaţie. Femeia trebuie
să fie „grasă” în Interior, ca Organe, şi potrivită ca exterior. Bărbatul trebuie să fie mai voluminos în exterior.
Din cauza unei Alimentaţii dezordonate sunt atâtea
discordanţe în aspectul obişnuit al Femeilor şi Bărbaţilor.
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Femeia care mănâncă multă Carne, Ouă, Peşte, multe
grăsimi, multe Dulciuri, se degradează exterior şi interior,
până la psihic. La fel, dacă mănâncă multe fierturi, mai
ales de amestec. Arta culinară modernă este cea mai
vătămătoare.
Femeia trebuie să mănânce carne puţină, mai multe
Seminţe, grăsimi puţine, dulciuri la fel, în schimb să
folosească mult zarzavaturile naturale, Salatele crude.
Prăjelile sunt o nenorocire. Femeile au, de obicei, afecţiuni
Biliare, cu vome şi prăjelile le amplifică.
Pâinea Harică ar fi cea mai indicată, cu preparate din
cartofi, orez, mazăre, fasole verde. Acestea să fie fierte doar
câteva minute, după ce au fost pisate mărunt, ca să se
înmoaie repede (vezi Medicina Isihastă). Vai şi amar de
Femeile ce au intestinele pline cu microbi, cu inflamaţii
uterine... Femeia tânără are lunar ciclul menstrual ce-i
produce transformări de umori şi chimism organic. Şi aici
Alimentaţia joacă un rol mare. S-a văzut că orice Aliment
este cu înclinaţii explozive sau Acumulative. Dacă Femeia
mănâncă din cele explozive va avea scurgeri mari cu
prelungiri de ciclu. Mai mult, alimentele explozive în loc să
„cureţe reziduurile”, rup mai mult mucoasa Uterină, lăsând
astfel răni şi infecţii ce înlesnesc trecerea toxinelor în Sânge.
De asemenea, Alimentaţia explozivă nu opreşte Hiperfuncţia Hormonală, ci o amplifică şi aşa Organele Femeii nu
se uşurează, ci fac retenţii toxice. Este în popor o tradiţie ca
Femeia în ciclu menstrual să mănânce puţin şi mai mult să
Postească şi să lucreze mai uşor. Să bea multe lichide,
zemuri, de preferat naturale şi nefierte, ca să spele Organele
Interne.
În această perioadă să mănânce Fructe dulci în cantităţi
mici şi Ceaiurile aproape neîndulcite. Mare atenţie la
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Spălat. Să se folosească mai mult Apa călâie cu spălături
rapide şi scurte, ca să nu antreneze Sângele, pentru că se
pot declanşa hemoragii sau se poate face masturbaţie cu
efecte dramatice pe Viaţă. Vai şi amar de Femeia care face
masturbaţie de tânără, pentru că îi va perverti tot sistemul
hormonal, până la tare psihice. Alimentaţia joacă rolul de
bază. O Alimentaţie pură, naturală, mai mult Acumulativă
decât explozivă, îi va menţine o funcţionalitate în limite
normale. Retenţiile reziduale de ciclu menstrual, ca şi
Hiperhormonizările, îi vor da Cancer de Sân.
În acest caz, Alimentaţia este adevărata Salvare. Hrana
Harică trebuie imediat luată în serios. Femeia Gravidă, la
fel, trebuie să fie foarte atentă cu Alimentaţia. O mâncare
explozivă va aduce tulburări Copilului, cu o pierdere de
energii Acumulative ale Mamei în timpul Sarcinii şi după.
Femeie, prin mâncarea din Pomul Oprit ai căzut din Rai,
prin mâncarea oprită te bagi singură în iad-suferinţă. Tot
prin „preparatele culinare” momeşti şi pe Bărbaţi să-i bagi
şi pe ei în iad-suferinţă. Nu te juca, Femeie, cu „focul
diavolesc al mâncării oprite”... Blestemul păcatului din Rai
te urmăreşte şi de nu vei „călca” momeala şarpelui nu vei fi
izbăvită de blestem. Datorită unei mâncări „diavoleştioprite”, Femeia este de mai multe tipuri caracteriale:
Femeia veşnic nesatisfăcută, Femeia veşnic plângăreaţă,
mofturoasă, Femeia veşnic tristă şi arţăgoasă până la a fi
nesuferită, Femeia hipersexuată, Femeia ucigaş-răzbunătoare.
Doar ca Mamă şi Castitate mai este Adevăratul Chip de
Femeie. Freud zice că obsesia Femeii este Bărbatul... Mare
atenţie, Restabiliţi-vă Psihismul Adevărat, Dincolo de sex.
În relatările noastre anterioare am arătat că Chipul de
Femeie este datorită Arhechipului de Creaţie-Mamă. Omul
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este Dublu Chip, Chip al lui Dumnezeu şi Chip Creat ce
traduce pe Cel al lui Dumnezeu în Chip de Creaţie. Omul
într-un fel este o Prefigurare a Întrupării Hristice,
Dumnezeu ce se face şi Om ca Dublă Fire, de Dumnezeu şi
de Creaţie fără amestecare. Scânteia de Dumnezeu din Om
este Chipul de Dumnezeu, care Creează totodată şi Chipul
Creat de Om.
Un Anume Cuvânt al Tău Scânteie de Chip
Creează un Anume Suflet al meu
Şi eu sunt Chip Creat într-un Chip Creator
Şi în Amândouă Chipurile eu sunt Unul Creat
În Chipul meu Creat Te am pe Tine Dumnezeu
Şi fără Tine îmi pierd propriul Chip.
Chipul Creat dacă este în Faţă
Se naşte Chipul de Om-Femeie,
Şi dacă Chipul Scânteie de Dumnezeu
Este în Faţa celui de Creaţie,
Se naşte Chipul de Om-Bărbat.
Dar Femeia şi Bărbatul sunt Egali,
Doar Chipurile lor sunt Evidenţe diferite.
De aici şi Caracterul Femeii ca Fire faţă de cel Bărbătesc.
Deci nu sexul este Originea Femeii şi Bărbatului, ci
Arhechipurile de Origine. Apoi Arhechipurile se traduc în
energii Corp şi ca zise Chipuri erotice energetice. Aşa Femeia
să-şi Conştientizeze Chipul de Origine ca Chip Creaţie
Biserică-Templu al Chipului lui Dumnezeu.
Femeia este Chip de Maica Domnului ce Întrupează pe
Fiul Dumnezeiesc. Firea Femeii este de Mama Fiului, nu
de Soţia Bărbatului. Femeia Visează Copilul Dumnezeiesc
ce este deja în Prefigurare în Sine, de unde Taina că
Femeia are deja pe Copil în Fiinţa sa, are deja Chipul de
312

Mamă şi Mama este însăşi Fecioria. Zisul sex al Femeii nu
este patul nupţial al erosului cu Bărbatul, ci Leagănul
Copilului, al Supraiubirii Întrupării Fiului Dumnezeiesc în
Creaţie.
Căderea din Rai „omoară” Taina Fiului şi o face
„desfrâul în doi”, până la masturbaţia în unu. După căderea din Rai sexul devine o „evidenţă”; în realitate, sexul
este o „funcţie” a Naşterii Copilului. Fără Copil sexul este
„nefuncţionabil”, ca la Animalele ce doar în vederea Puilor
sunt sexuate. Omul, prin faptul că „omoară” Copilul, face
din sex o „hiperfuncţie”, ca „anti-iubire”. Desfrâul este
anti-iubire, satisfacţie fără Copil. Iubirea trebuie să fie
doar Trinitară, niciodată duală sau singulară.
De aici, Taina Căsătoriei ca Treime-Familie. Fără Copil
nu este Familie, ci desfrâu. Este Lege. Aşa tu, Femeie,
scoate-ţi din cap obsesia sexului. Firea ta Adevărată este să
Fii ca Maica Domnului, o Mamă a Fiului Dumnezeiesc, a
Copilului ce este Fratele de Creaţie al Fiului Hristic.
Bărbatul este Chip de Tată-Mijlocitor, prin care se Coboară
Copilul ca tu să-l naşti. Obsesia Bărbatului, de asemenea,
nu trebuie să fie Femeia ca sex, ci tot Copilul, prin care
Bărbatul primeşte Hirotonia de Tată (vezi, pe larg, Isihasm,
Taina Chipului Maicii Domnului).
De aici cele două Mistici în Creştinism, ca Mistica
Bisericii-Chip de Maica Domnului şi Mistica Preoţiei-Chip
al Fiului lui Dumnezeu. Femeia este Biserica şi Bărbatul
Preoţia, ei Slujesc Liturghia Euharistiei Fiului Dumnezeiesc din Altar-Potir.
Ca Sacroterapie Isihastă, noi atenţionăm mult pe
Conştiinţa Chipurilor Fiinţiale, ca însăşi Regăsirea Sănătăţii Fiinţiale de Creaţie. Psihicul Femeii nu trebuie să fie
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complexul sexului, ci complexul Conştiinţei Fiinţei de
Creaţie, ca Biserica-Templu-Casa înfrumuseţată a Coborârii Fiului lui Dumnezeu în Creaţie. Complexul Femeii
este de a fi Frumoasă. Cea mai mare „insultă” pentru o
Femeie este să-i spui că este „urâtă”.
Freud greşeşte când zice că „libidoul-sex” este esenţa
Omului, Esenţa Femeii este Frumosul şi esenţa Bărbatului
este Cinstea. Cinstea este Divinul ce Coboară de Sus şi Frumosul este îndivinizarea ce Urcă. Frumosul este BisericaTemplu Cinstei-Preoţiei. Cinstea şi Frumosul sunt în
Nedespărţire în Creaţie. Frumuseţea este „necinstită-batjocorită” şi Cinstea este „pierdută”. Femeia „necinstită” îşi
pierde Frumuseţea şi Bărbatul „fără Cinste” este „umilit”.
Urâţenia şi umilirea sunt arhechipurile căderii din Rai.
Complexul „urâţeniei” produce la Femeie hiperfuncţii
Organice, ca o compensare, de unde grija pentru Corp
până la „autoplăcere”, ce este originea libidoului la
Femeie. Autoplăcerea la Femeie se face „desfrâul sex” al
urâţeniei ce-şi caută Frumuseţea pierdută. Femeia trebuie
să-şi depăşească acest complex al „urâţeniei”, ştiindu-se
Chip al Frumosului Etern de Creaţie, ca Feciorie Veşnică,
ce nu este atinsă de nimic, doar murdărită şi învăluită de
adaosurile căderii din Rai.
Dar Frumosul nu poate fi Recâştigat prin Organele
exterioare, ci prin Chipul de Suflet, prin Dragostea
Feminină. Atenţie la Chipul Feminin al Dragostei faţă de
Chipul Masculin al Dragostei. Nu caracterul sexual este
deosebirea, ci Caracterul Chipului în Sine de Femeie şi
Bărbat. Chipul de Feciorie-Frumuseţe de Creaţie este prin
Dragostea Feminină de Mamă-Maica Domnului, de
Iubirea Totală pentru Fiul Dumnezeiesc. Toată Inima
Femeii trebuie să fie Fiul.
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Paradoxal Fecioara este în esenţă Mama-Împărăteasă,
Teotokos, Născătoarea Copiilor Dumnezei de Creaţie.
Maiestatea Femeii este Chipul Feciorelnic de Mamă şi ca
Chip de Mamă este apoi Chip de Femeie. Mama nu este
întâi Soţie şi apoi Mamă, ci este întâi Mamă şi apoi Soţie.
Fiţi atenţi la această Ordine Transcendentală, ce pentru
noi pare „suprafirească”, datorită căderii din Rai. Orice
Femeie prin Naştere este un Chip de Maica Domnului,
este o Soră a Mamei Unice, Născătoarea Fiului Dumnezeiesc. Orice Femeie este Transpunerea Personală de Chip
al Maicii Domnului. Maica Domnului Naşte pe Fiul
Hristos fără Bărbat. Orice Femeie are Copii pe care îi poate
Naşte deja în Fiinţa ei.
Spune un Mistic, orice particulă din atomii Organismului Femeii este un „Copil”. Bărbatul are Rol doar de a
Activa Naşterea Acestor Copii deja în Mama-Femeie. Şi
ştiinţa consemnează cazuri paranormale de Naşteri fără
instrument sexual la unele plante şi Păsări. Miturile antice
sunt bogate în astfel de relatări, ca Naşteri de Zei. Memoriile ancestrale sunt amestecate, însă, cu cele ale păcatului
căderii din Rai.
De aceea, Chipul de Femeie este Chip Deplin şi Total ce
are în Sine pe Copil. Destinul Femeii este Copilul-Fiul. Nu
plăcerea sex o atrage spre Bărbat, ci Chemarea Tainică a
Copilului din ea, ce tinde spre Naştere. Oprirea Copilului
de a se Naşte generează „plăcerea sex”.
În mod normal, Plăcerea Naşterii Copilului este peste
plăcerea sex, care există şi ea, dar în contextul Naşterii
Copilului şi niciodată singulară şi despărţită. Şi Plăcerea
Naşterii Copilului este aşa de Mare încât plăcerea sex nici
nu se bagă în seamă.
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Se zice, mistic, că de nu ar fi fost căderea din Rai,
Naşterea Copiilor ar fi fost Imediat, fără cele nouă luni, ci
odată cu Actul Procreării. Iar Actul sexual ar fi fost doar
instrument al Naşterii Copilului, în rest fără funcţionalitate.
Căderea din Rai produce o hiperfuncţionalitate, sex în
gol şi fără Copii. De aici, mutaţia psihică în Organele
respective până la o hiperenergizare, cu antrenarea energiilor în scurgeri şi pierderi masive de energie pe seama
celorlalte Organe ale Corpului. Urmările sunt bolile şi
dereglările funcţionale ale întregului Corp.
De aceea, noi, ca Medicină Isihastă, insistăm mult pe
grija de a nu „lăsa Organele” să fie vampirate-secătuitefurate de energii, de către Organele psihoenergetice sex.
Freud are şi el dreptate, dar ca anormalitate a căderii din
Rai, pe care noi trebuie să o Normalizăm, altfel vom fi
nişte bolnavi şi în degenerare continuă. Bolile Corpului
nostru sunt ca Origine în păcatul Sufletului ce întunecă
până la orbire Conştiinţa, fapt ce mută Orientarea în
Organele Corpului ca o falsă conştiinţă, zisul psihism
energetic Organic, care produce o funcţionalitate anormală.
De aceea tu, Femeie, ieşi din psihismul sex obsesiv,
caută trezirea Conştiinţei Chipului de Femeie în Sine, dacă
vrei să fii Sănătoasă şi Frumoasă. Frumuseţea nu este în
vederea Sexului, ci ca Chip de Suflet dincolo de sexul
energetic.
Chipul de Femeie este Chip de Frumuseţe – Biserică –
Feciorie în vederea Liturghiei Preoţiei Fiului lui Dumnezeu.
Destinul Femeii este să fie Templu Sfânt al Iubirii lui
Dumnezeu ce se coboară în Creaţie. Inima Femeii trebuie
să fie Mistica Iubirii Acumulative ca Inima Maicii Domnului
ce a Încăput pe Neîncăputul – Fiul Dumnezeiesc. Inima
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Femeii trebuie să fie Inima de Mamă Absolută, ca Mama
Tuturor Creaţiilor. Femeia este Mamă prin esenţa Fiinţei
de Femeie ca Chip în Sine. De aceea, Fetiţele încă de la
primii Ani au Simţul „păpuşii”-Copilului.
Psihicul Femeii este Copilul înaintea Sexului, care apoi
se prelungeşte şi ca atare. Freud aici se încurcă, confundând Chipul Fiinţial al Copilului din Femeie cu „falusul
sexului”. Într-adevăr, păcatul căderii din Rai omoară
Copilul şi îl înlocuieşte cu desfrâul, dar aceasta este o
anormalitate şi o boală.
Ca Medicină isihastă, Sănătatea Femeii este în Sănătatea
Psihică şi Organică. Psihicul este Religie Sfântă şi Organicul este Alimentaţie Sacră. De aceea, femeia hipersexuată Psihic şi dereglată Alimentar Organic va fi bolnavă
şi veşnic suferindă. Psihicul Femeii este de Mamă în sine,
care, paradoxal, este Fecioria Veşnică, Asemenea Maicii
Domnului care este Mama Pururea Fecioară.
Sexualizarea Psihicului Femeii este „căderea” Chipului
Femeii în omorârea Copilului şi desfrâul Organic. Psihic
tu, Femeie, trebuie să te Simţi Mamă pentru toţi, Mamă
Suverană dincolo de sex. Doar ca Mamă eşti cu Adevărat
Chip de Femeie. Mamă în sens Mistic înseamnă Împărăteasă. Frumuseţea şi Maiestatea de Femeie este Chipul
Mistic de Mamă. Sexualizarea Psihicului la Femeie este
„incestul lui Oedip”, ca Mamă ce se căsătoreşte cu Fiul ei.
Aici are dreptate şi Freud. Taina Căsătoriei este Altceva
decât „complexul lui Oedip”. Adevărata Căsătorie este
Naşterea Copiilor din Mamă, nu desfrâul fără Copii,
desfrâul în gol. Orice Act în gol de Copil este păcatul oribil
al desfrâului.
Noi Toţi suntem Fraţi şi Surori ca individualităţi. Până
la Căsătorie, Fiecare din noi să ne Simţim ca Tată în Sine şi
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ca Mamă în Sine, care sunt dincolo de sex, ca Chipuri
Transcendentale Sacre. Sexul este o prelungire în energiiCorp a Chipurilor în Sine de Tată şi Mamă. Chipul de Tată
şi Mamă produce, apoi, Chipul de Femeie şi Bărbat. Tu,
Femeie, să-ţi Conştientizezi Destinul de Mamă, datorită
căruia eşti Femeie (vezi pe larg lucrarea noastră anterioară,
Isihasm, Taina Chipului Maicii Domnului).
Noi Toţi suntem Fraţi şi Surori. Ca Taină a Căsătoriei,
ne Ridicăm la Chipurile de Născători de Copii. Căsătoria
este doar în Taina Naşterii de Copii, ce ne Dă o Ipostază
Suprapersonală şi Supraindividuală. Ca Persoane şi
Individualităţi suntem Chip de Tată şi Mamă, Bărbat şi
Femeie, iar ca Taină a Căsătoriei suntem Suprapersonalităţi şi Supraindividualităţi, ca Născători de Copii, Noi
Persoane. Ca Naştere de Copii, Căsătoria nu este desfrâu,
ci Liturghie a Iubirii de Creaţie.
În lipsa Copiilor, Căsătoria este desfrâu, inadmisibil ca
Sănătate. Cei fără Copii ar trebui să trăiască în Chip de
Frate şi Soră, de Mamă şi Tată în Sine, ca Chipuri Depline
fără amestecare, dar în Destin de Acte Psihice Pure, de
Paternitate şi Maternitate ce sunt dincolo de sex. De aici,
Comunităţile Monahale de Mănăstiri de Surori-Maici şi
Mănăstiri de Fraţi-Părinţi.
Ca Destin Pur de Creaţie faţă de Dumnezeu Creatorul,
noi toţi suntem Fraţi şi Surori ai Unicului Tată Dumnezeu.
Ca propriu Destin, noi toţi suntem Familie de Creaţie. Ne
iertaţi că facem astfel de relatări, dar fără Hrana Spirituală
nu putem Trăi. Mistic, Învăţătura este Hrană pentru Suflet
după cum Mâncarea este Hrană pentru Corp. Cine nu se
Hrăneşte Sufleteşte cu Hrana Sfântă este bolnav Sufleteşte.
Aşa tu, Femeie, caută Sănătatea Sufletească tot aşa cum
o doreşti pe cea Trupească. Sufleteşte să te Simţi Mamă
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Dincolo de sex, Chip de Mamă în Sine, pentru toată
Făptura. Mamă este cea mai Puternică Iubire posibilă în
Creaţie. Iubirea de Mamă concurează cu Iubirea lui Dumnezeu. În Faţa Iubirii de Mamă şi Dumnezeu Se pleacă...
De aceea, Maica Domnului este Iubirea de Mamă ce are
curajul să stea Înaintea lui Dumnezeu pentru noi, păcătoşii, şi vrednicii de moarte. Zice un Mistic că, de nu ar fi
existat Iubirea de Mamă, Lumea ar fi pierit demult.
Nenorocirea de astăzi este că Femeile nu mai au Iubirea de
Mamă, ci iubirea de sex, de unde destrămarea Familiilor şi
desacralizarea până la desfrâul cel mai pervers. Doar
Restabilirea Chipurilor de Mamă şi Tată va mai aduce
Sănătatea şi Salvarea.
Începeţi cu Sacroterapia de Suflet, ca Maternitate pentru Femeie şi Paternitate pentru Bărbat, ca Chip dincolo de
sex. Apoi urmaţi Sacroterapia Alimentaţiei, specifică
pentru Femeie şi specifică pentru Bărbat. O Alimentaţie
masculinizantă la Femeie şi feminizantă la Bărbat va
aduce toate bolile posibile. Medicina obişnuită ar trebui să
ia aminte şi la aceasta. Noi nu contrazicem Medicaţia, ce
are valoarea sa, dar căutăm esenţele Sănătăţii.
În concluzie, Alimentele Femeii să fie alcaline pentru
Organele Interne şi acide pentru Organele externe. La
Bărbat, invers. Buna Funcţionalitate a Organelor este pe
prim plan. Aşa, atenţia este pe Organele Interne. Deci
Alimentaţia Femeii să fie predominant alcalină, uşoară, cât
mai naturală, cu puţine Carne, Ouă, Peşte şi grăsimi.
Carnea multă masculinizează Femeia.
Paradoxal, deşi Bărbatul poate mânca mai multă Carne,
dar în exces îl va feminiza şi pe el. De aceea, Tinerii
Bărbaţi până la Căsătorie să nu facă exces de Carne,
pentru că vor fi explozivi şi consumaţi până la impotenţă.
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Perversiunile de astăzi la Tineri sunt tocmai din această
cauză. Alcoolul este masculinizant pentru Femeie şi în
exces este feminizant pentru Bărbat.
Nu vă jucaţi cu Alimentaţia anormală, că vă întoarce pe
dos Chipurile Vieţii. Pâinea Harică şi Alimentele Vegetale
sunt Neutre, sunt pentru toţi, nu masculinizează nici nu
feminizează, ci, din contră, păstrează în echilibru chipul
energetic specific fiecărei părţi. Dar Pâinea coaptă şi
vegetalele fierte şi preparate culinar cu tot felul de
condimente şi adaosuri, produc dereglări frecvente. Cine
are urechi de auzit să audă.

14
Alimentaţia Bătrânilor
Bieţii Bătrâni sunt, de obicei, uitaţi până la falsa
consolare că ei trebuie să moară. Bătrânii încă mai pot să
se Bucure de Viaţă, dacă ar şti să se Hrănească Sănătos.
Hrana Harică este cea care le-ar menţine încă energiile
Corpului. Bătrânii, ca şi Copiii, trebuie să mănânce natural, uşor şi hrănitor. Carnea, Ouăle, Peştele şi grăsimile
sunt grăbirea morţii pentru Bătrâni. De aceea să se reducă
acestea la minimum. Lactatele să fie doar din Brânză din
Lapte Nefiert, ca Telemea desărată sau caş închegat, dar şi
acestea în cantităţi mici. Bătrânii anual ar trebui să facă o
Cură de Curăţire cu Semipost, din Alimente naturale,
nefierte şi în special cu Pâinea Harică.
Vai de Bătrânii care mănâncă multe Dulciuri, mai ales
ca prăjituri şi alte preparate, că le explodează bietele
organe şi aşa uzate. Fructele sunt, însă, indicate. Salatele
bine mărunţite, mai mult crude, Seminţele neprăjite,
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Supele uşoare fierte puţin, din zarzavaturi bine tocate ca
să fiarbă rapid, eventual strecurate apoi. Orezul, cartofii,
mai puţin fasolea, să fie alimentele de bază. Pâinea Harică
să fie introdusă până aproape să înlocuiască pe cea
Coaptă. Coaja de Pâine coaptă să fie complet înlăturată, că
are minerale anorganice, care blochează Rinichii.
Bătrânii trebuie să mănânce des şi câte puţin, chiar
condimentat, fără exces, ca să se menţină pofta de
mâncare. Să se evite alcoolul pentru că le dizolvă toxinele,
pe care le reintroduce şi mai adânc în bietele Organe şi aşa
slăbite. Se poate bea din când în când câte puţin. Mâncarea
fiartă şi prăjită este o nenorocire pentru Bătrâni. Aşa să se
folosească doar o parte de mâncare preparată, cea mai
mare parte să fie cât mai naturală şi pură.
Să se dea mare importanţă Pâinii Harice. Pâinea coaptă
pentru Bătrâni este grea şi indigestă, datorită amidonului
degradat prin coacere. Pâinea Harică Necoaptă este un
Viu care reface cu adevărat Celula Organică, tocmai cea de
care are nevoie Bătrâneţea. Bătrânii ce folosesc astfel
Pâinea Harică în special, cât şi Alimente naturale şi nedegradate îşi pot prelungi Viaţa cu mulţi Ani, chiar productivi. Iubiţi-vă Părinţii Bătrâni. Este o datorie Sacră.

15
Alimentaţia Bărbaţilor
Chipul de Bărbat trebuie să fie considerat ca şi cel de
Femeie, dincolo de sex, ca Chip al lui Dumnezeu tradustranspus în Chip de Creaţie. Chipul Dumnezeiesc este
Chip de Tată şi Fiu şi Sfântul Duh, Treimea mai presus de
orice înfăţişare. De aici, Taina Chipurilor şi la noi în Creaţie.
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Noi nu ştim Chipul lui Dumnezeu, dar ştim Coborârea
Chipului Dumnezeiesc în Creaţie, atât cât El ne Arată. El
ne Pecetluieşte Chipul Său pe Chipul nostru Creat şi
Această Pecete este Taina noastră. Noi suntem Purtători de
Chipul lui Dumnezeu, nu însuşi Chipul Său. Acesta este
Mărgăritarul Dumnezeiesc din noi. Chipul de Bărbat este
Chip al lui Dumnezeu evidenţiat în Faţă.
Chipul Creat de este în Faţă
Se naşte Chipul de Om-Femeie,
Şi dacă Chipul Scânteie de Dumnezeu
Este în Faţa celui de Creaţie
Se naşte Chipul de Om-Bărbat.
Dar Femeia şi Bărbatul sunt Egali.
Doar Chipurile lor sunt Evidenţe diferite.
Aşa ca Sănătate, tu Bărbatul, fii la demnitatea pe care ţi-a
dat-o Dumnezeu. Pe Faţa ta trebuie să strălucească direct
Chipul lui Dumnezeu. Femeia este Mama-Chip de Creaţie
ce are în Sine Întrupat Chipul lui Dumnezeu, ca Maica
Domnului ce Poartă în Pântecele Pururea Feciorelnic pe
Fiul Dumnezeiesc. Coborârea Chipului lui Dumnezeu în
Creaţie. Femeia are Chipul lui Dumnezeu în Lăuntrul ei.
Tu, Bărbatule, trebuie să ai Chipul lui Dumnezeu în
Afară, la Vedere, direct. Femeia trebuie să Nască din Sine
Chipul lui Dumnezeu. Bărbatul nu-L Naşte, ci Îl Arată, Îl
Mărturiseşte, Îi Poartă Chipul cu Braţele Ridicate. Femeia
Poartă Chipul lui Dumnezeu la Piept. Bărbatul îl are în
Mâini ca pe o Împărtăşanie-Potir, ca pe un Steag dincolo
de Creaţie.
De aici, noi, ca Isihasm, vorbim de o Mistică specifică
Bărbatului ca Preoţie şi specifică Femeii ca Biserică Sânul
Preacurat al Preoţiei-Fiului Dumnezeiesc. Aşa tu, Bărbatule,
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trebuie să ai grija Păstrării Chipului lui Dumnezeu de Afară,
ca Preoţie Lucrătoare în Afară. Femeia este Biserica în care
Preoţia Lucrează în Lăuntru. Preoţia şi Biserica sunt în
Egalitate, dar Chipurile lor sunt Evidenţe deosebite, ce nu
pot fi inversate sau înlocuite.
Alimentaţia anormală inversează Chipurile Corporale
de Bărbat şi Femeie. Noi suntem Chip de Suflet în primul
rând, dar în traducere şi de Corp. Alimentaţia greşită ne
„maschează” până la caricaturizare Chipul nostru Fiinţial.
Femeia trebuie să Acumuleze energie în Lăuntru, iar
Bărbatul în Afară, Femeia este Lucrătoare în Interior,
Bărbatul în Exterior. Preoţia este Exterioară, Biserica este
Interioară. Preoţia Propovăduieşte-Cuvântează, Biserica
Ascultă şi transmite, depozitează. Bărbatul este Depozitare în Afară, de aceea trebuie să mănânce o Alimentaţie
alcalină în Afară. Bărbatul are explozii energetice în afară,
până la epuizare. Femeia le are înlăuntru. Exploziile nu se
admit, că rup şi omoară. Bărbatul neputincios în afară îşi
pierde Bărbăţia. Femeia neputincioasă în Lăuntru îşi
pierde Feminitatea. De aici, schimonosirile de Chipuri
până la caricaturizări şi perversiuni oribile. Bolile păcatului fac tocmai astfel de schimonosiri.
Chipul de Suflet, însă, nu se poate Atinge, de unde
„norocul” nostru de a Reveni la Starea normală. Sufletul
nostru este Etern Chip de Bărbat sau Femeie, după cum a
Voit Dumnezeu să ne Creeze. De aici, Veşnicul Feminin şi
Veşnicul Chip de Bărbat. Sfântul Pavel vorbeşte că în Cer
nu este deosebire între Chip de Bărbat şi de Femeie, în
sensul că nu se „însoară şi nu se mărită”, Viaţa Eternă
fiind Dincolo de Reproducerea sex.
Chipurile de Bărbat şi Femeie, s-a văzut, sunt dincolo
de sex, sunt apoi traduse în Corp şi ca sex-Reproducere
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Corporală. Aşa tu, Bărbatule, să nu ai obsesia sexului, ci
Conştiinţei Chipului în Sine de Bărbat. Doar Sănătos
Sufleteşte şi Corporal eşti cel adevărat (Recitiţi cu atenţie
cap. Alimentaţia Femeii, în raport cu cea a Bărbatului).

16
Apa. Taină, Har şi Aliment
Ca Sacroterapie Creştină, trebuie să consemnăm şi Apa.
Pâinea şi Apa sunt Chipurile Vieţii noastre. În Natură, fără
Apă ca Ploaie nu se poate. Sfinţii vorbesc de Postul cu Pâine
şi Apă, ca Miracol al Curăţirii de tot ce este negativ şi păcătos
în biologicul nostru. Pâinea Hrăneşte şi Apa Creşte, depune,
leagă. Apa şi Pâinea sunt Împreună, ca Sângele şi Trupul.
Viaţa nu poate fi decât Trifiinţialitatea: Apa, Lumina,
Pâinea. Fără Acestea Trei deodată noi nu putem Trăi. La
începutul Creaţiei, Cuvântul Creează Apa Primordială
peste care era Sfântul Duh (Facere 1, 2). Apa este, deci,
deodată Dumnezeu Cuvântul şi Dumnezeu Sfântul Duh,
care Creează împreună Creaţia, pe care apoi Tatăl
Dumnezeu o Binecuvântează, „zice că este Bună” (Facere
1, 12). Viaţa este Chipul Treimii Dumnezeieşti, deodată şi
fără despărţire. Apa este Fiul-Cuvântul în Revărsare
Harică. Lumină este Chipul Sfântului Duh în Revărsare
Harică. Pâinea este Chipul Tatălui în Revărsare Harică.
Noi, Creaţia, Pâinea o Primim prin Fiul-Apa şi prin
Lumina-Duhul. Dumnezeu Tatăl ne Dă ca Pâine Cerească
pe Fiul în Lumina Sfântului Duh. De aceea fără Apă şi
Lumină noi nu avem acces la Hrana Pâinii. Grâul Creşte
din Pământ prin Apă şi Lumină. Seceta, lipsa de Ploaie
este Retragerea Cuvântului-Fiului şi Grâul nu Creşte.
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Vremurile cu secetă sunt datorită lipsei Cuvântului
Dumnezeiesc în Lume. În locul unde nu este Cuvântul
Sacru, va fi secetă şi uscăciune până la ardere. Pustiurile
de nisip sunt rezultatul lipsei Cuvântului Sacru. Şi în
Organismul nostru lipsa Cuvântului Sacru aduce uscăciune până la degenerare.
Ca Medicină Isihastă Integrală, de Suflet şi de Corp, noi
atenţionăm pe Hrana Dublă, ca Suflet şi Corp, deodată şi
în egalitate. Lipsa de Cuvânt Sacru pentru Suflet va
produce dereglări de Asimilare a Apei în Organism. Lipsa
de Sfântul Duh va aduce neasimilarea Luminii. Lipsa de
Rugăciune către Dumnezeu Tatăl va aduce anormalităţi de
Asimilare a Pâinii şi a Hranei Alimentare.
Fiţi foarte atenţi la Această Mistică a Biologicului nostru.
Despre Pâine am vorbit pe larg în lucrarea anterioară
„Pâinea Harică”. Câteva Cuvinte şi despre Apa Harică,
legată direct de Lumina Harică. Pâinea, Apa şi Lumina sunt
Hrana Vieţii noastre de Creaţie. Dacă lipseşte vreuna, va fi
boală. Pâinea Harică este Hrana Viului. Apa este Hrana
Acumulării Viului. Lumina este Hrana Mişcării Viului. Fără
Apă, Pâinea nu se depune în Organe. Fără Lumină, Pâinea
nu se face Mişcare de Viaţă.
Deci daţi mare atenţie şi Apei şi Luminii. Băile de Apă şi
Lumină sunt cunoscute şi de Medicina obişnuită, Apa spală
pe dinlăuntru şi pe dinafară. Lumina arde răul şi împuţiciunea. Siliţi-vă să Beţi Apa curată, expusă la Lumină un
timp. Apa fără Lumină nu este Harică. Nu fierbeţi Apa că o
omorâţi. Dezinfectaţi-o prin expunere la Lumină. Ceaiurile
faceţi-le cu Apa nefiartă, puţin călduţă şi prin expunere la
Lumină. Dacă aveţi o cană de Sticlă Albastră, ar fi cea mai
Bună. Albastrul cu Lumină, care în sine este Galbenă, va
atrage Harizarea Apei printr-un Verde energetic foarte
325

puternic. Aici nu este vorba de magie, ci de o realitate pe
care Dumnezeu a făcut-o. Unii fac „magia” Culorilor... Nu
vă hazardaţi în aşa ceva, că mulţi fac mai mult o murdărire
a culorilor, neştiind bine combinaţia lor.
Noi consemnăm însă Taina Treimii Culorilor, Albastru
Culoarea Harică a Tatălui, Galbenul Culoarea Harică a
Sfântului Duh şi Roşul a Fiului. Şi Ştiinţa vorbeşte de aceste
Trei Culori Fundamentale, Baza tuturor celorlalte. Culoarea
Albă este Supraforma Tuturor, Unitatea-Totalitatea. Aşa
Beţi Apă suficientă ca Sacroterapie Isihastă. Mulţi folosesc
Supe, alţii mâncare groasă. Noi vă indicăm o egalitate între
Apă şi Alimente.
Dacă Mâncăm Trei Kilograme de Alimente pe zi, trebuie
să Bem şi Trei Kilograme de Apă. Dar, atenţie, Apa să se
bea în cantităţi mici şi dese. Bolnavilor li se indică Apă la
fiecare sfert de Oră, dar câte o gură doar. Fixaţi-vă bine
aceasta. Cei ce nu beau Apă suficientă nu vor avea rezultatele dorite. În unele boli este nevoie de Apă şi mai multă
pentru eliminarea toxinelor bolii. Cei ce transpiră mult să
bea şi mai mult.

17
Concluzii şi Accentuări – Activ şi Pasiv
Ar fi multe de spus. Recitiţi şi Medicina Isihastă, în care
am încercat mai pe larg o Viziune Creştină a Realităţii
noastre Integrale Suflet şi Corp. Şi aici repetăm cele mai de
bază Chipuri. Echilibrul dintre Activ şi Pasiv trebuie să fie
permanent în atenţia noastră, Pasivul este Potenţa celui
mai puternic Activ. Doar cel Pasiv este capabil de un Act
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Activ constructiv. Noi suntem obişnuiţi cu Activul exploziv,
fărâmiţător până la distrugere. Orice Act noi îl vedem ca
pe o luptă cu Pasivul. Atenţie, să nu se confunde Pasivul
cu „nemişcatul”.
Ca Logică Trinitară a Viziunii Creştine este PasivulOdihna, Activul-Mişcarea şi Actul-Repausul (vezi Triadele
Fiinţiale ale Persoanei, din Memoriile unui Isihast). OdihnaPasivul nu este nemişcarea, ci Potenţa maximă de Activ şi
Act deodată.
Ca Medicină Isihastă, aţi văzut, noi împărţim energiile
în energii Neutre-Pasive, cele mai Potente, energii acideActive şi energii alcaline ca Depunere şi Reîntoarcere la
Pasiv. Mare atenţie la acest Triunghi al energiilor, ca şi la
Ordinea lor, Pasiv, Activ, Act. Orice Alimentaţie trebuie să
fie în această Logică, altfel devine anormală şi distructivă.
Energeticul Bărbatului este Act alcalin în afară şi
Acţiune acid înlăuntru, în Idealul Unirii în Pasivul Supraenergetic ca Potenţă de Act şi Acţiune. Deosebiţi Actul de
Acţiune. Mulţi încearcă Acţiuni fără Actul în sine sau doar
fragmente de Act. Impotenţa şi semipotenţele sunt frecvente. Bărbatul doar dacă este Act, alcalin-Acumulativ în
afară, este Potent cu adevărat, din energiile Interioare
Active însă.
De aceea, Alimentaţia Bărbatului trebuie să fie în primul
rând Neutră, cu înclinaţie alcalină în afară şi cu înclinaţie
acidă înlăuntru. Practic, Bărbatul trebuie să mănânce o
Mâncare cât mai naturală, pe cât posibil nefiartă, cu
Alimente alcaline, tari în afară şi moi înlăuntru. Urmăriţi
Alimentele alcaline. Mare atenţie la Integralitatea Alimentului. Orice Aliment are cele Trei Energii: Pasive-Neutre,
Coaja, Supraenergeticul, apoi energiile în funcţie de înclinaţia spre alcalin sau acid. Spre alcalin, imediat după Coajă
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urmează cele alcaline şi în interior de tot sunt cele acide.
Spre acid este invers. De aici, Alimentele „decojite” sunt
rupte de Supraenergeticul lor. De asemenea, cele omorâte şi
fierte, la fel pierd Supraenergeticul Pozitiv, care trece întrun supraenergetic negativ. Aici este marea nenorocire a
Alimentaţiei noastre anormalizate culinar şi preparativ.
Majoritatea aruncă Cojile, tocmai Supraenergeticul
Pasiv, în care sunt informaţiile energetice propriu zise, sau
datorită omorârii Viului prin fierbere şi alte metode,
devine un Supraenergetic negativ-distructiv. Aşa, Alimentaţia noastră rămâne doar în energiile alcaline şi acide, de
Depunere sau explozive, care şi acestea, fiind omorâte
prin fierbere, se fac, la fel, negative. Vă daţi seama ce
introducem noi în bietul Organism, numai negativuri şi
explozii distructive. De aici, uzarea Organelor până la
distrugerea lor.
Mai mult, prin fierbere se amestecă energiile din
diferitele Alimente, până la chimisme foarte nocive, cu
activări negative în plus. Alimentele Vii şi neomorâte nu
îşi amestecă chimic energiile, chiar dacă sunt negative,
încât pentru Organism este mai uşor să le selecteze şi să le
neutralizeze. Aici naturiştii au baza. Noi mergem mai
departe la Pozitivarea Totală a energiilor, ca Viu Haric.
Doar un Aliment Integral şi neomorât are cu adevărat
Energii Harice. Altfel rămân doar nişte energii mecanice
polarizate şi în contrarietate, pe care Ştiinţa le consemnează şi încearcă să le manipuleze, dar degeaba, că
distructivitatea este de neînlăturat. Armonizarea nu este
posibilă decât prin Reîntoarcere la Integralitatea şi Viu.
Degeaba cauţi alcalinul sau acidul dintr-un Aliment,
mărind dozele respective, că acestea în Organism se fac
negativităţi şi contrarietăţi incontrolabile.
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Orice Aliment se depune în Organism după configuraţia sa energetică. Dacă este alcalin în afară se va depune
ca alcalin în afară, iar pentru acid, la fel.
De aici, deosebirea ce trebuie făcută ca Alimentaţia
specifică pentru Bărbaţi şi cea specifică pentru Femei, ce au
specificul lor net. Dacă o Femeie mănâncă Alimente alcaline în afară se va masculiniza în afară şi Bărbatul, invers,
de va mânca Alimente acide în afară se va feminiza. Va daţi
seama ce rol are Alimentaţia şi ce tulburări enorme aduce.
Dar mai intervine încă o problemă ce este neglijată. Omorârea şi fierberea Alimentelor inversează energiile în
Alimente şi le dă „informaţii anormale”, care în Organism,
astfel, vor acţiona ca atare. Aşa Carnea, Ouăle, Peştele şi
Dulciurile rafinate prin fierbere şi omorâre devin aparent
alcaline în afară, dar foarte acide înlăuntru, mai mult, un
alcalin şi un acid relativ şi exploziv, care rupe echilibrul
acido-bazic şi în mediul Organic, până la o pervertire toxică,
ce influenţează informativ chiar funcţionalitatea Organelor.
Vă daţi seama ce negativitate! O dată intoxică Organele cu
energii inversate şi mai mult, bagă informaţii negative în
însuşi Informativul Organelor care, astfel, îşi schimbă
normalitatea funcţională. Merge până în „Codul Genetic”.
Ştiinţa confirmă că pe parcursul Vieţii se introduc în
Codul Genetic „noi informaţii”, atât pozitive, cât şi
negative, încât pot avea efecte pe Codul genetic nativ. De
aici, boli congenitale ce se pot remedia şi boli dobândite ce
se transmit la urmaşi. Alimentaţia este vehiculul cel mai
puternic în acest sens.
Noi, ca Medicină Isihastă vă atenţionăm ca să discerneţi
toate acestea pentru o Sacroterapie veritabilă. Trebuie să
identificăm neapărat Chipurile energetice. Chinezii le zic
Yin şi Yang. Noi le zicem alcalin şi acid, dar, mai mult,
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Acumulative şi explozive, cu atenţia pe Supraenergeticul
Neutru-Pasiv.
Fără Trinitatea energetică nu poate fi o Sacroterapie
Creştină. Să nu confundăm Acumulativul cu Plinulgrosul. Să înţelegem sensul Acţiunii energetice, în afară
sau spre înlăuntru. Acumulativul este Concentratulstrânsul, cu sens formator. Sensul exterior este de consum,
de scurgere. Naturiştii au în vedere substanţele chimice ca
atare, nu şi sensul lor de Acţiune Informatică.
Noi atenţionăm că Informaticul este în Coaja Alimentului şi despărţirea de Coajă este tocmai ruperea de
Informaticul propriu zis. De aceea, recomandarea noastră
de consum Alimentar neapărat cu Coajă. De asemenea,
fierberea şi omorârea distruge Informaticul Viu al energiilor, şi aşa în Organism nu mai au legătură adevărată cu
Informaticul iniţial, ivindu-se informaţii dereglate şi
negative. Vă daţi seama ce „harababură” Informatică se
introduce în Organism printr-o Alimentaţie de acest fel.
În boli, tocmai descifrarea Informaticului Adevărat e
necesară, ca rearmonizare a Acţiunilor energetice. Majoritatea Medicilor nu au această capacitate şi dau Terapii
oarbe şi uneori contrare.

18
Scurt Tabel al Energiilor
1. Orice Aliment neomorât, Viu, Integral, cu cele Trei
energii:
– Supraenergeticul-Coaja, în care este şi Energeticul
Haric Divin,
– Energeticul Acumulativ,
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– Energeticul exploziv, cele două imediat după Supraenergetic, unul sau altul, după înclinaţie.
2. Toate Alimentele Vii şi Integrale nu-şi amestecă
energiile, ci se Unesc, se Armonizează de la sine, nu se
contrariază, se grupează în funcţie de necesităţi. Cele
omorâte şi fierte îşi amestecă energiile, devin negative, nu
se mai Armonizează, îşi pierd Informaticul propriu, se
despart de Viul Haric, se fac o mâncare pur mecanică,
până la intoxicare chimică.
3. Alimentele cu înclinaţie alcalină sau acidă, dacă sunt
Vii şi nefierte, în Organism se selectează de la sine, încât
nu este nevoie de o separare. În boli, însă, este nevoie de o
separare atentă.
4. Ca Medicină Isihastă noi vorbim de energii de
Depunere şi explozive. Mai mult, sunt Trei Deschideri
energetice Deodată, ce Ies din dreptul Inimii, energiile
Mentale-Informatice care Urcă în Creier, energii Mobile ce
trec în Sânge şi energii Acumulative ce coboară în Organele Funcţionale. Toate aceste energii fac Un Tot Unitar în
Corp, Corpul fiind de fapt Unitatea celor Trei energii. Mai
sunt energiile de întrepătrundere, Cosmice şi de mediu,
care însă se grupează pe energiile Proprii (vezi întrepătrunderile energetice din Medicina Isihastă). Energiile
Harice sunt Cele de Bază, ele fiind Supraenergeticul
Coeziv şi Suprainformatic al Informaticului energiilor,
Acele Supraraţiuni Creatoare ale Raţiunilor Create. Fără
Har, toate se dau peste cap şi se destructurează. Aceasta
trebuie subliniat cu o mie de linii.
5. Ca Alimentaţie Harică, deci, trebuie avut în vedere:
– Integralitatea Alimentului, Viul Alimentului, Selectarea Alimentului pe categorii energetice.
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6. S-a vorbit de o Anume Alimentaţie a Copiilor, a
Femeilor, a Bărbaţilor, a Bătrânilor, a Tinerilor.
7. Cel mai Haric Aliment este Pâinea, fără de care toate
celelalte Alimente sunt insuficiente. Carnea este „înlocuirea”
Pâinii, cu urmările ei dezastruoase. Cei ce renunţă la Carne
trebuie să Reia în mod deosebit Hrana cu Pâine Harică,
altfel, doar cu vegetale, nu vor avea rezultatele dorite.
Pâinea Harică este Hrana cea spre Fiinţă. Pâinea, noi, ca
Medicină Isihastă, o Redescoperim ca Hrană şi Medicament Total şi Miraculos. Pâinea, Prelungirea Pomului
Vieţii din Rai, Singura Posibilitate de Prelungire a Vieţii
după căderea în păcat. Şi Restabilirea Pomului Vieţii este
Euharistia Liturgică Hristică, Pâinea şi Sângele Veşniciei.
Fără aceste Repere nu veţi înţelege Viziunea Sacroterapiei
Isihaste, pe care încercăm noi să o evidenţiem.

19
Energii Masculine şi Energii Feminine
Consemnăm şi noi această Remarcă pentru deosebirea
ce trebuie făcută în Terapia Selectivă a bolilor. Ştiinţa
vorbeşte de pozitiv şi negativ, de alcalin şi acid, de sensuri
„la dreapta sau la stânga”. Cunoaşterea acestora este de
mare importanţă. Anticii numeau simbolic sensurile şi
polarităţile ca Masculin şi Feminin. Ca Medicină isihastă,
vă atenţionăm că noi deosebim cele Două Chipuri, fără
polarizarea în sine.
Masculin şi Feminin nu sunt „contrarii şi nici distructivităţi reciproce”, cum se consideră de obicei. Ca Isihasm, noi
am căutat Evidenţierea Arhechipurilor, Originea tuturor
Chipurilor. S-a văzut că Chipul de Bărbat este corespondenţa
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în transpunere de Creaţie a Chipului lui Dumnezeu şi cel de
Femeie este corespondenţa directă a Chipului de Creaţie.
În viziunea Creştină, Creaţia este Afirmaţia lui Dumnezeu,
nu „negaţia”, cum filozofează mulţi. Chipul Masculin şi
Chipul Feminin sunt corespondenţa clară şi netă a Chipului
lui Dumnezeu, Pecetluit pe Chipul Creat de Chipul Dumnezeiesc. Dumnezeu Creatorul Pecetluieşte Chipul Său în
Creaţie şi aşa, noi, Creaţia, suntem Uniţi cu Dumnezeu,
trebuind şi noi să Răspundem în mod Propriu Acestei Uniri
în Sine. Participarea noastră la Unirea lui Dumnezeu cu o
Participare Proprie de Creaţie este Viaţa noastră de Creaţie.
Dumnezeu Creându-ne Se Uneşte cu noi, Creaţia, dar
fără Răspunsul nostru de Unire noi suntem „morţi şi
fără Viaţă”. Acest Răspuns Propriu ne urcă pe noi la
Îndumnezeirea Asemănării cu Chipul lui Dumnezeu
(Facere 1, 26).
Chipul Creat de este în Faţă
Se naşte Chipul de Om-Femeie
Şi dacă Chipul Scânteie de Dumnezeu
Este în Faţa celui de Creaţie
Se naşte Chipul de Om-Bărbat.
Această Configuraţie nu este polarizare-contrarietate, ci
Unire în Dublă Deschidere. Păcatul căderii din Rai-Chip
aduce şi o „contrarietate”. Pe plan energetic Corporal,
această Dublă Deschidere dă şi o Deschidere energetică
Dublă, ca energii zise Masculine şi Feminine. Noi le Identificăm după Direcţia lor de Acţiune, spre Exterior sau
Interior, spre Dreapta sau Stânga. Bărbatul are Acţiune
energetică Formatoare în Exterior, iar Femeia în Interior.
Bărbatul emite energii Acumulative în Afară şi de consum
înlăuntru. Femeia emite energii de Consum în afară şi
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Acumulative înlăuntru. Bărbatul „Strânge în Afară” şi
Consumă înlăuntru. Femeia consumă în Afară şi Strânge
înlăuntru. De aici, specificul energetic al fiecăruia. La fel,
Bărbatul are sens spre Dreapta şi Femeia spre Stânga.
Organele de Bază, de asemenea, au acest Caracter.
Radiesteziştii şi Terapeuţii Energeticieni nu prea ţin
cont de acestea, de unde insuficienţa multora, până la accidente energetice. Se observă că majoritatea Capacităţilor
energetice sunt la Femei. Cele mai multe Terapeute
energetice sunt Femei. Şi, pe drept, pentru că Femeile Emit
energii de Consum în Afara celor „lipsiţi” de energii. Dar
aceste energii sunt relative şi repede consumate. Terapeuţii Bărbaţi, deşi sunt mai puţini, au Caracter mai Stabil.
Energiile date de Bărbat se Acumulează în Afară şi se
Consumă în Interior, iar Femeia dă energii ce se Consumă
în Exterior şi se Acumulează în Interior. În boli Organice,
de asemenea, energiile Masculine au Acţiune pe Exteriorul
Organelor şi cele Feminine pe Interiorul Organelor. De aici
şi energismul Alimentelor cu Acţiune directă în Exterior
sau Interior. Alimentele alcaline au Acţiune pe Exterior şi
cele acide pe Interior. În boli are mare importanţă această
Deosebire, pentru intervenţia clară şi necesară.
Paradoxal, energiile nu se Acumulează niciodată în
Interior, ci doar în Exterior. În Exterior sunt energii cu
Acţiuni tot Formatoare şi Acumulative. De aici, Exteriorul
este Informativul, Forma pe care se Configurează Conţinutul. Când se „distruge Forma se distruge tocmai Informaticul” şi „dezinformaţia” este boala şi distrugerea. Aici
este Temeiul Sacroterapiei.
Orice Aliment „omorât” îşi pierde tocmai „Informativul”
şi cu aceasta Alimentul devine negativ şi distructiv334

exploziv. Toate cele ce sunt fără Formă sunt explozive şi
distructive. De aici Mistica în Sine, Formele sunt Viaţă şi
„neformele sunt moarte”. Pentru Supraviul Haric Divin,
ce ne ţine şi ne menţine Viul nostru de Creaţie. Păcatul şi
răul face tocmai contrarierea cu Harul, până la ruperea de
Har. Preoţia este Posibilitatea de Reunire cu Harul.
Dumnezeu, în Supraiubirea Sa, ne Dă Această Posibilitate.
Aşa, Preoţia nu este o acţiune a Creaţiei, ci una direct a
lui Dumnezeu. Preoţia nu este o calitate a Creaţiei, nu este
o Vrednicie sau o Putere a Creaţiei, ci este Un Dar Supracreaţie al Lui Dumnezeu. Nimeni nu poate câştiga Darul
Preoţiei decât dacă i se Dă prin Hirotonie Arhierească
Apostolică. Preotul este Purtător şi Dătător de Har peste
Energiile proprii de Creaţie. Oamenii obişnuiţi nu sunt
Dătători de Har, ci Primitori de Har. Şi Preotul este
Primitor de Har, ca Om, dar are în plus Deschiderea de a
Dărui Har în Afară, în lume.
Şi alţii Primesc Har în măsura în care se Deschid pe ei
înşişi, dar nu-l pot Dărui şi Altora. Primind Harul, Fiecare
din noi ne Hrănim cu Supraviaţa Divină. Fiecare din noi,
în măsura în care ne Hrănim mai mult cu Har, ne facem
Primitori Deschişi ai Harului. Şi noi Putem Acţiona pe
Alţii, dar nu cu Harul, ci cu Propriile energii Sfinţite de
Har. Aici este deosebirea dintre Preot şi Laic.
Preotul poate Acţiona cu Harul Direct, chiar dacă nu
acţionează şi cu Propriile sale energii rnai mult sau mai
puţin Sfinţite de Harul Primit. Laicul Acţionează doar cu
Propriile energii de Creaţie, Sfinţite sau nu de Har. Aici
este Ştiinţa Bioenergeticienilor. Dacă nu este Preot, Bioenergeticianul poate Acţiona energetic prin Propriile Sale
energii de Creaţie, Asistate însă de Sfinţirea Harului, fără
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ca Harul să Intre Direct în Acţiune. Cel care nu este Preot,
poate Acţiona Haric, dar prin Intermediul Propriilor lui
energii, ce se fac Purtătoare de Har. La Preoţi, Energiile
Harice Lucrează Direct, fără Instrumentul energiilor de
Creaţie. Mai mult, Primirea energiilor Harice se face doar
prin Preoţie.
Fiţi foarte atenţi la Aceasta. Preotul Primeşte Puterea de
Dăruire a Harului Prin Hirotonia Arhiereului Apostolic.
Mireanul Primeşte Puterea de Primire a Harului doar prin
Puterea Preoţiei. În creştinism, fără Preot nimeni nu poate
Primi Harul Hristic, indiferent de Rugăciunile şi Virtuţile
pe care le face individual. Fără cele Şapte Taine Harice ale
Bisericii şi Preoţiei, nimeni nu poate Primi Energiile
Harice Divine. Eventual pot Primi „Raze de Har”, dar nu
Direct Energiile Harice Concrete. Şi un Bioenergetician are
nevoie, în Primul Rând, de Energiile întregi Harice ca să-i
Purifice Propriile energii de toate negativurile, ca să poată
Dărui şi Altora energii Create Pozitive.
Aşa, fără Har nu se Pot Pozitiva energiile Proprii. Fără
aceste considerente se fac mari greşeli cu efecte negative şi
nocive. Cine nu se Umple de Har prin Biserică şi Preoţie,
nu va putea fi şi un Dăruitor de energii Proprii. Preotul
Suflet-Fiinţă Forma este Persoana-Conştiinţa de Sine.
Forma Conştiinţei este Duhul şi Conţinutul Conştiinţei
este Cuvântul-Limbajul în Sine.
De aici, Logica Trifiinţialităţii Viului, ca Supra-FormaConştiinţa, ca Forma-Duhul-Mişcarea şi Conţinutul ca
Limbajul-Concretul Suprainformaticului-Conştiinţei. Din
acestea, apoi, corespondenţa în energii, ca energii Suprainformatice-Mentale, ca energii Informatice-MemoriileMişcările-energismul propriu-zis şi ca energii fizicochimice-materia grosieră.
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Paradoxal, noi credem că materia este Forma energiei,
când, de fapt, materia este Limbajul Supraformei-Suprainformaticului. Ştiinţa a început să priceapă multe din
această Taină a Viului ce este Supraforma-Suprainformaticul. Noi facem aceste consemnări ca să se discearnă
Importanţa Alimentaţiei Vii-Harice. Viul este Adevărata
Viaţă ce poate să ne Hrănească Viaţa noastră. Tot ce este
omorât şi fără Viaţă devine o „toxină” şi cauză a bolilor de
tot felul. Dar şi Viaţa este în Chip Specific, Chip HaricDivin-Bărbătesc şi Chip de Creaţie-Feminin. Doar Viul
face ca aceste Chipuri să fie în Armonie.
Aici noi îi atenţionăm pe Radiestezişti şi Energeticieni,
să nu se amăgească de „false acţiuni energetice”. Un
Radiestezist poate determina Sensuri energetice, dar nenorocirea este că pot fi energii de „Dreapta tot negative ca şi
cele de Stânga”.
Sunt Energii Vii-Harice şi energii moarte-mecanice.
Energiile Vii sunt doar în Forma Vie, iar cele mecanice în
formele nevii, ale unei materii amorfe. Aici Radiestezia nu
mai poate face nimic, nu poate deosebi Energiile Vii de
cele mecanice. Aşa, Radiestezia poate determina doar
energiile mecanice şi nu pe cele Harice-Divine.
Aşa Radiestezia poate fi o „Ştiinţă”, dar niciodată şi
Religie, cum încearcă mulţi. La fel, Bioenergeticienii Terapeuţi. Şi Religie pot face cei care au Harul. De aici,
„disputa” dintre Sacerdoţi şi Mireni, dintre Preoţie şi
Laici, dintre Religie şi Ştiinţă. În fond, nu este o „contradicţie”, ci o confuzie şi o falsă veleitate. Laicii se simt
„inferiorizaţi” că sunt opriţi de la acţiunile Preoţeşti, de
unde protestantismul desfiinţării Preoţiei. Preoţia nu este
un „privilegiu”, ci o Supralucrare Divină care se încredin337

ţează Unora. Preotul nu Lucrează cu Puteri Personale, ci
doar cu Cele Harice Divine. Preotul este un Instrument
Ales pentru Coborârea Lucrării Harice Divine în Acţiune
Exterioară. Energiile Harice Divine sunt Energiile Suprainformatice ale Tuturor energiilor Create. Fără Viul Haric
nu este posibil Viul de Creaţie. Viul de Creaţie este un
„Viu mecanic”, care, despărţit de Cel Haric, îşi pierde
propriul Viu până la „amorful-anorganic” ştiut.
Noi, ca Fiinţe Create, ne Cunoaştem Viul de Creaţie,
Trăim în Viul de Creaţie, ne simţim Viul de Creaţie. Când
apar bolile şi accidentele ne mirăm că pierdem din acest
Viu. Cauza este „depărtarea sau despărţirea” de Viul
Haric; prin Săvârşirea Celor Şapte Taine Harice Preotul
Dăruieşte Direct Har Credincioşilor, care, la rândul lor,
Primesc Harul în măsura Deschiderii lor Interioare.

20
Pâinea Harică – Miracolul Medicinii Isihaste
Noi Cerem lui Dumnezeu zilnic Hrana Pâinii celei spre
Fiinţă-Viaţă, prin Rugăciunea Tatăl Nostru. Cine nu zice
Rugăciunea Tatăl Nostru barem o dată pe zi, acela este
complet străin de Viaţa Harică. Pâinea Sufletului este
Cuvântul Evanghelic şi Pâinea Corpului este Pâinea Harică,
iar Încununarea şi Unirea lor este Sfânta Împărtăşanie,
fără de care nimeni nu va avea „Arvuna Vieţii Nemuritoare şi Veşnice”. Totul în Creaţie este pe Suportul Haric
Creator, prin Supraviul Haric. Creaţia trebuie să se
Hrănească Permanent din Viul Haric, altfel „moare”.
Noi nu suntem nişte „consumatori”, ci Primitori de Har
Divin. Căderea din Rai ne desparte de Har şi aşa apare
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„mâncarea” din cele moarte. Noi, Creştinii, trebuie să
depăşim condiţia profană de „mâncare moartă” în Sacralizarea Hrănirii Vii Harice. Numirile de Alimente Harice
sunt, astfel, legitime. Semnul Prezenţei Harului este Viul.
Tot ce este mort este lipsit de Har. Identificarea Viului
Haric din alimente ne dă nouă temeiul să le numim
Harice. Unii sar în sus că doar Tainelor li se dau Numirile
de Harice. Prin Venirea şi Întruparea lui Hristos Creaţia a
Reintrat în Har. Doar prin Har este creştinism.
Prin Har, Dumnezeu coboară în Creaţie şi prin Har noi,
Creaţia, ne Urcăm spre Dumnezeu. Prin Pâinea şi Alimentele Vii Harice noi ne mai menţinem Viaţa Pământească.
Mai avem Posibilitatea să ne Împărtăşim din Pâinea
Dumnezeiască-Trupul şi Sângele lui Hristos, care este mai
mult decât Pâinea Harică obişnuită, este şi Unirea cu
Persoana Hristică. Euharistia Liturgică Hristică este Pâine
şi Vin ce se fac Trupul şi Sângele Persoanei Hristice, ca o
Unire prin Har şi cu Persoana-Dumnezeiască a Fiului lui
Dumnezeu. Pâinea obişnuită are Energii Harice ce ne
Hrănesc nouă Corpul, dar nu este Însuşi Trupul lui Hristos
ca în Împărtăşanie. Pâinea Obişnuită este doar Prefigurare
de Împărtăşanie care ne Apropie de Viaţa Veşnică, ce este
Împărtăşania Hristică.
Pâinea Harică pe care o recomandăm noi ca Medicină
Isihastă, nu este nici Azima mozaică, nici Azima catolică,
ce este Pâine nedospită, dar coaptă. Pâinea Harică Isihastă
este Pâine ce trebuie Dospită fără drojdie, însă cel puţin
7-8 ore; nu se coace sub nici o formă, ci doar se Usucă la
Aer sau Soare. Fiţi foarte atenţi la acest specific al nostru,
altfel ne interpretaţi greşit şi nu veţi beneficia de eficacitatea Recomandărilor noastre.
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Se ştie din Medicina obişnuită că Pâinea coaptă are un
Amidon foarte acid, ce eliberează nişte Glucide Intoxicante şi vătămătoare pentru Pancreas mai ales. Nemţii au
renunţat la Pâinea multă, înlocuind-o cu cartofii. Cei mai
mulţi înlocuiesc Pâinea cu Carnea, care este foarte energetică, dar şi mai vătămătoare. Mai ales Pâinea din Făină
Rafinată şi Albă este „otravă” pentru majoritatea bolilor.
Noi am arătat că orice Aliment doar dacă este Integral
are cele Trei energii Necesare Organismului nostru, ca
Supraenergeticul din Coajă, ca energeticul din Miez şi din
Germenii cei mai inferiori. Am mai arătat că prin omorâre
şi fierbere se rup aceste Trei energii şi se negativizează, se
dezordonează, trebuind ca Organele să le „reorganizeze”.
Dacă le mâncăm neomorâte nu mai este nevoie de aceasta,
Orânduindu-se de la sine.
Pâinea Harică Necoaptă pe care o Recomandăm noi în
primul rând nu-şi degradează Amidonul, ci îl păstrează în
Stare Naturală şi foarte Accesibil şi Binefăcător. Amidonul
fiert este vătămător, dar cel Viu este Un Adevărat Medicament pe lângă Aliment. Pâinea Necoaptă are, astfel, cel mai
de calitate amidon, ce Hrăneşte direct Celulele Organice.
Vă daţi seama ce avantaj! Mulţi caută Amidonul Minune
de acest fel, când de fapt îl avem la îndemână prin Pâinea
Necoaptă. Făină Integrală de Grâu, dar făcută Pâine prin
Dospirea Ritualică Harică de cel puţin 7-8 ore, Eliberează
acest Amidon Minune. Astfel, se dovedeşte că Pâinea are
cu adevărat Realitatea de Hrană spre Fiinţă-Viaţă, dar
Pâinea Integrală şi mai ales Necoaptă, aşa cum o mâncau
Pustnicii, care o Uscau, nu o coceau.
Noi insistăm pe aducerea în atenţie a Eliberării Energiilor Vii din Pâine, doar dacă este în Ritualul Dospirii, de
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cele 7-8 ore minim. Ştiinţa recunoaşte aceasta, numind-o
„predigerare”. Grâul înmuiat şi încolţit, de asemenea, nuşi Eliberează Energiile Harice Vii, pentru că Grâul ce intră
în încolţire îşi schimbă Circuitul energetic nu spre afară, ci
spre „înlăuntru”, ca proces de Regenerare a Plantei. Este
de mare importanţă, s-a văzut, Sensul mişcărilor energetice. Necoacerea, de asemenea, nu „rupe” energiile şi nu le
negativează, încât Organismul primeşte o Hrană Vie în
Integralitate.
De asemenea, energiile din Grâu nu se fac Accesibile
decât dacă sunt în Integralitate energetică, adică din Grâul
Integral făcut Făină şi neseparat de tărâţe – tocmai Supraenergeticul Informativ. De aceea, Pâinea Neagră este mai
Hrănitoare că are energeticul Integral.
Mai mult, Necoacerea Păstrează în Făină toate însuşirile
Grâului care este o Sămânţă Solară, ce a Acumulat energii
Cosmice, totodată în Acumulare de energii Telurice prin
creşterea din Pământ. Aşa Făina Integrală şi necoaptă
Păstrează capacitatea „antiradiaţiilor” din Aer, cât şi a
toxinelor din Pământ. Dacă se coace sau se fierbe, o dată se
distrug „Anticorpii Vii” şi încă o dată se precipită toxinele,
devenind astfel adevărate otrăvuri pentru Organele
noastre şi aşa slăbite şi bolnave.
Se mai dovedeşte că Făina de Grâu Integrală mai are o
Proprietate Miraculoasă, de a fi cel mai puternic
„neutralizant” al tuturor acidităţilor, cu condiţia să nu fie
degradată prin căldură. Vă daţi seama ce Medicament
Minune este astfel, pentru bolile noastre, care sunt
majoritatea Acide. Şi, în plus, Făina de Grâu Nedegradată
Pătrunde mai mult ca Alcoolul până în Nucleul Celulelor
Organelor. O Adevărată Minune ideală, de Vehicol pentru
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a Interveni chiar asupra Nucleelor Celulare bolnave. Dacă
Făina este Degradată prin separare şi coacere-fierbere nu
mai are această însuşire miraculoasă.
Aşa noi, ca Medicină Isihastă, scoatem în Evidenţă
Hrana în primul rând cu Pâinea Harică Necoaptă şi
Integrală. În Pâine Dumnezeu ne Dă Menţinerea Vieţii.
Vegetarienii şi Naturiştii au şi ei dreptatea lor, dar fără
Insistenţa pe Miracolul Pâinii Harice Terapia lor este
insuficientă. Noi Evidenţiem în primul rând Terapia prin
Pâinea Harică.

21
Câteva indicii Practice
Nu încercăm să facem Apologia şi Propovăduirea
Terapiei cu Pâinea Harică, consemnăm doar Eficacitatea
ei. Nu are nici un risc, doar că vă lipseşte de „bunătăţile
gustului culinar”. În mare, Pâinea Harică Recomandată de
noi este suportată de la început, chiar şi ca gust. Sunt unii
care au o „repulsie”, mai mult din prejudecăţi şi neîncredere. Sunt totuşi şi bolnavi care din cauza bolii nu o
suportă. Celulele bolnave şi aproape moarte resping
această Pâine Vie, ce Acţionează direct pe ele.
De aceea, noi avertizăm că la unii se va observa o
reacţie de „respingere”, care cu timpul dispare. Noi vă
Recomandăm să nu vă lăsaţi dezamăgiţi şi să nu vă
pierdeţi încrederea cu uşurătate. Insistaţi cu Voinţa ca de
la Început să Mâncaţi cât mai multă Pâine Harică. Spunea
un bolnav că el la început foarte greu a acceptat-o. Putea
să mănânce doar a zecea parte din Cantitatea normală de
un gram până la trei grame pe kilocorp. Atunci el folosea
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tot felul de tertipuri, asociind diferite condimente, chiar şi
foarte puţine alimente fierte, doar doar să ingereze cantitatea suficientă de Pâine Harică. Aşa şi noi vă indicăm să
vă găsiţi modul propriu de a putea să vă obişnuiţi cu mâncarea Suficientă de Pâine Harică. Înţelegeţi că Organismul
bolnav are nevoie de o Rehrănire Vie a tuturor Celulelor
Organice. Unii indică Postul. Într-adevăr, are valoarea sa,
că Trezeşte Organele şi Celulele la „ultima zvârcolire spre
Viaţă”. Noi recomandăm întâi o Rehrănire Vie. Pâinea
Harică are Capacitatea să pătrundă prin Celulele moarte şi
intoxicate, să le curăţească, să le Rehrănească. În unele boli
mai grave şi pentru un efect mai vizibil, este indicat un
Regim fără fierturi, cu Alimente cât mai naturale şi Pâine
Harică Suficientă.
În alte boli foarte „înrădăcinate”, de moştenire, foarte
greu cedează. De aceea să nu vă deruteze dacă efectul este
uneori lent şi întârziat. Spunea un bolnav că încercând
Tratamentul nostru cu Pâinea Harică şi Alimente Harice, la
început i-a ameliorat boala, dar din când în când reapăreau
vechile simptome. Cu timpul se răreau până la dispariţie.
Un bolnav de Stomac, operat de Ulcer, cu o Colită rebelă şi
ceva la Ficat, spunea că la început cu greu putea mânca
Pâinea Harică. De asemenea, s-a declanşat o balonare cu
gaze fetide, cu transpiraţii tot greu mirositoare...
Într-adevăr, vor apărea reacţii între digestivul alimentelor moarte şi cele Vii. Mai mult, Pâinea Harică vă va
dizolva putrefacţiile din Organism şi din intestine şi le va
elimina sub formă de gaze şi mirosuri urâte. Spunea
bolnavul respectiv că nu se mai putea suporta pe el însuşi
de atâta putoare ce ieşea din el. De abia după Trei Luni de
Regim strict, doar cu Pâine Harică şi Alimente Nefierte Vii,
au început să dea înapoi balonarea şi gazele. După Trei
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Luni se Curăţesc Intestinele de Flora Microbiană pe bază de
alimente moarte şi se formează o nouă Floră Microbiană
Saprofită, pe bază de Alimente Vii Harice, care nu mai
intoxică Organismul cu toxine negative şi otrăvitoare.
De fapt, în Sacroterapia noastră Isihastă, primul lucru
urmărit este tocmai schimbarea Florei Microbiene toxice
din Intestine, cauza majorităţii bolilor Interne. Medicina
obişnuită nu prea dă importanţă acestui fapt. Toate bolile
Digestive şi o parte din cele de Inimă sunt cauzate de
această floră microbiană pe bază de alimente fierte şi
moarte.
Un bolnav de Inimă, cu dureri şi simptome semianginoase, urmând un Regim cu Pâine Harică şi Alimente
Naturale, după 60 de zile se ameliorează şi după un An îi
dispar complet durerile. Un altul cu Migrene rebele şi
Arsuri Hiperacide în Stomac, la fel. Ne mai spunea un
altul că avea pe Piele foarte multe Aluniţe-Melanoame ce
creşteau mereu. După un Regim Isihast de un An, aproape
i-au dispărut, unele s-au micşorat şi altele s-au uscat. Un
Tânăr cu mai multe Coşuri pe Faţă, de-i desfiguraseră
aproape Faţa, după câteva Luni de Regim Haric se Curăţă,
fapt ce-i dădu curaj să persiste în acest Regim Alimentar.
Eczemele, de asemenea, dispar după un regim strict. Un
altul spunea că după o lună i-au apărut dintr-o dată nişte
Bube pe tot Corpul, ce l-au speriat... Erau toxinele dizolvate
de Pâinea Harică, ce ieşeau în afară.
Unul cu simptome de Astm şi secreţii ce-i înfundau
Nasul, după un Regim de câteva Luni se ameliorează,
urmând să persiste în continuare. Un tânăr după o
Encefalită nu mai putea merge, nu mai putea vorbi şi nici
duce Mâinile la gură. După un Regim Haric, în special cu
344

Pâinea Harică, a început să meargă, să se servească de
Mâini şi să vorbească. Mulţi după acest Regim Haric spun
că le revine Memoria şi au capul mai limpede. În privinţa
Cancerului, Pâinea Harică are un efect minunat. În primul
rând opreşte evoluţia, scade durerile. Necazul este că
mulţi bolnavi de Cancer nu au voinţa necesară să persiste.
Noi nu vrem să ne susţinem „teoriile”... Dacă cele
consemnate de noi vă vor fi de folos, ne vom bucura că
v-am putut fi de ajutor. Noi nu ţinem ascunse Remediile
Trăitorilor Pustnici şi Monahi, care prin post cu Pâine şi
Apă şi Rugăciune s-au făcut Sănătoşi de boli şi au reuşit să
se înalţe şi Sufleteşte la o Viaţă Sfântă. Mâncarea Harică
este Descoperită de Pustnici şi Sfinţi, care ne Reamintesc
nouă de Adevărata Hrană.
Menţionăm totodată că fără Medicina de Suflet degeaba
se insistă doar pe cea a Corpului. Boala are rădăcini în
„păcatele sufleteşti” şi aşa Medicina trebuie să fie Dublă,
de Suflet şi de Corp. Sufletul prin Rugăciune şi Virtuţi
Evanghelice se va Curaţi de păcate şi boli, fapt ce se va
răsfrânge şi asupra Corpului. Încununarea este Împărtăşirea cu Dumnezeiasca Pâine Liturgică a Trupului şi
Sângelui Domnului Hristos, Arvuna Vieţii Veşnice şi
Nemuritoare.

22
Model practic de Hrană Harică
Recitiţi cu atenţie cele spuse până acum şi fixaţi-vă bine
Importanţa Viului Haric din orice Aliment şi mai ales din
Pâine, care este baza Hrănirii noastre spre Fiinţă-Viaţă. Nu
fiţi fixişti şi fanatici, însă. Noi, după căderea din Rai, ne
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zbatem între Viaţă şi moarte, între Bine şi rău. Echilibrul
nostru este în dualitatea contrară. Silinţa noastră este să
Depăşim aceasta în Pacea-Isihia Trinităţii Necontrare.
Noi toţi suntem nişte „bolnavi ai păcatului”, mai mult
sau mai puţin vizibil. Viaţa noastră este aşa cum este, trebuind să facem faţă la toate. Sufleteşte şi Corporal trebuie
să ne descurcăm. Alimentaţia este „proba de Viaţă” a
fiecăruia. Dacă ne Hrănim Sănătos Sufleteşte şi Trupeşte,
vom avea şansa să ne bucurăm de o oarecare Sănătate,
altfel vom fi nişte bolnavi în permanenţă cu suferinţele
respective.
Alimentaţia noastră este între o mâncare moartă şi cea
Vie. Cea moartă, fiartă şi omorâtă ne dă nouă o energie
mecanică, explozivă de care avem nevoie în „agitaţia”
noastră de Viaţă Omenească. Idealul este să fim Calmi şi
Lucizi, dar în general suntem vai şi amar de explozivi şi
distructivi. Ne autodistrugem de bună voie. Alimentaţia
este Refacerea Potenţelor noastre Energetice. De aceea, fiţi
înţelepţi şi păstraţi un Echilibru între Energiile Vii Harice
şi energiile mecanice moarte, de care ne folosim totuşi în
Activităţile noastre.
În mod normal, să se folosească jumătate Alimente
fierte şi Jumătate Harice. Anual, câte o Lună de Zile, să se
facă un Post cu Alimentaţie total Harică-Vie. În boli
trebuie ceva mai susţinut. Unii aproape Permanent trebuie
să aibă o Alimentaţie complet Vie, altfel nu mai este nici o
şansă de Viaţă. Cei ce vor o Sfinţire de Viaţă mai deosebită, de asemenea. Pâinea Harică noi o Evidenţiem pe
primul plan. Obişnuiţi-vă să mâncaţi Pâinea Harică chiar
dacă mai mâncaţi şi fierturi. Pentru cei bolnavi este baza.
Ţineţi cont de avertizările noastre, de deosebire a
Alimentaţiei pentru Copii, Tineri, Femei, Bărbaţi. Fiecare
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să mănânce după specificul vârstei. Alimentele fierte şi
omorâte au amestecat degradarea în energii pozitive şi
negative, încât, de nu le vom ţine în echilibru, vom deveni
victimele lor. Au dreptate cei ce vorbesc de Alimentele
acide şi alcaline, Yin şi Yang. Noi, ca Medicină Isihastă,
însă, consemnăm Depăşirea acestora în cazul Alimentelor
complet Vii şi Harice, ce au Trinitatea energetică Integrală.
De aceea, când se folosesc doar Alimente Vii nu este
nevoie de o deosebire strictă între Alimente, ele echilibrându-se de la sine în Organismul nostru, după necesităţile respective. Pâinea Harică este cel mai Neutru şi mai
Integral Aliment pentru toţi, de aceea trebuie să fie baza
mâncării. Pâinea obişnuită este acidă şi foarte mecanică.
Cei care muncesc greu şi brutal să mănânce suficientă
Pâine coaptă. Bolnavii şi cei ce muncesc uşor să o evite.
Nemţii o înlocuiesc cu Cartofi. Nenorocirea este că majoritatea o înlocuiesc cu Carne, care este şi mai explozivă şi
mai acidă. Vai şi amar de cei care mănâncă prea multă
Carne şi puţină Pâine, că vor muri de Inimă, de Cancer şi
degradare nervoasă. Mulţi folosesc Grăsimi şi Dulciuri
rafinate în exces, care, de asemenea, sunt distructive la
maximum. Nu vă jucaţi cu Propria Viaţă. Încercăm un mic
Model de Alimentaţie normală şi excepţională pentru
bolnavi.
Pentru cei obişnuiţi, fără boli vizibile, să mănânce
jumătate alimente fierte-pregătite şi jumătate Vii şi naturale. Pâine obişnuită, la fel, jumătate şi jumătate Pâine
Harică Necoaptă. Atenţie, Copiii să nu mănânce prea
multă Carne, Ouă, Peşte, dulciuri rafinate şi Grăsimi. Daţi
Copiilor mai multă Pâine Harică, mai mult miez de Pâine
obişnuită, coaja arsă fiind nocivă pentru Rinichii în for347

mare. Cei Tineri, până la căsătorie, la fel, că altfel îşi vor
amplifica exploziile sexuale, până la scurgeri masive
energetice cu urmări grave. Alimentele fierte să fie uşoare
şi nu cu multe amestecuri de condimente şi excitante ca
ceapa, usturoiul, ţelina, pătrunjelul, prăjelile, sosurile
picante. Cartofii prăjiţi sunt o nenorocire. În rest, să fie o
Alimentaţie normală, fără dulciuri rafinate şi Grăsimi.
Copiii şi Tinerii să fie obişnuiţi să mănânce seminţe, dar
neprăjite, de Dovleac, Floarea-Soarelui, Nuci. La Salate să
se evite Uleiul mult, că este foarte exploziv pentru Copii şi
Tineretul necăsătorit. Femeile, de asemenea, să mănânce
mâncarea Copiilor şi Tinerilor, mai mult mâncare Formatoare şi alcalină, altfel e vai de ele. Tinerii care muncesc
mai greu şi brut să mănânce într-adevăr mai consistent,
dar fără exces de Carne, Grăsimi şi dulciuri rafinate, ci
preparate naturale. Lactatele sunt foarte bune, dar nu
fierte şi la cuptor. Să se evite Laptele direct, că produce o
floră microbiană foarte toxică în intestine. Să se folosească
Brânza din Lapte Nefiert, Caşul şi Telemea ce se desărează. Să se evite caşcavalul şi brânzeturile topite.
Nu fiţi fixişti, însă, dacă se mai întâmplă să gustaţi şi
din acestea în cazuri excepţionale. Bătrânii să fie menajaţi,
ca să aibă o Viaţa suportabilă şi prelungită. (Recitiţi cap.
anterioare despre Alimentaţia Copiilor, Femeilor etc.)
Pentru cei bolnavi trebuie o Alimentaţie Selectivă şi în
majoritate Vie şi Harică. Nu este de ales. Pentru început,
în toate bolile se face întâi Cura de Curăţire, dezintoxicare
şi, cum îi zicem noi, Rememorarea Viului Haric. Unii indică
un Post forţat şi total. Noi consemnăm calea indicată de
Sfinţi: Postul cu Pâine şi Apă şi Rugăciunea Sufletului.
Mai mult, din cauza degradărilor de astăzi, atât ca toxi348

citate, cât şi ca neputinţă psihică, noi consemnăm Pâinea
Harică Necoaptă Integrală.
Taina şi Miracolul Medicinii noastre Isihaste este această
Pâine Harică, Medicament şi Aliment Total deodată. Noi
vă Recomandăm să încercaţi şi un astfel de Tratament şi îi
veţi proba eficacitatea. Nu este nociv, nu este riscant ca
alte Terapii. În Lucrarea noastră anterioară, „Pâinea
Harică”, am redat un model de astfel de Terapie de
minimum 60 de zile, după care se trece la o Alimentaţie
mai blândă, şi pentru cei mai puţin bolnavi, la reintrarea
într-o Alimentaţie seminormală, cu puţine fierturi. În boli
mai grave se menţine o Alimentaţie strictă Harică până la
efectele dorite. În completare la cele anterioare noi vă
indicăm şi o Medicaţie mai extinsă, cu baza, însă, tot în
Taina Pâinii Harice.

23
Reţete cu Pâine Harică
Bolile noastre sunt foarte înrădăcinate şi greu de
remediat. De aceea, este nevoie de mai multe modalităţi
adjuvante. Medicina obişnuită s-a străduit în această privinţă cu găsirea a tot felul de remedii, de la băi şi ceaiuri,
până la extracte chimice. Noi recomandăm o Medicină
Integrală, ce nu exclude nimic din cele bune, dar avem în
vedere specificul nostru.
În primul rând, consemnăm Viul ca Harul Divin
Creator, care ne susţine Viul nostru. Semnul Viului Haric
este Integralitatea şi păstrarea firească a stării energetice
respective. Pâinea pe care o Cerem noi de la Dumnezeu
este pe prim plan. Tot ce este omorât, fărâmiţat, despărţit
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de părţile sale, pierde Viul Haric şi, mai mult, se negativizează până la distructivitate.
Noi, ca Medicină Isihastă, de la început avertizăm că
doar un Medicament din ceva Integral şi Viu este cu Adevărat Medicament. De aceea, noi excludem chimismele
pure, mecanice, care nu mai au Harul Viului. Practic şi
acestea au o Acţiune eficace, dar provizorie şi unilaterală.
Noi nu excludem total medicamentele obişnuite, chimice,
dar numai în cazuri excepţionale, de Infecţii şi şocuri, ce au
nevoie de intervenţii rapide. Noi încercăm să consemnăm şi
o Medicaţie Vie, directă pe boli. Folosim Pâinea Necoaptă
ca posibilitate de extragere a Principiilor Vindecătoare din
Plante şi din alte materiale cu însuşiri terapeutice.

24
Cele Trei Categorii de boli
În Medicina Isihastă, noi am împărţit bolile după cele
Trei Categorii de energii ale Trienergiei noastre de Creaţie.
Noi, ca Isihasm, consemnăm Chipul Treimic al energiilor
Create. Este doar o Unică energie, dar în Trei Deschideri
energetice deodată, ca analogie cu Trifiinţialitatea Chipului de Suflet din care se Emană energiile proprii (vezi
capitolele respective din Medicina Isihastă).
Aici se încurcă Ştiinţa cu evoluţionismul energetic. Este
doar o Unică energie în Trei Stări deodată, ce nu se amestecă şi nu se despart, orice despărţire fiind tocmai „ruperea
energetică” a distructivităţii păcatului căderii din Rai.
Cele Trei Deschideri energetice din locul Inimii,
Mental-Informatice, în urcare spre Creier, cele Mobile ce
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se răspândesc prin Sânge şi cele Acumulative ce se Depun
direct în Organele Interne, toate acestea pot avea înfundări
şi anormalităţi.
Aşa cele Informatice ori nu Urcă suficient în Creier, ori
nu se propagă uniform în tot Sistemul Nervos, ori nu se
întorc iarăşi spre Inimă de unde au plecat, ori se pierd, se
scurg în afară. Foarte mulţi se plâng de o „epuizare
nervoasă”. Cele mai mari scurgeri şi pierderi de energie
Nervoasă sunt prin sex, prin agitaţie mentală în Creier cu
gânduri şi idei fixe, o adevărată masturbaţie mentalonervoasă, cât şi prin falsul sentimentalism de continuă
timorare-frică, până la ură şi nervozitate excesivă.
Mintea nu trebuie să fie ţinută mult timp în Creier, nici
să coboare energia Nervoasă în jos pe Coloana Vertebrală,
nici să explodeze în brutalitate şi vătămare în afară.
Energia Mentală trebuie să Urce în Creier, să se Configureze în Informaţii-Gânduri-Raţionamente, să se Armonizeze cu Simţuri bune, şi fără Zăbavă să se Reîntoarcă
spre Inimă şi de aici în Conştiinţa Adâncă a Sufletului cel
dincolo de toate energiile.
Mulţi au insomnii şi gânduri fixe, pentru că energia
Mentală nu se mai întoarce din Creier spre Inimă, ci se
scurge pe Coloană în sex sau într-o agitaţie nervoasă
prostească. Mulţi au o pierdere de energie Mentală prin
vârful Capului, energie care nu rămâne nici în Creier, nici
nu se răspândeşte în nervii Organelor.
La fel în privinţa energiilor Mobile, care din dreptul
Inimii trec în Sânge şi în tot Corpul. O parte sunt furate de
sex, o alta de scurgeri umorale, secreţii şi pierderi prin aşa
zisa Aură. Mulţi au un „miros” tare şi urât, ca dezintegrare prin Aură. De asemenea, energiile Acumulative la
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mulţi se pierd prin sex, datorită unei Alimentaţii prea
fierte şi toxice-explozive.
De aici, multitudinea de boli, pe care noi le împărţim în
cele Trei Categorii (vezi pe larg Medicina Isihastă). Hrana
Harică este cea care ne reface energeticul nostru adevărat.
Alimentele moarte şi mecanice ne dau o „compensare” de
moment, de unde „foamea” noastră nepotolită.

25
Câteva Reţete practice
pentru bolile cele mai frecvente
Majoritatea „digeră” greu Învăţătura şi Cunoaşterea.
Din cele relatate până aici, noi am încercat să vă dăm
Cunoaşterea Tainei Hranei Harice. Pe cel bolnav mai puţin
îl interesează „teoria”. Oferim în continuare şi câteva
Repere practice.
A. Pâinea Harică se face simplu şi uşor. Grâul măcinat
sau zdrobit, de preferat atunci când se face şi Pâinea, se
amestecă bine cu Apa, ca o cocă vârtoasă de Pâine obişnuită. Atenţie să fie Făină de Grâu Integral, necernută şi
măcinată mai mare, ca o uruială. Această cocă ori se
întinde subţire ca să se usuce încet, ori se lasă cocoloş.
Important este să stea cel puţin 7-8 ore la Dospit, dar fără
drojdie, eventual puţină Sare pentru gust. Nu se coace, ci
se lasă aşa. Se consumă ca atare. De obicei se face Seara
cantitatea necesară pentru o zi, adică până la Trei Grame
pe kilocorp. Grijă să nu se acrească. Dacă se întinde subţire
pentru uscat, să se întoarcă pe o parte şi alta. Aşa se face o
cantitate zilnică, trei grame kilocorp pentru câte mese
folosiţi, la fiecare masă.
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B. În lucrarea noastră anterioară am dat un Model
practic de Tratament pentru 60 de Zile, cu Pâine din
aceasta Harică, care nu se coace sub nici o formă.
Indiferent de cele Trei Categorii de boli, se începe cu acest
Tratament în care baza este Pâinea Harică şi restul câteva
Zarzavaturi şi acestea nefierte. Nu se admit lactate şi ulei.
Seminţele de Dovleac, Floarea Soarelui şi Nucile trebuie
neapărat folosite (vezi, pe larg, Pâinea Harică).
C. Mare atenţie la Apă. Recitiţi cu atenţie capitolul
anterior despre Apa Harică.
D. Pentru boli mai deosebite noi încercăm şi o Asociere
a Pâinii Harice cu alte Remedii Naturale deja recunoscute
şi verificate. S-a văzut că Pâinea Harică are un mare rol de
a Hrăni Direct Celula Organică. Pâinea Harică, astfel, o
folosim totodată ca Vehicul pentru alte Medicamente
specifice pe boli. Cea mai mare greutate a Medicinii
obişnuite este că un Medicament se pierde în Organism şi
nu ajunge acolo unde este indicat. S-au încercat diferiţi
dizolvanţi, dar toţi sunt anihilaţi în Organism. Noi
Recomandăm Pâinea Harică, ca Vehicul sigur ce poate
purta la sigur un Anumit Medicament, direct pentru o
anumită boală. Aşa noi încercăm pe bază de Plante
Naturale câteva Reţete în acest sens.
E. Pentru bolile psihice şi nervoase
Pâinea Harică simplă deja Acţionează asupra Reglării
Circuitului energiilor Nervoase. Aceşti bolnavi să introducă în mod serios la fiecare masă Pâinea Harică, chiar
dacă mai mănâncă şi fierturi. Pâine obişnuită puţină şi fără
coajă. Pentru aceste boli trebuie evitate dulciurile rafinate,
proteinele concentrate şi grăsimile rafinate şi directe,
deoarece fac explozii în bieţii Nervi deja slăbiţi.
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Este greşită concepţia că trebuie o Hrană puternică... În
boli trebuie o Alimentaţie blândă şi neexplozivă, care nu
suprasolicită Nervii. Un Aliment Integral are cele Trei
energii, Informatice-Mentale, Mobile şi Acumulative. Sunt
Alimente cu energii Informatice în Evidenţă, pe care noi le
identificăm după Culoarea Roşie.
În bolile de Nervi şi în cele psihice se consumă tocmai
energiile Informatice, de aceea Recomandăm Alimentele
de Culoare Roşie, de preferat naturale. Atenţie, însă, la un
echilibru cu celelalte. Alimentele de Culoare Roşie sunt şi
Acumulative şi explozive, ca şi celelalte. Dacă sunt Vii şi
neomorâte sunt Acumulative, dacă sunt moarte sunt
explozive. Aşa că bolnavii trebuie să fie atenţi la aceasta.
Contează mult şi Timpul Zilei sau al Serii. Ziua trebuie
Alimente ce frânează agitaţia Nervoasă. Aşa noi Recomandăm Ziua şi Alimente Verzi ce echilibrează şi potolesc
pe cele Roşii. Bolnavii de Nervi şi cei psihici au nevoie de
o compensare de energii Nervoase, prin Alimente Roşii,
dar trebuie frânate să nu fie prea explozive datorită bolii
nervoase. Ziua mâncarea acestor bolnavi să fie în egalitate
Roşie şi Verde. Seara se măreşte doza de Verde şi Galben,
dar se menţine şi puţin Roşu. Noi nu facem „magia” Culorilor, ci consemnăm Identificarea Acţiunilor energetice.
Pâinea Harică este un Vehicul Miraculos al acestor
Energii. Aşa se pot face adevărate Medicamente în acest
sens. Pâinea Harică cu Roşii, cu Morcovi, cu Mere Roşii
sunt în mod special pentru hrănirea cu energii Nervoase.
Dacă se mănâncă doar Alimentele respective fără Pâinea
Harică, acestea se pierd în majoritate prin digestie. Pâinea
Harică are rolul să le Extragă şi totodată să le protejeze de
atacul digestiv. Vă atenţionăm cu privire la această Capacitate a Pâinii Harice.
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Dacă folosiţi, în caz excepţional, şi Medicamente Farmaceutice, de asemenea, vă Recomandăm Pâinea Harică pusă
în Ceai făcut la Rece, un fel de Lapte de Pâine. Cu acest
Lapte să se administreze Medicamentele respective. Referitor la Laptele obişnuit, în bolile de Nervi să se cam evite,
pentru că produce o floră microbiană toxică în intestine.
Să se folosească totuşi nefiert şi în cantităţi mici şi cu Pâine
Harică. În bolile de Nervi şi în cele psihice evitaţi Alimentele grase şi dulciurile, care sunt foarte explozive.
Să se folosească Seminţele Uleioase, dar neprăjite, mai
ales Seminţele de Dovleac, ce sunt Sedative. Celelalte
Remedii Medicale, Băi, Fizioterapie, vor fi mai eficace dacă
se introduce o astfel de Alimentaţie Harică. O Reţetă
minunată este să faceţi Pâine Harică amestecată cu Urzici
Crude, care au cea mai multă Clorofilă Verde.
În loc de Apă, zdrobiţi bine Frunze de Urzici Crude şi
faceţi Coca pe care o uscaţi la Soare sau Aer. Aşa aveţi
permanent un Medicament veritabil la îndemână. Seara
înainte de culcare sugeţi câte o bucăţică de Pâine Harică şi
Urzică, un Calmant excelent al Nervilor datorită Clorofilei.
Iarna, când nu sunt Verdeţuri, să uscaţi de cu Vara
Urzici, Păpădie şi frunze de Morcov şi în coca de Pâine
Harică puneţi puţin praf din Verdeţurile respective Uscate.
Energiile Informatice din Alimente, ca să ne Hrănească
Nervii noştri slăbiţi şi bolnavi, trebuie să fie din Alimente
Vii. Să se evite condimentele ca: ceapa, usturoiul, piperul.
Sunt bune Leuşteanul şi Ardeiul Iute, dar în cantităţi mici.
Bolile psihice sunt într-adevăr complexe, greu de remediat, dar nu imposibil. La Tineri sunt datorită desfrâului
precoce, din lipsă de educaţie şi din cauza conflictelor. Se
zice că sunt şi „duhuri necurate”, chiar posedări.
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De aceea, în astfel de boli, pe lângă o Alimentaţie
Sănătoasă, să se meargă des la Biserică, mai ales la Sfânta
Liturghie şi la Sfântul Maslu. Femeile au un complex
aparte datorită tulburărilor hormonale. SpovedaniaMărturisirea este de mare trebuinţă. Psihanaliza lui Freud
este incompletă şi nu acţionează asupra „păcatului
sufletesc”, cauza de fapt a bolilor.
Când aveţi tulburări de ordin psiho-nervos interveniţi
imediat atât Alimentar, cât şi Sufletesc. Opriţi cu Voinţa
orice „conflict”, barem Mental. O supărare şi o furie nervoasă declanşează, uneori, o adevărată psihoză. Creştineşte, soluţia este ca imediat să apelezi prin Rugăciune la
Dumnezeu, care să te întărească în ispită şi în rezistenţa în
faţa atacurilor răului. Paradoxala „Iubire a duşmanului”
este „Antidotul” otrăvirii nervoase şi Sufleteşti.
Dacă nu poţi şi nu găseşti soluţia de împăcare şi de
rezolvare, „amână” pe altă zi, până scade răul conflictului.
Nu te lăsa presat de gândurile contrare şi negre, prefă-le
imediat şi amână orice proces mental. Fiţi deştepţi, ca să
nu vă otrăviţi tot sistemul nervos, care se va tulbura până
la dereglarea întregului sistem energetic nervos.
Amânaţi pe mai târziu „mentalizarea” conflictului.
Creştinul zice „facă-se Voia Domnului” şi gata, a oprit
gândurile negative, nemailăsând Mintea să facă urgane şi
ucidere psihică. După ce a trecut furia momentului, apoi,
uşor, puteţi să vă gândiţi la cele ce sunt de rezolvat. Dacă în
continuare vă înfurie şi vă tulbură la maximum, de asemenea gândiţi pe „fragmente”, câte puţin şi apoi o pauză şi
iar câte puţin, ca să nu suprasolicitaţi nervii care îşi vor
rupe circuitele energetice şi atunci nu se mai poate face
nimic. Impuneţi-vă o atitudine de Voinţă conştientă şi cu
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stăpânire de sine. Mâncaţi imediat ceva Verde şi puneţi-vă
în faţa ochitor o culoare Verde, alături de puţin Roşu, dar
foarte puţin, pentru că roşul menţine energeticul nervos,
dar în calmarea Verdelui, altfel este „dezastru”. Aşa încercaţi să gândiţi la altceva pozitiv în afara conflictului şi doar
după ce vă simţiţi calmi puteţi să vă reîntoarceţi.
Rugaţi-vă cu Suflet ca Bunul Dumnezeu să vă ajute în
încercările Vieţii. Toţi trebuie să purtăm o Cruce pe
această Lume păcătoasă, dar prin Puterea Domnului se
poate duce cu Demnitate până la capăt. În suprasolicitările
conflictuale, daţi importanţă Pâinii Harice, care are energii
suficiente pentru refacerea pierderilor energiilor nervoase.
Folosiţi Pâinea Harică în combinaţie cu ceva Verde, este de
mare ajutor.
Coborâţi imediat Atenţia din Cap în jos spre Gât.
Atenţie nu în Inimă, unde este iuţimea şi mânia, că daţi de
altă belea şi declanşaţi tulburări de Sistem energetic
general. În Gât este „Masa Tratativelor”, în Locul dintre Cap
şi Inimă, aici la „masa verde” a împăcării şi Păcii.
Creştinul se Roagă cu Vorbe de Iertare şi Dragoste chiar
şi pentru cel mai mare duşman. Cântaţi ceva de Laudă şi
Veselie şi imediat se calmează „furtuna” din Cap şi „focul”
din Inimă. Daţi importanţă Somnului. La culcare opriţi
orice gândire conflictuală, amânaţi-le pe toate pentru
altădată. Încercaţi să adormiţi cântând din Gât Rugăciuni
de Mulţumire şi Laudă. Pâinea Harică pentru Corp şi
Cuvântul Sfânt pentru Suflet este Sacroterapia Isihastă a
bolilor psiho-nervoase. Laptele Verde din Paharul Roşu,
Viaţa din Sângele Curat şi neomorât, iată iconografia
Chipurilor noastre. Orice omorâre otrăveşte Sângele, ce nu
va mai avea Viaţă Dătătoare de Viaţă. Sângele Euharistic
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al Liturghiei Hristice este Hrana Veşniciei, că este Sângele
Celui Înviat din moartea otrăvitoare.
F. Pentru bolile energetice
Acestea sunt bolile Sângelui şi ale tuturor energiilor
mobile din organismul nostru. Pornesc din Inimă, ca şi
cele nervoase, şi se întorc tot în inimă, de unde trec în Viul
Sufletesc în care se resorb şi se reînnoiesc (vezi Medicina
Isihastă). Dereglarea acestui circuit, cât şi a Schimbului
energetic cu energiile din afară-mediu produce complexul
de boli ale acestei categorii.
Noi nu mai repetăm cele expuse în Medicina Isihastă.
Aducem numai câteva completări cu indicarea unei Alimentaţii Harice, ca Terapie specifică. Fără aceste energii
Mobile noi nu mai suntem apţi de mişcare. Toate bolile de
neputinţă energetică fac parte din această categorie.
Aceste energii Mobile sunt de Culoare Galbenă. Cele
Nervoase, s-a văzut, sunt Roşii. Galbenul, însă, este Mobil
în Mediul Roşu-Sângele-informaticul. Şi Galbenul se odihneşte în Albastru ca şi Roşul. De aceea, energiile Acumulative sunt Albastre, dar totodată în Prezenţa celor
Galbene şi Roşii. Aceste Trei Energii nu pot fi niciodată
despărţite şi singularizate, pentru că devin negative şi
nocive sau în autodistrugere.
De aici, grija noastră Hrană Trinitară, deodată cu cele
Trei Energii nedespărţite şi în Egalitate. Această Realitate
a Revelaţiei Creştine a Chipului Trinitar ar trebui luată în
consideraţie de Ştiinţă, care încă se complace în concepţia
duală şi contrară a unui energism de „pozitiv şi negativ”
în transformare reciprocă. Aceasta este în fizica şi chimia
materiei moarte, nu a Materiei Vii. Căderea din Rai aduce
această anormalitate a ruperilor energetice până la contra358

rietatea lor. Noi trebuie să ne întoarcem la materia Vie a
Trienergismului deodată.
Materia Vie este acest Trienergism, Chipul Revelaţiei
Creştine ne Readuce nouă Chipul Adevăratei Realităţi.
Este păcat că nu luăm aminte, ca să putem remedia anormalităţile bolilor noastre. Noi aici încercăm câteva Indicaţii
de Sacroterapie tocmai în acest sens. Datorită unei
Alimentaţii moarte şi toxice, Sângele nostru nu mai este
capabil să Mobilizeze energiile Mobile sau mobilizează
energii mobile negative-distructive şi aşa apar boli energetice de „lipsă” de energie sau de energii distructive, care
afectează astfel şi celelalte energii, până la boala Organică
directă. Viziunea aceasta a Trienergismului dă o altă
privire asupra bolilor cât şi asupra Remediilor lor.
Aşa, în bolile energetice, noi Recomandăm în primul
rând Pâinea Harică, ce are tocmai Trienergismul cel mai
coeziv şi totodată cel mai Comunicativ, ce Hrăneşte şi echilibrează pe cele în deficit. Ca un aport de energii Mobile
mai mare vă indicăm Alimentele de culoare Galbenă, care
în Asociere cu Pâinea Harică se vor face Hrănire a insuficienţelor energetice. Aşa la Pâinea Harică puneţi în Făina
de Grâu şi puţină Făină de Porumb, care este Galbenă, şi va
fi un Adevărat Medicament. Şi pentru că Galbenul pur este
mai rar, folosiţi Verdele care este Galben cu Albastru. Aşa
să nu vă lipsească Alimentele Verzi şi îndeosebi crude.
Unii au o paloare bolnăvicioasă pe faţă, datorită împiedicării energiei Mobile de a pătrunde în tot Organismul.
Aura prea Galbenă a energismului nostru este o boală a
acestei categorii. Galbenul nu trebuie să fie niciodată
singular, ci cu Roşu ca Portocaliu şi cu Albastru ca Verde
sau în prezenţa celor două.
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În anemii şi slăbiciuni energetice noi indicăm Alimentele în acest sens. Pâinea Harică şi Urzica sunt cel mai
„antianemic medicament”. Zdrobiţi Frunze de Urzică şi
amestecaţi-le cu Grâu măcinat şi faceţi Pâine Harică, în
care să fie şi puţin Mălai de Porumb sau Mei. După ce stă
la dospire minimum opt ore şi se usucă, mâncaţi înainte
de masă astfel de Pâine antianemică. Pentru cei mai
sensibili la gust, faceţi lapte din această Pâine, punând-o
în Apă până se dizolvă, în care se mai pune ceva acrişor ca
să fie mai accesibilă. Nu îndulciţi acest Lapte, că dulcele
fermentează şi amestecă energiile până la negativizare.
La fel pentru Leucemii. Un astfel de bolnav a făcut o
Cură de 60 de zile cu Lapte de acesta şi cu un regim doar
de Crudităţi, care a avut rezultate pozitive atât ca anemie,
cât şi în privinţa Leucemiei ce a început să dea înapoi.
Cine are voinţa dârză de a se Hrăni Haric, nu va fi dezminţit. Noi avem multe confirmări. În bolile energetice,
mâncarea multă şi prea consistentă mai mult strică decât
ajută. Energiile Mobile în deficit nu sunt compensate de
„masa fizică”, ci de energii Pure energetice, ce sunt altele
decât cele Acumulative-fizice. Înţelegeţi aceasta. Cei slabi
energetic nu sunt totuna cu cei slabi fizic. Sunt slabi
energetic cei graşi şi foarte energetici cei slabi. Sunt
anemici cei graşi mai mult decât cei slabi fizic.
Uleiul rafinat, grăsimile animale şi dulciurile rafinate
degradează tocmai aceste energii Mobile, consumându-le
în procesele lor chimice, nemaihrănind de fapt deficitul
energetic propriu-zis al nostru. La fel, proteinele multe
absorb energiile Mobile şi fură astfel Organelor tocmai
energia de care au nevoie. Într-un Tratament pur energetic
reduceţi grăsimile, dulciurile şi proteinele multe şi mai
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ales omorâte. O împiedicare de circuit energetic este adesea
pe Coloana Vertebrală. Mulţi se plâng de dureri de şale
sau alte regiuni ale Coloanei, cu dureri de cap şi ameţeli.
Un Tratament cu o Alimentaţie Harică aduce ameliorări
vizibile şi, de se persistă, se ajunge până la vindecare.
Afecţiunile Măduvei Osoase sunt datorită anormalităţilor energiilor Mobile vehiculate de Sistemul Sangvin.
Să se insiste mult pe Hrana cu Pâine Harică, pe Alimente
Vii, cu evitarea dulciurilor şi grăsimilor rafinate. Uleiul
rafinat ca şi dulciurile rafinate sunt cele mai groaznice
toxine pentru Sânge. La fel, Untul. Să se folosească Grăsimile din Seminţe neprăjite şi nu separate, ci integral. Cei
cu boli sangvine mai grave să excludă aproape total uleiul
şi grăsimile, să folosească direct Seminţele uleioase în
schimbul lor.
Afecţiunile de Inimă, la fel, doar cu un astfel de regim
alimentar se pot remedia. În cazuri de Infarct trebuie
eliminate din Alimentaţie orice Alimente de origine
animală, orice grăsime, folosind doar Seminţe uleioase
care chiar ajută Inimii. Câteva zile de Regim doar cu Pâine
Harică şi Seminţe de Dovleac, Floarea-Soarelui sau Nuci şi
cu puţine Verdeţuri, imediat ameliorează boala. În cazuri
grave, este nevoie de timp mai lung. Un bolnav de Inimă,
cu dureri permanente presternale şi în regiunea inimii,
după o Lună de Regim strict cu Pâine Harică şi Seminţe şi
Verdeţuri, se ameliorează şi, prinzând curaj, continuă alte
două Luni, până la dispariţia simptomelor respective.
Carnea, ouăle, peştele şi laptele se exclud la început şi
uşor se introduc după ameliorare. Doar Brânza din Lapte
nefiert este îngăduită. Caşcavalurile şi brânzeturile topite
şi la cuptor sunt otravă pentru cei cu afecţiuni energetice,
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producând paralizii irecuperabile. Pentru cei cu afecţiuni
gastrice, care nu pot mânca orice, să Bea mereu câte puţin
Lapte de Pâine Harică în care este şi Mălai de Porumb
(vezi reţeta anterioară). Este foarte hrănitor, bun pansament gastric şi reduce apetitul alimentar. Mare atenţie la
Lichide, care, de nu sunt suficiente, dau dereglări de
circuit Energetic Mobil. Apa să fie cel puţin două kilograme pe zi. Ca Lapte de Pâine Harică este cel mai indicat.
Să se bea cu mici şi dese înghiţituri.
Nu uitaţi bolile de Suflet ce afectează direct energiile
Mobile ale Corpului nostru. Supărarea, duşmănia, ţinerea
de minte a răului, răzbunarea, răutatea otrăvesc Sângele
cu energii mobile negative şi distructive. Cei cu adevărat
Creştini se Spovedesc, Iartă totul şi capătă Pacea cea
Dătătoare de Viaţă. Pacea din Suflet şi Credinţa în
Ajutorul lui Dumnezeu este Sacroterapia Sufletului în
aceste boli energetice.
Nu vă mai gândiţi la nimic rău, evitaţi conflictele,
renunţaţi mai bine dumneavoastră, ca să vă Recâştigaţi
Sănătatea, care este mai scumpă decât toate, altfel pierdeţi
totul. Alimentaţia Vie şi Pacea Sufletului este Medicina
Integrală a bolilor energetice.
Nu uitaţi Apa Sfinţită (Aghiasma), Anafura şi, de este
posibil şi nu sunt impedimente, Sfânta Împărtăşanie –
Pâinea Dumnezeiască a Trupului Hristic, Cel mai mare
Miracol al Creaţiei. Sfântul Maslu este o Taină specială
pentru astfel de boli. Unii energeticieni de orientare creştină încearcă o Regrupare a energiilor Mobile printr-un fel
de Purificare Energetică a Sângelui, prin Aer-Respiraţie
curată şi amplificată, dar cu Rugăciune.
Rugăciunea face ca să Inspirăm un Aer Harizat, ce
pozitivizează negativurile atmosferice şi toxice. Aprin362

derea Tămâiei Sfinţite la Biserică este o Harizare a
Aerului. Băile cu Apă, de asemenea, sunt un bun Remediu
binefăcător, reci şi fierbinţi. Apa este cea mai Purificatoare
pentru Organismul nostru. Cine nu se spală, atât pe
dinafară, cât şi pe dinăuntru, este un intoxicat şi negativ.
Mare atenţie să nu vă lăsaţi furaţi de energii de cei „răi”.
Feriţi-vă de anturajele celor „răi”, pentru că vă vampirează energiile. Nu vă aruncaţi energiile prin excesuri de
sex. Cei necăsătoriţi, nu faceţi masturbaţie că este adevărată sinucidere energetică. Perversiunile sunt inversări
energetice ce dau mutaţii energetice până la „mutaţii
biologice”. Degenerările perversiunilor vor fi marea tragedie a unor mutaţii biologice cu efecte pe întreg Psihoenergismul Uman. Alimentaţia Harică este singurul Remediu
pentru acestea.
Nu vă sinucideţi, fraţilor, treziţi-vă! Vai vouă, părinţilor, care nu oferiţi Copiilor voştri o Alimentaţie Sănătoasă.
Le daţi mâncare multă şi explozivă, care în fond îi
„termină”, prin creştere forţată, cu energii negative care
anormalizează funcţiile Organelor. Copiii trebuie să
crească încet, fără grăsimi fizice, cu Organe Sănătoase.
Majoritatea Tinerilor de astăzi sunt „terminaţi” energetic şi cu Organe rupte şi vătămate de hiperfuncţii anormale şi negative. Ce viitor vor avea? ,,Mulţi simt un „rău”
de la Stomac apoi fac chiar lipotimie-cad jos, ca morţi.
În Medicina Isihastă noi am indicat câteva Remedii de
menţinere a energiilor în regiunea Diafragmei, către Splină,
unde este Plexul Solar Creierul Organic. Încordaţi Diafragma, sus, imediat sub coaste, nu în regiunea buricului,
cum fac sportivii, ci în vecinătatea Ficatului, Stomacului,
Splinei, Pancreasului, şi toată linia Organelor Interne.
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Inspiraţi adânc şi dilataţi, totodată, Diafragma
menţinând-o încordată. Nu forţaţi. Faceţi câteva încordări
în acest fel, cu pauze de relaxare scurte. Dacă simţiţi o
căldură nu vă speriaţi, dar nu vă opriţi la ea. Energiile se
vor Grupa, răul va dispărea, ca şi ameţeala sau starea de
vomă. Va face totodată un masaj energetic al tuturor
Organelor Interne cu desfundări energetice de mare folos.
Totodată, masaţi Urechile până se înfierbântă.
Mare atenţie la Tălpile Picioarelor, să nu vă fie reci, că
este semn de înfundări energetice nocive. Trebuie să aveţi
întotdeauna Picioarele calde, fără umezeală. Când vă
spălaţi, masaţi-vă bine tălpile. Mergeţi desculţi prin apa
rece şi faceţi cât mai multe ridicări pe vârful degetelor de
la picioare (vezi Desfundările energetice din Medicina Isihastă).
Alimentaţia este, însă, marea filozofie. Dacă este Harică se
va Purifica tot Organismul.
Unii îşi „imaginează” o Energie Divină cum intră în ei,
mai ales când se Roagă. Fiţi atenţi şi nu cădeţi în sugestii
false, confundând Harul Divin cu propriile energii sau tot
de creaţie. Într-adevăr, Harul este Accesibil, dar nu la
„cheremul nostru” şi cum vrem noi să-l manevrăm. El
lucrează dincolo de voile noastre. Harul este Supraenergie. Energeticienii lucrează doar cu energii de creaţie,
nu Harice. Harul ne poate pozitiva energiile de Creaţie,
dar pe cele Harice nu le putem manevra noi.
Mulţi cad în extremismul Divinului sau doar al creaţiei.
Aşa mulţi văd în toate energiile doar Harul Divin. S-a
arătat anterior că Energiile Harice sunt deosebite de energiile create de către Supraenergiile Harice, fără confundare
sau amestecare. Şi noi, creaţia, avem energii proprii de
creaţie, ce pot Dialoga apoi cu Energiile Necreate Harice.
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Acest Dialog este Taina Medicinii noastre Isihaste. Ştiinţa
manevrează energiile create şi Religia doar are Legătura
cu Energiile Harice. Vă rugăm să nu le amestecaţi şi să nu
le confundaţi.
G. Pentru bolile energiilor Acumulative
Energiile Acumulative sunt cele care dau masa fizică a
Organelor. Ştiinţa consideră greşit că zisa „materie” este
această „masă Fizică”, care ar fi produsul concentrării energiei. Se consideră că Atomii ar fi „formele masei fizice”
gruparea lor dând formele fizice gazoase, lichide şi solide.
Ocultiştii mai zic că înainte ar fi „sunetul-vibraţia”, un fel
de energie subtilă, care prin transformări multiple ar da
formele obiectelor, iar sunetul ar fi produsul Spiritului.
În viziunea creştină, s-a văzut că Spiritul-Fiinţa este
originea în Sine, care fiind Trinitară în Sine, Vie, mai are
miracolul să emane din acest Viu şi o Trienergie, deodată
şi în egalitate. Dumnezeu, Spiritul absolut, este Fiinţa
absolută, Treime în Sine, care emană în mod normal şi
Harul, Energiile Necreate. Filozofiile necreştine consideră
Spiritul singular, iar Harul îl consideră a fi însăşi Creaţia.
Fiţi atenţi la revelaţia pur creştină, a Fiinţei Dumnezeieşti cu Energiile Sale Necreate Harice. În Creaţie, Acest
Chip al lui Dumnezeu se Transpune creativ în SufletFiinţă creată şi energiile create. Sufletul creat este Chip
Triadic în Sine, adică Viu Spiritual, Trifiinţialitatea creată,
ce are Pecetea Chipului Treimic al lui Dumnezeu
Creatorul. Sufletul-Fiinţă creată ca Viu are, de asemenea,
Taina emanării unor energii de creaţie, ce reflectă în
energii Chipul Triadic de Suflet. De aici, Trienergismul
energiilor create, ca reflectare a Chipului de Suflet cel
Creat după Chipul lui Dumnezeu cel Treime.
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Dumnezeu Creează o Creaţie deodată Fiinţa creată cu
energiile ei create, adică Suflet şi Corp. Dumnezeu nu
Creează întâi o zisă „materie liberă”, din care apoi modelează Creaţia ca forme create. Dumnezeu Creează deodată
Viaţă şi Corp. A Zis să se facă mulţimea animalelor,
mulţimea Pomilor, Peştilor (Facere 1). Ca revelaţie Biblică,
nu există „materie liberă”, ci Corpuri. În Corpuri este
energia în cele trei forme, ca energie subtilă-informatică,
energie mobilă şi energie masă fizică.
În această Viziune pur creştină a Trienergismului
Corpurilor create, orice teorie a evoluţionismului cade.
Corpurile nu evoluează, sunt Create de la început.
Dumnezeu nu Creează nişte principii care apoi sunt
lansate să-şi confecţioneze evolutiv Corpuri, de la cele
gazoase până la cele solide. Dumnezeu Creează Fiinţe
Create cu energiile lor create-Corpuri, ca Fiinţă creată cu
energiile create, neputând fi „Fiinţa creată fără energiile
sale”, după cum şi Dumnezeu este Fiinţa absolută şi
Energiile Necreate Harice (Sfântul Grigorie Palama).
Ocultiştii vorbesc de corpuri diferite evolutive, zise corpul
mental, vital şi fizic.
Ca viziune creştină, noi zicem că există doar un Singur
Corp, care, însă, este Trienergie deodată şi în egalitate. Şi
această Trienergie a Corpului este greşit interpretată ca
trei corpuri ale Corpului nostru. Sufletul creat emană Trei
energii deodată, care configurează Corpul nostru Individual: energia mental-nervoasă, energia mobilă-vitală şi
energia fizică-organică. Corpul nostru este doar cele Trei
energii deodată, orice rupere fiind fatală. (vezi, pe larg, în
Medicina Isihastă şi relatările anterioare).
Căderea din Rai dezechilibrează aceste Trei energii până
la moartea Corpului nostru, până la ruperea Corpurilor în
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energii zise „libere”, care sunt negative şi distructive,
intoxicante şi poluante. Deci nu de la început au existat
energii libere, care apoi evolutiv s-au configurat în
Corpuri, ci au existat întâi Corpuri care, prin distrugere,
şi-au rupt energiile Corpului. Aici sunt confuziile.
Revelaţia creştină vine cu Rememorarea Chipului
Corpului integral, ce prin păcat se dezintegrază. Ca
medicină, de asemenea, noi trebuie să avem Chipul
Integral al Corpului, ca să Vindecăm bolile Corpului.
Bolile energiilor Acumulative-fizice sunt identificate doar
în contextul Integral al Corpului.
Organele Corpului sunt o „masă fizică organică” cu o
anumită funcţionalitate. Să nu amestecăm „fiziologia cu
anatomia”, dar nici să le despărţim. Nu funcţia produce
organul şi nici organul nu produce funcţia, ci funcţia si
organul sunt deodată, orice rupere fiind desfiinţarea
amândurora. Şi potenţarea este reciprocă. Unii încearcă
magia producerii corpurilor prin zisele energii mentale şi
eterice... De fapt, nu poate fi o producere, ci o Readunare a
celor Trei Energii care doar aşa pot configura un Corp. O
energie nu se transformă în alta, ci se „cheamă” una pe
alta şi se potenţează, se mobilizează reciproc.
Unde este o energie nu poate sta singulară, ci antrenează pe celelalte şi se „adună” ca să refacă Trienergismul
unui Corp. Nu există energie liberă, ci doar în FormeCorp. Chipul energiilor este Corpul, după cum Chipul
Sufletului este Persoana Fiinţială. Taina coeziunii materiei
este Chipul-Corpul, după cum Taina Unităţii Sufletului
este Persoana.
Organul este Asemănare de Corp, este un „Cuvânt” al
Gramaticii întregului Corp. Corpul nostru este „Propoziţia
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şi Fraza” Limbajului Personal al Sufletului nostru. Organele
sunt Cuvintele. Funcţiile sunt Mentalul şi Simţurile sunt
Vitalul. Conştiinţa este întregul Corp, deodată Organ,
Funcţie şi Vital. Sufletul este „Dincolo”, adevăratul Chip
de Persoană Fiinţială proprie şi Unică a fiecăruia. Aşa, energiile Acumulative sunt legate direct de masa organelor,
orice deficienţă producând leziuni organice, până la distrugere. Dar energiile se au în „Memorie” una pe alta, de
aceea sunt fără despărţire. Aşa, noi evidenţiem o Terapie
Integrală. Tratamentul doar cu „anumite medicamente”,
doar pentru o anumită parte, este astfel insuficient.
De aici, Alimentaţia care trebuie să conţină toate cele
Trei energii deodată. Pâinea Harică este cea mai Integrală
Hrană în acest sens. Orice aliment fiert şi omorât îşi rupe
Trienergismul, le distruge memoria şi le negativizează.
Energiile Acumulative se depun ca masă fizică, ce aparent
dau Forma Corpului, Organelor. Energiile Acumulative
Hrănesc direct Celulele. Dacă sunt energii acumulative
moarte, paradoxal nu mai au sensul spre Interior, ci spre
exterior, de unde afectarea mai întâi a membranei Celulare, care astfel distruge însăşi Celula, până la distrugerea
mai întâi a membranei Organului respectiv. De aici,
leziunile organice.
Toate bolile cu leziuni Organice sunt ca deficienţă a
energiilor Acumulative. Mare atenţie la acest proces.
Energiile Acumulative omorâte distrug forma celulară în
loc s-o hrănească. În loc să menţină Celula, o dezintegrează, o aruncă în afară exploziv, de unde aparenta
energie a alimentelor mecanice, dar insuficiente în
interiorul celulelor, de unde permanenta „foame” nepotolită. Cei care mănâncă Alimente Vii nu au „foamea păti368

maşă” ca cei ce mănâncă alimente moarte. Sunt majoritatea graşi în afară, dar foarte slabi în lăuntrul celular.
De aceea, bolile de degenerare celulară, până la leziuni
organice, sunt boli ale energiilor Acumulative. Deci atenţie
la aceste energii. Dar fixaţi-vă bine că doar cele Vii refac
Celulele. Aşa, nu mai este nici o concesie pentru astfel de
bolnavi. Doar Hrana Vie Harică este Salvarea. Bolnavii de
ulcere, de leziuni celulare în diferite organe, să dea atenţie
energiilor Acumulative Vii. Noi încercăm câteva indicaţii.
Alimentele dulci sunt cele mai puţin acumulative, deşi
se ştie că se depun provizoriu ca glicogen. Cele grase, de
asemenea. Cele proteice sunt cele mai Acumulative. Dar,
repetăm cu insistenţă, orice Proteină omorâtă se face
explozivă şi nu hrăneşte interiorul celular, ci exteriorul pe
care îl „umflă” până la rupere. Deci doar Proteinele Vii
sunt real Acumultative. Şi, mai mult, Proteinele singulare
devin, de asemenea, nocive, pentru că neapărat trebuie să
fie în prezenţa glucidelor şi lipidelor, care şi acestea
trebuie să fie Vii. Deci înţelegeţi ce înseamnă o Alimentaţie
Vindecătoare, doar Integrală şi Vie. În diabet, spre
exemplu, este foarte greşită alimentaţia cu multe Proteine
din carne. Vai de bietul Pancreas, că în loc să-l refacă, îl
distruge Celular. Pâinea Harică are Proteinele cele mai
Acumulative.
Pâinea obişnuită coaptă, într-adevăr, nu este bună în
diabet, pentru că prin coacere proteinele se precipită şi se
degradează până la negativizare, iar glucidele prin
temperatură, la fel, se fac foarte explozive. În Pâinea
Harică glucidele sunt legate de proteine şi puţine grăsimi,
încât nu se eliberează brusc şi aşa pot fi digerate fără
maltratarea Pancreasului bolnav. La fel, în cirozele de
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Ficat. Alimente cu energii Acumulative sunt, de asemenea,
cele cu multe săruri minerale, cele Tari şi Consistente.
Grâul încolţit nu mai este Acumulativ, ci exploziv. De
aceea, noi î1 excludem din alimentaţie.
Toate seminţele sunt Acumulative, dar prin încolţire se
fac explozive. Nu folosiţi seminţe încolţite. Zdrobiţi-le şi
aşa le înmuiaţi în Apă, altfel, chiar de nu încolţesc, ele deja
îşi trec energiile în explozive, încolţirea fiind un proces
exploziv. Brânza din lapte nefiert este foarte bună, dar nu
multă, să nu treacă de un gram pe kilocorp la o masă.
Brânza telemea, chiar de este închegată şi sărată, fiind din
lapte nefiert este bună. Se pune la desărat. Ouăle, chiar
crude, sunt foarte explozive şi aparent au o energie
plastică, care în fond nu se depune în celule. Copiii şi
Tinerii să nu folosească multe alimente explozive, pentru
că le întârzie dezvoltarea Organelor sau le hiperdezvoltă
funcţional până la un consum rapid al masei organice.
Cancerul este, paradoxal, boala hiperacumulării, dar în
celule anormale, de unde hiperproliferarea lui, cu consumarea şi devorarea celorlalte organe vecine.
De aceea, în cancere să se oprească orice aport proteic,
de unde eficacitatea Postului în cancere. Pâinea Harică şi
vegetalele crude opresc procesul cancerigen şi refac Celulele normale. Grăsimile degradate, rafinate, sunt foarte
explozive până la ruperi celulare. Grăsimile se depun în
exterior, dar înlocuiesc şi masa celulară, până la distrugerea Organelor. Exploziile sex fură cele mai multe energii
acumulative. Bioenergetic, să se orienteze energiile spre
Interiorul organelor cu relaxare profundă.
Sufleteşte, Acumulativul este, paradoxal, în Dăruire.
Fiecare are ceea ce Dăruieşte. Aşa, fiţi atenţi la Sacro370

terapia noastră, deodată Suflet şi Corp. Ca să Acumulezi
trebuie să te Lărgeşti, ca să încapă cât mai mult. De aceea,
mişcarea dezvoltă Organele, pentru că le măreşte capacitatea de Acumulare. Sufleteşte, paradoxal, este Dăruirea
de Sine cea care Lărgeşte pe Celălalt şi tu te Lărgeşti în
Iubirea Lărgită a Celuilalt. De aceea, Sufletul nu poate trăi
fără comunicare şi Dragoste. Hrana Sufletului este IubireaDăruirea, care Hrăneşte pe Cineva şi Cineva îţi Hrăneşte
iubirea ta. Sufleteşte, Acumulativul nu este în tine însuţi,
ci în Celălalt şi tu Însuţi te Acumulezi în Celălalt.
De fapt, aici este şi Taina Hrănirii, de a Acumula ceva,
dar ceva care este propriu ţie, pe care îl Dăruieşti şi
totodată ai nevoie de el. Hrana este Bunul Comun din care
te Hrăneşti, ca apoi să-l Redăruieşti. De aceea, Hrana
Adevărată nu se pierde, nu se consumă, se Împărtăşeşte
reciproc, dintr-un Bun ce nu se distruge niciodată. Zgârcenia şi egoismul sunt negativizarea Hranei Harice. Omorârea este distrugerea hranei harice.
Harul este Dar şi Darul este Hrana Vie a Vieţii. Ca să te
Hrăneşti înseamnă să Primeşti Daruri, pe care la rândul
tău trebuie să le Redăruieşti, tot ca Daruri. Cine nu
Dăruieşte din cele ce a primit, nu va mai primi. Cine
omoară Darurile Vieţii nu merită să trăiască. De aceea,
Alimentaţia noastră nu trebuie să fie consum propriu, ci
Primire şi Dăruire în egalitate, tocmai Taina Împărtăşirii.
Doar în această Taină vă veţi vindeca de bolile voastre. De
aceea, creştinul nu mănâncă singur, ci Dăruieşte din ale
sale şi celorlalţi.
Obişnuiţi-vă ca din Alimentele pe care le folosiţi să
Dăruiţi ca Ofrandă şi altcuiva, chiar unui animal. Este
Gestul Haric al terapiei bolilor de Suflet. Împărtăşirea este
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Dăruire şi Ofrandă. Şi cine nu se împărtăşeşte nu va avea
Viaţa întru el, Zice Domnul Hristos (Ioan 6, 53).
Pâinea este Chipul Haric al Împărtăşirii. Pâinea Harică
este Medicamentul Minune al Medicinii noastre Isihaste.
În Euharistia Hristică Pâinea se Face Îndumnezeire,
Viaţa Veşnică.
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Cerealele, între Sacru şi Medicină
Tatăl nostru, Care eşti în Ceruri,
Pâinea noastră cea de toate Zilele,
Dă-ne-o nouă Astăzi.

De ce atâta „gălăgie” în privinţa „mâncării”?...
Omul este în esenţă de Natură Spirituală, iar partea
materială trebuie să fie sub „stăpânirea” Spiritului. Unii se
laudă că, pentru ei, „totul este dincolo de materie” şi pot s-o
„reducă la minimum”. Sunt şi asceţi mistici Creştini care
vorbesc de „Sufletul Înduhovnicit”, ce s-a ridicat „deasupra a
tot ce este trupesc”. Noi, însă, „cei de jos”, ne smerim şi ne
zbatem în „nevoile trupului”, jinduind la „cele de Sus”, cu o
„nădejde de miracol” doar.
Omul a căzut în păcat prin „trup” şi cu trupul trebuie să
„pătimească”. Şi Sfinţii au trecut prin „spinii trupului”, iar
noi, cei mici, îi purtăm necontenit. „Durerea trupului” adesea
este mare şi aşa se caută o „alinare”, pe care cei „milostivi” ne-o
dăruiesc. Dacă „Viaţa” este Bucurie, „moartea” este „suferinţă”.
Dumnmezeu a Creat doar Viaţa, iar „moartea” şi-a „adăugat-o”
Creaţia, ce se face „contrară” Creatorului. Dumnezeu, însă, nu
poate „suferi” durerea şi aşa chiar El îl „învaţă” pe Om” cum să
iasă din ea.
„Ştiinţa Medicinii” este alături de „Preoţie”. Preoţia coboară
pe Dummezeu în Lume şi Medicină „redă” lui Dumnezeu
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Lumea. Viaţa este „Sănătate” şi Sănătatea este Chipul Vieţii
Create de Dumnezeu. Noi încercăm o „redescoperire” a „Tainei
Sănătăţii”. Pentru noi, Oamenii de rând, „trupul” este „Chipul
Sănătăţii”, iar pentru cei „deosebiţi”, într-adevăr, este „Sufletul”.
Pe noi ne „copleşeşte” trupul, iar cei Spirituali pot fi „liberi şi
peste trup”. Să fim priviţi cu „îngăduinţă”, şi mai ales cu
„Dragostea alinării suferinţei”.
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Cerealele, între Sacru şi Medicină
Sănătatea Omului este în
Taina Chipului său, ca Menirea
Umanizării Naturii, pentru
Întruparea Divinului.

Parabola Jertfei lui Cain şi Abel
...pentru că ai mâncat din care ţi-am poruncit să nu mănânci...
cu osteneală să te hrăneşti... te vei hrăni cu iarba câmpului...
întru sudoarea feţei tele îţi vei mânca „Pâinea” ta... (Facere 3,
17-19).
...Eva a născut pe Cain... apoi a mai născut pe Abel, fratele
lui... Abel a fost păstor de Oi, iar Cain „lucrător de pământ”...
(Facere 4, 1-2).
...Cain a adus Jertfă lui Dumnezeu din „Roadele pământului”
şi a dus şi Abel din cele „întâi născute” ale Oilor sale şi din
grăsimea lor (lapte, unt, brânză)... şi a căutat Domnul spre Abel
şi spre „Darurile” lui, iar spre Cain şi darurile sale nu a căutat...
(Facere 4, 3-40).
Din relatările biblice se deduce clar că primii Oameni
erau „lucrători de pământ” şi hrana lor era „iarba câmpului”
şi „Pâinea” sudorii feţei. Se zice că la izgonirea lui Adam
din Rai Dumnezeu îi dă o „Frunză din Pomul Vieţii”, pe
care s-o planteze; din ea a crescut „Sămânţa primelor
Cereale”, din care s-a făcut primul „Chip al Pâinii”. Când
Adam duce un „snop de grâu”, Eva alege Seminţele, le
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macină între două pietre şi din făina acestora face o cocă,
din care, dospindu-se şi pusă la căldura Soarelui, ieşi zisa
„Pâine”, Taina „Urmei Pomului Vieţii” din Rai. O, ce
„Gust de Taină”!...
Şi Adam şi Eva şi urmaşii nu puteau mânca „verdeţurile
câmpului” decât cu Pâine. Fără aceasta, nici o mâncare nu
avea „putere de viaţă”. Şi „Memoria” acestei Taine se
întipări pentru totdeauna Omului. „Viaţa” este în „Originea
Pomului Vieţii”, Chipul Tainei lui Dumnezeu. Câmpul era
foarte mănos şi doar „Seminţele de Cereale” trebuiau să
fie semănate anual. Începuse să crească şi de la sine, că
Adam nu strângea tot ce semăna. După naşterea lui Abel,
începu şi o „prietenie” cu „animalele”, că Abel tare mult le
iubea, mai ales Oile, ce creşteau libere, ieşite şi ele din
Grădina Raiului. Aşa Omul deveni şi „Păstor de animale”.
Adam „plângea” tot mai mult „păcatul” său; Eva era
tăcută; Cain era morăcănos; Abel era mai vesel, cântând cu
Oile sale „Bucuria” Vieţii.
Micuţul Abel face şi primul Altar Domnului, ca o
„Inspiraţie de Sus”. În câmpul din apropierea casei unde
stăteau, Abel ridică o „moviluţă”, pe care punea flori şi
chema pe Domnul.
– Doamne, Tatăl meu, Adam, te-a pierdut, dar Vino la
mine, Copilul său... eu n-am să te mai supăr...
Se zice că, într-o zi, un Mieluţ se urcă pe acest Altar, şi
dintr-o dată se coborî o Strălumină ce întrecea Lumina
Soarelui, în care Mielul se mistui... Abel înţelese că
Domnul l-a luat la Cer...
„Doamne, zise Abel, în fiecare Zi am să-Ţi aduc pe cel
mai frumos Miel, pe care Tu să-l iei la Cer... Să fie cu
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acesta şi Închinarea şi Ruga mea”... Aşa apăru prima
„Jertfă adusă Domnului”.
Abel era tot mai Vesel şi Oile sale se înmulţeau şi mai
mult. Seara se întorcea de la câmp cu braţele pline de
verdeţuri pentru mâncare. Cain aducea şi el Cerealele,
pentru Pâine. Cain, văzând Jertfa lui Abel, făcu şi el Altar
Domnului, pe care puse „snopi de Cerale”... Dar nu se
„mistuiau” de Strălumină, ca la Altarul lui Abel. Odată,
Abel culese el nişte Spice mari, din care rugă pe Mama sa,
Eva, să facă o „Pâine”, pe care s-o pună pe Altar... şi
minunat, se „mistuia” ca şi Mieii săi... Cain, însă, nu făcea
Pâine şi aşa „snopii” săi nu erau primiţi la Cer de Domnul.
Abel vorbea adesea cu fratele său, Cain...
– Chipul Pâinii este Prefacerea Pământului în Focul
Divin. Mieluţii mei, au şi ei un Chip de Taină, de sunt
„Primiţi la Cer”... Chipul Pâinii, Memoria Pomului Vieţii
din Rai este direct Chipul Omului. Mieluţii mei sunt
„Chipul Naturii”. Omul este şi Natură-ţărâna pământului
şi Chip după Chipul lui Dumnezeu. Viaţa Naturii este
Taina Chipului Mielului. Viaţa Omului este Taina Chipului
Pomului Vieţii Divine...
Dar Cain privea cu mare pizmă pe fratele său şi îşi puse
în minte chiar să-l omoare...
Cain nu a înţeles că Viaţa este Dar Divin şi Omul nu
poate fi doar ca „Viaţa Naturii”. Omul are şi Memoria
Naturii şi Memoria Chipului Divin şi doar în Unire este
Omul Întreg.
Omul doar cu cele „două Memorii” poate avea „Viaţă”.
Despărţirea acestora, sau uciderea uneia, va aduce boala şi
moartea, cum s-a şi produs. Omul, la început, era Cerealier
şi vegetarian-fructivor. După uciderea lui Abel, prima
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„vărsare de sânge”, se zice că însuşi Cain preia Oile lui
Abel, pe care nu le mai aduce Jertfă Domnului, ci le tăia şi
le mânca, el şi urmaşii lui. Aşa, Omul a devenit şi carnivor.
Se zice că după „înnebunirea” lui Cain, care făcu „boala
psihică a fricii uciderii”, urmaşii săi s-au axat mai mult
pe „păstoritul animalelor”, depărtându-se de „lucrarea
pământului”. Şi în locul Pâinii şi legumelor începu
mâncarea mai mult a „cărnii”. Cu timpul, animalele se
împuţinară şi aşa apăru şi zisa „vânătoare”... Omul se
înstrăina tot mai mult de Chipul său Original.
Omul, din Chipul său de „Supra-Creaţie”, devine „Omul
naturii” şi, mai mult, al unei „naturi ucise”. Omul îşi pierde
tot mai mult „Chipul Uman” şi se confundă cu Natura.
Chipul Omului este după „Chipul lui Dumnezeu”, dincolo
de Natură. Aşa, Omul se înstrăinează şi de Dumnezeu şi se
„profanează” până la „omul semianimal-semivegetal”.
Iată căutarea Medicinii noastre: „Rememorarea Chipului
Omului”, în care este şi „Originea Sănătăţii Omului”.

Rememorarea Chipului Omului
Omul nu este Natură, ci „Supracreaţie-supranatură”.
Biblic, Omul este la sfârşitul celor „Şase Zile ale Creaţiei”.
Dumnezeu ia din „ţărâna pământului” (memoria şi
substanţa Naturii) şi Suflă Chipul Omului, după Chipul şi
Asemănarea Sa (Facere 1, 26). Omul este o „Unire a Naturii
cu Chipul Divin”, într-o transpunere creativă. Omul este
„Divinizarea Umanizată a Naturii”. Prin Creaţiile Naturii,
Dumnezeu îşi transpune Actele Sale Creative, în care îşi
revarsă aşa zisa „Supragândire”. Natura este „Acţiune
Divină” în substanţialitate de creaţie.
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În Natură, Supraacţiunea Divină se transpune ca
„mişcare, configurare, legi, principii, forme vitale, energetice şi materiale”. Deşi Natura are în sine „Mâna directă a
lui Dumnezeu”, ca desfăşurare are propria ei manifestare.
Natura nu este însăşi „manifestarea” Divinului, ci Crearea
unei „existenţialităţi” înzestrată cu proprie manifestare,
care are în sine „Ordinea Acţiunilor Divine” ce au Creat-o.
Nu se confundă „Actele Divine” (ce vin de dincolo şi sunt
supranaturale) cu însăşi manifestarea proprie a Naturii.
Natura este pe „baza” Actelor Divine, dar ca „manifestare
de substanţialitate” de Natură creată. Dumnezeu Creează
„fiinţialitatea Naturii” şi apoi Însuşi El, dincolo de Natură,
„Participă” la manifestarea proprie a Naturii. La antici,
Divinul nu este totodată Creatorul Naturii şi Participatorul
la manifestarea Naturii, ci doar ca „participare-iluzie”. Biblic,
Dumnezeu Creează „Lumea Naturii” şi apoi „Priveşte” cum
aceasta se „manifestă pe sine” (chiar dacă manifestările
sunt pe Principii Divine).
Apoi Dumnezeu Creează pe Om, care să facă o „Personalizare a Naturii”, adică să „Răspundă şi pe principii
proprii de creaţie”. Prin (şi în) Om, se „dublează structurile Naturii”. În Natură este doar o „structură creată pe
principiile Divine”. În Chipul Omului, această „structură
de Natură” mai are şi capacitatea de a Suprastructura
Natura cu un „Răspuns direct de Creaţie”. Natura nu are
„proprie gândire”, ci Însăşi Supragândirea Divină. Prin (şi
în) Om, Natura se dublează şi cu o „Gândire directă de
Creaţie”, care este un „Răspuns Personalizat al Unirii
Creaţiei cu Divinul”. În Natură nu este Unirea Creaţiei cu
Divinul, ci doar transpunerea Actelor Divine în Creativitate. Prin Om, Natura se poate „Întoarce” şi ea cu propriile
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Acte spre Divinitate. Natura este impersonală şi prin Om
se Personalizează. De aici, Chipul Omului ca „Personalizarea Naturii”.
Dar Omul în sine nu are Personalizare, ci doar prin
Chipul Divin, care este „Personalizarea în Sine”. Chipul
Personal al Omului este doar ca „transpunerea Chipului
Divin” şi într-un Chip de Creaţie. Fără Divinitate, Chipul
Personal al Omului dispare şi Omul rămâne tot o
„structură de Natură”. Omul este, astfel, Supracreaţie,
Suprastructură, „Personalizare de Creaţie”.
Iată viziunea biblic-creştină a Antropologiei. Omul este
„Natură şi Divin în Unire prin Chipul Personal de Om”.
Prin Om, Dumnezeu Participă la „Răspunsul Naturii” şi
totodată la „Răspunsul Omului”. Atenţie la această „dublă
Participare-Răspuns”.
Omul face „Umanizarea Naturii” şi mai face şi un
„Suprarăspuns” al acestei Umanizări. Omul „împropriază
Natura” în Chipul Omului (Umanizarea) şi apoi, prin
această împropriere, face „Suprarăspunsul faţă de Divinitate”. Omul prin Umanizare „Răspunde Naturii”, totodată
„întoarce” Natura spre Divinitate şi în aceste Uniri se face
Integralizarea Omului, ca „Divino-creaţie şi creaţio-Divin”.
Omul, dacă nu este Personalizare de Natură (Umanizarea
Naturii) şi dacă nu este „Răspuns de Personalizare de
Om”, nu mai este „Chipul Integral de Om”.
Anticii au căutat mult o găsire a „structurii fiinţiale” a
Omului. Păcatul a adus rupturi în aceasta şi mai mult, a
adăugat „anti-structurile”. Aşa, Omul este văzut ca „simplă
natură în supramanifestare”, de unde zisele „planuri
structurale” ale Naturii şi ale Omului. Viziunea antică este
„naturalistă”, Omul ca Divin ce se „structurează în Natură”.
Aşa, Omul este în „afară Natură şi în sine Divinitate”.
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Biblic-Creştin este altfel. Omul este „SupranaturăSuprastructură-Chip Divin” şi „Personalizare de structură
de Natură” şi, mai mult, „Suprapersonalizare, Unire
Divino-creaţie şi creaţio-Divin”.
După concepţia antică, Omul este „trup-natură” ca
„structurare-principii spirituale Divine”, cu liantul „suflet”,
ca „nous-minte-spirit Divin”, ca materie-soma-trup şi ca
suflet-vital. Sufletul capătă „încărcătura” atât a Spiritualităţii Divine, cât şi a materialităţii Naturii. Divinul este
căutat, astfel, dincolo şi de Suflet şi de materie. Aşa,
„Sufletul spiritualizat” este cel „raţional” şi „sufletul
trupesc este iraţional”. Sufletul ar deveni „nemuritor” prin
„Spiritualizare” şi „muritor” prin „materializare”. De unde
zisele „planuri-capacităţi” ale Sufletului, ca „gândire,
simţire, acţiune-voinţă”.
Unii au mers şi mai departe cu această „structură
naturalistă” a cunoaşterii lumii şi Omului, ca zise „planuri
ale Spiritului”, ca „planuri ale vitalului” şi „planuri ale
materialităţii” (cum sunt planurile oculte magice şi, mai
nou, zis ştiinţifice, ca plan cauzal-divin, plan mental, plan
astral-sufletesc, plan vital-eteric, plan material-trupesc şi,
mai mult, ca centre psiho-fizice ale acestora, în configuraţiile cosmice ale naturii şi ale Omului).
Creştinismul a preluat anumite elemente din acestea,
dar viziunea este cu totul alta. Biblic, Natura-cosmosul nu
este în „structuri-planuri”, ci în „Forme Create pe Unica
Suprastructură a Actelor Divine”. Divinul nu „evoluează,
nu se structurează prin manifestările de planuri naturaliste”.
Cosmosul-Natura este doar ca „Forme Create pe Supramodelul Divin”, iar „structurile Formelor Create” nu sunt
manifestare Divină, ci „manifestare de creaţie”. „Manifes381

tarea Divină” este doar în „Formele directe şi deodată
Create”. Formele Create nu sunt pe „planuri evolutive”, ci
în „diversitate creativă”. Nu există „Forme de la simplu la
compus”, ci „Forme integrale şi egale”, în „diversitate de
transpunere” şi niciodată o Formă nu se poate transforma
în altă Formă, ci se pot Uni neamestecat. Formele Create
au, apoi, „structuri proprii de Forme”, ce nu se confundă
cu diversitatea Formelor. Păcatul „rupe” Formele şi face
fărâmiţarea structurilor, care îşi „caută rememorarea
Formelor”.
Viziunea anticilor este o „restructurare a memoriilor ceşi caută Formele Create”. De aici, „manifestarea inversă ca
evoluţie şi devenire”, care, în fond, nu există, ci este
„accidentul păcatului”. Viziunea Creştină-biblică este a
„Formelor indestructibile” şi a „structurilor de Formă”, ce
nu se confundă şi nu se amestecă.
De aici, Omul este Supraformă a Chipului Divin, este
Formă-Persoană-Om şi structură de Umanizarea Naturii.
Păcatul îl rupe de Supraformă, îl desparte de Personalizare-Chip de Om şi-l îngroapă în structurile Naturii,
care în Om, la rândul lor, se anormalizează-negativizează.
Omul din Supranatură şi din Personalizare se „naturizează” şi se face „anti-divin, anti-personalizare, antinatură”. De aici, viziunea creştin-filocalică, Omul ca SufletPersoană, trup-natură şi Duh-Pecetea Divină. Omul este
„dihotomie Suflet şi trup”, cu Pecetea Duhului-Chipului
Dumnezeiesc. Duhul Dumnezeiesc este şi în afară şi în
lăuntru deodată. Sufletul nostru fără Lumina Duhului este
orb şi trupul este doar natură moartă. Fără Pecetea Divină,
noi ne pierdem Personalizarea-Chipul Uman, şi aşa nu mai
facem Umanizarea-Personalizarea Naturii trupului, de
unde degradarea psihică şi fizică, boala şi moartea.
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Facem această lungă introducere în Medicina noastră
Isihastă, ca să-i dăm Chipul de Medicină Creştină. Şi ca să
ne întoarcem la subiectul nostru, Rememorarea Chipului
Omului este şi „Salvarea” sa. De aici, terapeutica noastră,
ca Sacroterapie (reîndivinizarea), Psihoterapie (repersonalizarea) şi Dietoterapie (renaturizarea). Fără această integralizare, orice tratament este insuficient şi fără rezultatele
aşteptate.
Unii încep direct de la Sacroterapie, alţii de la Psihoterapie, alţii de la Dietoterapie. Relatarea noastră este şi ea
în specificul Dietoterapiei, dar cu atenţia pe Integralizarea
cu celelalte. Omul a păcătuit prin „mâncare” şi stricăciunea începe de la trup spre Suflet. Anticii zic că răul
începe de la Spirit. Diavolii cad de la Spirit, dar Omul cade
de la trup. Omul are ambele căderi, dar ordinea este
specific umană.
Memoriile păcatului sunt la Om deodată şi în Suflet şi
în trup, că Omul are păcatul Persoanei şi „păcatul
Naturii”. Natura se strică prin Om, nu prin diavoli. Aici se
încurcă anticii. Natura nu este „transformată de Spirit”, ci
prin Personalizare-Umanizare. Spiritul fără Personalizare
se face „distrugător de Natură” şi „Rememorarea Personalizării de către Spirit” este „transformarea Naturii”.
Omul nu poate transforma Natura prin „Spiritul purdirect”, că aceasta este doar Act Divin. Omul prin Chipul
de Om-Persoană poate Acţiona normal pe Natură, altfel o
distruge şi o strică. De aceea, nici Îngerii-Spiritele nu pot
acţiona pe Natură, ci doar ca distrugere-negativizare.
De aceea, biblic-creştin, Acţiunea pe Natură nu o pot
face decât Divinul şi Omul. Spiritele pot doar Participa la
Acţiunea Divină şi a Omului pe Natură. Biblic, astfel, nu
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se admit Spirite-zei ca intermediari între Divin şi Natură şi
între Natură şi Om. Spiritele pot „ajuta” pe Om să facă
doar „Repersonalizarea”, dar niciodată Acţiunea pe Natură,
care este „Monopolul strict al Divinului”.
La fel, Personalizarea Omului tot prin Divin poate Acţiona
pozitiv pe Natură, altfel o degradează (vezi Ecce Homo).
Concepţia spiritistă şi naturalistă este de factură păgânăantică. Spiritismul nu poate „suferi” Formele, de aceea
Spiritul este doar pe planul „structurilor” de Formă. Anticii
văd „Formele” ca „trupuri şi pierderea spiritualităţii”.
Creştinismul vine cu viziunea „Formelor Indestructibile”, care nu se pierd de „structuri” şi nici de Spirit. În
Creştinism, Spiritul se face „Duh”, care „Întâlneşte Spiritul
cu trupul-materia”, în Lumina de Duh, în care Trupul
poate Vedea Spiritul şi Spiritul poate Participa necontrar
la Trup. Biblic, Natura nu este „Spirit întrupat”, ci este
„Natură coexistentă” cu Spiritul şi Unirea lor face
„Personalizarea” atât a Naturii, cât şi a Spiritului.
Anticii văd „Personalizarea” ca un efect al „întrupăriidespiritualizării”, pe când în viziunea creştină „Personalizarea” este „Supraforma” şi a Spiritului şi a Naturii, în
Unitate. Dumnezeul biblic nu este „Spirit”, ci este „Persoană-Duh”, care Acţionează egal şi necontrar, atât ca Spirit,
cât şi ca materialitate. Iată de ce noi, ca Medicină Isihastă,
insistăm cu atâta perseverenţă pe Umanizarea Naturii, adică
Rememorarea Chipului Omului, ca baza Sănătăţii.
Omul nu este Om prin „mâncarea naturii”, ci prin
„Mâncarea Divină”. Mâncarea Chipului Omului este Taina
Chipului Pâinii, iar mâncarea pământului este a Naturii. De
aici, „Cerealele” nu sunt „rodul pământului”, ci Chipul
Pomului Vieţii Divine ce se însămânţează în Pământ.
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Reţete
Medicina înseamnă, în primul rând, „tratarea bolii”.
Omul este „moştenire de memorial de Natură”, prin
Naşterea sa trupească; este „moştenire de Umanizare”,
prin Naşterea sa din Părinţi; este „Supramemorie de
Persoană-Suflet Creat de Dumnezeu” la zămislirea sa, ca
Persoană proprie. Aceste „Trei Memorialuri” se Unesc în
Integralitatea propriei Fiinţialităţi. Datorită păcatului,
omul are şi „memorii negative de natură stricată”; are şi
„memorii psihice negative de la rudeniile Părinţilor”; are
şi „Supramemoriile Darurilor Divine”, prin care Dumnezeu
ajută pe Om să-şi refacă Chipul, ce înseamnă „Mântuirea”.
De aici, aşa-zisele „Reţete” ale Medicinii noastre Isihaste
(vezi Reţetele pentru cei grav bolnavi).
Mulţi nu pot deosebi alegerile şi selectările.
Iată câteva repere de „Reţete” cu Cereale. Ne adresăm
în special celor bolnavi şi care vor să prevină boala.
1. Câteva boabe de Grâu (sau de orez, sau de secară, de
porumb, etc.) 3-6-10, spălate şi mestecate bine în gură până
se topesc. Vor părea fără gust, sau amare, sau respingătoare. Este „începutul” Rememorării Hranei cu Cereale.
Veţi redescoperi, cu timpul, „Savoarea de Rai”, pe care o
are Chipul Cerealier. Ostaşii romani mâncau Grâu în lungile lor marşuri; pustnicii mâncau diferite Cereale şi trăiau
ani mulţi.
2. Cerealele zdrobite (doar câte un sortiment), şi mâncate
încet, până se topesc. Poate fi o „masă” cu acestea, de
dimineaţă sau seară.
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3. Cereale pudră
Un sortiment din cereala cea mai agreabilă, măcinată
foarte fin, ca o pudră, înmuindu-se cu vârful limbii,
mâncându-se foarte încet şi cu pauze. Să se simtă „gustul
propriu de cereală”. Nu vă speriaţi că vi se pare amară, că
vă ustură gura... insistaţi, până se recapătă „toleranţa”.
Dacă vă produce sete, udaţi doar gura cu apă, sau mâncaţi
o boabă de strugure, sau o muşcătură de măr.
4. Pudră de cereale cu seminţe uleioase
Adăugaţi la pudra respectivă şi câteva seminţe de
dovleac, migdale, nuci, etc., tot măcinate. Uleiul seminţelor atenuează intoleranţa.
Nu mâncaţi o cantitate mare, cel mult o linguriţă la
început, care, însă, va avea un efect major.
5. Apa limpede de cereale zdrobite
Un sortiment de cereală, măcinată, peste care se pune
treisferturi Apă, şi se lasă trei ore, după care se scurge
„apa limpede”, şi se repune altă apă, ce se scurge din oră
în oră, ca să nu se acrească. Se repetă de câteva ori. Partea
lăptoasă şi grosieră se foloseşte la salatele de la prânz sau
seara. Apa de cereale este foarte valoroasă, că are mulţi
fermenţi, vitamine, cu rol terapeutic direct. Se poate folosi
şi la diluarea fructelor de sezon, ca suc, ca şi la supele de la
prânz. Se foloseşte în special Dimineaţa, ca hidratare şi
dezintoxicare.
Folosiţi din plin apa limpede de orez, orz şi mei, că este
foarte curăţitoare şi hrănitoare. Nu vă speriaţi dacă apar
„gaze”. Cerealele crude scot „gazele”, care, altfel, se absorb
în sânge şi-l intoxică. Adăugaţi puţin chimen, sau cimbru.
6. Apa limpede de cereale cu fructe de sezon
De obicei, cei bolnavi suportă greu fructele. Zdrobiţi
aceste fructe în apa de cereale, ca un suc şi vor deveni
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tolerabile. Evitaţi portocalele, mandarinele, bananele; lămâia
şi grepfrutul sunt mai tolerate. Nu mai adăugaţi îndulciri
concentrate, şi folosiţi doar pe cele din Fructele respective.
7. Apa limpede de cereale cu castane comestibile
Trei-patru castane se rad, dacă sunt proaspete, sau se
fac făină, dacă sunt uscate, se pune apa de cereale şi se
lasă să se limpezească. Se foloseşte tot apa limpede. Partea
lăptoasă şi grosieră se foloseşte la salate. Castanele, deşi
puţine, au mare putere de hrănire. Pot folosi şi diabeticii,
că sunt în cantitate mică.
8. Apa limpede de Cereale cu Soia
O cereală mai agreabilă, mai indicat meiul, orezul,
porumbul, sau orzul, că nu au gluten (la care bolnavii sunt
alergici), 2-3 linguri şi cu adaos de 5-10 boabe de Soia
(care, după un timp, pot ajunge la 20-30). Se macină cu
râşniţa cât mai fin, se pune Apă treisferturi şi după şase
ore se scurge într-o cană Apa Limpede, în care sunt
elementele cele mai hrănitoare. Se mai pune altă Apă şi
din oră în oră se scurge lichidul limpede. Apa de cereale
cu soia se foloseşte ca şi precedentele. Soia este leguminoasa cea mai de valoare, că are toate proteinele esenţiale,
care lipsesc la celelalte şi bolnavii ce nu pot folosi lactatele
au tocmai carenţă de acestea. Din soia se face „lapte, unt şi
chiar brânză”. Are un gust cam neplăcut, dar vă veţi obişnui.
Atenţie, că soia crudă are o anume toxicitate, de aceea
doar înmuiată, dospită sau uşor fiartă este acccesibilă.
Dacă încolţeşte, să se reusuce apoi de jumătate.
9. Apa limpede de cereale cu linte, sau năut, sau bob
La fel ca la (8).
10. Apa limpede de cereale cu seminţe uleioase (nuci,
migdale, dovleac, floarea soarelui, alune, ce trebuiesc
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înmuiate înainte câteva ore, ca să se desfacă şi să se
atenueze amăreala uscării). Ca la precedentele.
11. Apa de cereale cu soia, sau cu alte leguminoase, sau
cu seminţe, cu mere rase, pentru fructe de sezon.
Mulţi bolnavi sunt foarte sensibili la fructele crude.
Mărul de mijloc, nici prea dulce, nici acru, este cel mai bun
neutralizant al acidităţii celorlalte fructe. Apa limpede din
cerealele respective se pune peste 1-2 mere rase, plus
fructul de sezon în cantitate mică (5-10 struguri; sau 1-2
piersici; sau 1-2 caise; sau o lingură de zmeură, sau de afine,
de cireşe, etc. Sucul acesta este pentru toţi. Cei debili
digestiv beau doar partea lichidă; cei mai tari pot folosi tot
conţinutul. Copiii mici pot folosi partea lichidă.
Obişnuiţi-vă ca „lichidul să-l mâncaţi” şi „ce este gros
să beţi”. Aşa, beţi şi mâncaţi încet, ţineţi 30 secunde în
gură mestecând şi apoi înghiţiţi. Digestia este la bolnavi
mai mult de jumătate în gură.
12. Apa de cereale cu pudră de ceaiuri medicinale
Adăugaţi la apa de cereale ceaiuri măcinate fin, după
indicaţiile respective. Se pot folosi şi tincturile şi extractele.
Atenţie, apa de cereale să nu fie în acrire sau fermentare, că este nocivă bolnavilor. Nu folosiţi „borşurile
fermentate”. Orice „fermentaţie activă” amplifică boala.
Feriţi-vă de drojdii şi de iaurt, lapte bătut şi tot ce este în
fermentaţie activă. La fel, de apa gazoasă sau acidulată
sau oţeţită. La fel, tot ce este „acru activ”. Lămâia şi
grepfruturile au, însă, o „aciditate alcanizantă” (dar în
cantitate mică); evitaţi portocalele, mandarinele, bananele.
Acriţi cu „acrituri uscate neactive”.
Atenţie la „solanacee”, adică la cartofi, ardei, vinete,
roşii, că sunt foarte „alergice” pentru cei mai mulţi. Mâncaţi
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din acestea foarte rar şi de ocazie şi în cantităţi infime.
Boala cere o mare „selectare”. Evitându-le, veţi observa că
puteţi suporta tot mai mult cerealele, ceea ce înseamnă o
mare şansă pentru însănătoşire.
13. Acrituri uscate neactive
Struguri necopţi, acri, zdrobiţi şi amestecaţi cu mălai de
porumb (sau alte cereale zdrobite cât mai mare, la folosire
remăcinându-se cât mai fin) şi uscaţi bine la soare sau la
căldură (care să nu treacă de 30-40 grade). Măceşe curăţate
de seminţe şi de solzişori, ţinute în zeamă de lămâie o zi şi
tot cu Mălai bine amestecate şi puse la uscat. Mălai cu
zarzăre, la fel. Prune verzi, la fel. Frunze de viţă primăvara, la fel. Mere acre, la fel. Afine, la fel. Puneţi la borcane
astfel de „acrituri” şi folosiţi-le remăcinate şi înmuiate cu
puţin timp înainte. Mai la îndemână este „zeama de
lămâie cu mălai” şi uscată. Cea mai valoroasă este cu
măceşe. Daţi mare importanţă acestui fapt. Adăugaţi şi un
condiment, sau mai multe, pătrunjel, ţelină, seminţe şi
mărar, cimbru, sau urzici, sau păpădie, salată, ceapă, usturoi,
praz, măcriş, etc. Faceţi, astfel, o „acritură multiformă”.
O acritură neactivă proaspătă poate fi din: muştar
boabe măcinate, cu usturoi, hrean ras, o verdeaţă, şi cu
puţină pudră de orez; se fac toate ca o pastă şi se foloseşte
după necesar. Se pune în borcan şi se consumă repede, că
altfel mucegăieşte. Atenţie la cereale, să nu fie prea vechi
şi mucegăite. Faceţi proba, de încolţesc sunt bune, de nu,
evitaţi-le.
Faceţi Cure săptămânale cu un anume sortiment, ca să
căpătaţi obişnuinţă la tolerarea cerealelor. Cura cu apa de
orez, de orz, de mei, sunt cele mai de valoare, că dezintoxică Sângele. Curele de sezon, cu Fructe de sezon, la fel,
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sunt de mare importanţă. Cura cu struguri şi cea cu castane
comestibile sunt cele mai indicate. Diabeticii pot folosi
cantităţi foarte mici, dar nu „prima apă” (în care se dizolvă
dulceaţa cea mai multă), ci a doua şi a treia. Zdrobiţi struguri de jumătate şi puneţi apa de cereale, pe care diabeticii
s-o dea la o parte şi să folosească doar „seria a doua”. La
fel, prima apă de pe castanele rase să nu se folosească.
Nu renunţaţi la „apa simplă”. Beţi adesea înghiţituri de
apă, aceasta fiind cea mai dizolvantă şi curăţitoare.
Îmbinaţi apa de cereale cu fructe care nu vă irită. Mărul
de mijloc (nici acru, nici prea dulce), ras, neutralizează cel
mai bine iritarea produsă de unele fructe, ce au mare
valoare şi pe care trebuie să le folosiţi. Apa de cereale cu
măr ras şi fructul respectiv devin tolerabile.
14. Cereale încolţite şi reuscate
Cerealele, ca să fie digestibile, trebuie „desfăcute” structural şi memorial. Înmuierea în Apă, dospirea şi fierberea
fac aceasta. Încolţirea nu este propriu zis o „desfacere”, ci o
„supravitalizare de autoregenerare”. Această „supravitalizare” nu este în „dăruire”, ci în „autoconsum”. Pentru
„altcineva” (decât planta respectivă) este toxică, fiind în
„autoapărare şi respingere”. Aşa, cerealele încolţite au zise
vitamine şi elemente hrănitoare, dar „negative şi distructive” pe de altă parte. Fiind, totuşi, de mare valoare, după
încolţire se poate face o „reuscare” de jumătate, ca să se
oprească procesul de autoregenerare şi să „adoarmă”
negativitatea. Aceste Cereale încolţite, reuscate şi apoi
măcinate, se pot folosi. La fel, „lăstarii tineri” să nu fie
consumaţi imediat, ci după o zi, să se oprească în ei
„creşterea”, ce nu este accesibilă mâncării.
„Nu ucideţi”, este prima Lege a Hranei Omului.
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Ciclurile Vitale ale Omului
Omul are mai multe „Cicluri” Vitale şi de manifestare.
„Trei trepte” ale procesului de Hrănire:
– mâncare;
– asimilare;
– evacuare.
– 4-12 dimineaţa, evacuarea;
– 12-20, mâncarea;
– 20-4, asimilarea.
Nu dereglaţi acest ciclu, că veţi avea mari tulburări.
Ciclul chimic:
– glucide;
– protide;
– lipide.
– 4-12, hidratare, fructe, nepreparate;
– 12-14, Prânzul cu proteine;
– 14-20, Fructe;
– 20, Cina, amidonoasele-glucidele.
Se fac mari greşeli în aceste Cicluri.
Dimineaţa, nu se mănâncă, ci se beau cât mai multe
lichide, zisul „ceai”. Nenorocirea e că, pe lângă ceai, se
folosesc alimente „mecanice-moarte-intoxicante”. Dimineaţa
este ciclul „evacuării-curăţirii”, în care Organismul se
debarasează de reziduurile nefolositoare. Apa-lichidul
este cel ce dizolvă şi epurează. Apa limpede de cereale, cu
sucul de fructe crude de sezon, sunt indicaţiile Medicinii
noastre Isihaste. Se pot folosi şi fructe, dar să fie crude, nu
fierte. Dimineaţa este „maximumul de vitalizare”. Alimentele fierte, ca şi legumele şi celelalte alimente, au nevoie de
un proces digestiv, în care se „consumă vitalitate”.
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Fructele nu consumă, se absorb rapid şi chiar încarcă
organismul cu vitalitate. Mai ales bolnavii să ţină cont că
„vitalitatea de dimineaţă” este „puterea de tratament”.
Dimineaţa, bolnavii să insiste pe „dezintoxicare” cu
lichide, cu vitamine, cu energii vitale. Dacă se face o
„hrănire vitală dimineaţa”, la prânz se va face o digestie
bună. Nu „năclăiţi” digestivul dimineaţa cu mâncăruri
grele, că vă distrugeţi şi ultima şansă de însănătoşire.
Cei ce muncesc greu şi consumă multă energie, pot
mânca şi dimineaţa o „mâncare preparată”, dar nu mai
devreme de ora 10. Indicat este ca şi la 10 să fie o mâncare
vitală, nu cu multe fierturi şi prăjeli, ci mai mult salate şi
preparate naturale. „Laptele de Cereale” este mult indicat
acum; ca şi lactatele-brânzeturile (dar netrecute prin
fierbere). La ora 14 se mănâncă apoi prânzul propriu-zis,
consistent şi abundent.
Nu amestecaţi Laptele de Cereale cu brânzeturile sau
cu proteicele din seminţe leguminoase. Să fie ori una, ori
alta. Nu amestecaţi proteinele cu amidonoasele-dulciurile.
Folosiţi, eventual, doar un sortiment de „fiertură”. Nu
folosiţi fructele cu nici un aliment, ci doar cu Apa
Limpede de Cereale. Altfel, fructele se mănâncă doar pe
stomacul gol şi după 3 ore de la mâncare.
Sunt „alimente vitale” şi „alimente moarte-mecanice”.
Tot ce este fiert şi stricat pierde vitalitatea. Cele nevitale
consumă „Vitalitatea Organismului”, ca să le „revitalizeze”,
însă la cei bolnavi nu mai este această putere şi aşa se face
o continuă intoxicare. Sunt alimente „vitale nervoase”
(cerealele în general); „vitale motorii” (fructele); şi „vitale
substanţiale” (leguminoasele). Doar toate, în echilibru,
menţin Sănătatea...
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Alegeţi-vă meniuri după propria toleranţă şi după
necesar. Omul, repetăm, este „dublă orientare”, ca
„Natură şi ca Chip de Divinitate”. Cerealele au urmele
„Memorialul Chipului de Divinitate” al Omului; celelalte,
încarcă pe Om cu „memoriile Naturii”. Cei ce neglijează
Cerealele, se vor „naturiza” tot mai mult şi aşa vor avea
boli „psihice” ca Personalitate şi boli organice ca trup.
„Înstrăinarea” de Divinitate produce „bolile psihice” şi
„naturizarea excesivă” produce bolile organice.
Sunt alimente „explozive”, sunt „cumulative” şi „neutre”.
Cerealele nu sunt „explozive”, dar cele fierte şi neintegrale
devin explozive.
Sunt alimente Acide, Alcaline şi noi adăugăm Neutre.
Fructele, deşi par acide, în organism devin alcaline.
Cerealele au echilibru acid-alcalin, cu stricta condiţie să fie
integrale şi netrecute prin foc, altfel devin acide. Legumele
şi verdeţurile sunt mai mult neutre, tot dacă sunt
netrecute prin foc.
Împuţinarea Cereralelor, şi acestea degradate, duce la
degenerarea şi anomaliile „Hranei Omului”. Cei bolnavi,
dacă mai vreţi Sănătate, luaţi aminte, Cerealele sunt „baza”
Hranei. Siliţi-vă să recâştigaţi Hrana din Cereale şi veţi
redescoperi ce înseamnă adevărata mâncare.
Semi-preparate din cereale şi din leguminoase
Cei care cu greu pot trece la o mâncare vitală să înceapă
cu „Semi-preparatele”, atât din cereale, cât şi din leguminoase.
15. Pâinea dietetică semi-preparată
Grâu, măcinat fin, cu puţin mălai, se pune în apă ce
clocoteşte şi se face un „Cir” (ce fierbe rapid). Atenţie, să
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nu fie prea gros. Adăugaţi laptele şi partea grosieră, după
ce aţi decantat Apa Limpede (vezi reţetele 5-12).
Este înlocuirea cea mai bună a pâinii coapte. Este foarte
gustoasă şi digerabilă. Cei care trec la o alimentaţie
dietetică trebuie să renunţe tot mai mult la pâinea coaptă
(foarte acidă) şi s-o înlocuiască cu această pâine dietetică,
ca apoi să se treacă la pâinea necoaptă pustnicească.1
16. Cirul de mălai
Porumb făcut mălai se pune în apă ce clocoteşte, ca pe
griş (mestecându-se mereu să nu se prindă), şi se mai lasă
la fiert câteva minute. Este mămăliga pripită, foarte
dietetică şi uşoară. Mai ales în perioadele de tranzit, acest
cir-mămăligă este cel mai neutru, ce poate fi folosit de toţi,
în loc de pâine; acesta se leagă fără contrarietate cu toate
sortimentele alimentare.
17. Orez fiert la minut
Orezul este de o valoare deosebită; păcat că nu se
găseşte decât decorticat şi degradat de jumătate. De aceea,
noi recomandăm ca la orez să se adauge neapărat „puţin
Grâu măcinat”, să compenseze coaja orezului.
Noi recomandăm măcinarea orezului şi prepararea lui
ca pe cir, în apă clocotită, care fierbe astfel rapid, că
fierberea îndelungată îl degradează şi mai mult. Adăugaţi
laptele şi partea grosieră, după ce aţi decantat Apa
Limpede de pe orezul înmuiat (vezi reţetele 5-12).
O porţie bună şi pe săturate din acest pilaf dietetic este
o mâncare excelentă pentru oricine şi mai ales pentru cei
bolnavi. Atenţie, orezul, fiind un sortiment amidonos, nu
Unii fac un fel de lipii, cocă de făină de grâu şi uşor coaptă pe plită,
dar care sunt tot acide şi indigeste. Cirul gros semifiert rapid este cel
mai indicat, ca „trecere” de la Pâinea coaptă la cea necoaptă.
1
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se amestecă sub nici o formă cu lactatele sau alte proteice.
Este o nenorocire pentru bolnavi orezul cu lapte sau cu
brânză, ca şi macaroanele, ca şi cartofii cu brânzeturi.
Orezul cu puţină miere, cu prune uscate, cu puţine fructe
de sezon, de asemenea se leagă. Să nu se mai mănânce, în
schimb, şi altă mâncare. Orezul cu salate de verdeţuri este
indicat, mai ales cu urzici şi lăptuci, spanac, măcriş. Nu se
asortează cu amidonoasele tari; nu se leagă şi se respinge
cu toate cerealele şi cartofii. Nu se admit două amidonoase
tari, ci doar unul.
Tot în aceste moduri se poate face cirul de alte cereale,
ca hrişcă, ovăz, secară, orz, etc.
18. Cir de cereale cu 10% linte, sau soia, sau năut, sau
fasole, sau mazăre, sau bob, măcinate fin
Adăugaţi Laptele şi partea grosieră, după ce aţi decantat
Apa Limpede, dacă aţi făcut-o din acestea (vezi reţetele 5-12).
Este un preparat foarte consistent, pentru o masă de
Prânz. Se mănâncă alături de o Salată de verdeţuri.
19. Cir de cereale 10% cu 90% linte, sau soia, sau năut,
sau fasole, sau mazăre, sau bob, măcinate fin (câte un
sortiment) Adăugaţi laptele şi partea grosieră, după ce aţi
decantat Apa Limpede, dacă aţi făcut-o din acestea (vezi
reţetele 5-12).
Este „iahnia” semipreparată a mâncăcioşilor.
Insistaţi pe soia şi pe mazăre, că au aminoacizii esenţiali.
Ca cereale, insistaţi pe mei, pe orz, pe ovăz. Zilnic faceţi
Apa Limpede din soia şi mazăre, alternativ, ca şi din cerealele indicate, ca să aveţi şi laptele pentru semipreparate.
Reduceţi tot mai mult pâinea obişnuită coaptă (şi aceasta,
atenţie, să fie fără coaja anorganică).
Cei diabetici, folosiţi soia şi mazărea şi fasolea, 90% şi
10% cereale, şi aşa faceţi cirul (vezi reţeta 19).
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Pâinea Pustnicească, medicamentul-aliment
20. Pâinea Pustnicească, medicamentul-aliment
Să o introduceţi pe neobservate. Se prepară simplu, din
toate Cerealele.
Grâul măcinat în două feluri, mai mare şi foarte fin,
respectiv pentru cei cu digestia tare şi pentru cei mai slabi.
Puteţi măcina pentru mai multe zile, dar pentru cei cu boli
grave, să fie proaspăt. Nu se cerne, se pune puţină Apă
simplă şi se face o cocă tare (atenţie să fie tare) şi se lasă la
dospit cel puţin 7-8 ore, după care se poate folosi. Deci, nu
se coace, nu se fierbe, se lasă complet naturală. Dacă faceţi
pentru mai multe zile, întindeţi coca subţire de un milimetru şi puneţi-o la uscat uşor pe ceva întins, întorcând-o
uneori (atenţie să nu se usuce la temperatură mare,
maximum 30 grade).
Noi mai indicăm să se pună şi puţin mălai de porumb,
că o face mai sfărâmicioasă şi mai digestibilă.
Pentru cei diabetici este indicat să se pună puţin grâu şi
mai mult orz, mei. Se poate adăuga şi puţin orez, că o face
mai suportabilă. Cei care nu au dinţi buni, după uscare să
o remacine cât se foloseşte, şi să o facă pesmet, sau să o
înmoaie înainte în puţină apă. Pâinea Pustnicească nu se
dospeşte decât puţin, ca să se folosească direct (că de se
acreşte prea tare, nu se mai poate mânca simplă).
Începeţi serios Tratamentul. Cei bolnavi să înceapă cu
seriozitate o Alimentaţie care să refacă Sănătatea GastroIntestinală. Unii mănâncă prea mult şi alimente îmbolnăvitoare, alţii mănâncă insuficient şi tot alimente stricate. Şi
unii şi alţii trebuie să treacă urgent pe o Alimentaţie
Sănătoasă şi strict selectivă.
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Să se pună accent pe Cereale şi zarzavaturi. Dar, încă o
dată menţionăm, Cerealele sunt baza. Peste 50% să fie
Cereale. Mai mult, Cerealele să fie tot mai naturale, că
acestea, fiind prea amidonoase, pot de asemenea înfunda
digestivul şi pot întreţine o infecţie intestinală. Cerealele
fierte sunt acide-vătămătoare, pe când cele crude sunt
neutre-alcaline constructive. Iată de ce noi indicăm
„Pâinea semi-preparată”, ca început, şi să se treacă apoi la
cea necoaptă-pustnicească (cum o numim noi).
Toată stricăciunea bolilor noastre este în „burtă” şi de
aceea, la moarte, putreziciunea începe de aici.
Cine are grija curăţirii permanente a Intestinelor deja face
pe jumătate tratamentul tuturor bolilor. Mucoasele Intestinale sunt înfundate, inflamate, cu pojghiţe de reziduuri
putrede şi toxice, cu microbi virulenţi, încât nu mai pot
îndeplini funcţiile normale de digestie şi absorbire a hranei.
Şi alimentele cele mai rele pentru Intestine sunt dulciurile şi
lactatele (care sunt mediul microbilor), apoi prăjelile şi
fierturile (care prin sărurile anorganice blochează celulele
intestinale şi le fac inapte funcţional). De aceea, la mulţi este
o digestie proastă, fără asimilarea hranei, cu simptome
gastrice (ulcere, gastrite, arsuri, greţuri şi vome, intoleranţe
la multe alimente), sau cu diaree şi constipaţii. Lactatele şi
brânzeturile produc mult mucus lipicios şi toxic, iar alimentele dulci, fierte, amidonoase, la fel, se lipesc de mucoase şi
le distrug.
Prima grijă a bolnavului este „igiena Intestinală”. Să fie
o purgaţie zilnică; nici constipaţie, nici diaree. Dimineaţa,
după toaletă şi spălarea obişnuită, beţi înghiţitură cu
înghiţitură Apă simplă (şi cu puţină Apă Sfinţită, dacă este
posibil), Apa Limpede de Cereale cu Fructe, de la un
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pahar până la o jumătate de litru (în timp ce vă îmbrăcaţi,
vă pregătiţi de lucru, sau cei imobilizaţi, din pat). Spălaţi
Limba, înainte, de mucozităţile nocturne, cu mălai sau
sare, sau simplu cu multă apă, spălaţi şi Nasul, trăgând
Apă pe Nas până ce mucoasele nazale devin libere pentru
o respiraţie liberă. Dimineaţa este momentul prim al
igienei generale. Dacă aveţi gaze, eliberaţi-vă de ele.
Presaţi uşor chiar zona intestinală în dreptul buricului, ca
să se desfacă circulaţia. După o jumătate de oră de pauză,
mâncaţi ceva tot hidratant, că organismul are mare nevoie
de spălare şi purgaţie până în Sânge şi celule.
Se mai poate folosi şi o altă modalitate, ca Ciorbe-Supe
din cele de mai sus.
21. Ciorbe-Supe din morcovi sau dovlecel, sau varză
crudă, sau o salată de vegetale de sezon (câte un
sortiment, după posibilităţi, rase cât mai mărunt), cu Pâine
Pustnicească (din diferite cereale, mai ales de grâu şi
secară, sau hrişcă); sau cu Laptele de Cereale, după ce s-a
folosit Apa Limpede.
Se rade un sortiment de mai sus, cu puţină verdeaţă, cu
puţine seminţe tot rase, care se amestecă bine cu Praf de
Pâine Pustnicească (10%), sau Laptele de Cereale (vezi
reţetele 5-12) şi puţină acritură naturală. Şi puţin usturoi şi
ceapă (dar atenţie, puţin, că acestea sunt excitante, mai
ales pentru tineri; prazul este mai bun). Separat se încălzeşte Apa, care pentru început, ca să nu se facă diaree, se
lasă să fiarbă până la primul clocot. Apoi uşor se pune
peste cele pregătite, după diluţia pe care o vrei, mai zemoasă sau mai puţin. Îi mai dai gust cu acritura naturală
(atenţie, fără roşii, pe care bolnavii trebuie să le evite).
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Varza, morcovul, sfecla roşie, după ce se rad, să se pună
apă şi să se decanteze, ca astfel să se elimine excesul de
dulceaţă, nociv pentru diabetici, cât şi „alergenele” contrare multora. Această apă să se folosească printre mese.
Dacă folosiţi varză mai multă şi mai des, atenţie, completaţi „iodul”, pe care îl consumă aceasta. Lipsa de iod
afectează tiroida, cu efecte nocive. Iodul îl puteţi compensa prin alte alimente cu iod mai mult, ca morcovi,
napi, praz, pere, struguri. Adesea ungeţi-vă pielea cu
tinctură de iod, care, astfel, se va absorbi uşor.
Cei care cu greu pot renunţa la preparatele fierte,
acestea să fie amestecate cu preparatul nostru natural (un
sfert fiert şi trei sferturi natural), ca să fie o trecere uşoară.
Astfel, se va trece tot mai mult la partea naturală. Cei foarte
slabi digestiv şi ciorbele şi supele să le sugă şi să arunce
partea grosieră. Atenţie, să se mănânce cu „linguriţa”, încet,
cu mestecare multă. Copilul mic are special nişte sucuri ce
pot digera Laptele (dar natural, de Mamă), însă adultul
are doar „Sucuri pentru Pâine-Laptele vârstei a doua”. De
aceea, noi insistăm cu atâta evidenţă pe Pâine, ca Arhememorial al Hranei noastre. Pâinea (dar cea necoaptă, pustnicească) reface Memorialul digestiei şi al hranei, de unde şi
efectul medicamentos.
22. Piureuri de vegetale cu Pâine Pustnicească; sărmăluţe
şi chiftele cu Pâine Pustnicească
Morcovi, sau dovlecel, sau varză crudă, sau o salată de
vegetale de sezon (câte un sortiment, după posibilităţi, rase
cât mai mărunt), cu Pâine Pustnicească (din diferite cereale,
mai ales de grâu şi secară, sau hrişcă, 10%) şi puţină acritură
naturală. Şi puţin usturoi şi ceapă (dar atenţie, puţin, că
acestea sunt excitante mai ales pentru tineri; prazul este
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mai bun). Se face, astfel, un piure ce se diluează fie cu alte
vegetale rase, fie cu puţină Apă (uşor încălzită sau fiartă
pentru cei predispuţi la diaree). Se mănâncă cu puţin cir de
porumb.
Dintr-o cantitate mică de acest piure se face şi o ciorbiţă,
punându-se apă încălzită sau fiartă şi cu adaos de acriturămurături. La fel, din cele mai de sus, se fac mici sărmăluţe,
care se învelesc în foi de varză crudă sau acră, sau în foi de
viţă. Tot la fel se fac chifteluţele, dar mai tari, cu pesmet de
Pâine Pustnicească pe deasupra. Se mai face un „sos
picant” din materialul respectiv, cu un adaos mai mare de
acritură şi ceva condimentat. Se mănâncă, la fel, cu puţin
cir de porumb.
Din mici cantităţi din acestea se face şi supa, ca felul
doi, ca mai sus. Noi indicăm să se mănânce întâi mâncarea
mai tare şi apoi ciorbele zemoase. Supa să fie felul doi.
Aceste Meniuri naturale sunt foarte hrănitoare, chiar dacă
sunt în cantităţi mici. O „lingură” de mâncare naturală face
cât o farfurie mare de fierturi. Mai ales pentru bolnavi,
„mâncarea cu picătura” este la fel cu cea cu farfuria.
Bolnavii să evite pe cât posibil uleiul, precum şi orice
grăsime directă, ca unt, smântână, că acestea trec nedigerate în sânge şi produc înfundări circulatorii. Să se folosească seminţele uleioase măcinate. Atenţie, şi seminţele
trebuie ţinute până la 10 ore în apă, ca să se desfacă partea
uleioasă şi să se neutralizeze râncezeala datorată uscării.
Se tot vorbeşte de o alimentaţie completă, vitaminoasă,
calorică. Problema mai delicată este cu aşa zisele „Proteine
esenţiale”, ce nu se găsesc în vegetale. Nucile, urzica, hrişca,
ovăzul, lintea, şi mai ales soia au şi aceste ingrediente.
400

De aceea, este indicat ca totuşi să se mai folosească de către
bolnavi şi puţine lactate-brânzeturi (dar tot ne-degradate
termic), care au proteinele esenţiale. Noi evităm carnea,
ouăle şi peştele, dar nu cu exclusivitate totală, mai ales pentru unii care cu greu pot trece la mâncarea direct naturală.
Laptele şi brânzeturile să fie doar naturale, netrecute
prin foc, pasteurizare sau alte prefaceri. De asemenea, să
fie în cantităţi minime, doar atât cât să completeze lipsurile proteice. O lingură de caş dulce, până la 10 linguri de
lapte sunt suficiente. Laptele crud închegat cu zeamă de
lămâie este cel mai bun. Mai mult, acestea să fie luate doar
pe stomacul gol şi fără nimic altceva. Cei ce muncesc mai
greu pot folosi şi cantităţi mai mari, dar tot cu condiţia de
a fi singure. Excludeţi caşcavalul, brânza topită, sau alte
feluri de brânzeturi fermentate. Pentru boli grave, acestea
sunt otrăvuri. Caşul dulce este cel mai accesibil, dar nu
mult. Această cantitate minimă este suficientă. Baza
alimentaţiei este în verdeţuri, în boabele leguminoase şi
mai ales în cereale şi fructe.
După mesele principale, nu vă grăbiţi să mai mâncaţi, ci
faceţi o pauză, în care să beţi doar Apă simplă, gură cu
gură şi la intervale de 10-15 minute, ca să se dizolve
sucurile stricate după digestie, să se purgheze reziduurile
digestiei şi să se spele murdăriile digestiei. Ţineţi Apa într-o
sticlă albastră la lumină câteva ore, ca să se dezinfecteze, şi
eventual puneţi un căţel de usturoi puţin zdrobit, sau, în
caz de diareee, fierbeţi Apa şi apoi lăsaţi-o la lumină
câteva ore şi aşa folosiţi-o. Apa este al doilea Medicament
după Pâine, în Medicina Isihastă.
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Iată câteva repere de Meniuri.
Săptămâna Întâi
Luni, Marţi şi Miercuri, baza să fie meiul ca cereală şi ca
legumă morcovul, din care faceţi preparatele respective
(vezi reţetele 21-22). Joi, Vineri, să fie orzul şi varza crudă.
Sâmbătă şi Duminică, iarăşi meiul şi morcovul. Ca fructe,
ori doar mere, ori doar alt fruct de sezon.
Săptămâna a Doua
Luni, Marţi şi Miercuri, baza să fie orezul şi mazărea.
Joi, Vineri, să fie porumbul şi lintea. Sâmbătă şi Duminică,
iarăşi orezul şi mazărea. Ca fructe, unul de sezon.
Săptămâna a Treia
Luni, Marţi şi Miercuri, baza să fie grâul şi o verdeaţă,
ca salata (sau alta). Joi, Vineri, să fie meiul şi urzica crudă
(sau spanacul sau loboda, sau alta la îndemână). Sâmbătă
şi Duminică, iarăşi grâul şi salata. Ca fructe, unul de sezon.
Săptămâna a Patra
Luni, Marţi şi Miercuri, baza să fie hrişca şi sfecla roşie
(ce se clăteşte cu prima apă). Joi, Vineri, să fie orezul şi
napul, sau dovlecelul, sau gulia. Sâmbătă şi Duminică,
iarăşi hrişca şi sfecla. Ca fructe, unul de sezon.
Şi aşa se alternează pe săptămâni, cu reveniri şi repetări.
Faceţi tot posibilul şi câştigaţi Alimentaţia de Cereale
50%. Sănătatea este în acest Memorial de Origine. Să se evite
dulciurile cu Cerealele. Cerealele au ele suficiente Glucide,
ce doar aşa se pot asimila şi folosi de organismul nostru. Nu
căutaţi „Medicamente pure”, că nu există. Orice Aliment
este totodată şi Medicament, dacă se ştie cu să se folosească.
Să nu fie amestecat, să nu fie degradat, să nu fie în contrarietate cu altul. Extractele tari, ca Ceaiurile şi tincturile şi pastilele sunt trei sferturi otravă; trebuie cu mare atenţie folosite.
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În Terapia noastră, pot apărea diferite reacţii, dintre care
„diareea” este cea mai frecventă. Dar pe cât este de neplăcută, pe atât este de „folositoare”, că purghează natural
toate reziduurile intestinale, ce sunt pietrificate pe traiectul
nostru digestiv. Mâncarea naturală le dizlocă, dar produce
şi o repulsie de asimilare. În caz de diaree, folosiţi o zi Mere,
Ceai de Coada Şoricelului, de Mentă, Cir de Orez, Teci de
Fasole uscată bine măcinate şi lichide puţine, dar din jumătate în jumătate de oră. Evitaţi supele-ciorbele. Mâncaţi
apoi multe preparate cu Cereale Semifierte sau ne-fierte.
Nu uitaţi puţin Usturoi şi Praful de Urzică uscată.
La început, veţi avea balonări şi alte manifestări intestinale, dar acestea sunt mai mult o „curăţire” a traiectului
digestiv. Gazele, de obicei, trec în Sânge şi-l intoxică.
Cerealele, fiind un pansament pe mucoase, nu mai lasă
intrarea în Sânge şi de aceea se acumulează în Intestine.
Când gazele nu vor mai fi puturoase, este un semn că
Intestinele s-au debarasat de focarele de putrefacţie.
Dacă mai folosiţi Pâinea obişnuită coaptă, evitaţi coaja
rumenită şi arsă, că înfundă pliurile mucoaselor. Este o
mare greşeală prăjirea Pâinii, că produce blocări de
asimilare.

Sacroterapie, Psihoterapie şi Mobilototerapie
Originea Vieţii noastre este Divinul, faţă de care trebuie
permanent să avem „Rememorarea şi Actualizarea”.
„Hrana din Origine este, astfel, prima condiţie a Sănătăţii.
Prin Rugăciune şi Ritual Religios facem această „Hrănire
din Originea Vieţii”. Cine uită de Ritualul Divin este rupt
de „Originea Vieţii”. După cum Zilnic trebuie să mâncăm,
403

aşa Zilnic trebuie să facem Ritualul Divin, ca prima Hrană.
Chiar dacă nu sunteţi religioşi, faceţi totuşi câteva „Gesturi
Ritualice Divine”, ca să Rememoraţi Originea Vieţii.
Ridică Mâinile în sus cu Rugăciune către Dumnezeu
Cel din „Înălţime”, din care „curge” Viaţa lumii. Pleacă în
Închinare Capul în jos, prin care „recunoşti” pe Dumnezeu
ca Dătătorul Vieţii. Pune Mâinile la Piept în dreptul Inimii
şi fă-te ca un „Altar” propriu, pe care să Vină Dumnezeu
şi la tine. Tot cu Mâinile la Piept, dar cu Palmele în sus, ca
un „Vas” ce să întruchipeze toată Fiinţa ta, Suflet şi Corp,
ca un Potir, în care să se „toarne” Sângele Vieţii (care pentru noi, creştinii, este Sângele lui Hristos). Desfă Braţele
lateral, ceea ce preînchipuie că Divinul Se „Întrupează” în
toată Fiinţa ta, Suflet şi Corp, şi tu te faci un „Trup al
Divinului” (care pentru noi, creştinii, este Trupul lui
Hristos Cel Liturgic-Euharistic). Viaţa din tine este
„Prezenţa Întrupării Divinului”. Dacă „lipseşte”, şi Viaţa
din tine va lipsi. Uneşte Palmele iarăşi la Piept ca o
„Împărtăşire” a ta cu Divinul-Viaţa (Hristos Euharistic).
Cu Mâinile în sus şi Capul plecat, zi cu „frică şi
cutremur” Marea Rugăciune pe care totodată o Zice Însuşi
Domnul Hristos şi Sfântul Duh, „Rugăciunea Tatăl
Nostru”, la care şi „iadul” cade în genunchi. Acesta este
Ritualul Sacru Liturgic al Vieţii, fără de care Viaţa se
„opreşte” din „Curgerea” sa. Fiecare poate face o „Deschidere Pre-Liturgică”. Noi, ca Medicină, indicăm şi aceste
„Gesturi Ritualice”, pentru că Medicina este ceva „practic şi
concret”. Mintea bolnavilor este atinsă şi incapabilă de efort,
de aceea, ca Medicină, noi recomandăm un Sacru direct. Cei
bolnavi să facă aceste simple „Gesturi Sacre” şi „Memoriile Sacre” se vor „trezi” în Sufletul şi Corpul lor. Viaţa
fără Memoriile Sacre nu va „reveni” la Viaţă.
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La fel, Psihoterapia, ca Rememorarea propriei Personalităţi în care este „Potenţialul” Vieţii noastre de Naştere.
Dacă pierdem Memorialul acesta de Naştere, se destramă
însăşi capacitatea de Viaţă a Fiinţei noastre. Noi ne Naştem
cu un Anume Potenţial de Viaţă, care trebuie Deschis şi
manifestat şi care este însăşi „Trăirea Vieţii proprii”. Atâta
Trăim cât „Potenţial de Viaţă avem”. Dăm şi în acest sens
câteva „repere” de Rememorare, ca Psihoterapie.
Nu fi fixist (adică să faci doar ce crezi tu); cu voinţă
ascultă şi de alţii. Astfel te vei vindeca de propriile iluzii şi
încăpăţânare. Nu fi izolat şi însingurat, ci în dialog cu toţi
şi cu toate (păcatul demonic face tocmai un gol de dialog).
Viaţa este Comunicabilitate. Fii comunicabil chiar dacă te
forţezi. Fii Vesel chiar dacă nu te simţi bine, pentru că
fondul Vieţii este Bucuria-Lumina. Impune-ţi un zâmbet
permanent. Suportă şi ce nu-ţi place la alţii şi treci peste
toate defectele lor (care sunt legate de caracterul propriu).
Nu mustra direct, nu spune greşelile, fii delicat când
faci, totuşi, câte o observaţie. Nu te enerva că alţii nu sunt
ca tine şi-ţi stau chiar împotrivă. Astfel te vei vindeca de
contrarietate şi te vei bucura de convieţuire în tot momentul. Încearcă să ai afecţiunea mai tare decât respingerea.
Nu admite frica, timorarea, grija zilei de mâine; nu-ţi fă
iluzii, lasă toate la momentele lor. Timorarea este slăbănogirea Sufletului. Fii optimist, chiar dacă lucrurile par
total încurcate; crezi în rezolvarea miraculoasă. Toate simptomele de boală, toate certurile, toate contradicţiile,
greşelile tale şi ale altora, consideră-le trecătoare şi tu,
astfel, vei rămâne neatins. Chiar dacă ai avut şi mai ai
crize violente, toate vor trece; nu admite teama că va fi
mai rău, ci mai bine.
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Nu admite tristeţea după greşeli şi conflicte, lasă-le la
momentul când te vei analiza pe tine (la spovedanie, mai
ales). Nu fă o scrupulozitate patologică.
Nu abandona activitatea, chiar dacă nu te simţi bine şi
dai randament puţin. Cât ai fi de bolnav, nu renunţa la un
ceva activ, cât de cât. Este Odihna a toate. Bucură-te chiar
dacă ţi se pare că nu ai progresat nimic. Viaţa are o
Supralege, a Odihnei Sacre, indiferent de stare. În această
Odihnă nu mai contează nici o evaluare, este Darul lui
Dumnezeu peste toate considerentele. Bucură-te şi tu, cu
adevărat, de acest miracol.
Igiena corporală şi a locuinţei este obligatorie; la fel,
Igiena Mobiloterapiei în Corpul nostru. Unii, din zis motiv
religios, opresc orice mişcare a corpului, ca să nu facă
„magia organelor”. Într-adevăr, mare atenţie în acest sens.
Sportul este folositor şi admis. Copiii trebuie să se joace, să
se mişte cât mai mult. Mobiloterapia noastră este în acest
sens, fără concentrarea pe Organe sau funcţii (cum fac alte
practici oculte). Fă doar mişcare şi nu te gândi la ea. Nu
asocia mişcarea cu Mintea, ci, din contră, trece Mintea în
mişcare. Mişcarea noi o considerăm că este mai „puternică”
decât Mintea şi poate să domine Mintea. Mişcarea este
Voinţă, nu gândire, şi Volitivul este şi dincolo de Minte.
Viaţa este mai întâi Voinţă şi apoi Gândire-structurare.
Dumnezeu întâi a Voit şi apoi a Gândit Făpturile.
Armonia dintre Voinţă şi Gândire este necesară, dar
Voinţa trebuie să mişte Gândirea.
Mobiloterapia, sau circulaţia liberă a mişcărilor de
Viaţă, este tot aşa de importantă. Boala blochează mişcarea
şi de aceea trebuie s-o restabilim. Degeaba mănânci dacă
nu va circula armonios în tot Organismul. Mişcarea
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aceasta să nu fie confundată cu sportul sau cu alte practici
oculte. Este o mişcare normală a funcţiunilor Organice, ce
trebuie mereu restabilită, păcatul fiind acela care adaugă
mişcări negative şi distructive. După cum te speli şi faci
toaleta normală, aşa trebuie să devină şi Mobiloterapiamişcarea. Cine nu se spală se împute şi cine nu se mişcă,
la fel, se „strică”. Oferim şi în acest sens câteva indicaţii
sumare, minime, de folosire.
Cei slabi să facă o Mobiloterapie uşoară, legănări ale
capului pe pernă, strângeri de pumni şi tălpi; legănări din
culcat ale trunchiului, rotirea ochilor; frecţionarea urechilor
şi a zonelor dureroase; uşoare frecţii. Pentru cei bolnavi,
Mobiloterapia este aproape mai importantă decât mâncarea, pentru că fără Mobiloterapie nici mâncarea nu mai
ajută. Nu uitaţi Închinăciunile, chiar din culcat, până la
câteva sute.
Să se facă zilnic mişcări. Cei foarte bolnavi să facă
aceste mişcări culcaţi şi chiar pe pernă. În boli, „mişcarea
este egală cu hrana”, spune un proverb. Vă indicăm şi noi
câteva „repere” de „Mobilitate”, ce se pot face Zilnic şi cu
accent pe Zilele Săptămânii (într-o zi cu accentul pe o
zonă, în cealaltă, pe altă zonă). Sunt Trei Zone principale,
ce trebuie avute în atenţie: Cap-gât; Trunchi-viscere;
Membre-piele. Dimineaţa se fac „presările”; seara se fac
„întinderile”; noaptea se fac „acumulările-creşterile”.
Pentru Cap-Gât: Bărbia cu încordarea zonei Tiroidice a
Gâtului din faţă, se apleacă cu presare, până ajunge la
Piept. Se revine şi iar se face aplecarea. Începeţi uşor şi
progresiv; măriţi numărul de la 10 la 20, apoi la mai mult,
până faceţi chiar câteva sute. Desfundă circulaţia spre
Creier şi în tot Capul. Ridicarea Bărbiei cu Capul pe Spate
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şi „Întinderea” Gâtului tot din zona Tiroidică. Tot atâtea
cicluri progresive. Trageţi-vă de Urechi, în jos, în sus,
lateral; frecaţi-le până se încălzesc şi se roşesc. Revigorează tot Capul. Intelectualii şi cei ce stau mult în Picioare
şi au ameţeli, să facă mai des aceasta. În răceli, când se stă
în curent şi vânt, trageţi-vă de Urechi şi nu veţi mai răci.
Obiceiul de a lua de Urechi pe Copii, prin care se cuminţesc, este o realitate, că restabileşte Activul Creierului.
Ochii sunt tot aşa de importanţi. Închideţi-i, deschideţi-i
mari, priviţi în sus, în jos, lateral, cruciş, dar atenţie, uşor
şi progresiv ca număr.
Aplecaţi-vă cu Fruntea la podea, şi staţi aşa un timp;
sau cu Capul atârnând în jos, sau într-o poziţie cât mai
aplecată. Are ca efect o irigare mărită a Creierului. Atenţie,
să fie încet şi să nu exageraţi, mai ales cei predispuşi la
tensiune. A „moţăi” cu Capul aplecat în Piept, este o
„Odihnă” bine ştiută. „Ciocăniţi-vă” Capul cu nodurile
pumnului, uşor, dar numai partea superioară până la
Tâmple, desfundă Creierul (unii Profesori au obiceiul de a
face aceasta la elevii grei de Cap). Se mai pot face şi rotiri
ale Gâtului şi tot felul de mişcări, ce depind de fiecare şi
de timpul rezervat.
Pentru Trunchi-viscere. Încordează zona Diafragmatică
şi Umerii, ca o „stoarcere”, şi iar revino şi iar încordează,
în număr progresiv, de la 10-20 la o sută şi chiar mai mult.
Respiraţia să fie de voie. Dilată Diafragma şi desfă Umerii
cu Pieptul în afară, la fel ca număr. Roteşte Pieptul cu
Umerii şi zona Diafragmatică în dreapta şi în stânga, cu
Presarea sau dilatarea în Plămâni şi în tot Abdomenul. Ca
număr, la fel. Inspiră adânc (cât poţi de mult) şi apoi expiră
aerul încet, cu încordarea Pieptului şi Zonei Abdominale,
a Membrelor, a întregului Corp, cu o „stoarcere totală”,
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ca să „iasă” toate toxinele; sau cu Dilatarea acestor Zone.
Bateţi-vă cu „Pumnul în Piept”, pe tot Sternul (mai ales în
zona epigastrică-capul Sternului), uşor şi progresiv. La fel,
bateţi zona costală din dreptul Stomacului, Splinei ca şi
din dreptul Ficatului. Bateţi şi zona Intestinală. Desfundă
Organele Interne şi Măduva Osoasă şi stimulează imunitatea. În boli, imunitatea (sistemul de rezistenţă şi autoapărare) este în deficit. Întinde încet şi foarte lent Mâinile şi
Picioarele, Coloana Vertebrală cu aplecarea uşor în faţă;
dilată-lărgeşte toate Organele din Corp (şi Creierul), inspirând adânc şi stai un timp în această „dilatare generală”.
Puteţi diversifica în mai multe forme, dar acestea sunt
de bază. În boli, Zona Abdominală este cea mai afectată, ca
şi Zona Plămânilor. Cei emotivi şi cu simptome de ameţeli,
de tremurături energetice, de „scurgere de energie”, de timorări şi frică prin fiori în tot corpul, de blocări respiratorii
şi motorii, sau alte simptome psiho-organice, să facă
Mobiloterapie cu „intensificare” şi mutare în părţile corporale cele mai puternice. În aceste cazuri, trageţi-vă de
Urechi, frecţionaţi-le; strângeţi puternic Pumnii şi degetele
Picioarelor, absorbind orice simptom în aceste locuri;
presaţi degetul mic în podul palmei şi dilataţi Fruntea cu
Ochii mari; mutaţi atenţia din Minte în aceste Zone cu
mişcările respective şi păstraţi poziţia lor cât mai mult timp.
Pentru Membre-Piele. Mâinile şi Picioarele, ca şi Pielea
(Organele Externe), sunt tot aşa de importante ca şi Capul
şi Trunchiul cu Organele Interne. Strânge Pumnii şi Tălpile
Picioarelor, cât de mult, cu rotirea lor, cu încordarea Mâinilor până la Umeri şi a Picioarelor până sus, presându-le.
Dacă nu puteţi lucra ambele Zone deodată, faceţi separat.
Întindeţi Mâinile şi Picioarele cu desfacerea Umerilor şi
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Pieptului. Ca număr cât puteţi de mult, dar uşor şi
progresiv. Sprijiniţi Mâinile şi Picioarele (deodată sau
separat) de ceva şi „împingeţi” cât de tare. Cei mai tari să
facă şi „flotări”. Degetele de la Mâini şi Picioare presaţi-le,
întindeţi-le, mişcaţi-le în toate sensurile, rotiţi-le, că sunt la
fel de importante. În acestea sunt „terminaţiile nervoase”
ale circuitelor Organice. Cei cu ameţeli să preseze „degetul
mic”. Mâinile şi Picioarele să fie permanent „calde”, de
aceea bolnavii să aibă la îndemână „cărămida fierbinte”
întotdeauna, mai ales la culcare şi când mănâncă. Aceste
„mici operaţii” sunt de o valoare decisivă în boli.
Frecţionaţi-vă Pielea cu Unghiile (atenţie, nu cu
degetele direct, că se produc electrizări negative, ce scot şi
distrug energia din Organe). Zisele „frecţii-masaje” sunt în
majoritate „greşite”, că se fac cu „frecarea Pielii”. Doar cele
cu presare, ciupire, batere, zgâriere sunt eficace. Cei cu
„răni” şi foarte sensibili la Piele să se mulţumească doar
cu „baterea cu nodurile pumnului”, foarte uşor şi progresiv. Diferitele unguente sunt mai mult nocive, că
înfundă respiraţia Pielii, care în boli este foarte deficitară.
Starea în Aer liber, Spălările cu Apă dau rezultate bune.
Zisul „masaj bioenergetic”, la fel, este „nociv”, că se face
cu „energii scoase din Organe” (şi aşa dereglate).
Pielea este un Organ foarte „miraculos”. Se zice că Pielea
este „Creierul Personalităţii-Individualităţii”. Zisa „Haină”
este „Pielea”. Adam a rămas „gol” (după păcătuirea din
Rai), pierzând „Haina Pielii”, rămânând doar cu „Pielea
goală”. Acupunctura (confirmată de ştiinţă), susţine că pe
Piele sunt toate „circuitele Organice”, ca o „Reţea similară
Creierului”. Pielea este „Organul de Comunicare” cu Mediul
şi totodată „Răspunsul propriu” la acesta. „Magia ener410

getică” pe Piele este periculoasă, de aceea noi nu admitem
decât stricta „menţinere a funcţionalităţii”, ca o „Igienă a
Pielii”. Se pot folosi compresii cu plante, mai ales cu Foi de
Varză. Cine nu face această Integralitate Terapeutică nu va
obţine rezultatele dorite. Mulţi se plâng de „eşecuri”,
tocmai datorită acestui fapt.
Mobiloterapia puteţi să o faceţi permanent, chiar când
mergeţi, sau staţi, sau lucraţi. Doar Zona Diafragmatică să
fie pe stomacul gol. Când citiţi chiar, faceţi câte o Mobilitate din cele indicate.
Atenţie, Sacroterapia, Psihoterapia şi Mobiloterapia nu
se fac în „văzul lumii”, ci intim şi strict particular. Unii
caută zise „practici în comun”, ce nu sunt creştineşti. În
sens Creştin, doar în Biserică se face „Ritualul Comun”, în
rest este o „proprie intimitate”.
În această Perioadă de Tranzit, trebuie să vă obişnuiţi cu
un „Mod de Viaţă” mai disciplinat, dar fără fixisme patologice. Nu faceţi treceri bruşte, dar insistaţi pe câştigarea
„noii orientări”. Cei cu boli grave şi serioase nu mai au ce
alege, trebuie să treacă direct la o „Selectare” strictă. Nu vă
pierdeţi Nădejdea, faceţi-vă „Datoria” de a mai „Salva” un
„minimum” de posibilitate. Prin păcat, noi am distrus
Viaţa, tot nouă ni se cere şi o „refacere” a ei. Dumnezeu
Vrea să ne Ajute, numai să Vrem şi noi să o „Recăpătăm”.
În perioada de Tranzit, aveţi în vedere obişnuirea cu
Cerealele în special. Medicina noastră Isihastă insistă pe
această Taină a Cerealelor, care mai păstrează Arhememoriile unei Hrane de Viaţă.
Zilnic mestecaţi în gură câteva boabe de Grâu, de
Porumb, aşa uscate, ca să vă obişnuiţi Sucurile cu acestea.
Ostaşii Romani, în lungile lor marşuri, mâncau Boabe de
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Grâu şi erau scutiţi de ulcer şi gastrite, acestea fiind un
adevărat „pansament” gastric.
Noi, ca Medicină Isihastă, punem mai mare accent pe
„Mişcare”. Respiraţia şi relaxarea fac o detaşare de Corp.
Medicina noastră vede Realitatea ca o Iconare, de „oprire”
în Corp, dar nu ca „materializarea” lui, ci ca „Templu Sacru”
al Spiritualului. Sufletul nu se preface în cele Corporale, se
„Odihneşte în Corp”, dar atenţie, Sufletul se Odihneşte
doar dacă Trupul se Mişcă. Concepţia obişnuită este că
Mişcarea Corpului agită şi Sufletul şi trebuie o liniştire a
Corpului pentru a se linişti şi Sufletul. Noi altfel vedem
lucrurile. Într-adevăr, din cauza mişcărilor Corpului omul
uită de Suflet şi chiar îl contrazice... dar noi facem din
Mişcare un „Gest Sacru” în care Corpul Rememorează
tocmai Sufletul. Noi nu facem „dematerializarea” corpului
în principiile Sufletului, ci „Sacralizarea corpului” cu cele
ale Sufletului. Fă din orice Mişcare o „Rugăciune”, este
idealul nostru. A te Ruga direct cu Mişcarea, nu cu Mintea,
este specificul Medicinii noastre. Relaxarea, de asemenea,
tot pe un Gest-mişcare, nu prin meditaţii mentale (vezi pe
larg Reţetele Medicinii Isihaste)

Reţete
Nu mâncaţi nici prea acru, nici prea sărat. Evitaţi
acriturile rafinate şi directe ca oţetul şi citricele tari.
Lămâia este într-un fel bună, dar să nu se folosească
mereu. Preparatul de bază e bine să fie fără sare şi acrituri,
şi pe lângă aceasta o Salată sau un Sos mai condimentat cu
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sare şi acritură. Când mâncaţi, să le amestecaţi câte puţin,
de fiecare dată, după gust.
Cei care nu pot să treacă repede la o Alimentaţie
naturală, pot folosi cu precauţie şi nişte Preparate uşor
fierte. Atenţie, să fie în cantităţi mici.
23. Legume fierte rapid cu cereale
Toate legumele se pretează la diferite preparate, deja
folosite în mod obişnuit. Noi indicăm, la fel, o „fierbere”
rapidă şi cât mai scurtă. Aşa se toacă-se rad cât mai fin, se
zdrobesc, şi cu foarte puţină apă se fierb, câteva minute
doar. Atenţie, să nu fie decât maximum trei sortimente şi
acestea de aceeaşi categorie, legume cu legume, rădăcinoase cu rădăcinoase. Seminţele uleioase se pun doar
după fierbere, precum şi condimentele. Se adaugă 10%
Pesmet de Pâine Pustnicească, sau Laptele de Cereale. Se
mănâncă încet, eventual cu cir de porumb (mămăliguţa
pripită, vezi reţeta 16).
24. Varză dulce semi-călită, cu nucă (sau seminţe de
dovleac, floarea soarelui, alune de pădure, care au fost mai
întâi înmuiate).
Se rade bine varza, se pune Apă care se separă şi se
fierbe în propriul suc (eventual cu foarte puţină Apă),
doar câteva minute, peste care se adaugă un condiment,
puţin usturoi şi uleioasele respective. Se mănâncă fără
altceva, cu puţină Pâine Pustnicească sau obişnuită, sau cu
Pâinea semipreparată. Unora, varza crudă (nu cea murată)
le produce balonări neplăcute, de aceea să fie în cantitate
mică şi după raderea ei, să se separe Apa în care se
dizolvă sulful excesiv şi alergenele. Varza se rade, se pune
apă cât s-o acopere şi uşor, fără presare, se scurge; se bea
separat, că este bună pentru stomac.
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25. Salată, sau spanac, sau dovlecei, sau fasole verde,
mazăre crudă, bob crud, etc. câte un sortiment, bine zdrobite, se fierb rapid şi se adaugă, după gust, ingredientele
respective (condiment, puţin usturoi şi uleioase).
26. Ciorbe-borşuri
Cei obişnuiţi cu ciorbe să le facă pe cele de mai sus mai
zemoase, cu adaos de Apă, cu o fierbere scurtă şi drese
după gust. Se pun şi verdeţuri de sezon. Se îngroaşă cu
miez de pâine obişnuită, sau cea Pustnicească de preferat;
nu se admit rântaşurile. De asemenea, noi excludem
roşiile şi bulionul, pentru că produc, la cei bolnavi în
special, multe dereglări. Acreala să fie cea naturală (reţeta
13). Să aveţi la îndemână întotdeauna „Acreală naturală”.
Se pot folosi toate Preparatele deja ştiute, dar cu indicaţia noastră strictă, de selectare şi excludere a prăjelilor,
uleiurilor şi acriturilor cu roşii. Cât mai simplu, fără
sortimente exotice. Gospodinele experte fac tot felul de
delicatese şi în acest sens.
Pentru cei ce mai mănâncă ouă şi carne, să fie doar o
dată sau maximum de două ori pe săptămână. Foamea
nervoasă este o mare pacoste. Siliţi-vă să faceţi pauze între
mese. Nu mâncaţi prea mult şi dacă simţiţi încă o foame
nebună, mestecaţi ceva uscat, seminţele de Dovleac fiind
cele mai indicate.
Cojile de struguri, de mere, ca şi păstăile de fasole şi
alte coji, uscaţi-le; măcinaţi-le fin şi adăugaţi-le în toate
Preparatele, ca sursă de Săruri minerale de mare valoare.
Cojile sunt „informaticul de bază” al oricărui sortiment.
27. Pâinea Pustnicească în diferite combinaţii
Atragem atenţia aici cu privire la o adevărată „lege” a
Dietoterapiei noastre, ce este „proporţia de 10% şi 90%” a
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unui Sortiment faţă de altul. Adică, dacă vrem Pâine
Pustnicească pe prim plan, să fie aceasta de 90% faţă de
toate celelalte ce se adaugă (acelea să fie în proporţie doar
de 10%). Dacă vrem celelalte Sortimente pe prim plan, să
fie în proporţie de 90% faţă de 10% Pâine Pustnicească.
Să se evite amestecul fructelor acre cu cele dulci, să fie
de aceeaşi categorie.
Apa Limpede de cereale să fie separată de fructe, de
seminţele uleioase, de legume, ceaiuri, că se amărăşte şi
fermentează nociv. Se amestecă cu acestea doar la folosire.
Pâinea Pustnicească să fie mai bine simplă, fără
adaosuri de fructe, sau seminţe, sau verdeţuri-legume, că
se amărăşte şi îşi modifică gustul natural de cereale. Se
amestecă cu acestea doar la folosire.
Citiţi de mai multe ori, „reperele” Medicinii noastre
Isihaste şi verificaţi de fiecare dată dacă aţi respectat toate
indicaţiile respective. Mulţi citesc fugitiv şi superficial şi
fac greşeli, ce le aduc vătămări. Atenţie!
28. Laptele de Pâine Pustnicească, de cereale în general
Menţionăm şi accentuăm aici pe „Laptele de Pâine
Pustnicească”, de Cereale în general, pe care noi îl considerăm tot aşa de Valoros ca şi Laptele propriu-zis. Pentru
bolnavi, copii, bătrâni, Laptele Vegetal este singurul Lapte
accesibil. Laptele obişnuit, în general, se găseşte greu şi
apoi este prefăcut şi degradat, ca şi untul şi alte preparate
lactate. Ce a mai rămas sunt caşul şi telemeaua, ca brânzeturi obţinute din lapte direct.
Laptele Vegetal indicat de Medicina noastră este cu
Valori asemănătoare.
Am adăugat, la fiecare Reţetă cu Pâine Pustnicească,
menţiunea că se poate face şi Lapte-Suc-Ciorbe. Aşa, noi
nu mai repetăm Reţetele, recitiţi cu atenţie fiecare Reţetă
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precedentă şi faceţi Laptele respectiv, după fiecare în
parte.
Unora le place puţin acrit. Bolnavii să se ferească de
toate acrelile, că sunt fermentaţii, ce amplifică boala. Nu
sunt permise decât „acriturile neactive” (vezi reţeta 13).
Lichidul este „sângele” biologicului. Fără sânge nu este
circulaţia hranei. Daţi mare importanţă hranei lichide. Dar
trebuie să ştiţi cum s-o folosiţi. Nu amestecaţi Hrana
lichidă cu cea consistentă. În boli, ori se mănâncă la o
masă numai lichid, ori numai consistent, sau foarte puţin
una faţă de cealaltă. Dimineaţa este indicată cea lichidă, la
prânz cea concentrată şi seara cea semilichidă.
Atenţie, Supele-Ciorbele, ca şi Laptele din aceste Reţete,
să fie folosite cu ingerare lentă; chiar dacă sunt lichide să
fie „mestecate-ţinute mult timp în Gură”, ca să se impregneze suficient de sucurile salivare. Să nu fie cantităţi mari,
mai ales până se face obişnuirea. Orice reacţie neplăcută să
nu vă sperie.
Atât Laptele, cât şi Ciorbele respective, alternaţi-le pe Zile,
dar nu le amestecaţi. Va depinde şi de boala respectivă, cu
un accent pe ceva. Important este să vă găsiţi Sortimentul ce
vă place cel mai mult, care să vă fie „Prietenul Alimentar”.
Nu vă speriaţi de unele reacţii neplăcute, ca balonări,
greţuri şi chiar vărsături, fapt ce înseamnă că se face cu
adevărat „măturarea” şi curăţirea. După acestea, vă veţi
simţi uşuraţi, ca după o baie.
Începeţi cu puţin, până se restabileşte Memorialul de
Hrană. Insistaţi, chiar dacă aparent aveţi rezistenţă şi
repulsie, este „bariera” pe care trebuie s-o treceţi.
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29. Apa de zarzavaturi-legume este foarte valoroasă, mai
ales pentru cei foarte debili digestiv, care nu pot mânca
legumele şi verdeţurile.
Se prepară uşor. Se aleg cel mult trei sortimente de
legume-verdeţuri, se zdrobesc bine, se pune Apă şi se lasă
câteva ore. Se decantează Apa şi se repune alta, până nu
mai iese nimic din legumele respective. Noi mai menţionăm ca „prima Apă” după legumele dulci şi prea iritante
şi alergice (morcovi, varză, sfeclă, ridiche, gulie, dovleac
turcesc şi porcesc) să se separe şi să se folosească câte
puţin, complet separat. Această Apă se scurge imediat, nu
după ce s-a lăsat mai mult timp; atenţie! Nu vă speriaţi că
se pierd unele vitamine şi săruri, că mai rămân; important
este să se dea la o parte alergenii şi partea negativă. Noi
indicăm o „zdrobire cât mai multă”, nu doar simple
mărunţiri, ca să se macereze bine şi integral. Această „Apă
de zarzavat” să nu se folosească Dimineaţa, ci la Prânz
(înainte eventual), sau în preparatele de la Prânz şi Cină.
Dimineaţa să fie Apa de Cereale cu Apa de Fructe.
30. Apa de boabe leguminoase
La fel. Se zdrobesc-macină chiar sortimentele respective
(câte una doar), se pune Apă multă, se amestecă bine, se
lasă câteva minute să se limpezească şi se dă la o parte
„prima apă limpede”, în care se dizolvă alergenii”. Se
pune apoi Apă trei sferturi, se lasă cel puţin 6 ore şi „Apa
Limpede” se foloseşte ori simplă, ori cu Preparatele de la
Prânz şi Cină. Partea lăptoasă şi grosieră se foloseşte doar
la Prânz (în diferite preparate), că boabele sunt „proteice”.
Valoroase sunt „Apa limpede de Soia şi cea de Mazăre”.
Începeţi cu puţin şi vedeţi cum suportaţi.
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31. Apa de seminţe uleioase
Atenţie, seminţele uleioase, să fie ţinute înainte în apă
(dar nu zdrobite), ca să se „reîmprospăteze”, să se „dezrâncezească” şi apoi să fie măcinate. Mai ales nucile, că au
un tanin toxic şi o râncezeală ce face rău ficatului.
Dospirea este autobucătarul alimentelor. Preparatele
Medicinii noastre au la bază „Dospirea”, care înlocuieşte
„fierberea”, care, şi mai mult, face „predigerarea” (atât de
necesară), care, încă o dată mai mult, face „îndrojdireafermentarea lactică”, ceea ce înseamnă o acidifiere directă
şi proprie-naturală, cu o „îmbogăţire” de „fermenţi şi
enzime” ştiute în „drojdii” (cele mai bogate în acest sens).
Prin Dospire se face o „Uniformizare” a întregului amestec;
prin preparare-mărunţire se fac separări contrare între
părţile externe-coajă şi miez; prin Dospire se dizolvă coaja
în conţinut şi conţinutul se pătrunde cu părţile din coajă.
Aşa, chiar dacă se face zisul „Lapte”, în acesta este totuşi o
„integralitate”, datorită Dospirii. Sucurile şi extractele
obţinute direct din Sortimente ne-dospite sunt „fragmentare, cu lipsuri şi contrare”. Cel mai important este
„echilibrul” între Aciditate şi Alcalinitate, ca şi „trecerea
directă” dintr-o parte în alta. Chimia consideră că acidul
face distrugerea totală a părţii alcaline şi, invers, alcalinul
transformă total acidul în alcalin. În boli, se pare că, întradevăr, este şi acest proces extremist. „Fierberea” face
tocmai acest fapt de transformare, până la „blocarea”
oricărei flexibilităţi dintre acid şi alcalin, lipsa de „trecere
una în alta”. Şi de aici, în boli, procese „acide” ce distrug
toate procesele alcaline.
Se vorbeşte de „selectarea dintre acid şi alcalin” a
alimentelor (cu zisele incompatibilităţi). Noi considerăm
mai mult, şi anume faptul de distrugere a „Memorialului”
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dintre acid şi alcalin. Când un „acid” nu mai are „Memorialul complementar al alcalinului”, este un „acid distructiv”
şi când un „alcalin” nu mai are „Memorialul complementar” al acidului, se face un „alcalin distructiv”. Să nu se
confunde această „acidifiere-alcalinizare” cu „putrefacţia”.
Când se termină „Dospirea-autofermentarea”, se trece întro scurtă „autoalcalinizare”, astfel încât, dacă nu „trece
iarăşi în acidifiere”, se produce „putrezirea-stricarea”.
Dar noi excludem folosirea „Dospirii active”, pentru că
„impune” organelor propriul activ imprevizibil. De aceea,
noi, după dospire, indicăm o „Uscare-inactivare” şi aşa să
fie folosite, încât se păstrează „echilibrul acido-bazic”. Nu
folosiţi nimic în acrire-fermentare. Adăugaţi o „acritură
neactivă (vezi reţeta 13), sau, de este vreun preparat
dospit-acrit, „uscaţi-l bine” şi apoi folosiţi-l.
Atenţie la zisa „oxidare-înnegrire”. De aici, grija ca să se
„oprească oxidarea”. Folosiţi orice preparat proaspăt. Apa
de cereale şi cea de seminţe uleioase sunt cele mai bune
„anti-oxidante”. Puneţi această Apă peste fructe, peste
zarzavaturi şi toate preparatele. S-o aveţi la îndemână
permanent. Atenţie, să nu fie „acrită”; faceţi-o mai bine
din „Pâine Pustnicească uscată”, pe care să o aveţi de
„rezervă”.
32. Dospirea (se face foarte simplu)
Orice sortiment, ca şi orice amestec, după mărunţirepreparare se lasă un timp la „auto-fermentare-alcalinizare”.
Căldura favorizează acest proces. Cerealele şi legumele să
nu fie prea mult „dospite”, dar „boabele leguminoase”
(soia, fasolea, mazărea, năutul, bobul, lintea) trebuie intenţionat mai mult dospite, că au o „tărie toxic-contrară” (ce
doar prin fierbere şi dospire-autofermentare mai mare se
neutralizează).
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Boabele leguminoase, dacă nu se „acresc bine” prin
Dospire, să mai fie lăsate încă un timp şi apoi pot fi
mâncate. Se începe cu mici cantităţi, mărindu-se progresiv
după cum suportă fiecare. Pâinea Pustnicească din Grâu
nu se Dospeşte decât puţin, ca să se folosească direct (că
de se acreşte prea tare nu mai poate fi mâncată goală).
Pentru Lapte şi Supe-Ciorbe, ca şi pentru Sosuri, e bine ca
şi Pâinea Pustnicească să fie şi mai tare Dospită-acrită, ca
să nu se mai folosească altă acritură străină (ce strică). Din
celelalte Cereale să se facă mai dospită-acrită, pentru că se
foloseşte doar ca Lapte şi Preparate cu amestecuri. La fel,
din boabele leguminoase.
Proteicele sunt cele mai pretenţioase. În primul rând,
Proteicele noastre Dospite se consumă în cantitate foarte
mică, având „puterea hrănitoare” suficientă în această
evaluare. O „lingură” de Soia Dospită (sau de celelalte)
face mai mult ca o jumătate de kilogram de carne. De
asemenea, se folosesc, mai ales la început, în proporţie de
10% faţă de un „liant-auxiliar”, sau un al doilea Sortiment.
Nu trebuie să vă lăcomiţi în cantităţi mari, că mai mult
strică. Proteicele Dospite au toate valorile naturale (fiind
preparate fără fierbere) şi sunt tolerabile în totalitate,
condiţia fiind, însă, „cantitatea şi proporţia mică”, altfel se
fac incompatibile.
33. Soia dospită
O lingură de boabe de soia (sau mai mult, după necesar,
dar nici în prea mare cantitate, că soia este foarte concentrată şi energetică), se macină cât mai fin cu totodată o
linguriţă de grâu şi puţin orez (ca să fie sfărâmicioasă), cu
puţină apă, făcându-se un mic cocoloş, care se pune într-un
vas la cald, de obicei de seara, ca pe timpul nopţii să aibă
timp să se dospească, până la o uşoară acrire-murare (să nu
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se mănânce dacă nu s-a acrit puţin). Această dospire este
asemenea „fierberii”, pentru că îi neutralizează gustul
neplăcut şi semitoxic şi o face digestibilă. Se usucă apoi bine
şi se foloseşte în diferitele preparate.
Celor care nu sunt obişnuiţi li se va părea greţoasă. Să se
înceapă cu puţin. Din aceasta se face apa limpede, laptele şi
alte preparate. Noi insistăm pe soia, deoarece este alimentul
cel mai complet pentru postitori şi pentru bolnavii care
trebuie să evite carnea şi lactatele. Soia după dospire să se
usuce în strat foarte subţire, sau să fie mărunţită, ca să nu
mucegăiască. Uscată, deşi este puţin acrişoară, este totuşi
tolerabilă. Se remacină. O lingură de pesmet de soia face
mai mult decât o farfurie cu altceva fiert.
34. Linte, fasole, mazăre, bob, năut, fiecare separat în
dospire.
La fel. Când faceţi un efort, când mergeţi la drum, când
aveţi ceva mai greu de făcut, când sunteţi obosiţi, mâncaţi
fructe naturale (cele pe care le suportaţi) şi hidrataţi-vă
bine cu Apa de Cereale, pentru că acestea vă „încarcă
energetic”. Nu vă aruncaţi imediat la mâncăruri consistente şi tari, că vă iau tot „cheful”... Orice mâncare preparată consumă energie, ca de-abia apoi să mai dea, după
asimilare.

Cum să mâncăm
Toţi ştiu că nu se poate fără mâncare, dar majoritatea
nu ştiu să mănânce. Se mănâncă de obicei, fără selectare,
ori prea repede, ori prea mult, ori dezordonat.
Disciplinaţi-vă mâncarea, altfel veţi suferi consecinţele.
Mulţi au probleme grele cu „Somnul”. Dacă nu „dormi”
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bine, nu eşti bun de nimic. Trebuie înţeles că dacă nu
„mănânci cum trebuie”, la fel, nu eşti bun de nimic. După
cum trebuie să „dormi” cel puţin 6 ore, la fel să ştiţi că
mâncarea are nevoie de cel puţin o oră. Bolnavii au nevoie
şi de mai mult Somn, şi de mai mult timp de a mânca.
„Ora Mesei” trebuie să fie „ritualul laic” al Zilei.
„Ritualul religios” este partea Chipului Divin al Omului şi
„ritualul laic” este partea de Natură. În „ritualul laic” intră
igiena, somnul, mâncarea. Sănătatea este în Integralitate.
Aşa, după cum trebuie să aveţi o igienă (curăţire, spălare,
aerisire), un somn liniştit şi odihnitor, la fel să aveţi o
„mâncare” liniştită şi hrănitoare.
Este o vorbă: „de la masă nu se deranjează nici animalul”;
nu grăbi pe nimeni să mănânce”. Timpul „Mesei” nu are
voie nimeni să-l „fure”. Omul are Trei „Timpi”, al Rugăciunii, al Mesei, al Somnului. Obişnuiţi-vă să respectaţi
aceste „Ore Vitale”. Viaţa agitată de astăzi ne strică tot
„ritmul”, dar cine se străduieşte, mai poate, încă, să se
conformeze „Legii Sănătăţii”.
Dimineaţa, după toaletă, spălare, o Rugăciune „Tatăl
nostru”, trei Închinări, se pot face. Hidratarea se poate
efectua luând, eventual, „Apa de Cereale cu sucul de
Fructe” într-o sticlă, la drum, în maşină, la serviciu. La fel,
se pot lua câteva Fructe şi printre picături se pot folosi. Să
vă obişnuiţi să aveţi „cantitatea proprie” zilnică. Printre
mese, de asemenea, se pot folosi Fructele, indiferent de
ocupaţie, frugal, câte puţin, dar obligatoriu.
„Mâncarea”, pentru bolnav mai ales, este „Medicament” şi nu este o „ruşine” să iei medicamente, pentru că
toţi astăzi au nevoie de ele. Este ceva obişnuit să „mesteci”
o bomboană, să mănânci un biscuite, o fructă, să bei un
suc... Noi indicăm să le folosiţi pe cele „sănătoase”.
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Mestecaţi Pâine Pustnicească dacă postiţi, sau nu aveţi
altceva la îndemână. Respectaţi, însă, cele indicate selectiv.
Mâncarea astăzi este mai mult o „patimă”, o dezordine,
o „îmbolnăvire”. Nu mânca pentru „plăceri înrobitoare”;
nici fără nici o regulă; atenţie la cele ce te intoxică. Tinerii
şi Copiii trebuie să aibă multe Fructe, multe Cereale şi mai
puţine „lactate şi cărnării”, ca să nu „crească exploziv”, ci
„încet şi bine”. A „creşte repede” este „prima declanşare a
bolii”. Organele au „ritmul” lor de „funcţionare”, pe
vârste, pe solicitări şi pe rezistenţe. Dacă se face o „suprafuncţionare”, boala găseşte imediat mediu. Zisul „sportmişcare” este pentru „lărgirea organică”, dar nu pentru
funcţionarea respectivă. Nenorocirea de astăzi a tineretului care îşi „supra-funcţionează” Organele, mai ales pe
cele „digestive şi sexuale”, duce inevitabil la bolile cele
mai diverse. Tineretul modern este suprasolicitat psihic,
prin tumultul de informaţii (radio, televizor, calculator,
etc.), este suprasolicitat digestiv prin „mâncarea” excesivă
şi complicat de amestecată şi toxică, este apoi „tentat
sexual”, fapt ce-i „devorează toată zestrea vitală”.
Este o vorbă din bătrâni: Copilul să nu Înveţe prea mult
dintr-o dată, că se vicleneşte; să nu mănânce mult şi prea
hrănitor că se „animaliceşte”; să nu ştie ce este „sexul”, ca să
nu-şi piardă „puritatea Iubirii”. Cine nu are „Conştiinţa”
de Dumnezeu, de Natură şi de proprie Persoană nu va fi
„Om adevărat” şi nici sănătos.
A Creşte, a te Dezvolta şi a te Maturiza sunt „Calea
Vieţii”. A creşte fără a te Dezvolta şi a te Dezvolta fără
Creştere sunt anomalii ce împiedică Maturizarea şi o
modifică negativ. O Creştere rapidă „rupe” Dezvoltarea şi
„dezvoltarea ruptă” ori nu se mai maturizează, ori nu mai
dă rod deloc. Cine nu „Creşte cu Rugăciunea, cu Pâinea şi
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cu Familia”, acela nu mai este „omul după Chipul lui
Dumnezeu”.
„Spune-mi ce mănânci, cum mănânci şi-ţi pot spune ce
caracter eşti şi ce gândeşti şi ce simţi şi chiar ce ştii”.
Patima, desfrâul, animalitatea şi distrugerea Omului încep
cu mâncarea. Mari greşeli se fac în Familii şi cantine, că nu
se ţine cont de o „mâncare sănătoasă” , ci de o „mâncare
satisfăcătoare”. Mulţi îşi gătesc singuri şi se axează pe
cartofi prăjiţi, ouă prăjite, margarine şi brânzeturi degradate, salate de roşii (foarte alergene), uleiuri şi sărături,
conserve... ce sunt o mare nenorocire pentru sănătate.
Atenţie! Daţi importanţă Cerealelor pe prim plan,
Fructelor, Legumelor naturale şi apoi celorlalte. Nu fiţi
„fixişti”, dar discerneţi între „Sănătate” şi boală.
Medicina noastră indică o „selectare” mai strictă. În
primul rând, să „nu se ucidă” (să nu se distrugă Formele,
chiar dacă se împart; fierberea trece în structuri, fapt ce
afectează „memoriile vitale, care trebuie refăcute cu greu
de organismul nostru). Apoi să „nu se amestece sortimentele”, eventual maximum trei, de aceeaşi categorie
(dulciuri cu dulciuri, proteice cu proteice, amidonoase cu
amidonoase; să nu se amestece fructele cu legumele, ci
fiecare între ele).
Dimineaţa, „hidratare” cu Apa Limpede de Cereale şi
Apa de Fructe şi, după aceasta, tot Fructe. La Prânz,
Proteice din Legume (Soia, Bob, Năut, Linte, Fasole, etc;
sau din Seminţe uleioase, Nuci, Dovleac, Migdale, Floarea
Soarelui, Alune, în prealabil înmuiate, care au multe
proteine; sau dintre lactate-brânzeturi, pe cât posibil
netrecute prin foc; sau, pentru unii, chiar şi carne, peşte,
ouă. Acestea se pot „asocia” cu Legume-verdeţuri chiar
fierte, de preferat crude. După trei ore, iar Fructe. Atenţie,
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nu „falsificaţi” Fructele cu amestecuri sofisticate, cu frişcă,
amidonoase, seminţe, etc.; lăsaţi-le naturale şi câte un
sortiment de sezon. Seara, Legume-verdeţuri cu Cereale,
pe cât posibil netrecute prin foc; eventual „semi-fierturi”.
După trei ore, iar Fructe.
Faceţi „cure” de sezon, şi Săptămânale, ca să obişnuiască
Organismul cu un „anume aliment”, din care să extragă
„totul”, că dacă se tot schimbă, nu se face „digestia
integrală”. Aşa, Zile doar cu anumite Legume; cu anumite
Fructe; cu anumite Seminţe; cu anumite Cereale, câte un
Sortiment.
Cine nu se „hidratează” Dimineaţa, va suferi de Rinichi,
Inimă şi Intestine. Cine nu mănâncă Fructe Dimineaţa, va
face „avitaminoze”, cu afecţiuni ale mucoaselor şi umorilor,
cu retenţii toxice. Cine nu mănâncă Legume-verdeţuri va fi
anemic şi bolnav cu Oasele. Cine nu mănâncă Cereale va fi
fără „forţă nervoasă şi psihică”.
Postitorii să se axeze pe Cereale în special şi apoi pe
Fructe şi Legume şi Seminţe uleioase. Cine nu mănâncă
Pâine va fi slab Religios. Cerealele sunt un „aliment complet” şi nu trebuie amestecate. „Postul cu Pâine şi Apă” din
creştinism este clar. Adevăratul „Post” este ori doar cu
Cereale, ori doar cu Fructe, ori doar cu Legume-verdeţuri,
ori doar cu Seminţe; se poate şi doar cu lactate-brânzeturi,
1-2 zile.
Nu amestecaţi Cerealele cu Lactatele şi Proteicele
vegetale şi uleioase; eventual cu proporţia de 10%.
Tinerii, atenţie la dulciuri, la proteice şi la condimentele
explozive, că „hiperfuncţionează” auto-distrugerea sex.
Cerealele fără coacere, cum indicăm noi, nu se pot mânca
în cantitate mare, de aceea sunt hrănitoare, nevătămătoare
şi neexplozive. Cei ce mănâncă multă carne şi lactate nu
425

mai pot mânca Cereale Crude; dar cerealele coapte-fierte
sunt prea cleioase, degradate structural, fac combinaţii
indigeste cu celelalte alimente şi aşa îşi măresc toxicitatea.
O lingură de Cereale crude face cât o „felie mare” de pâine
coaptă, dar care nu afectează nici diabetul, nici sucurile
digestive.
Nu „siliţi” ca toţi să mănânce la fel; „Mâncarea” este
strict „individuală”, ca şi Somnul. După cum nu poţi
„dormi decât singur”, la fel „mănânci tot singur”, fiecare o
anume cantitate, ritm şi digestie şi asimilare. În vechime se
zice că se „mânca doar singur şi separat”, chiar dacă era
„aceeaşi mâncare”. Animalele nu mănâncă decât singure;
mâncarea în „Comun” era doar „Ritualic-religioasă”. În
Familii, Cantine, adunări, Comunităţi mânăstireşti, s-a
introdus „mâncarea în comun”, pentru „uşurătatea ei” (că
altfel ar fi mari dezordini); dar s-a ajuns şi la „mari deficienţe”, că nu se mai fac „mâncăruri pentru toţi” (pentru
bolnavi), ci doar pentru zişi „sănătoşi” şi cu amestecuri şi
ritmuri ce nu se potrivesc tuturor. Unul mănâncă „mult
dintr-o dată”; pentru altul trebuie ca aceeaşi cantitate să
fie în mai multe reprize; unul mănâncă repede, altul mai
încet, etc. „Regulile stricte de mâncare în comun” pun
probleme grele, ca „Sănătate”. Unii Sfinţi recomandă ca
„bolnavii şi postitorii” să mănânce „separat” (chiar dacă
este aceeaşi mâncare, dar preparată după specificul
acestora). Bolniţele şi Casele pentru bolnavi au acest sens.
„Idealul unei Mâncări Unice” este posibil doar în
„Chipul Pâinii şi Apei”. Cerealele Crude pot fi o „mâncare
în comun”; restul la bolnavi, trebuie individualizat.
Câte „mese” pe zi?... Cei ce pot mânca normal ca necesar
pot reduce, adesea, chiar la o masă. Cei ce mănâncă puţin
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trebuie să repartizeze aceeaşi cantitate în mai multe
reprize. Organismul are, totuşi, „nevoie” de o „anume
cantitate” de Apă, de Cereale, de Fructe, de Legume, etc.
Orice „lipsă” va aduce neplăceri. „La mesele în comun”
trebuie să se ţină cont de „cantitatea necesară” şi nu de
„ritmul şi individualizarea” proprie. Toţi trebuie să
„mănânce aceeaşi cantitate necesară”; să nu se mai
mănânce mai mult de „porţia” respectivă. Cei „slabi” să
mănânce tot doar „porţia respectivă”, dar în ritmul individual; de aceea, aceştia trebuie să mănânce separat şi
„atâtea mese cât să le acopere necesarul”. Idealul ar fi ca la
„cantine” să fie „mese pentru normali” (la prânz şi seara)
şi „mese pentru bolnavi” (de mai multe ori), cu „regula”
de a nu se mai mânca peste „cantitatea necesară”.
În vechime, „postitorii” nu erau cei care nu mâncau
deloc, sau doar o dată pe zi, ci aceia care „mâncau doar o
cantitate minimă” şi doar o „anumită mâncare” (ori doar
Pâine şi Apă; ori doar Fructe; ori doar Seminţe; ori doar
anumite legume-rădăcini). Degeaba se posteşte până
seara, sau până a doua zi, dacă apoi se mănâncă abundent,
amestecat şi exploziv...
De ce „mâncăm”? Pentru că noi suntem „Creaţie”, prin
Creator şi nu prin „noi înşine”. „Mâncarea este Rememorarea Vieţii”. Viaţa este „Rememorarea permanentă a
Originii”. „Conştiinţa este această capacitate de a genera şi
a menţine Rememorarea”, de aceea, pe plan Corporal,
„Mâncarea este „conştiinţa biologicului”. Memoria este ca
Duh pentru Suflet, şi Conştiinţa ca Minte şi Eul Personal
este Activul acestora, de unde „Trifiinţialitatea” Fiinţei
noastre de Creaţie (nu Treime, ci exprimare Treimică). Şi
aceasta se prelungeşte în Corp, ca: „sistem nervos-eul
biologic”; „sistemul circular-inima-memoria biologică; sis427

temul organic-conştiinţa biologică. „Mâncarea este corespondenţa Conştiinţei în Sine”.
Vă daţi seama ce înseamnă, astfel, „Mâncarea”.
„Substanţa-baza-suportul” este în Corp, tocmai „masa celulară consistentă”. Eul şi memoria biologică au „orientarea”
în organe-conştiinţa biologică. Totul se „stocheazăacumulează” în organele biologice, prin activul nervos şi
memorialul circulator. Mâncarea este prin „aport nervos”
şi „aport acumulativ”, iar organele-conştiinţa sunt în
măsura acestora. Noi mâncăm „comunicări” (nerviactivuri), mâncăm „memorii-alimente” (inimi-asumări) şi
ne păstrăm „organele-conştiinţa” (substanţa). Atâta
„substanţă-conştiinţă biologică” avem, „câtă comunicare şi
memorie” producem. Atenţie la această „taină vitală”, care
înseamnă „comunicare-nervi şi memorie-alimente”.
Cu orice „aliment” noi facem mai întâi „comunicarea
nervoasă”, apoi „ingerarea-memorarea” lui şi apoi „asimilarea-conştiinţa” acestuia. „Mestecarea” este comunicarea;
„ne-uciderea” (cât mai natural) este memorarea; „digestia”
este conştiinţa biologică. Vă daţi seama că orice comunicare negativă, orice memorie negativă, va perturba şi va
genera o conştiinţă-digestie negativă, cu urmările respective. Fără „comunicare-nervi”, fără „memorare-ingerare”,
fără „conştiinţă-asimilare” nu poate fi „viaţă biologică”.
La fel, Sufleteşte, ca Eu, Duh, Entitate, care în Integralitate
sunt „Persoana proprie” ce Uneşte şi biologicul totodată.
Dar şi „Persoana se Hrăneşte” din Divinul Creator, cu Integralitatea de Răspuns, ca Suprapersonalizare-Conştiinţă,
Duh-Supramemorie şi Supraeu-Împărtăşire Euharistică.
„Conştiinţa-Mâncarea” este, astfel, ca Ritual ReligiosSuprapersonalizare, ca Necesar-Psihic, ca Organic-biologic.
Fără egalitatea acestora se produc mari distructivităţi.
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Baza Fiinţială este în Divinul Origine; Fiinţialitatea-manifestarea este în Persoana proprie cu structura Psihică;
raportul cu „Natura” este biologicul.
Să nu se uite că Omul este „Chip de transpunere Divină
în Unire cu Natura Cosmică”. Să nu se confunde cele două
aspecte ale „Vieţii”. Omul are, în primul rând, Viul Divin,
ce se Întrupează în „Viul Naturii cosmice” şi această Unire
produce „biologicul”. Şi ştiinţa vorbeşte de o „energie
cosmică”, iar Religia vorbeşte de o „Supraenergie DivinăHarică”. Să nu se confunde şi să nu se amestece. „Biologicul” este „Divin şi Natură”. Vă daţi seama de „Sacralitatea biologicului”. A distruge biologicul înseamnă negativitate faţă de Divin şi faţă de Natură. „Sănătatea”, la fel,
nu se remediază decât prin „pozitivarea” faţă de Divin şi
faţă de Natură.
Puntea-înrudirea-legătura dintre aceste „Trepte Fiinţiale”
este „Taina Mâncării”. Sunt „Trei moduri de mâncare”:
Duhovnicească-Divină (ca Religie); Sufletească-psihică (ca
Spiritualitate); materială-biologică (alimentaţie). Păcatul l-a
dus pe Om într-o „răsturnare”, încât „omul păcătos” este
„biologic spre psihic”, când normal ar fi să fie „psihic spre
biologic” şi, mai mult, Divin spre Integralitatea Psihicbiologic.
„Sacralitatea biologicului” spre Suflet şi Divin este
„Taina Cerealelor”, prelungirea” Pomului Vieţii din Rai..
„Cerealele” nu sunt „ale Naturii” ci un „Adaos Supranatură-Suprabiologicul din Pomul Vieţii”, care i se dă lui
Adam să-l „Însămânţeze” în Pământ, pentru „menţinerea”
Vieţii Pământeşti.
Fără acest „Suprabiologic”, Omul se „desparte în
Suflet-Spirit şi Natură” („binele şi răul” spus de demonul429

şarpe, la căderea din Rai). Iată de ce Medicina noastră
Isihastă creştină insistă pe „Hrana cu Cereale”, dar nu ca
„exclusivitate”, ci în armonie cu „hrana din Natură”.
Omul păcătos se „naturizează” tot mai mult şi de aceea nu
mai poate „suporta” Cerealele. Omul este „Supranatură”
dar şi Unire cu Natura, de aici, dubla hrană biologică, cu
Cereale şi natură-leguminoase şi fructe. Noi nu facem
„apologia naturismului”, ci a „echilibrului” Omului, ca
Supranatură şi Natură totodată.
Introducerea „cărnii” a produs o „negativitate” tot mai
mare faţă de Cereale. Carnivorii nu mai pot suporta
Cerealele integrale, ci doar făinurile cât mai rafinate. La
fel, excesul de lactate. Dacă vreţi să treceţi pe Cereale, trebuie să reduceţi carnea şi lactatele. „Alergiile” la glutenul
cerealelor sunt din cauza „incompatibilităţii” cu lactatele
şi carnea. Cea mai mare nenorocire alimentară este
mâncarea cerealelor cu lactate şi carne, fapt constatat şi de
ştiinţă tot mai mult. Şi până vă reglaţi „memorialul”
folosiţi mai multe Cereale fără gluten, ca Orez, Porumb,
Mei, Orz (ce are foarte puţin). Introduceţi uşor şi câte
puţin, apoi, Grâul şi celelalte Cereale.
Mâncând Cerealele crude (fără coacere şi fierbere), se
reduce mult „cantitatea” enormă. Nu poţi mânca multe
Cereale crude, ci maximum 20% faţă de cele coapte şi
fierte. Un kilogram de Grâu îl mănânci într-o Săptămână
(pentru cel mediu), pe când „pâinea coaptă” nu îţi ajunge
un kilogram pe zi.
Noi insistăm pe „Medicina cu Cereale”. Cine încearcă,
nu-i va părea rău.
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Reţete cu Prepararea Pâinii Pustniceşti
„Taina Mâncării” este în „Chipul Pâinii”. Făpturile
Naturii mănâncă direct şi ne-preparat. Omul trebuie să
„Umanizeze” atât Natura, cât şi tot comportamentul său.
Umanizarea este „Taina Prefacerii”, dar, atenţie, nu a
distrugerii. A Preface înseamnă a „Păstra” atât „Forma cât
şi structura”, dar totodată a-i da o „Deschidere şi o Primire
a Ceva peste acestea”; a-i adăuga o „Participare la toate
Asocierile”, prin care capătă multiple aspecte „Transfigurative”, fără să se modifice propriu-zis în sine.
Când Prefacerea distruge Forma şi structura, devine
„stricăciune”. De aceea, toate mâncărurile care distrug
Forma şi structura şi se strică nu mai au „Prefacerea”, ci
„modificarea-transformarea”, ce devine „negativă”. De
aceea, orice mâncare în organismul nostru ori se Preface,
ori se modifică-transformă. Idealul este să nu se transforme,
că este un proces greu de modificări, cu mult consum energetic. Prefacerea înseamnă a „lua-asocia” şi pe „celălalt”,
fără modificarea sa. În organismul nostru, alimentele trebuie să se „asocieze”, fiecare la locul lor, glucide la glucide,
proteine la proteine, grăsimi la grăsimi, etc. şi să se
„îmbrace” reciproc unele cu altele, acţionând pozitiv unele
prin altele. Incompatibilităţile şi alergiile sunt din cauza
lipsei de „asociere”, datorită negativităţii reciproce.
De aici, „Prepararea” zisă culinară, ca prin „asocierile alimentare” să se obţină o „accesibilitate” cât mai mare. Nenorocirea este că se fac „asocieri contrare”, ce devin şi mai
contrare în organismul nostru. Se caută un „ceva neutralizant” al tuturor contrariilor... „alimentul Minune”... „Chipul
Pâinii” este acesta. Unii vorbesc de „alcalinizare sau acidifiere” a exceselor acestora. Noi îi spunem „Taina Prefacerii”,
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ce este „Acţiune Divino-creaţie în Unire”. „Unirea” este Chipul Divnităţii şi orice Unire şi în Natură ca şi în Om este
tocmai „Taina Prefacerii”. Cerealele au o capacitate maximă
de „Asociere şi Unire”, de aceea majoritatea preparatelor
alimentare se fac pe baza „făinurilor cerealiere”. Aici trebuie
o înţelegere: „Cerealele Vii” tot cu „alimentele Vii” se Unesc,
altfel devin contrare. Pentru cine nu suportă Cerealele, aici
este cauza. Cerealele modificate prin coacere şi fierbere îşi
pierd „asocierea”.
Iată de ce insistenţa noastră pe zisa „Pâine Pustnicească”,
din Cereale „directe-crude”. Mulţi se plâng că nu ştiu bine
cum s-o prepare. Oferim şi noi câteva repere, rămânând să
fie folosite după dexteritatea şi perspicacitatea fiecăruia.
35. Pâinea Pustnicească simplă
Cerealele respective, dintr-un singur sortiment, sau o
asociere de 10%, se macină mai mare sau mai fin, şi peste
Făina respectivă se pune Apă câte puţin, amestecându-se
foarte uşor, nu prin presare, până se umezeşte doar şi se
strânge tot uşor, şi se lasă ori aşa cocoloş, ori se întinde tot
uşor, subţire, până la 1 cm. După o „dospire-prefacere” de
6-10 ore se poate folosi. Dacă se face mai multă, se usucă
bine. Atenţie, să nu mucegăiască şi să nu se acrească. Cea
acrită să se usuce bine şi să se remacine, folosindu-se ca
„acritură ne-activă” (reţeta 13). Cei tari digestiv o pot mânca
fără probleme. Cantitatea să nu fie excesivă, ca la orice
mâncare. Se mănâncă simplă, eventual cu Fructe Dimineaţa
şi printre mese, după 3 ore de la mâncare, cu Legume, dar,
atenţie, nu cu lactate-brânzeturi, nici cu boabele proteice.
Puteţi face „Apa de Cereale”, Laptele de Cereale.
Cei încă alergici la Cereale să pună peste Făina măcinată
Apă multă, să mestece bine şi să lase să se limpezească
câteva minute; această „apă în care se dizolvă alergenii” se
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aruncă, uşor, să nu se tulbure. Nu vă speriaţi că se pierde
ceva, pentru că Făina încă nu se dizolvă aşa de repede.
Apa, însă, preia repede „alergenii şi negativul de măcinare”, la care unii sunt sensibili.
36. Pâinea Pustnicească de 10% grâu şi 90% orez
Insistaţi, mai ales la început, pe Orez, care este mai
neutru, şi nu are „glutenul” faţă de care mulţi sunt alergici.
Prepararea ca la precedenta.
37. Pâinea Pustnicească de 10% grâu şi 90% mei
Meiul, la fel, nu are gluten. Preparare la fel.
38. Pâinea Pustnicească de 10% grâu şi 90% porumb,
sau orz, sau secară, sau ovăz, sau hrişcă
Preparare la fel.
39. Pâinea Pustnicească de 90% grâu şi 10% celelalte
cereale (câte una doar)
Preparare la fel.
40. Pâinea Pustnicească de 90% grâu (sau celelalte
cereale) şi 10% boabe proteice, ca soia, ori linte, ori bob, ori
năut, ori mazăre
Preparare la fel. Atenţie, să se „spele cu prima apă”,
atât Făina de Cereale, cât şi Făina din Boabele respective
(care, crude, au mulţi alergeni). Reţeta 35.
Această modalitate de Pâine Pustnicească simplă şi
directă pare mai „dură” şi mai fără „gust”, dar Pustnicii
tocmai pe ea o preferau, ca să nu mănânce mult şi să o
mestece mult. Postitorii o mai amestecă şi cu puţine
Legume sau Fructe şi asta le este mâncarea. Cei mai slabi
digestivi o fac „Lapte” şi aşa o folosesc, cu Legume şi
Fructe. „Apa Limpede” din această Pâine Pustnicească
simplă este cea mai indicată pentru toate bolile.
O recomandare este ca Pâinea Pustnicească să fie
folosită, mai ales la început, ca „Apă Limpede”, ca Lapte,
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şi în asociere cu Fructe şi Legume tot crude. Se poate folosi
şi doar 10% Pâine Pustnicească şi cu fierturi şi alte preparate. Atenţie, se exclude total faţă de lactate şi brânzeturi
(ca şi faţă de carne şi ouă).
41. Pâinea Pustnicească de 10% Grâu şi 90% Orez şi cu
puţine condimente şi Seminţe uleioase, tot 10%
Atenţie la Seminţele uleioase (nuci, dovleac, alune, etc.),
să fie prealabil înmuiate în apă multă, în care să se desfacă,
să se neutralizeze râncezeala şi să-şi piardă „amăreala”,
pentru că, altfel, Pâinea iese amară şi respingătoare.
Noi nu admitem alte asocieri, ca ouă, brânză, lactate de
tot felul, ulei, fie el rafinat şi la rece, pentru că imediat
apar „alergii” şi incompatibilităţi. Pâinea Pustnicească este
un „Supra-aliment” şi ca Medicament. Siliţi-vă să o faceţi
accesibilă, chiar dacă vi se pare adesea respingătoare. Cei
slabi şi sensibili să o facă Lapte şi Apă Limpede, că se mai
„îmblânzeşte”.
42. Pâinea Pustnicească de 90% grâu şi 10% celelalte
cereale (câte una doar), şi cu puţine condimente şi seminţe
uleioase, tot 10%
Preparare la fel.
43. Pâinea Pustnicească de 90% sau 10% grâu (sau
celelalte cereale) şi 10% boabe proteice, ca soia, ori linte,
ori bob, ori năut, ori mazăre şi cu puţine condimente şi
seminţe uleioase, tot 10%
Preparare la fel.
44. Pâinea Pustnicească de 90% sau 10% grâu (sau
celelalte cereale) şi 10% boabe proteice, ca soia, ori linte,
ori bob, ori năut, ori mazăre şi cu puţine condimente şi
Seminţe uleioase, tot 10%, toate mai înainte încolţite şi
apoi reuscate (vezi şi reţeta 14)
Preparare la fel.
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Să aveţi la îndemână permanent astfel de Cereale
Încolţite şi reuscate, pe care le măcinaţi imediat la nevoie şi
le folosiţi în toate felurile.
45. Pâinea Pustnicească Biscuiţi, de 90% sau 10% grâu
(sau celelalte cereale) cu puţin chimen, cu puţine migdale
rase (sau alte seminţe uleioase, înmuiate), cu puţin ulei la
rece, cu foarte puţină miere, toate amestecate uşor şi
făcute precum cele anterioare. Pare mai „gustoasă”, dar
nu se pot face din ea „Apa Limpede” şi Laptele.
Repetăm, nu se admite amestecul cu lactate-brânzeturi,
dulciuri concentrate, Fructe crude sau uscate, sau verdeţuri, că devine „amară”. Mai bine se combină separat. Cerealele au ele „o hrană concentrată” şi dacă se mai adaugă
şi altele, le strică asimilarea, mai ales la cei bolnavi. Nu vă
„lăcomiţi”. Puţinul face mai mult pentru bolnav decât ce
este mult şi care este respins.
46. Pâinea Pustnicească de Ovăz (decorticat, fulgi) cu
puţine condimente şi Seminţe uleioase, tot 10%. Atenţie,
Ovăzul este cam tare şi prea excitant, mai ales pentru
tineri. Prepararea, la fel. Se înmoaie Ovăzul peste noapte,
se amestecă uşor ca o cocă, se întinde subţire şi se usucă.
Cerealele şi vegetalele să fie „jumătate-jumătate”. Cei
„postitori” să mărească proporţia Cerealelor. Cei sedentari
să o mărească pe cea a Fructelor.
Dulciurile şi prăjiturile „nu există” pentru bolnavi;
acestea sunt Fructele, care, de sunt prea dulci, să fie
„diluate”, sau se separă „prima apă-suc” şi seria a doua să
fie folosită. La fel la morcov, sfeclă roşie. La fel pentru
„tăriile” verzei, ridichei, se separă prima zeamă.
Prunele sunt valoroase, crude şi uscate, dar să se
înmoaie şi să se separe „apa prea dulce”. La fel, smochinele, curmalele şi toate Fructele foarte dulci. Merele sunt
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„Regele” Fructelor. Se folosesc singure, sau cu alte Fructe,
ca să le „îmblânzească şi să le neutralizeze”.
Noi nu admitem amestecurile merelor cu Cereale, ci
doar cu „Apa de Cereale”, sau cu „Laptele de Cereale”,
pentru că Merele sunt greu de digerat pentru mulţi dintre
cei cu sucuri gastrice bolnave. Şi Merele se rad mai mare şi
se „suge” doar „sucul”, sau se amestecă bine cu alte Fructe,
şi aşa se „suge” doar partea zemoasă. Cei tari digestiv pot
mânca totul. Probaţi.
Noi respingem compoturile şi fructele fierte sau coapte,
pentru că sunt un „balast” greu pentru bolnavi.
Atenţie la lactate şi brânzeturi. Noi recomandăm „brânza
închegată cu zeamă de lămâie”.
47. „Brânza închegată cu zeamă de lămâie”
Lapte nefiert, peste care se stoarce uşor zeamă de lămâie
şi se amestecă foarte uşor, până se brânzeşte. Se pune în
tifon şi se scurge. „Zerul” din această brânză este foarte
valoros. Se foloseşte la acrit, câte puţin în Apa limpede de
Cereale, cu suc de mere sau de morcov, sfeclă roşie. Se ţine
la rece. Mâncaţi puţine lactate. Cei cu grupa sanguină 0 şi A
să fie cu mare precauţie. Totuşi să se folosească, fiind
valoroase ca hrană. „Puţin şi sănătos”. Mâncaţi la Prânz
doar astfel de Brânză, nu mai mult de 100-200 grame şi de
cel mult „trei ori pe săptămână”, şi doar în zilele de dulce.
48. „Brânza închegată cu zeamă de lămâie”, cu dovlecel
crud ras, sau semifiert (să fie scursă uşor zeama înainte),
sau Morcov, la fel, sau varză nemurată, sau castraveţi (la
care nu se separă partea zemoasă), cu puţin condiment,
puţin usturoi sau ceapă sau praz, o verdeaţă. Se poate şi cu
puţină mămăliguţă pripită. Nu se admit Cerealele. Noi nu
admitem Brânza cu Pâine, şi cu Roşii, sau Ardei, pentru că
la bolnavi se produc alergii mascate foarte nocive. De
neadmis este brânza cu cartofi, cu macaroane, o nenorocire.
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Nu folosiţi lactate fermentate, ca iaurtul, că „fermentaţia
este activă” şi la bolnavi este o nenorocire. Zerul de la
brânza cu „cheag animal sau artificial” este, la fel, toxic
pentru bolnavi. La fel, toate brânzeturile preparate la temperaturi înalte, ca brânza topită, margarina, caşcavalurile.
Nu uitaţi „Măceşele”. Sunt mai valoroase ca toate
citricele şi toate Fructele. Au toate vitaminele şi sărurile.
49. Măceşe uscate şi pastă
Atenţie la folosire, să le curăţaţi bine de „puful înţepător”, că este toxic, precum şi seminţele. Măceşele se rup,
se scot puful şi seminţele cu vârful unui cuţit şi se trec
rapid prin „oţet tare”, şi apoi de mai multe ori prin Apă,
care se scurge. Apoi şi mai indicat este să se pună în
„zeamă de lămâie”, până a doua zi. Se scot şi se usucă, sau
se fac „pastă”. Se folosesc la toate preparatele şi băuturile.
Se face „pudră”, condiment, etc. Să nu vă lipsească acest
sortiment „miraculos”.
50. Urzica
Este verdeaţa minune. Urzica are, la fel, toate vitaminele şi sărurile şi chiar toţi „aminoacizii esenţiali” (lucru
rar la verdeţuri). Urzica este „Brânza vegetală”. Folosiţi-o
crudă, uscată-praf. E păcat s-o fierbeţi. Crudă, se zdrobeşte
ca o pastă, cu puţin ulei (sau o sămânţă uleioasă), să nu se
oxideze, şi se foloseşte la toate preparatele. Începeţi cu
puţină şi veţi ajunge să mâncaţi chiar pe săturate. La fiecare
mâncare, nu uitaţi să adăugaţi „praf de urzică”. Se asociază
cu Cerealele, cu toate verdeţurile, chiar şi cu Fructe.
51. Un medicament minune: Praf-pudră de Măceşe cu
praf pudră de Urzică, cu puţină Miere, cât să se facă
cocoloaşe tari, nu prea mari, ca pastilele, care nu se lipesc
de mână. Se sug ca „aport de vitamine”, mai ales în răceli.
Trei „pastile” sunt suficiente, de trei ori pe zi.
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52. Castana comestibilă, să nu se uite. Crudă sau uscată
şi măcinată, rasă fin, se foloseşte ca Apă Limpede (atenţie,
diabeticii, că prima Apă este cam dulce şi trebuie evitată),
ca Lapte; se face chiar Pâine Pustnicească din aceste
Castane. Sunt foarte consistente şi hrănitoare.
Meiul este cel mai la îndemână, că nu trebuie mult ţinut
în Apă. Măcinat fin, se face îndată „Lapte”, care se poate
folosi imediat cu Salate şi legume. Meiul ca Pâine Pustnicească este „amar” din cauza cojilor sale. Orezul este cel
mai „blând” şi se poate folosi imediat şi nedospit şi neînmuiat în prealabil. Nu uitaţi Seminţele de dovleac, foarte
hrănitoare, liniştitoare şi curăţitoare de „paraziţi” digestivi.
Nucile înmuiate-reîmprospătate sunt „carnea postitorilor”. La fel, celelalte uleioase, ca migdalele, alunele şi toţi
sâmburii.
Mierea este foarte bună, dar câte puţină şi fără amestecuri cu proteicele.
Hreanul este iarăşi „miraculos”. Este cel mai bun
„conservant”. Ca mustul de struguri să se menţină, puneţi
hrean. La fel, „compoturile” de fructe, fără să se fiarbă, se
menţin dacă în Apă puneţi hrean tocat şi ras.
Sfecla roşie şi morcovul să fie o bază alimentară, dar,
atenţie, fiind „dulci”, după radere puneţi Apă şi scurgeţi-o
şi aşa să le folosiţi (Apa dulce să fie ca Suc separat). La fel,
sfecla furajeră, care este foarte hrănitoare. Să aveţi şi
„verdeaţă” Iarna, în ghivece, însămânţând orz, soia, grâu
etc. După ce cresc de 3-4 cm tundeţi-le şi după un timp iar
cresc. Bucătăria Medicinii noastre este simplă. Să aveţi o
răzătoare bună, o râşniţă de măcinat, o piuă de zdrobit şi,
în rest, vasele obişnuite. Insistenţa noastră este pe Cereale.
Cerealele hrănesc direct „partea nervoasă” (vezi Reţetele
Medicinii Isihaste).
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Faceţi-vă „Timp” pentru Sănătate, că-l veţi pierde şi
mai mult în boală.
Câteva repere de Meniuri
Pe Săptămâni.
Dimineaţa: toaleta, spălarea gurii şi spălarea obişnuită;
mobiloterapia, psihoterapia, Sacroterapia. Atenţie pe
Hidratare, cu Apa de Cereale şi zeamă de Fructe. Ora 10,
ori tot un Fruct, ori seminţe de Nucă, dovleac, etc., sau
Pâine Pustnicească simplă.
Săptămâna 1 – a Orezului, a Soiei, a Nucilor, a
Morcovilor, a Merelor.
Săptămâna 2 – a Meiului, a Lintei, a seminţelor de
Dovleac, a Prazului, a Strugurilor (sau altui produs de
sezon).
Săptămâna 3 – a altei Cereale la îndemână, în special
Orzul; a Mazărei, a Migdalelor, a Verzei, a Prunelor.
Săptămâna 4. a altei Cereale cu alte uleioase, Verdeţuri
şi Legume. Vedeţi şi Reţetele anterioare.
În „zilele de dulce”, folosiţi doar la Prânz şi Lactatebrânzeturi, după indicaţiile noastre (reţeta 47). Alternaţi,
apoi, după necesar şi posibilităţi.

Crezul bolnavului
Într-un spital erau doi bolnavi, alături cu paturile. Se
zbăteau între Viaţă şi moarte, dar amândoi păreau totuşi
oarecum liniştiţi, deşi spaima „Ceasului Veşniciei” se
umbrea pe feţele lor.
Unul făcea pe „filosoful”.
– Ce bine este să fii „liber” de toate, să nu fii „legat” de
„nimic” pământesc şi chiar spiritual; să simţi că eşti cu
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adevărat „liber”... Nume, funcţie, familie, prieteni, cunoscuţi şi propria ta „personalitate”, de toate să fii „liber”...
Moartea este „nimicul” a toate şi trebuie să intri în acest
nimic, „cu nimic”... Nimicul este una cu libertatea...
Nimicul este „religiosul necredincioşilor”... Cine nu se
„goleşte” de toate şi de sine, acela se va auto-chinui...
Celălalt era un Credincios.
– Filosofule, eşti în „mare sărăcie”, sărăcuţul de tine...
„Viaţa” nu este un „nimic”, ci un „Ceva”. Dumnezeu ne-a
Creat din „nimic”, dar tocmai aici este Taina, că acest
„Ceva” al Vieţii nu mai poate fi niciodată „nimic”... Acest
„Ceva” este „suprafilosofia credinciosului”.
„Naşterea din nimic” este doar Act Divin, ce nu mai
poate fi distrus. „Nimicul”, în fond, „nu există”, ci este
„punctul de plecare al Naşterii Vieţii a Ceva”. Nimicul ce
trece în „Ceva”, de asemenea, nu mai există. „Moartea”
este „păcatul”, care „inversează Veşnicia Vieţii”, ca o
„regresie a Naşterii” spre „nimicul de plecare”, care,
nemaiexistând, se face iarăşi un „veşnic invers”... Moartea
este legată direct de „Memoria Naşterii”; „şocul morţii”
este acelaşi cu „şocul Naşterii”; retrăieşti această Memorie.
A „Ieşi” în Veşnicie este „şocul Naşterii” şi a „ieşi invers
tot în Veşnicie” este „şocul morţii”... Anticii vorbesc
adesea de „rememorările reîncarnării”, ca o „mitizare” a
„legăturii morţii cu Naşterea”. Nu te poţi „Naşte ca Fiinţă
decât o dată” şi nu poţi muri, la fel, decât „o dată”...
„Rememorările” acestor „Hotare Veşnice” sunt „infinitul
Vieţii Nemuritoare”. Tot ce „Există” are ca „Nemurire
Memoria propriei Existenţe”, care poate fi în „două
orientări”, cea „inversă fiind moartea”.
Aşa, filosofule, moartea nu este o „întoarcere în nimic”,
ci tot „viaţă în sens invers”. „Viaţa” este o „Repetare
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Veşnică a Naşterii Existenţiale”. „Timpul” este” repetarea”
şi Veşnicia este „Nemurirea Naşterii”. A „întoarce”
Naşterea „înapoi” este „inversul morţii”. Mai mult, „inversul morţii” este „goliciunea vieţii”, zisa ta „libertate”...
„Viaţa” nu este o „înlănţuire în Veşnicie”, ci o „desfăşurare
Liberă”. Viaţa fără „Desfăşurare” nu mai este liberă. A face
„inversul vieţii” este tocmai „ieşirea din desfăşurarelibertate”. A te „goli” total de Viaţă este „nimicul morţii”.
Adam după „păcat-inversul” se „vede gol şi se ascundefuge”... „memoria morţii” s-a declanşat în el.
Aşa, filosofule, eu, ca un Credincios, nu vreau să mor
„gol”, cu „memoria inversă”, ci „Îmbrăcat cu Memoria
Vieţii”. Unii fac paradă de „nimicul-goliciunea-libertatea”
de toate, dar este o autoamăgire... Multora le este „frică de
propriile lor Memorii” şi de aceea vor să le şteargă... dar
aceste „memorii inverse, golite” se vor „trezi”... dar „prăpastia golului” se interpune între cele „două orientări”, ca
„Veşnicia Vieţii-Luminii” şi ca „veşnicia întunericuluiinversului”.
Să nu admiţi „memoria goliciunii-inversului” este prima
„treaptă” a „morţii” Credinciosului. Sufletul se „desparte”
de trupul Naturii, dar Memoriile nu se pot şterge niciodată.
Noi avem mai multe categorii de Memorii: ale Divinului
Origine; ale propriei Persoane Fiinţial-existenţiale; ale
„structurii noastre” ca „Suflet şi manifestări” şi ale „Naturii
Personalizate”, pe care o asumăm ca „moştenire” de la
Părinţi. Noi facem, ca proprie Viaţă, o „Suprapersonalizare” a acestora. De aici, „Memorialul de Personalitate”,
ca însuşi Chipul Omului. Aici este Taina Credinciosului.
Noi, ca „structuri”, avem „negativuri” Sufleteşti şi trupeşti,
dar acestea se „Îmbracă” de „Memoriile de Personalitate”.
Noi ne zbatem şi ne luptăm cu „memoriile structurale”, dar
441

suntem „peste” acestea cu „Memoriile de Personalitate”.
Credinciosul are mare atenţie pe „Memoriile de Personalitate”, care pot „acoperi, neutraliza şi vindeca” negativurile memoriilor de structuri Sufleteşti şi trupeşti.
„Memoriile de Personalitate” sunt: Conştiinţa OriginiiNaşterii, ca însuşi Divinul nostru; Iubirea necondiţionată;
„Unica Orientare” a Veşniciei. Păcatul aduce şi nişte
„memorii de de-personalizare”, ca „inversul originii, ca
nimicul-golul, ruperea-fărâmiţarea-destructurarea”; ca
negativul permanent; şi ca inversul veşniciei-moartea.
Filosofule, eu nu vreau să mor în „de-personalizare şi
goliciunea Vieţii”... Mi-e frică de „şocul inversării Vieţii”,
ce este moartea... Să „mori cu Lumina Veşniciei Vieţii”
este străduinţa Credinciosului.
Noi nu mai vedem
„Suprastrălucirea Luminii Vieţii”, dar la moarte o vom
Vedea; este Divinul cu Lumea, în Unirea Veşniciei.
Nu ai voie să mori „gol”... trebuie să iei cu tine
„Pământul” la Cer, cum zice parabola... Dumnezeu ne-a
Creat să „ridicăm” Fiecare, în mod propriu, Chipul
Pământului spre Unirea cu Chipul Cerului şi prin aceasta
să se realizeze „Coborârea Împărăţiei lui Dumnezeu”, care
este „Cer şi Pământ” în Unire şi „peste” acestea.
Eu nu mor „gol” de lume şi nici „legat de cele lumeşti”,
ci vreau să mor „Îmbrăcat cu Personalitatea Unirii Lumii
cu Dumnezeu”, tocmai Chipul Omului. De aceea, Sfinţii,
chiar dacă au trecut „pe lumea cealaltă”, ei sunt Veşnic
Uniţi cu Lumea, pe care o „Personalizează permanent şi
Lumea se Personalizează prin Sfinţii săi”.
Eu vreau să mor cu „Darul” Vieţii mele, „Comoara” pe
care o duc şi eu în Veşnicie şi care este „Chipul Personalităţii” mele. Şi acest „Dar” se va „Preface” în „Euharistia
Liturgicului Veşniciei”, în care „stricăciunea şi suferinţa”
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lumii se „depăşesc” în „Reintrarea în Veşnicia Vieţii”.
Credinciosul nu „şterge memoria suferinţei” prin „nimicul
libertăţii de toate”, ci prin „Supraintrarea în Supramemoria” Veşniciei Vieţii. Mântuirea, zisa eliberare, este o
„Supramemorie”, nu o „ştergere de memorie” (ca nimicul).
Credinciosul se ridică deasupra suferinţei şi păcatului
nu prin memoriile acestora, ci prin Supramemoria peste
toate acestea; de aceea, „Viaţa Veşnică” nu este „o nostalgie pătimaşă a legăturii cu lumea”, ci o „Supradepăşire
a Lumii”, dar nu în „inversare de nimic”, ci în „Permanenţă
Veşnică”. „Veşnicia” Credinciosului nu este „legare”, ci
„Supralibertate” peste toate. În Veşnicie nu se anihilează
„memoria suferinţei”, dar se Îmbracă în Supramemoria
peste suferinţă, în care suferinţa „nu se mai întoarce
înapoi”, ci se „opreşte pe loc”. Aici se încurcă misticile, că
nu au în vedere această Taină a „opririi suferinţei de
Supramemoria Veşniciei”, „oprirea inversului”. Mare Taină
este această „oprire a inversului”, ca „Intrarea în Veşnicie”.
Tot ce este în noi boală şi ţepuşele morţii sunt „memoriile
inversului Vieţii”. Scăparea este „oprirea inversării”, ce
înseamnă „Reintrarea în Viaţă”.
Tu, filosofule, vrei să mori „liber, cu nimicul total”; eu,
Credinciosul, vreau să mor cu „oprirea inversului în
Totalul Veşniciei”. Dacă te Naşti gol ca „semn al Naşterii
din nimic”, nu ai voie să „mori gol”, ca o „reîntoarcere”,
că faci „regresia în nimic”, ce este întunericul morţii. Iadul
este „trezirea în inversul veşniciei”, că Viaţa nu poate
muri niciodată.
Esenţa Omului este Chipul său de Persoană. Omul este
transpunere creativă a Chipului lui Dumnezeu şi într-un
Chip de Creaţie şi această „Pecete Divină”, cum zice Scriptura, „Suflarea Divină” pe care Dumnezeu o dă lui Adam,
443

este „Permanenţa Veşniciei noastre”. Acest „Model Divin”
nu poate „muri”, de aceea el ne Oglindeşte şi noi ne
Rememorăm în el.
Mare Taină este aceasta, că noi ne „Vedem Chipul în
Dumnezeu”, fără să se confunde sau să se amestece cu
Dumnezeu Însuşi. Şi în Chipul nostru, care este Persoana
proprie, se Vede, de asemenea, Divinul. Omul, ca o configuraţie, este, astfel, Suprachipul Pecetei Divine şi PersoanaFiinţa proprie. Şi în cadrul Persoanei este „complexul
structurilor” Sufleteşti şi energetice trupeşti. Persoana
îmbracă şi totodată pătrunde această structură de
fiinţialitate. Omul are o manifestare direct Personală, cu
Integralitatea sa şi o manifestare de structuri-fenomene
sufleteşti şi trupeşti.
În mod normal, toate mişcările structurilor ies din
Chipul de Persoană şi se traduc în respectivele fenomene.
Structurile noastre Sufleteşti şi trupeşti ar trebui să fie
după „Chipul şi asemănarea” Chipului nostru de Persoană. Fenomenele structurilor nu se fac „Persoană”, ci se
întorc în Actele de Persoană, ce sunt de altă factură, direct
Fiinţială.
De aceea, „Realitatea noastră” este Persoana şi în
Persoană, cu Baza în Pecetea Divină, în care Chipul nostru
de Persoană este „Asemănarea Creativă a Divinului”. „Eu
sunt Persoana mea” şi „din şi prin” aceasta mă manifest şi
ca Suflet şi trup. Sufletul este Asemănarea directă a
Chipului de Persoană şi trupul este „asemănarea” directă
a Sufletului. Păcatul a „umbrit” Pecetea Divină, Persoana,
de asemenea, şi astfel Sufletul a „orbit” şi el şi trupul este
lăsat fără control. Noi ar trebui să avem o Conştiinţă
Integrală de Persoană, care să se reflecte în Conştiinţa
Sufletului cu rezonanţe în memoriile trupului. Şi, mai
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mult, „orientarea” este de la Persoană la Suflet şi trup şi
apoi de la Suflet şi trup la Persoană.
Din Persoană „ies” toate şi în Persoană se întorc toate şi
cu Integralitatea de Persoană ar trebui să ne Orientăm spre
Divinul Origine. Conştiinţa Persoanei activează prin Memorii, care sunt „Repetări de proprie Conştiinţă”. Conştiinţa este neschimbabilă în sine, dar Memoriile sunt
oglindiri în Conştiinţă ce necontenit ies şi se întorc,
„lărgindu-se” în „infinitul Conştiinţei” Persoanei.
Paradoxal, Persoana este un „Suprainfinit al infiniturilor Memoriale”. Când se „opresc” doar pe structurile
Sufleteşti sau trupeşti, Memoriile se „înstrăinează” de
Conştiinţa Persoanei directe şi aşa Omul se „autoînchide”
şi apar „false personalizări-conştiinţe” Sufleteşti şi apoi
energetice trupeşti, care tind să se „fixeze” tot mai mult,
într-o „luptă” de absorbire şi înlocuire reciprocă.
Omul normal este „Omul direct Persoană” şi apoi al
„structurilor sale”. Omul păcatului este „omul contrariilor
fenemenelor Sufleteşti şi trupeşti”. Persoana trebuie să
„Inspire Memorialul Divin”, pe care să-l adâncească, apoi,
structurile Sufleteşti şi trupeşti. Fără Memorialul Divin,
Persoana devine „mecanică” şi structurile, la fel, devin
„mecanice”, de unde „ştiinţa”, care constată doar „mecanicismul psiho-fizico-chimic”.
Boala noi o simţim mai ales în trup, că trupul este
reflectarea directă a tuturor contrariilor structurale.
Trupul este vulnerabil şi se consumă până la moarte.
Sufletul rezistă, iar Persoana este Veşnică. Medicina adevărată ar fi cea direct a Persoanei, care să-şi regăsească
acea Conştiinţă propriu-zisă, ca apoi Memoriile de
Persoană să pătrundă şi în Suflet, pe care să-l trezească, şi
de aici, apoi, în trup.
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Moartea ne „trezeşte forţat” la Conştiinţa de Persoană,
care, de este „goală”, este rău... Persoana are Taina de a se
„Suprapersonaliza” cu „Îmbrăcămintea” Memoriilor de
Persoană directă. Toată Viaţa Omului se întipăreşte pe
Chipul de Persoană şi aceasta este „Podoaba şi Rodul” său.
Omul este „împlinit-crescut” după acest Chip de „Suprapersonalizare”. Cu acest Chip ne prezentăm noi în Faţa lui
Dumnezeu. Moartea este „oprirea” Memoriilor trupeşti în
Memoriile Sufleteşti şi a acestora, apoi, în Memoriile Persoanei proprii. Persoana cu Memorii Sufleteşti şi trupeşti
negative va avea chipul acestora... Zbaterea mea acum, la
ceasul morţii, este să-mi Conştientizez cât mai mult Chipul
meu Integral de Persoană, să-l Îmbrac cu Memorialul
Divin, să-l Îmbrac cu un Memorial Bun şi Sufleteşte şi
trupeşte, ca să nu „ies în Veşnicie” „gol şi hidos”...
Caut să Inspir tot mai mult Memorialul Divinului, ca
acesta să-mi Rememoreze şi Memorialul meu Personal.
A mă „odihni” în Veşnicie este a-mi Vedea „Asemănarea în Pecetea Divină” şi aşa să Stau Faţă în Faţă cu
Dumnezeu. Dacă sunt „gol şi hidos”, nu mă pot Oglindi în
Dumnezeu şi atunci trec în „inversul întunericului”...
Doamne, puţina mea Suprapersonalizare să-mi acopere
cât de cât „goliciunea” mea, că-mi va fi ruşine să fiu „gol
în Veşnicie”...
Concluzii. Medicina noastră Isihastă este Medicina
„Chipului Omului”. Omul este Chip al Divinităţii şi Chip
de Creaţie în Unire şi Răspuns. Omul „Creşte şi se
Hrăneşte” în Divinitate şi totodată creşte şi se hrăneşte din
Natura Creată şi aşa se face Rodul Unirii. Chipul Pâinii
Euharistice este Taina Împlinirii Omului. Şi această
Împlinire este Hristos.
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Tatăl nostru care eşti în Ceruri, Pâinea noastră „cea de-a
Pururea” dă-ne-o nouă!
„Eu-Hristos sunt Pâinea Cea Vie ce S-a pogorât din Cer, din
care cine mănâncă nu mai moare”...
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