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Cuvânt înainte

În Medicina Isihastă Părintele Ghelasie Gheorghe propu-
ne un model de abordare integrală a vieții şi sănătății uma-
ne, ce are în atenție o trezire a sensibilității duhovniceşti față 
de taina existenței. Alcătuirea ființei create este înfățişată 
în dimensiunea ei iconică, ce are în centru chipul vieții 
dumnezeieşti, pecetluit în sufletul şi trupul omului. Înstră-
inarea de taina dumnezeiască a vieții duce la o înstrăinare 
de sine a omului având drept consecință multiple tulburări 
sufleteşti ce se prelungesc în boli ale trupului. 

Aderența şi alipirea la viața dumnezeiască taină consti-
tuie şansa regenerării spirituale şi a redobândirii sănătății 
ființei create. În sens creştin, taina nu îngrădeşte accesul la 
adevăr, ci dimpotrivă, deschide accesul la descoperirea şi ex-
perierea adevărului şi probarea lui în miezul unui eveniment 
de relație şi comuniune. 

Vindecarea în forma ei integrală nu poate fi realizată în 
afara refacerii condiției euharistice afectate de o deviere de la 
ținta şi menirea făpturii legate de taina unirii cu Dumnezeu. 
Medicina isihastă prezintă viziunea privitoare la constituția 
omului şi a creației în general în deschiderile ei practice, ce 
vizează conştiința liturgică, precum şi aspecte ce țin de dina-
mica vieții psiho-fizice în contextul general al existenței. 

Vindecarea omului pleacă de la restabilirea capacității sa-
le de deschidere şi relaționare în sine şi dincolo de sine prin 
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conştiință, memorie şi limbaj, ca moduri integrale ale ființei 
create după chipul lui Dumnezeu. Apelul la ceea ce trans-
cende planul energetic al ființei, al reflectărilor mişcărilor 
sufleteşti, vizează reintegrarea funcțiilor scindate între ele, 
angrenate într-o logică antagonistă a autonomizării părții 
şi dominației sale asupra întregului. Sunt avute în vedere 
influențele reciproce între diversele planuri şi importanța 
reorientării fiecăruia dintre ele spre participarea la taina Lo-
gosului întrupat şi la limbajul sacru al vieții. 

Isihasmul creştin urmăreşte o ieşire din logica bolnavă 
a căderii, marcată de conflictul finalităților, şi o regăsire a 
intenționalității spre comuniune în toate actele şi atitudini-
le vieții. Alimentația isihastă însăşi concretizează acest dezi-
derat, prin modelul iconic pe care-l asumă. 

Distorsiunea profundă a vieții este remediată nu doar 
prin tratarea efectelor ei ce merg până în planul inconştient 
şi biologic, ci prin reconectarea experienței umane sub toa-
te aspectele ei la Trupul lui Hristos cel Înviat, icoana uni-
rii creației cu Sfânta Treime, Izvorul de har tămăduitor şi 
sfințitor. 

Ierarhia planurilor ființei descoperă în creştinism ascen-
siunea spre cele divine nedespărțită de dimensiunea cheno-
tică a asemănării dumnezeieşti, exprimată prin aplecarea cu 
o grijă iubitoare spre făpturile şi aspectele cele mai umile ale 
existenței, spre a le redărui părtăşiei la slava dumnezeiască. 

În acest sens, împletirea între viziunea de ansamblu şi 
modalitățile practice de concretizare a sa apare fundamen-
tală în creştinism, fapt reliefat cu o remarcabilă coerență şi 
consistență în volumul de față. Dimensiunea terapeutică a 
liturghisirii darului lui Dumnezeu este aici nedespărțită de 
aspirația umană spre integritate şi plenitudine, astfel încât 
mântuirea omului apare a fi simultan o izbăvire de boală şi o 
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întregire de sine sau desăvârşire în iubire. Conştiința orizon-
tului eshatologic al creației dospite de taina învierii lui Hris-
tos preschimbă perspectiva omului asupra lumii şi raportu-
rile sale cu făpturile, redăruindu-le consistența liturgică în 
lumina chipului Dumnezeiesc. Mai mult decât a fi dirijată 
de o simplă intuiție holistică, medicina isihastă face apel la 
resursele iconice ale ființei create, prin care omul poate acce-
de la cele mai presus de fire, autentica sănătate coincizând în 
ultimă instanță cu împlinirea în iubire. 

Căutările omului contemporan în domeniul prevenirii şi 
tratării bolilor îşi găsesc în medicina isihastă un răspuns cu-
prinzător şi deosebit de actual, cu un accent deosebit pe o 
abordare integrală a resorturilor bolilor şi tulburărilor vieții, 
şi pe o înțelegere – confirmată de unele dintre cele mai noi şi 
surprinzătoare descoperiri din ştiința actuală – a conştiinței 
ca realitate fundamentală a lumii şi a ştiinței vieții ca ştiință 
fundamentală. 

Florin Caragiu





Prefaţa autorului

Continuăm Serialul nostru despre Isihasm1 cu Volu mul 
intitulat „Medicina Isihastă. Sacro‑Terapia”. Se scriu în ulti-
mul timp tot felul de relatări care mai de care cu pretenţii de 
noutăţi şi miracole. Noi am avea ne vo ie într-adevăr de Mira-
cole. Suntem în situaţia când doar Miracolul ne mai Salvează 
din marea „decădere”... S-a crezut cu frenezie că Omul deţi-
ne în propriile mâini mi racolul propriei Vieţi. Mulţi încă se 
mai amăgesc cu aceasta, dar apoi dezamăgiţi caută Miracolul 
însuşi. Unde este Miracolul şi în ce constă? Viaţa este o Tai-
nă Dăruită, nu Voită. Noi primim Viaţa Dincolo de noi şi 
prin alţii. Viaţa este o Dăruire şi Stăpînirea asupra Vieţii este 
în altă semnificaţie. Viaţa ne Stăpâneşte pe noi. Vi aţa este o 
Taină pe care o primeşti şi în măsura în care te Deschizi aces-
tei Taine Participi la Viaţă. Viaţa este Sa crul în Sine şi cine 
crede că o poate Fura sau batjocori se înşală amarnic. Viaţa 
este un Dar de la Dumnezeu pe care îl primim în mod Sacru 
şi ne Împărtăşim de el. Într-adevăr, ca Fii de Creaţie ai Lui 
Dumnezeu, Viaţa ne este Natura Fiinţei noastre de Creaţie, 
dar această Natură fiinţială ne este Dăruită şi nu este prin Si-
ne însăşi. Noi nu suntem prin noi înşine, ci prin Creator şi 
Părinţi. Vi aţa este Natura noastră esenţială, dar nu este sub 

1 „Medicina Isihastă” este cel de-al cincilea volum publicat de Pă rintele 
Ghelasie, primele patru au fost reeditate la editura Platytera în „Memoriile 
unui isihast”, vol. I şi II, 2006. 
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Stăpâ nirea noastră ci sub Taina Celui care ne-a Dăruit-o. De 
aceea ci ne Desacralizează Viaţa va rămâne surprins când va 
ve dea Distrugerea propriei Vieţi până la moarte. Viaţa o Pri-
mim, o credem un Bun al nostru, dar dacă o Golim de Tai-
nă şi Sacru, Viaţa păleşte ca de o Boală ascunsă. Ome ni rea a 
ajuns la un grad dezastruos de Desacralizare a Vieţii, de în-
lăturare a Tainei Vieţii... Viaţa peste Firea ei Nor mală se dis-
truge... Da, Viaţa are în sine Miracolul Vie  ţii, care este Ori-
ginea Vieţii noastre. Noi nu Stăpâ nim Viaţa, ci trebuie să ne 
Închinăm Ei. Originea Vieţii este Dă ruirea şi Trăirea Vieţii 
este Recunoştinţa şi Ges tul Sa cru faţă de Ea. Trebuie să înţe-
legem Taina Vieţii. Ori ce Lai cizare a Vieţii, orice desconsi-
derare o Vatămă. Rela ta rea noastră „Medicina Isihastă” este 
în această vi ziune a Tai nei Vieţii. Cine nu consideră Viaţa 
un Dar de Taină, ci ne nu Trăieşte Viaţa ca pe o Taină, cine 
nu vede în Via ţă un Miracol, toţi aceştia vor desconsidera şi 
orice Re la ta re despre Sacrul Vieţii. Taina Vieţii este Sufletul, 
după cum Taina Sufletului este Dumnezeu. Doar un Corp 
cu Su fletul său este Viu. Şi doar un Suflet Unit cu Dum ne-
zeu este un Suflet plin de Viaţă. De aici „Medi cina Isi has tă” 
este o Dublă Medicină, de Suflet şi de Corp în Su pra-Uni-
tatea Sacrului Dumnezeiesc. Boala este un Aten tat la Viaţă. 
Cine îndrăzneşte să se Atingă de Viaţă?...

Şi totuşi Noi Înşine săvârşim Oribilul Păcat ca Omo rârea 
Vieţii... Sacro-Terapia este Revenirea la Viaţă din ghearele 
Morţii. Boala este gheara Morţii care nu trebuie tolerată. Jos 
cu Masca Oribilă a Morţii de pe Icoa na-Chi pul în Sine al 
Vieţii! Să revenim la Sacralitatea Vieţii. Să re descoperim Să-
nătatea şi Taina Vieţii. Noi am ajuns să con siderăm Viaţa un 
Mecanism şi atât, un Mecanism în care putem interveni du-
pă pofte şi situaţii. Nu este aşa. Via ţa este o Taină Sacră de 
Limbaj Tainic dincolo de lai cul Mecanism. Trebuie înţeles 
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că Terapia Bolilor este în pri mul rând Resacralizarea Vieţii, 
Redes coperirea Lim ba ju lui Sacru al Vieţii, fără de care Viaţa 
Refuză să Răs pun dă. Boala nu este un Chimism ener getic al 
Vieţii ci mai întâi este o Desacralizare de Lim baj Tainic de 
Viaţă care dă peste cap apoi Chimismul energetic. Reordo-
narea Chi mis mului energetic se face doar prin Revenirea la 
Lim ba jul adevărat al Tainei Vieţii. Viaţa nu este Monolog, ci 
Dialog Viu în Dăruire şi Răs puns totodată. Viaţa este Tai na 
Dialogului şi Comunicării reciproce. Viaţa este Taina Dia-
logului Transcendental. Originea Limbajului este în Tai na 
Dialogului în Sine al Vieţii. Spiritul este Viul Ab so lut toc-
mai datorită faptului că are Limbajul Dialogului Spi ritual. 
Viaţa în primul rând este Limbaj Sacru şi apoi Chi mism. 
Chimismul este Ecoul şi Energeticul Tainei Limbajului Vie-
ţii în Sine. Dumne zeu este Viul şi Viaţa în Sine fără Început 
şi fără Sfârşit. Cine cade din Sa cra li ta tea Limbajului Vieţii, 
Uită şi pe Dumnezeu. De aici Cheia Medicinii Isihaste, ca 
Redes coperirea Limbajului Sacru al Vieţii care să Rememo-
reze Ordinea Sănătăţii în Chi mis mul Corpului nostru. Te-
rapia obişnuită a Medicinii Laice cau tă Restabilirea Chimis-
mului energetic fără Ştiinţa Lim bajului Tainic al Vieţii, sau 
fără cunoaşterea adâncă a In teracţiunilor Din colo de pro-
cesele Chimice. Limbajul Vie ţii este Înaintea celui Chimic. 
Se confirmă ştiinţific că In formaţia este Înaintea Masei Fizi-
ce. Informaţia din Ma te rie este Ecoul-Prelungirea Limbaju-
lui Sufletu lui-Spiri tu lui, care în Ener gii devine Ordonatorul 
Chimismului Fi zic. Viul este Din colo de Chimism, de aceea 
nu se Vede în Reacţiile Chi mice. Viul se Descoperă şi se Ve-
de de că tre Viul Însuşi, direct şi fără Intermediarul Chimic. 
Chi mis mul este Semn şi Urmă de Limbaj de Viu. Moartea 
şi Boa la vin prin Uitarea Memoriilor de Limbaj al Vieţii. Să-
nătatea Revine prin Rememorarea Limbajului Sacru al Vie-
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ţii. Noi încercăm în Această Relatare, „Medicina Isi has tă”, o 
astfel de Sacro-Terapie a Rememorării Lim ba ju lui Vie ţii, ce 
este Sănătatea în Sine. Să încercăm să Re des co perim în Noi 
Înşine Taina Limbajului Vieţii şi vom des  coperi Sacro-Te-
rapia Bolilor noastre. Să Regăsim Mi ra  colul Vieţii de care 
avem atâta nevoie. Viaţa este Lim baj Sacru şi cine batjoco-
reşte Limbajul Sacru se face Omo  râtor de Viaţă. Feriţi-vă de 
Momelile Pomului Mor ţii, de Amăgirea Căderii din Rai ca-
re ne Oferă Cunoaş te rea Ori bilă a Bolilor şi Suferinţei până 
la Insuportabila Moar te. Diavole, fir’ar să fie Cunoaşterea ta 
îndrăcită a Bolii şi Su ferinţei şi a Iadului Morţii. Dumne-
zeu nu Vrea Cunoaşte rea Bolii şi Morţii, de aceea şi acum 
îţi Cere să o Refuzi. Nu Mânca din Pomul Căderii Vieţii în 
Moarte. „Nu vă Sinucideţi”, este scris pe acest Pom Diavo-
lesc. Si nu cide rea este Păcatul Iadului Veşnic. Doamne Dum-
ne zeu le, cum este posibil ca noi înşine să acceptăm Veş ni cia 
Iadu lui propriu?... Să Refuzăm această Degradare Ori bi lă. 
Să Reînviem la Viaţa Veşnică ce este Esenţa Exis ten ţei. Vi-
aţa în sine este Străină de Boală-Suferinţă şi Moar te. Vi aţa 
nu poate fi Omorâtă, şi în Aparenţă Moar tea încă mai este o 
Scânteie de Viaţă, pe care de o Re aprinzi Reîn vii Miraculos 
la Viaţă. Aprindeţi-vă Ultima Scânteioară de Viaţă şi Zâm-
betul Vieţii va Răsări ca un Soare Dătător de Viaţă. În Lumi-
na Soarelui Reînvie totul la Viaţă. Rege nerarea Vieţii noastre 
este în Taina Vieţii pe care ne-a Dăruit-o Dumnezeu. Să ne 
Folosim de aceas tă Taină ca de Miraculosul Medicament al 
Însănătoşirii noas tre. Noi cei Bolnavi nu mai facem Mofturi, 
Medi ca men tul să dea Rezultatul aşteptat. Încercaţi şi probaţi 
Acest Medi cament Miraculos al Medicinii Isihaste. Dar fiţi 
Sinceri şi Cinstiţi cu Voi Înşivă. Barem în Boală să fim Cin-
stiţi cu noi Înşine. Treziţi-vă la Conştiinţa reală fără Vicleşu-
guri. Fiţi Deschişi la Probarea Adevărului. Nu Refuzaţi Tai-
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na şi Miracolul. În Taină şi Miracol Existenţa noastră Laică 
se Regenerează, Revine la Viaţă. Ne-am Desacra lizat până la 
Depersonalizarea Noastră. Supra-Personali zaţi-vă prin Tai-
na Vieţii. Taina este Sacrul Vieţii. Resacralizaţi-vă Viaţa şi vă 
veţi Regăsi pe Voi Înşivă. Vă veţi Regăsi şi Sănătatea.

Unii, superficial, ne învinuiesc de „un fel de Teo so fie” 
Creştină. Sunt extremişti Spirituali de un Apofatism ab solut, 
care nu admit nici o Vorbuliţă despre Taină, şi sunt extre-
mişti Materialişti care exclud orice Urmă de Taină în Ştiinţă. 
În viziunea pur Creştină Dumnezeu este Fi inţa în Sine-Tai-
nă Absolută, dar este totodată Descope rire Harică de Energii 
Necreate. Fiinţa este Apofaticul şi Harul este Catafaticul.

Acest Dublu Arhetip este Transpus în Noi Creaţia ca 
Su flet-Taină şi Corp-Descoperire. Noi suntem Împleti-
re Su flet-Corp, dar fără Amestecare. Teosofia occidenta-
lă este Panteistă, considerând Energia ca Ieşire direct din 
Fi in ţă-Taină-Dumnezeu, de unde Creaţia este Manifesta-
rea-Limbajul direct al Lui Dumnezeu Fiinţă. În Viziunea 
pur Creştină, Creaţia nu este Panteism-Ieşire de Dumne-
zeu Însuşi în Manifestare, ci este o dată Limbaj de Lo gos 
Fiinţial în Transpunerea Creativă ca Arhetip şi apoi Ma ni-
festare a Potenţei reală şi Obiectivă a Lui Dumne zeu. Dum-
nezeu Creştin are deja Manifestarea Sa Pur Dum ne ze ias-
că, de Treime în Sine, ca Limbaj de Treime Ab so lu tă. Cre-
aţia este Transpunere de Acest Limbaj deja Ar he ti pal şi încă 
odată ca Transpunere-Traducere în Mod Crea tiv, Cre ân-
du-se o Nouă Fiinţă-Substanţă de Creaţie. Esen ţa Crea ţi-
ei nu este Însăşi Fiinţa Lui Dumnezeu, ci Dum nezeu Poa-
te Crea şi o Fiinţă de Creaţie care apoi poate Dialoga. Cre-
aţia este Manifestarea Manifestării Dum nezeieşti, de unde 
Co exis tenţa Fiinţială de Dumne zeu şi de Creaţie. Fiinţa Lui 
Dumnezeu este Permanentă şi Fiinţa de Creaţie Odată Cre-
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ată este tot Permanentă. Că de rea nu Aduce Anihilarea de 
Fiinţă de Creaţie, ci Moar tea-Despărţirea de Fiinţa Dum-
nezeiască Perfectă. Creaţia este o Perfecţiune de Crea ţie cât 
timp Rămâne în Per fec ţiu nea Creatoare Dum ne zeu, altfel 
Cade în An ti-Dum ne zeu, în Imperfecţiune. Moartea nu es-
te Anihilarea Exis ten ţei de Creaţie, ci Că de rea din Perfecţi-
une în Im per fec ţiu ne, din Sănătate în Boa lă-Moarte. Meta-
fizica pur Creş ti nă nu este Dualistă (de do uă părţi Opuse) 
şi nici Mo nis tă-Panteistă, ci este Unicistă, de Unică Reali-
tate dar în Do uă Deschideri Deodată-Egale şi neameste cate. 
Filo so fia Creştină nu este Dualismul grec Spi rit şi Materie, 
ci Di hotomia Suflet şi Corp, Fiinţă şi Ener gii Harice. Cine 
ştie oleacă de Teologie, face diferenţa dintre Fiinţă-Spirit în 
Esenţă şi Energiile de Mişcare de Fiinţă, acestea nu se ames-
tecă, dar se Înrudesc, nu Sub stan ţial, ci Informatic şi în co-
respondenţă de Limbaj. În lu crările „Nevoinţele Isi has te” şi 
„Urcuşul Isihast” am în cer cat o descifrare în acest sens. Ma-
teria nu este Opusul Spi ri tu lui, ci Stră lu ci rea-Harul, dar nu 
al Spiritului Însuşi, ci al Viu lui-Mişcării de Spirit.

Fiinţa-Spiritul este Substanţa în Sine Fiinţială, cu Lim-
baj-Viaţă în Sine, care datorită Vieţii Fiinţiale din Fiinţa În-
săşi Emană Miraculos şi o Semi-Substanţă Energetică, Ha-
rul Energetic ce este Arhetipul Creaţiei care ia Forma de 
Materie. Materia este Corespondenţa de Har Dumne ze iesc 
în Creaţie. Energiile Harice nu se Emană din Fiinţa În săşi, ca 
Transformare de Fiinţă în Energii, ci se Emană din Mişcările 
Fiinţei. Harul nu este Fiinţă, ci este Mişcare de Mişcare de 
Fiinţă. Harul nu este Substanţă Fiinţială ci Se mi-Substanţă 
de Mişcare deja Fiinţială. Harul nu este În săşi Mişcarea Fi-
inţei, ci este Strălucirea Mişcării Fi in ţia le ce este Dincolo de 
Har, ca Duh. Mişcarea Fiinţei în Si ne este Duh Fiinţial, care 
nu mai este Energie, ci Duh-Fi inţă. Duhul-Fiinţă ca Mişca-



TAINA VINDECăRII. MEDICINA ISIHASTă 15

rea Fiinţei apoi se face Izvorul Mişcărilor Energetice ce nu 
mai sunt Duh, ci Energii de Mişcare de Duh. Corpul nos-
tru nu este Opusul Su fletului, dar nici Suflet transformat în 
Energii, ci este Energii de Mişcare de Suflet.

De aceea din Metafizica pur Creştină este complet res-
pins Panteismul. Materia este Chip de Har, Strălucire de 
Miş care de Spirit, nu este Opusul Spiritului, dar nici Con-
sub stanţială cu acesta, Fiinţa fiind esenţă de Spirit şi Ma teria 
fiind esenţă de Energii de Mişcare de Fiinţă Spi ri tua lă. Ca 
Realitate în Sine Fiinţa-Spiritul este Ade vărata Substanţă, 
iar Energiile sunt doar o Semi-Sub stanţă Re la ti vă ce Emană 
din Mişcările Substanţei în Sine. Rela ti vi ta tea nu este Im-
perfecţiunea, cum Credem noi, ci este Energie de Mişcare de 
Spirit Permanent. Ener giile ca Har de Mişcare nu sunt Con-
trarul Fiinţei-Spiritu lui, dar sunt Re lativul Mişcării de Spirit 
şi nu al însuşi Spiritu lui-Permanenţei. Spiritul are Tri-Miş-
care în Sine, Odihnă, Mişcare, Repaus, prin cele Trei Perma-
nenţe de Spirit Fiinţă: Conştiinţă, Duh, Limbaj Spirit. Miş-
cările Fiinţei sunt în Triada Viului de Fiinţă. Aşa Energiile 
Harice sunt în Determinare dată de Mişcările de Duh Fi-
inţă. Energiile Ies din Fiinţă şi se Întorc în Mişcările Fiinţei, 
de unde zi sa Relativitate. Dar aceasta nu este Opusul Spiri-
tului. Că de rea din Rai-Perfecţiune adaugă Con trarierea. În 
Rai Adam Vedea pe Dumnezeu totodată cu Sufletul şi cu 
Tru pul. Deci în mod Normal Vederea de Suflet este tot oda tă 
cu Vederea de Trup şi ele nu sunt în Anihilare re ciprocă. Noi 
prin Căderea din Rai am Orbit cu Sufletul şi aşa Credem că 
Trupul este de vină că Um breşte Sufletul. De vină este Or-
birea Sufletului nu Materia Corpului. Este drept că Materia 
Corpului se Opune Ve derii de Suflet, căci după Căderea din 
Rai Corpul a de venit Independent de Suflet. Corpul a de-
căzut în Patimi de Corp ce sunt Con trazise de Suflet şi de 
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aici Frica Tru pului de Vederea Su fletului. În fond este o Co-
existenţă totodată între Ve derea de Suflet şi cea de Corp, în 
Armo nie, cea de Suflet ca Vedere Esenţială şi cea de Corp ca 
Vedere de Mişcare de Suflet, ca Prelungire-Strălucire şi Din-
colo de Suflet. Vederea de Suflet în Vederea de Corp iese şi 
peste Suflet şi Vederea de Corp iese în Vederea de Suflet şi 
Dincolo de Corp, ca Transcendere reciprocă fără Anihilare 
şi con tra riere reciprocă. Căderea a Învrăjbit Sufletul şi Tru-
pul până la Ucidere reciprocă.

Teosofia Occidentală are un Ideal înalt, dar a căzut din 
Mis tica pură într-un Ocultism de amestec şi din Ştiinţa pură 
într-o Ştiinţă Semi-materialistă Evoluţionistă.

Teosofii încearcă o Religie Ştiinţifică şi o Ştiinţă Reli gi-
oasă. Vă rugăm, fiţi atenţi să nu confundaţi aceasta cu În-
cercarea noastră de Mistică pur Creştină şi de Cu noaş te-
re pur Creştină. Mai mult, noi încercăm o Mistică a Lim-
bajului, ca descifrare de Limbaj, din care apoi să re ia să 
Teologia. Dumnezeu se Revelează ca Limbaj de Fiinţă în cât 
noi putem vorbi despre Dumnezeu care Ră mâne Tai nă în 
Sine. La unii teologi este o frică de Şti inţă ca De sacralizare 
a Tainei, după cum unii oameni de ştiinţă au teama de Re-
ligie ca mistificare... În viziunea Creştină Tai na este în Des-
coperirea Sfântului Duh şi în Limbajul Hris tic. De aici şi 
în Creştinism este totuşi o Împletire în tre Religie şi Ştiinţă, 
între Suflet şi Corp, între Taină şi Des coperire, între Fiinţă 
şi Energii Har. Dar Şti inţa Creş tină nu este Amestec-Sin-
cretism, ci Dialog Egal, Coexis tent şi Neamestecat. Creşti-
nismul nu este Sistem Religios sau Filosofic, ci este Viziune 
în veşnică Deschi de re-Des co perire. Dogma Relevată Creş-
tină nu este Sis tem-În chi de re, ci Definire în Deschidere. 
Cunoaşterea Creştină este Des chidere-Descoperire în De-
finire, este Ta ină în Di fe ri te Moduri de Definiri ce Eviden-
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ţiază şi mai mult Taina ca Taină. Dumnezeu Tatăl, Sfântul 
Duh şi Fiul sunt Definiri Absolute ale Tainei Absolute, nu 
ca Închidere de Taină, ci ca Deschidere de Taină Absolută în 
Definiri tot Abso lu te ca Absolute Deschideri. De aici Tri-
nitatea Creştină ca: Dumnezeu Tatăl-Taină-Vedere Absolu-
tă; Sfântul Duh Dum nezeu Cunoaştere-Privire-Descoperi-
re; Dumnezeu Lo gosul Fiul-Limbajul-Identifi carea. Aceasta 
este Gra ma tica Logicii Creştine (vezi Tri adele din Memo-
riile unui Isihast, cap. 8). Aşa Taina-Mistica este în Ega-
litate şi Coexistenţă cu Ştiinţa-Cu noaşterea şi cu Limba-
jul-Identificarea. De aici Trinitatea totodată şi ne ames te ca-
tă a Cunoaşterii Creştine, ca Mis tică, Metafizică, Teo lo gie. 
Cunoaşterea Creştină nu este în stil Teoso fic-Dualist, ci este 
Trinitate-Unicitate, Unul şi Multiplu tot odată în mod nea-
mestecat şi niciodată vre unul în lipsa ce luilalt. Teosofia es-
te Panteistă, Monolog şi Absorbire a Mul tiplicării în Singu-
laritatea Absolută. În Creştinismul pur este Dialog-Coexis-
tenţă între Creator şi Creaţie, fără ames tecare şi absorbire, ci 
ca Transfigurare-Per manen ti za re Unul în Celălalt, fără ani-
hilarea vreuneia. Vă rugăm, faceţi un efort şi Însuşiţi-vă şi 
această Logică Trinitară pur Creştină şi aşa nu veţi mai con-
funda Creşti nismul cu alte Sisteme de Cunoaştere. Noi nu 
facem Dispute între Sis teme, Descifrăm Creştinismul din 
Multitudinea de Sis tem e, tocmai ca să nu se amestece falsi-
ficat Creştinismul cu Sincretismul „Mistico-Filoso fic occi-
dental”. Creştinis mul Ortodox faţă de cel Ca tolic şi protes-
tant se Păstrează în Puritatea Neameste cului cu Dualismul 
Filosofic Aris to telic grec, sau cu Metafizica Mistică Orien-
tală ce pă trun de mai nou în Occident. Ştiinţa Occidenta-
lă este ac tual mente Filosofie Greacă, Evoluţionism Orien-
tal şi Mecanică Occiden tală. Este un fel de Religie a Spiri-
tului cu un Dumnezeu Principiu transpus într-o Mecanică 
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Fizi co-Chimică. Noi în această Relatare „Medicină Isihastă” 
încercăm o Resacralizare a Mecanismului Ştiinţei. Doar o 
Ştiinţă a Energiilor-Materiei, fără Taina Concretului Spiri-
tual este o Cunoaştere fără Sacru-Taină. Ştiinţa vrea să facă 
din Materie o Realitate în Sine, chiar dacă mai re cu noaşte ca 
Principiu şi Spiritul. Creştinismul Vorbeşte de spre un Lim-
baj al Spiritului Dincolo de Limbajul Ma te riei. Aici Ştiinţa 
se Închide, nu vrea să Recunoască Limbajul Spi ritului, sus-
ţinând că Limbajul Spiritului este însăşi Mate ria. Viziunea 
Creştină susţine că Limbajul Spiritului este Separat şi Arhe-
tipurile de Limbaj în Sine al Spiritului apoi se Transpun-Tra-
duc şi în Limbaj ener getic-Material. De aici susţinerea Creş-
tinismului că este o Ştiinţă-Cunoaştere a Sufletului deosebi-
tă de cea a Mate ri ei-Corpului. Sufletul are o Ştiinţă de Suflet, 
dar în Le gă tu ră cu a Corpului. Ştiinţa de Suflet este Mistica 
şi Reli gia. Pe această Bază facem şi noi o Împletire de Ştiin-
ţă de Su flet ca Me dicină a Sufletului în Corespondenţă cu o 
Şti inţă Medi cală de Corp-energii. Sfântul Nicodim Aghi o-
ritul, în căr ţile sale „Războiul Nevăzut” şi „Paza celor cinci 
Simţuri”, încearcă să facă această împletire. Şi în Fi localie se 
vor beşte de o Ştiinţă a Sufletului, chiar de o Artă a Ştiinţei 
Sufletului, ca Duhovnicie de Suflet în Con lucrare cu partea 
Corpului ce are Ştiinţa sa specifică. Noi nu facem o Invenţie 
inedită, încercăm însă o Trans pu nere de Limbaj modern în 
contextul Culturii generale de astăzi. Gnosa Creştină în sens 
Mistic este Ritu al-Lau dă şi Cântare a Tainei. Ştiinţa creşti-
nă este „Ritualul Cân tării Tainei Dumnezeieşti”, ce Coboară 
în Descoperire. Vă rugăm să înţelegeţi ce este Ştiinţa Creş-
tină. Este Taină în Ritual-Ştiinţă. Legile Materiei şi Chimis-
mul fizic sunt Ritualul Tainei Dumnezeieşti ce se Descope-
ră în Creaţie. Aşa Ştiinţa în sens pur Creştin este „Ritualul 
Sacru”, nu Me canică desacralizată. Astfel Medicina Isihastă 
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este o Sa cro-Terapie, de Taină de Dumnezeu şi de Suflet în 
Co borâre, în Descoperire de Energii-Corp. Boala este De-
sa cra lizarea Tainei şi însănătoşirea este Resacralizarea, Re în-
toarcerea la Taină. Sufletul se Desa cralizează prin Ne iu birea 
de Dumnezeu, prin Despărţirea de Dumnezeu, iar Cor pul 
se Desacralizează prin Uitarea de Suflet şi de Or dinea Hari-
că Divină din Energiile Cor pului. De aceea noi evidenţiem 
în ce Constă Limbajul de Suflet, ca Ştiinţă a Sufletului (vezi 
„Memoriile Unui Isihast” şi „Urcuşul Isihast”) ca să putem 
Restabili Să nătatea de Suflet dis tru să de Păcat. Şi prin acest 
volum, „Medicina Isihastă”, fa cem Împletirea dintre Suflet şi 
Corp. Cu aceasta încercăm o Relatare Integrală a Exis tenţei 
noastre. Vă rugăm să nu vă grăbiţi în aprecieri su perficiale. 
Încercaţi în mod sincer să vedeţi şi în această Viziune şi dacă 
într-adevăr se dovedeşte practic valabilă, folosiţi-o.

Ghelasie Gheorghe 
1991, noiembrie





Medicina Isihastă

Sacro‑Terapia

1

A. Origine

Medicina ca Origine este în Ordinea esenţială a exis ten-
ţei. În viziunea creştină noi creaţia suntem dublă rea li ta te, 
ca Suflet şi Corp. Sufletul este după Chipul Lui Dum nezeu, 
iar Corpul este după Chipul Sufletului nos tru. Prin Sufle-
tul nostru Chipul Lui Dumnezeu se tra du ce-transpune şi în 
Chip de Creaţie. Aşa avem pe Dum ne zeu în noi şi totodată 
suntem pură Creaţie deo sebită de El, Creatorul. Noi avem 
Firea-Ordinea Dum nezeiască în noi, dar tradusă totodată în 
Fire şi Ordine specifică de Creaţie. De aceea Ordinea Dum-
nezeiască este Temelia şi baza Ordinii de Creaţie. Noi nu 
suntem înlănţuiţi în Or di nea Dumnezeiască, ci o avem ca 
Fire în noi înşine, ca niş te Fii de Creaţie ai Lui Dumnezeu.

Aşa şi noi Creaţia avem Cele Dumnezeieşti în adân cul 
Firii noastre. Firea noastră Sănătoasă este în Ase mă na re cu 
Ordinea Dumnezeiască. Prin comparare cu Or di nea Dum-
nezeiască ne putem vedea în ce măsură mai suntem Sănătoşi, 
sau Bolnavi. Noi suntem Sănătoşi doar da că ne menţinem în 
Ordinea Firească pe care a înti pă rit-o Dumnezeu în noi. Da-
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că ieşim din această Ordine Fi rească, cădem în Boală. Boala 
ne strică Ordi nea Fi reas că. Noi trebuie să fim Liberi în Fi-
rea noastră, nu în ceva care este Împotriva Firii. Boala este 
Liberta tea Îm po triva Firii noastre, normale. Ce Libertate es-
te aceasta care ne Face Bolnavi?...

Alegerea Bolii este Robie, nu Libertate. Astfel Ori gi-
nea Medicinii este în Ordinea-Libertatea Firească a Rea li-
tăţii noastre, Sănătatea însăşi. Adevărata Medi cină este Să-
nătatea, nu Boala. Boala adaugă Medicinii Terapia, ar ta de 
Vindecare a Bolilor. Boala este Con flictul dintre Fi rea noas-
tră Sănătoasă şi Alte Firi Anormale dis tru gă toa re. Noi fiind 
Dublă realitate ca Suflet şi Corp, în seam nă că Boala este Du-
blă, Sufle tească şi Trupească, tu l burări de Ordine în Suflet şi 
tulburări de Ordine în Corp.

În această viziune putem vorbi de o Medicină Sacră şi 
de o Sacro-Terapie. Boala este ieşirea din Ordinea Dum ne-
zeiască-Firească, încât este Urâtă de către Însuşi Dum ne zeu. 
Dumnezeu este Chipul Sănătăţii Absolute. Boa la este împo-
triva Chipului lui Dumnezeu. Diavolul se face primul Bol-
nav împotrivindu-se Ordinii Dumne zeieşti. 

Boala începe odată cu această Cădere a Creaţiei din Fi rea 
Cerească de Rai.

B. Sacro‑Terapie

Începe din acest moment Sacro-Terapia. Primul pas este 
să-ţi probezi în ce măsură mai eşti Sănătos Sufle teş te şi Tru-
peşte. Nu-ţi ascunde Bolile, cât ar fi de mici şi neînsemnate. 
Boala este un Hoţ prietenos care te pân deş te necontenit. 
Vezi mai întâi în Suflet ce Anorma li tăţi au apărut. Sufletul 
este Realitatea noastră Sacră, un de este Conştiinţa-Iubirea 
şi tot ce este înalt şi pur. Su fle tul în viziunea Creştină este 
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Chip al lui Dum nezeu Cel Treime Tatăl-Sfântul Duh-Fi-
ul. De aceea şi Sufletul nos tru este Chip Întreit în Sine În-
suşi. Este Eu-Con şti in ţă, este Duh-Mişcare de Conştiin-
ţă şi este Spirit-Limbaj de Conştiinţă. Sufletul nostru este 
Fiinţa noastră pro priu-zisă care în altă traducere înseam-
nă Iubire-Dra gos te-Dăruire, Iubirea fiind Conştiinţă în Si-
ne, Dragostea fiind Memoria-Mişcarea Iubirii şi Dăruirea 
fiind Limba jul-Vorbirea Iubirii. Vezi de câtă Iubire şi Dă-
ruire mai eşti capabil. Ce doză de Ură a început să apară 
în tine?... Cât Egoism a început să te stăpânească? Vezi de 
ase meni în ce măsură îţi este sănătos Corpul în compara-
ţie cu Su fletul. Corpul este Prelungirea Mişcărilor de Su-
flet. Iubi rea de Suflet se face în Corp Voinţă de Minte. Dra-
gostea de Suflet se face Simţire-Afecţiune, iar Dă rui rea de 
Su flet se face în Corp Necesităţi Organice. Noi, după Că-
derea Creaţiei din Rai, am Uitat de Suflet şi înlocuim Iu-
birea-Conştiinţa de Suflet cu Atracţii Ego is te 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 Sim-
ţurile Organice?... Organele ta le funcţionează normal sau 
anormal?... Sănătatea Cor pu lui este în Sănătatea Minţii, 
Simţirii şi Funcţiunilor Cor pu lui. Sănătatea Su fletului este 
în Ordinea Sacră a Iu bi rii, Dragostei şi Dărui rii Conştiinţei 
de Suflet. Ura-Duş mă nia-Răzbunarea până la Ucidere sunt 
Începutul Bo li lor de Suflet. Pofta-Satisfac ţia-Săvârşirea plă-
cerilor sunt în ceputul Bolilor Corpora le. Sufletul este Spirit 
şi Duh, Bu curie-Seninătate-Pace, Iu bire-Dragoste-Dăruire, 
iar Corpul este Plăcere-Dorinţe-Satisfacţii, Dureri-Su fe-
rin ţe-Chinuri vătămări. Acestea sunt cele Două Sa cro-Te-
ra pii ale Medicinii Isihaste, Sacro-Terapia de Suflet şi Sa-
cro-Terapia de Corp. Începe chiar din acest moment am-
bele Sacro-Terapii.
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2

A. Existenţa

Noi existăm, suntem, trăim. Mai mult, suntem con şti enţi 
de aceasta. Se zice că de fapt existăm în măsura în ca re sun-
tem conştienţi. Noi avem în fire necesitatea de a ne cu noaşte 
pe noi înşine şi tot ceea ce este în jurul nos tru. Nu facem aici 
Filosofie, dar nu putem porni pe dru mul Medi cinii Sacre 
Creştine fără câteva Repere de bază. Noi sun tem Existen-
ţă Creată de Un Creator prin care sun tem aduşi la existen-
ţă. Scrierile Sfinte spun că este o Uni că Existenţă Absolută, 
Dumnezeu Cel Necreat. Logica noastră caută un început la 
toate. Dumnezeu este În ce pu tul a toate şi dincolo de El es-
te tot El, fiind Dincolo de ori ce Început. Dumnezeu este În-
ceputul. În Scriptură Dum nezeu se Nu meşte pe Sine Însuşi 
„Cel Ce Este şi Cel ce Vede totul”. El este astfel însăşi Exis-
tenţa în Sine, În ce putul dincolo de orice Început şi Totalita-
tea absolută a Existenţei. Dumne zeu 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. Spa ţiul nu este Un Gol-Neant în care este În-
suşi Dumne zeu, ci în Dumnezeu cel Absolut este Totul, în 
El sunt însuşi Spaţiul şi toate existenţele. Spaţiu Gol nu exis-
tă, Golul fiind după Căderea Creaţiei din Rai ca Des păr ţi-
re-Lipsă de Dumnezeu. Creaţia Rupându-se de Dumne zeu 
se Vede în Gol. Adam şi Eva se văd Goi, după Pă ca tul din 
Rai. Tot Infinitul şi Spaţiul este în fond Deplinul Dum ne-
zeu şi noi creaţia suntem în Plinătatea Dum ne ze ias că. Acest 
Spaţiu Plin Absolut este Dumnezeu Cel în Trei me după Vi-
ziunea Creştină. Necreştinii îl văd pe Dum nezeu ca pe o Fi-
inţă fără Formă, mai mult Un Prin ci piu Divin care ar avea 
Miracolul să Scoată din Sine o Lu me de Manifestare zisă 
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Creaţie. De aici Panteismul ne creş tin care susţine că noi sun-
tem tot Fiinţa Dum ne ze ias că ce se Visează pe sine în Mul-
titudine de Forme de Crea ţie, ca re ar face apoi drumul Re-
întoarcerii-Absorbirii în Unica Fi inţă. În viziunea Creştină 
Dumnezeu este o Fiinţă Ab so lut Vie ca Treime de Persoane 
care au în sine Via ţă-Con şti inţă şi Trăire pur Dumnezeiască. 
Normal este ca Fiinţa Dum nezeiască să aibă tot Viaţă Dum-
ne ze ias că, nu de Crea ţie Contrară. De aceea în Creştinism 
Via ţa Fiinţei Dum nezeieşti este distinctă de Viaţa Cre a ţiei. 
Dumnezeu se Revarsă ca Chip-Model în Fiinţa de Creaţie, 
care este astfel o Realitate aparte de Sine. Creaţia este în Spa-
ţiul Fiinţei Dumnezeieşti, prin Fiinţa Dumnezeiască.

Dumnezeu Creează obiectiv, nu doar îşi închipuie sau 
Vi sează, cum zic unii. Dumnezeu, Fiinţa Absolută prin Si-
ne Însuşi, este Substanţa Spirituală în Sine. Substanţa Spi-
rituală Fiinţială este în primul rând Unică şi cu totală Con-
ştiinţă de Sine, toată deodată Conştiinţă, toată deo da tă Miş-
care 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 es-
te Treime în Sine şi în afară de Sine, într-o Unică Deofiin-
ţă, ca deodată în Trei Moduri de sine care nu se amestecă şi 
nu se despart, ci se Întrepătrund, fapt ce-I dă Viaţă şi Trăi-
re Proprie pur Fiinţială. Aşa Sub stan ţa Fiinţială Spirituală 
Absolută Dumnezeu este Existenţa în Sine, a cărei Înfăţişa-
re noi cei Căzuţi nu o mai putem con  cepe. Ni se Relevea-
ză doar că este Adevăratul Chip al Existenţei în Sine, Chip 
prin Care sunt apoi toate ce le lal te Chipuri de Existenţă. În 
Acelaşi Model de Chip este şi Sufletul nostru Substanţă Fi-
inţială Spirituală Creată, care este astfel Chip Triadic Spiri-
tual, Înfăţişarea de Su flet cu: Formă de Conştiinţă şi Con-
ţinut de Duh-Me mo rie şi Spi rit-Limbaj Spiritual. Aşa Su-
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fletul nostru are o Anu me Formă de o Anume Conştiinţă 
proprie, cu un Con ţinut de un Anume Duh-Memorie şi un 
Anume Spi rit-Limbaj. Şi datorită acestei Înfăţişări de Suflet 
este şi o Anume Înfă ţişare de Corp, Forma de Conştiinţă fi-
ind Min tea şi Ca pul, forma de Duh-Memorie fiind Mişcări-
le Ener getice şi Bustul iar Spiritul-Limbajul de Suflet tra du-
cându-se ca Funcţiuni Organice, Mâini şi Picioare şi Lim-
bajul Gurii. De aici Legătura dintre Suflet şi Corp, Cor pul 
fiind Pre lungirea în Energii Materiale a înfăţişării de Suflet 
care este Dincolo de Materie.

Ca Medicină Isihastă pornim astfel de la aceste Rela tări, 
ca o Re-Identificare a Existenţei noastre. Noi în pri mul rând 
trebuie să ştim „ce suntem”. Medicina Su fle tu lui este Me-
dicina Bolilor de Suflet şi Medicina Corpului este Medici-
na Bolilor de Corp-Energii. Noi trebuie să Re înviem în noi 
Conştiinţa de Suflet prin care să putem In terveni real în Su-
flet. De asemeni trebuie o Ştiinţă a Corpului ca să ştim cum 
să Intervenim în Corp şi aşa să pu tem face o Armonizare în-
tre Suflet şi Corp. Corpul nos tru nu este Străin Sufletului 
nostru, ci este Prelun gi rea-Strălucirea Energetică a Sufletu-
lui nostru. Unde este un Suflet Sănătos acolo este şi un Corp 
Să nătos. Corpul nos tru este Podoaba Sufletului nostru sau 
Ruşinea Su fle tu lui nostru Păcătos şi decăzut.

B. Sacro‑Terapie

Sacro-Terapie înseamnă Terapie-Vindecare Dublă prin 
Suflet şi prin Corp. Sacro-Terapia se apropie de Re li gie, de 
aceea mult mai puţini dintre cei religioşi vor res pin ge aceas-
tă Medicină Isihastă. Indiferent de con vin ge ri le re ligioase, 
toţi trebuie să fim Sinceri Căutători ai Ade vă rului. Sufletul 
nu este o Invenţie-închipuire, ci tot mai mult se dovedeşte o 
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Realitate Incontestabilă. Mulţi de la o vreme nu mai neagă 
propriu-zis Sufletul, ci în cear că o Rupere a Sufletului de Re-
ligie. Mulţi fac din Su flet un Principiu Spiritual de un Di-
vin Conven ţio nal-Im per so nal, un fel de Mental Cosmic... 
Noi nu facem aici dis  pute şi apologie. Medicina Isihastă es-
te o Sa cro-Te ra pie Creştină şi aşa Relatăm totul în Viziu-
nea Creştină. Deci să Începem cu Re-Identificarea Existen-
ţei noastre. Tre zi rea Conştiinţei de Suflet este primul pas în 
Sa cro-Tera pie. Dacă vrei o Vindecare a Bolilor Sufleteşti şi 
Tru peşti, trebuie Început Deodată pe Două Linii, prin Con -
ştiinţa de Suflet şi prin Ştiinţa de Corp. Nu te com pli ca cu 
Filosofii şi concepţii de tot felul. Porneşte direct şi clar. Noi 
suntem Suflet şi Corp, în Întrepătrundere. Su fle tul este Vi-
ul nostru adevărat, iar Viul Corpului este da to ri tă Viului 
Sufletului. Corpul şi Sufletul însă se Influ en ţea ză reciproc, 
Boala unuia afectând pe celălalt. Noi în ge neral uitând de 
Suflet credem că Medicina este doar a Cor pu lui. Vrem re-
medii simple, medicamente, metode me ca nice... Trebuie în-
ţeles că noi suntem un complex de Rea litate Suflet şi Corp. 
Medicina adevărată este o Medi ci nă Integrală, şi Sufletească 
şi Trupească. O singură par te este insuficientă şi incomple-
tă. Cei ce vor o Ali nare a Bolilor Grele să Caute cu Sinceri-
tate această Me dicină In tegrală, care este Dublă Medicină. 
Începe deci cu Re-Iden tificarea propriei existenţe. Nu Ui-
ta Sufletul. Cor pul şi Sufletul în Întrepătrundere sunt Între-
gul nostru Viu. Caută să-ţi descoperi greşelile de Suflet şi de 
Corp care s-au făcut cauze ale Bolilor. Dă-ţi seama ce im-
portant este să deosebeşti Binele de Rău, Sănătatea de Boală, 
nor  malul de anormal. 
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3

A. Treimea Creaţiei

Medicina Integrală Isihastă încearcă să refacă Reali ta tea 
adevărată, aşa cum a Creat-o Dumnezeu înainte de că de rea 
din Rai care-i aduce modificări şi denaturări. Dum ne zeu a 
Creat o Creaţie Perfectă. Ceea ce suntem noi acum este o 
Creaţie în care Creaţia se Schimbă pe sine şi fa ce o Ex pe ri-
en ţă Anormală care o Costă o doză de Su fe rinţă.

Aşa noi trebuie să ne Re-Identificăm, să ne Rememo răm 
ca să putem Reveni la Chipul adevărat. Dăm pe scurt câ teva 
Repere în viziunea Creştină. Dumnezeu Creatorul fi ind El 
Însuşi Treime, şi Creaţia Sa este tot Treime. Aşa Creaţia es-
te Una, dar în Trei Moduri de Creaţie, ca Îngeri, Na tură, 
Om. Mistic Creştin se zice că Îngerii sunt Cores pon denţa 
de Creaţie a Logosului-Spiritului-Fiului Dum ne zeu, Natura 
este corespondenţa Sf. Duh-Viaţa în Sine şi Omul este Co-
respondenţa Lui Dumnezeu Tatăl Conştiinţa In tegrală. De 
aici fiecare Creaţie dintre aceste Trei Mo duri de Creaţie are 
Chip în Analogie cu Chipul Per soa ne lor Treimice Dumne-
zeieşti. Îngerii sunt Spiritele In te li gen te Cereşti, consideraţi 
de unii ca „Ex tratereştrii”, care se arată uneori şi despre care 
vorbesc is toriile vechi. În ge rii ca primă Creaţie s-au împărţit 
în În geri Buni şi Îngeri De moni, după Căderea Îngerilor care 
a avut loc înaintea Crea ţiei Naturii şi Omului. Natura este al 
doilea Mod de Crea ţie, ca Chip al Sfântului Duh Viaţa, de 
unde Formele Na turii ca Viaţă. Natura nu este doar Pămân-
tul planeta noas tră, ci tot Cosmosul Material cu toate Plane-
tele şi Ga laxiile. Omul este al treilea Mod de Creaţie. În Om 
se Uneş te toată Creaţia, şi Îngerii şi Natura fără Amestecare, 
du pă cum în Tatăl Dumne zeu se Uneşte Treimea, de unde 
Omul este Conştiinţa Integrală de Creaţie. Medicina Isi has -
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tă ţine cont de Această Treime de Creaţie, de aceste Mo  duri 
de Creaţie care se Întrepătrund fără să se ames te ce. Noi sun-
tem în Legătură cu Natura şi Îngerii. Nu in trăm în amănunte 
deocamdată. Trebuie ştiut însă că sun tem o Unitate de Cre-
aţie din care dacă ieşim, ne Îm bol nă vim. Ca Medicină Isi-
hastă Integrală trebuie să ne Trezim în primul rând Conşti-
inţa Cosmică. Fiecare dintre noi sun tem în Legă tură totală 
cu toată Existenţa. Creaţia după Că derea din Rai a Pierdut 
această Conştiinţă Cosmică şi da torită acestei Uitări se fac şi 
modificări în Ordinea de Crea ţie care dau Boli grave. Trebu-
ie înţeles că fiecare sun tem Egali cu Toate şi ne Influenţăm 
reciproc. Noi sun tem în Contextul general de existenţă şi ca 
Suflete şi ca Energii Corp, nu suntem la Întâmplare.

Noi trebuie să ne Trezim la Conştiinţa că suntem Fi in-
ţe Fii ai Lui Dumnezeu, nu doar nişte biete Vieţui toare ca 
frunzele pe apă... Ca să începem o Medicină Sacră tre bu ie să 
ne Regăsim Identitatea noastră Reală şi a face aceas ta nu este 
o simplă Psihoterapie de Auto-sugestie, ci o Rea lă Obiectivi-
tate. Noi suntem cu adevărat Fiinţe Ne mu ritoare şi trebuie 
să Recâştigăm această Conştiinţă. Da că noi ştim cine sun-
tem, ştim şi ce trebuie să facem.

B. Sacro‑Terapie

Ca început pornim pe calea Vindecării Sacre, prin Con -
ştientizarea că suntem o Creaţie a Lui Dumnezeu, du pă Chi-
pul Său. Noi suntem o Unică Realitate Creată dar în Dublă 
Deschidere, ca Suflet şi Corp energii. Suntem în tr-un Com-
plex de Triplă Creaţie, Îngeri-Natură-Om. Prin aceste Re-
pere facem primul Pas de Re-Identificare a Exis  tenţei noas-
tre, ceea ce ne Trezeşte Conştiinţa şi Pu te rea de a ne Ridica 
Deasupra Propriilor noastre nimicnicii şi slăbici uni, deasu-
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pra Greşelilor noastre de care parcă ne este Ru şine şi pe ca-
re nu le mai vrem. Noi suntem Fii de Creaţie ai Unui Dum-
nezeu Absolut şi Perfect şi trebuie să fim demni de aceas-
tă Origine. Boala este o Degradare ca re ne Desparte atât de 
Dumnezeu cât şi de celelalte Crea ţii. Boala ne Lipseşte de 
Măreţia unei Vieţi Dumnezeieşti. Tre buie să ne ridicăm la 
Dorinţa superioară de a Rede veni Sănătoşi. Este primul Pas 
pe calea Vindecării Sacre a Medicinii Integrale Isihaste. Es-
te o Ruşine să fii Bol nav. Şi dacă eşti Bolnav, este şi mai Ru-
şinos să nu Vrei să te faci Sănătos. Cum să te laşi copleşit de 
Boală ca un Con   damnat şi un Deznădăjduit, sau chiar ca un 
Si nu ci gaş? Nu! Boala este anormală şi complacerea în Boală 
este o De gradare de Conştiinţă până la Inconştienţă. Boa la 
este Străină Realităţii noastre şi dacă totuşi trebuie să o Su  fe-
rim, să nu fie ca un Blestem implacabil. Chiar dacă treci prin 
Boală trebuie să ştii că în Esenţă eşti Un Perfect Să  nătos că 
doar aşa Creează Un Adevărat Dumnezeu. Boa la este des-
părţirea noastră de Ordinea Dumnezeiască din Noi. Să Re-
intrăm în Ordinea Dumnezeiască şi Boala va începe să dea 
înapoi. Noi trebuie să câştigăm Putere asu  pra Bolii. Pute-
rea 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 în tre ţin Boala. Primul Leac Sacru este 
Puterea Conştiinţei de Vin decare. Unii o numesc Credin-
ţă. 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 Credin-
ţei este Con şti in ţa Trezită în tine. Doar prin Conştiinţa de 
Suflet poţi avea Credinţă-Primire. Primeşte în tine Conşti-
inţa Divină că în Esenţă eşti Sănătos şi Boala este un Adaus 
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anormal prin Ieşirea din Cele normale. Mulţi dintre noi sun-
tem Ne putincioşi de „a ne Vindeca”. Nu avem Voinţa-Pute-
rea Vin decării 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 Pu tere 
a Con ştiinţei de Suflet. De aceea este nevoie întâi de Trezi-
rea Conştiinţei de Suflet, ca să capeţi apoi Voinţa Min ţii de 
Corp-Energii. Mistic Creştin, Sufletul are ceva mai mult de-
cât Voinţa, are Puterea Conştiinţei care este To talita tea Vo-
inţelor deodată. Traducerea în Corp a Pu te rii Con ştiinţei 
este aşa zisa Voinţă a Minţii. Ca să ai Vo in ţa Minţii trebuie 
să ai mai întâi Puterea Conştiinţei de Su flet. Cei ce Recapă-
tă Puterea Conştiinţei de Suflet se îm puternicesc real cu Vo-
inţă care dă Hotărâre Minţii Cor pu lui să facă eforturi susţi-
nute împotriva Bolilor. Re zis ten ţa faţă de Boli este în aceas-
tă Voinţă adâncă a Men ta lu lui nostru care se traduce faptic 
totodată ca Sistem de Apă rare-Imu nologic. Când Puterea de 
Interior slăbeşte, Boa la îşi face apariţia. Voinţa este un Me-
dicament Psihic de mare va loare ce este luat în consideraţie 
tot mai mult. Vo inţa nu este o simplă Psihoterapie, este un 
substrat real al proce selor organice. Astfel Redescoperi în ti-
ne Puterea Con şti inţei de Suflet ca să poţi avea apoi Voinţa 
necesară fa ţă de atacurile anormale.

4

A. Configuraţie Suflet şi Corp

Viziunea Creştină despre Realitatea noastră este clară şi 
simplă. Dumnezeu este Unica Fiinţă Absolută în Des chi-
dere de Trei Persoane Deodată din Mişcările Cărora se Ema-
nă Harul Energia Necreată Divină. Pe acest Chip-Ar he tip 
suntem şi noi Creaţia, ca Suflet şi Energii de Suflet ce în tra-
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ducere de Creaţie se fac Corp. Sufletul este Sub stan ţa Fiin-
ţială Spirituală Creată, Vie şi deplin Conşti en tă, cu mişcări 
şi Limbaj pur Sufleteşti. După Căderea Crea ţiei din Rai se 
Uită de Suflet, reamintindu-ne de El ca de un Ceva Nevăzut 
şi Interior. În fond Sufletul este ade vărata noastră realitate 
şi datorită acestuia este şi Cor pul. Sfinţii ne spun că şi Su-
fletul are o înfăţişare clară şi Per sonală de o Anumită Formă 
Spirituală. Misticii zic că este o „Mini-Treime Proprie”, du-
pă Chipul Treimii Dum ne zeieşti. Aşa şi Sufletul nostru are 
o Anume Formă Spi ri tuală de Conştiinţă, are un Duh-Me-
morie-Mişcare şi un Spi rit-Limbaj-Vorbire de Suflet. Duhul 
de Suflet ar avea ca pacitatea de a se Întinde din Suflet şi în 
afara Sufletu lui, care comunică astfel cu alte Suflete, Partici-
pare din care Aduce apoi Cunoaşteri ale acestora. Unii con-
sideră că Sufletul este o Monadă Unică ce ar avea nişte Pu-
teri Su fleteşti. Mistica susţine că Sufletul este Real din Trei 
Per  manenţe dintr-o dată, Conştiinţă-Duh (Pneuma)-Spirit 
(Lo gos de Suflet). Sufletul este astfel Unul în Trei Des chi-
deri de Sine deodată şi niciodată în Lipsa vreuneia. Aşa Su-
fletul nostru este Asemănare de Chip Treimic Dum ne zeiesc, 
dar totodată Tradus-Transpus în Realitate de Crea ţie. Însă 
datorită Acestei Taine Treimice de Suflet Creat şi Sufletul 
nostru este o Fiinţă Completă, capabilă de Con ştiinţă, Miş-
care şi Limbaj pur de Suflet. Puterile de Suflet nu sunt aces-
te Trei Permanenţe, ci Moduri de Miş care ale celor Trei Per-
manenţe de Suflet. Aşa Con şti in ţa de Su flet are o sumedenie 
de Puteri de Conştiinţă Su fle  tească, iar Duhul de asemeni 
are o gamă întreagă de Pu  teri de Duh Sufletesc, după cum 
şi Spiritul Limbajul de Suflet are diverse Puteri de Vorbire 
Sufletească. Dar toa te aceste Puteri sunt în Întrepătrundere 
şi în Egali tate şi toate deodată. Taina Vieţii Sufletului nos-
tru este cu ade vărat o Taină Adâncă în Asemănare cu Tai-
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na Treimii Dum nezeieşti, de unde Legătura Sufletului cu 
Dum ne zeu. După Căderea Creaţiei din Rai, se Uită de Su-
flet ca re Orbeşte şi rămâne doar cu Mişcările sale Nevăzute 
şi din Interior. Noi nu facem aici Filosofie sau Religie, con-
sem năm doar Viziunea Creştină asupra Realităţii noastre, ca 
să Înţelegem ce Legătură este între Suflet şi Corp. Me di cina 
are nevoie de o Ştiinţă prin care putem acţiona. Aşa Cor-
pul nostru nu este o În tâmplare, ci pe baza Su fle tu lui nos-
tru şi după Chipul Sufletului. Dacă Sufletul este Chip de 
Treime în sine atunci şi Corpul are Chip Treimic. De aici 
Corespon denţa-Analogică dintre Corp şi Suflet, ca Înrudire 
de Chip. Corpul nostru este şi el un Unic Corp dar în Trei 
Deschideri Energetice Corporale deo da tă ce nu se ameste-
că ci rămân Trei Permanenţe Egale şi în În trepătrundere, ca 
Trei Deschideri ale Unui Unic Corp ce pare în Trei Corpuri 
dar este totuşi doar Un Sin gur Corp. Unele mistici conside-
ră aceste Trei Deschideri Cor po rale ca Trei Corpuri-Înve-
lişuri Succesive. În viziu nea Creştină Treimea are o Unita-
te Indestructibilă, are Tai na Unei Treimi care niciodată nu 
se poate despărţi şi nu se poate amesteca, ca o Unitate în 
Trei Deschideri ca re niciodată nu se absoarbe în Unul şi ni-
ciodată nu se Ru pe în Trei, Treiul fiind Trei Transpuneri de 
Unul ca Mo duri ale Aceluiaşi Unul, ca Unul în Trei şi Trei 
în Unul. De aici Taina Sufletului este Taina Chipului Trei-
mic Dum  nezeiesc. Şi Taina Corpului este Taina Treimii de 
Su  flet. Doar în această Viziune putem înţelege Medicina In-
tegrală Isihastă cu Sacro-Terapia ei. Ştiinţa medicală Vorbeş-
te despre un Corp Anatomic organic, care însă are tot odată 
nişte Funcţiuni Organice şi un anume Sistem Ner vos. Noi 
nu putem vorbi despre Corpul nostru doar ca Or gane Fizi-
ce, fără complexul general al lor. Aşa Trei mea Corpului este 
recunoscută şi de Ştiinţă. Fi zica de ase meni consideră Mate-
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ria Informaţie-Energie-Masă. Psi hologia la fel, consideră In-
dividualitatea noastră ca Men tal-Senzaţii-Organe fizice. Şti-
inţa vrea să facă din Ma terie o Substanţă de Sine ce nu are 
nevoie de Spirit, şi din Corp o Organizare fără Suflet... Dar 
realitatea dove deş te că fără Spirit şi Suflet nu se poate.

B. Sacro‑Terapie

Corpul nostru este o Triadă Energetică în corespon den ţă 
directă cu Triada de Suflet. Eul-Conştiinţa de Su flet se tra-
duce în Energii Corp ca Mental-Ego-Voinţă, aşa zi sul Corp 
Mental-Astral. Duhul Memoria-Mişcarea de Su flet se tradu-
ce ca Energie Vitală-Senzitivă, zisul Corp Ete ric-Vital. Spi-
ritul-Limbajul de Suflet se traduce ca Ener gii Înglobatoare 
Organice, Corpul Fizic cu funcţiile res pective. În viziunea 
creştină nu sunt Trei Corpuri, ci Unul Singur în Trei Des-
chideri Energetice deodată, egale, ne amestecate şi întrepă-
trunse. Conştientizează aceasta ca să poţi deveni o Realitate 
Integrală, Suflet şi Corp. Tre bu ie înţeles că noi avem o Uni-
tate Corporală în Trei direcţii deo dată, ca Mental, ca Sen-
zaţie şi ca Organe fi zice. Di zar monia dintre acestea Trei ge-
nerează tot felul de tul bu rări atât Mentale cât şi Senzitive şi 
Organice. Eşti în Ar mo nie în acestea Trei? Corpul nostru 
este un Meca nism uni tar şi orice parte influenţează întregul. 
Sacro-Terapia îţi va aduce Ordinea în tot Corpul Energetic.

5

A. Stabilirea bolilor

Noi cei bolnavi suntem nerăbdători să începem Alina-
rea Suferinţelor. Ca Medicină Integrală începem cu Sta bi li-
rea Bolilor în general, ca să ştim pe ce să acţionăm. Sunt Boli 
Sufleteşti şi Boli Trupeşti corporale. În viziu nea creş tină în-
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tâi se Îmbolnăveşte Sufletul şi apoi Cor pul, şi boa la Unuia 
influenţează pe Celălalt. Unde este un Suflet Să nătos, orice 
Boală care vine din afară este accidentală şi trecătoare. Unde 
este deja un Suflet Bol nav şi Slab ori ce Boală Corporală ime-
diat se instalează cu toate simp to me le respective. Bolile de 
Suflet se împart în Trei mari ca tegorii, fiecare apoi cu bolile 
respective. După cum s-a spus pe scurt mai înainte, Sufletul 
este o Substanţă Fiin ţia lă Spirituală Triadică, Eul-Conşti-
inţa, Duhul-Memoria, Spi ritul-Limbajul pur Sufletesc. De 
aici sunt Boli ale Eu lui-Conştiinţei, Boli ale Duhului-Me-
moriei de Suflet şi Boli ale Limbajului Spiritului de Suflet. 
După căderea din Rai Conştiinţa noastră este Oarbă. Dacă 
am avea o Con şti inţă Văzătoare ne-am ve dea propriul Suflet 
şi toate cele Spi rituale. Sufletul nostru astfel Orb se mişcă 
prin Du hul-Memoria de Suflet, fără să se Vadă pe sine. Dar 
Con şti inţa în afară de Or bire mai are şi alte Boli. Conştiin-
ţa totodată este Iubire-Beatitudine-Împărtă şire-Odih nă-Vo-
ie-Cu  prindere-Fru mos-Persoană-Chip-Icoană (vezi Tria de-
le Persoanei din „Memoriile unui Isihast”, cap. 8). Ime diat 
după Orbirea Conştiinţei este Neiubirea-Ura. Ura este o Iu-
bire Negativizată-Inversată-Întunecată. Iubirea este însuşi 
Viul Conştiinţei, încât Ura este Anti-Viul Con şti inţei prin 
care Conştiinţa trece într-o Inconştienţă fri coa să şi bântu-
ită de Visări-Închipuiri. Sufletul care nu mai Iubeşte devi-
ne Slab în tendinţa de a se Ascunde. Cele Fru moase i se par 
urâte, Bucuria i se pare tristeţe, din Icoa nă se face Caricatu-
ră, devine Egoist. Bolile Con şti in ţei-Iubirii sunt Bolile Per-
sonalităţii care apoi se pre lun gesc în Bo lile Mentale-Psihice. 
Apoi sunt bolile de Duh-Me mo rie-Mişcare de Suflet, ca Ui-
tarea şi Răceala, până la lipsa de Recunoştinţă, care dau Su-
fletului Nepu tin ţa, lipsa de Comuniune-Comunicabilitate, 
lipsa de Trăi re Su fletească până la Izolare. Bolile de Duh duc 
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la un adevă rat Cretinism spiritual. Memoria este ca Origine 
în Duhul de Suflet şi pe baza aceasta este şi o Memorie Ener-
getică de Corp. Bolile de Memorie Mentală sunt aso ciate cu 
bolile de Duh-Memorie de Suflet.

A treia categorie de boli sunt cele de Limbaj-Vorbire de 
Spirit Sufletesc. Ca şi Memoria, Originea Limbajului es-
te în Limbajul pur de Spirit al Sufletului, pe Arhetipul că-
ruia se configurează Limbajul Mental-Energetic din Cor pul 
nostru. Sufletul în Sine are capacitatea de Lim baj-Vorbire. 
În Dumnezeirea Treimică Logosul-Fiul este Concretizarea 
Personală a Limbajului pur Dumnezeiesc. Şi Sufletul nostru 
Chip Treimic are astfel un fel de Lo gos Su fletesc Creat care 
concretizează tot Limbajul pur Su fle tesc. Noi după Căderea 
din Rai nu mai ştim cum este Lim bajul pur de Suflet, având 
doar traducerea lui în Lim ba jul Mental. Mistic se zice că Ar-
hetipurile Gându ri lor-Ide ilor-Cuvintelor Limbajului nos-
tru Corporal sunt Cu vintele Transcendentale de Limbaj pur 
Sufletesc, care sunt Dincolo de cele Mentale. Aşa în bolile 
de Limbaj Su fletesc Sufletul devine ca un Mut, fără să poată 
trans mi te Vorbirea în afară de sine, fără să poată vorbi chiar 
în Si ne. Limbajul de Suflet se traduce în Corp prin Func ţio-
na litatea Organelor noastre şi prin activitatea noastră Ce-
re brală. Sunt boli cu Hiper-funcţii şi boli len te-pro gre si-
ve. Ruperea până la Înstrăinare dintre Limbajul Sufletului 
şi Limbajul Mentalo-Cerebral al Corpului duce la apariţia 
unor Boli grele, de disfuncţii Organice şi Nervoase şi chiar 
de Limbaj Obişnuit. Noi redăm deo camdată pe scurt aceste 
Boli, urmând ca pe parcurs să le analizăm mai pe larg.

B. Sacro‑Terapie

Începem să intrăm în Complexul Bolilor noastre. Să nu 
ne înfioreze, ci să ne trezească la Conştiinţa că tre buie să 



TAINA VINDECăRII. MEDICINA ISIHASTă 37

ne Vindecăm de Bolile noastre urâte şi anor male. Cât este 
de rău să avem un Suflet Orb, Neputin cios şi Mut... şi apoi 
tot felul de boli datorită acestora... Suntem bân tu iţi de false 
Conştiinţe care ne fac să Parti cipăm la Păcate ce ne anorma-
lizează propria Fire. Bolile de Conştiinţă ne fac Inconştienţi, 
bolile de Duh ne slăbă nogesc şi bolile de Limbaj ne anima-
lizează... Ne pierdem propria Iden ti ta te şi din Fiinţe dem-
ne devenim nişte epave... Doamne, ce mizerabilă este Boa-
la şi aceasta se întâmplă fiindcă Ie şim din Firea lucrurilor în 
Adausuri anormale. Apar în noi Limbaje Inversate-negati-
ve atât în Suflet cât şi în Cor pul energetic şi din Vorbire şi 
Trăire Cerească ne fa cem Vorbire şi Trăire bolnavă, urâtă... 
Hai să ne Trezim cât încă mai avem o licărire de Con ştiinţă 
şi Putere de Su flet. Oare nu vrei să te Vindeci de Bolile ce 
te fac un mi zerabil?... Să începem Sacro-Tera pia cu această 
Re deş teptare de Conştiinţă, că trebuie să Revenim la starea 
noastră normală, de Sănătate. Bolnav şi mizerabil Su fle teşte 
şi Trupeşte, cum mai vrei o Viaţă Luminoasă şi Bu nă?... Boa-
la vrea să te falsifice total, să te modifice până la denaturare. 
Este prea mult... E ca zul să te trezeşti... Nu mai admite Boa-
la, gata, hotărăşte-te să devii Sănătos. Doam ne Dumnezeu-
le, ajută-ne să Revenim la Firea nor mală aşa cum ne-ai Creat 
Tu, să putem Învinge propriile rătăciri şi slăbiciuni prin care 
ne-am Auto-amăgit.

6

A. Căderea Creaţiei din Perfecţiune

Mulţi sunt contrariaţi că noi Vorbim de o Medicină a 
Su fletului. Cum poate fi Sufletul Bolnav fiind Chip al Lui 
Dumnezeu în Creaţie, fiind Transcendentul nostru Perfect 
şi Indestructibil?... Nu vrem să facem Filosofie sau pro po-
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văduire Religioasă aici, redăm câteva Repere de bază care să 
ne arate temeiul. Cine vrea mai mult să caute în alte relatări 
de specialitate. În viziunea Creştină Dumne zeu este Fiinţa 
Absolută în Sine. Persoană care nu Li mi tea ză Infinitul Fiin-
ţei, ci din contră deschide Infinitul Fi in ţei. Fiinţa fără Per-
soană este o Concentrare-Simplifi ca re până la Principiu In-
conştient de Sine Însuşi. Me ta fi zi ci le Necreştine susţin un 
Dumnezeu Impersonal cu o am bi guă Conştiinţă, având de 
fapt Nevoie de o altă Lume de Creaţie care să-L Evidenţieze 
în Conştiinţă. În Creştinism nu se admite o Fiinţă Imperso-
nală fără Viaţă Deplină în Si ne, de unde Dumnezeul Creştin 
este Cel Treime Per so nal. Fiinţa ca Persoană este Acea Sub-
stanţă Fiinţială Spi ri tuală care se Desconcentrează din Sine 
şi se Întinde în Si ne la Infinit, ca şi în afară de Sine. Sub stanţa 
Fiinţială Absolută Dumnezeu nu este Un Infinit Înţepenit, 
ci Unul Viu în Sine şi peste Sine, datorită Acestui Viu Abso-
lut fi ind Întinderea Absolută şi Infi nită. Aşa Fiinţa datorită 
Per soanei ca Esenţă se poate Desconcentra în Sine În tin zân-
du-se la Infinit în Sine, Pătrunzînd în Sine şi peste Si ne ca o 
Supra-Cuprindere a Necuprinsului, fără să se Piar dă pe Sine 
sau să se Ab soarbă în Ceva, ca o Per ma nen ţă Veşnică în Veş-
nică Primire şi Răspuns de Sine. În Viziunea Creştină este 
nedemn ca Dumnezeu să nu aibă Pro pria Sa Viaţă în Sine, 
ca şi cum i-ar trebui o Creaţie care să-I dea Mişcare şi Viaţă... 
Creaţia nu este Închi pui rea-Visul Lui Dumne zeu din Nece-
sitatea de a se Mişca Cel Nemişcat... Dum nezeu are în Sine 
Mişcarea Sa pură, iar Creaţia este o Tra ducere tocmai a Miş-
cării Arhetipale Dum nezeieşti, ca Revărsare-Surplus pes-
te Sine a Dum ne zei rii. Creaţia nu este Necesitatea Mişcării 
Dumnezeieşti, ci Podoaba-Frumuseţea Mişcării Dumneze-
ieşti Dincolo de Ea În săşi. Aşa Dumnezeu este Deosebit de 
Creaţie dar nu Străin, Creaţia fiind după Chipul Vieţii Lui 
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Pur Dum ne zeieşti. Cele Două Vieţi nu se Confundă, sunt 
Coe xis ten te şi în Corespondenţă-Analogie până la Întrepă-
trun de re-Comuniune Transcendentală.

Dumnezeu în Sine este Conştiinţă şi Limbaj, iar Crea-
ţia de asemeni este în sine Conştiinţă şi Limbaj de Crea ţie. 
De aici Dialogul real dintre Dumnezeu şi Creaţie. El Cre-
ează o Realitate faptică de Creaţie tot aşa de Per ma nen tă 
ca şi a Sa. Dumnezeu nu Omoară nimic din ceea ce Cre-
ează, de unde Veşnicia Creaţiei. Aşa Realitatea de Crea ţie es-
te o Substanţă Fiinţială Vie capa bilă de Primire şi Răspuns, 
de Conştiinţă şi Limbaj. Su fletul nostru este în analogie cu 
Chipul Lui Dumnezeu, este Perfect ca şi Dum nezeu deşi 
nu este Însuşi Dumnezeu, ci traducere în Sub stanţă Creată 
a Chipului Dumnezeiesc. Creaţia Par ti ci pă Real prin Via-
ţa sa de Creaţie la Viaţa Dum ne ze ias că, pe care o traduce 
în mod propriu. Şi noi Creaţia Tră im o Viaţă Deplină, dar 
în Deplinul Lui Dumnezeu şi din De plinul Dumnezeiesc. 
Şi noi avem în Viaţa de Creaţie toa te Capacităţile de Vi aţă, 
în analogie-corespondenţă cu Cele Dumnezeieşti. Dar Via-
ţa de Creaţie nu este Însăşi Via ţa Lui Dumnezeu, ci Fiecare 
are Viaţa Sa, în Co mu niu ne-Coexistenţă, în Ar monie sau 
Dizarmonie cum apa re după Căderea din Rai. Dumnezeu 
şi Creaţia sunt în Mo delul Aceluiaşi Limbaj, dar Fiecare în 
Substanţa Sa Fi inţială fără amestecare. Şi noi Creaţia sun-
tem Perfecţi în noi înşine, dar o Perfecţi une în Modelul Per-
fecţiunii Dum nezeieşti. Noi suntem o Perfecţiune Creată în 
Me diul şi Spaţiul Perfecţiunii Ne create Dumnezeu. De aici 
Con diţia Creaţiei de a fi Per fectă doar dacă Stă în Per fec ţiu-
nea Dumnezeiască, altfel Iese din Perfecţiune. Logic ar fi ca 
Creaţia Perfectă să nu poată deveni Imperfectă. Aşa este, dar 
Creaţia fiind Crea ţie Rămâne Perfectă doar da că se Menţine 
în Perfecţiunea Lui Dumnezeu. Nici Creaţia nu poate Că-
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dea în Imper fecţiune atâta timp cât nu se Desparte de Dum-
nezeu. De aici, Căderea în Im per fec ţiu ne este mai întâi de 
toate Omorârea Lui Dumnezeu din Creaţie. Îngerii ca să de-
vină Demoni îşi Omoară Chipul Lui Dumnezeu din Fi inţa 
lor. Creaţia Omului la fel ca să Ca dă trebuie mai întâi să se 
Despartă de Dumnezeu, să iasă din Rezonanţa cu El prin 
Neascultare, prin Opo zi ţie-Contrariu. Creaţia Coe xistă cu 
Dumnezeu în măsura în care Primeşte şi Răs punde lui Dum-
nezeu. Dumnezeu este Perfecţiunea Abso lută prin Sine În-
suşi. Creaţia însă este Perfecţiune prin Perfecţiunea Dum-
nezeiască. Dacă nu Rămâne în Perfecţi unea Dumnezeiască 
trece în An ti-Per fecţiune, în Imper fecţiune. Esenţa Creaţiei 
este Per fec ţiunea Lui Dumnezeu. Creaţia este o Fiinţă Vie 
ce Răs punde Lui Dumnezeu. Dacă Răspunde în Firea Esen-
ţei sale, Rămâne Perfectă, dacă nu, cade în Anti-Per fec ţiu ne. 
Dar Creaţia nu poate Trăi fără Perfecţiune, de ace ea Perfec-
ţiunea Rămâne în Sine, dar se Adaugă un Adaus Imperfect 
care în sine este Iluzoriu şi Ireal. Nu există de cât Perfecţiu-
ne. Imperfecţiu nea este Aiureala Creaţiei ca re Încearcă să-şi 
Nege Per fecţiunea. De aici Im per fec ţiu nea este Auto-Mal-
tratare, Auto-Chinuire, Sinucidere len tă. Dar vine Pedeap-
sa Vieţii Perfecte însăşi care Ne pu tând fi Imperfectă Suferă 
Ano malia Imperfecţiunii. Su fe rin ţa este Strigătul Perfecţiu-
nii Maltratate, silite să se De na tureze. Perfecţiunea nu poa-
te fi alături de Imper fec ţiu ne şi de aceea noi care suntem în 
esenţă Perfecţi Suferim amar nic dacă aducem peste noi Fan-
toma Imperfecţiunii ce se face Călăul propriu. Odată adus 
în noi acest Duh Rău nu mai putem scăpa de el. Tre buie să 
facem tot po si bi lul să ne Trezim la Conştiinţa Puternică care 
să To peas că această Auto-Iluzie ruşi noasă. Creaţia ca să poa-
tă Ieşi din Dumnezeu se face că nu-L mai Vede, ca Struţul 
ce-şi ba gă Capul în Nisip şi aşa pe Întuneric cu Ochii închişi 
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ne Închipuim că El nu mai există. Aceasta este Orbirea Con-
ştiinţei şi a Sufletului. Noi nu-l mai Vedem pe Dum nezeu ca 
Exterior cum ar fi normal, ci am rămas doar cu o Memorie 
vagă despre Chi pul Dumnezeiesc din Esenţa Fi inţei noas-
tre. În viziunea Creştină, Despărţirea de Dum nezeu este Pă-
cat, că este Uciderea Conştiinţei de Dum nezeu de noi înşine 
şi este totodată Chinui rea-Mal tra tarea Chipului Perfect cu 
Adău garea anormală a An ti-Chipului Imperfecţiunii. Noi 
Păcă tuim şi faţă de Per fec ţiunea noastră proprie, călcân-
du-ne în picioare tocmai esenţa-Sacralitatea noastră.

Sufletul nostru este Viul în Sine, el are Limbajul pro-
priu-zis, încât Sufletul începe Păcatul, negativizarea Per fec-
ţiunii. Aşa Bolile încep în Suflet de unde se pre lun gesc apoi 
în Corp-Energii. Sănătatea Perfectă este Esenţa noas tră de 
Creaţie, Boala-Imperfecţiunea o Adăugăm noi prin Nega-
tivizarea-Inversarea Sănătăţii-Perfecţiunii. Tre bu ie să Reve-
nim la Firea noastră Sănătoasă. Nu ne este uşor să scăpăm de 
Negativizările noastre, că ne-am în căr cat cu un Limbaj im-
perfect complex care trebuie mereu Re ajus tat. Dar ştiind că 
Esenţa noastră este Perfecţiunea şi Să nătatea, o Putere adân-
că ne dă Tărie. Hai, fii Demn cu tine însuţi!

B. Sacro‑Terapie

Să începem Prefacerea Limbajului Negativizat în cel Să-
nătos şi Perfect. Trebuie să vrei Sănătatea, este ruşi nos că te 
complaci în Boală şi Degradare. Pentru noi Să nă ta tea şi Per-
fecţiunea sunt o Poruncă Dumnezeiască. „Fiţi Sfinţi precum 
şi Tatăl vostru Cel din Ceruri Sfânt este”, zi ce Evanghelia. 
Poruncile Sănătăţii şi Perfecţiunii nu sunt simple Legi, ci 
sunt Ordinea Firească Esenţială a Fi inţei noastre. Fii Liber 
în Ordinea Transcendentală nu în De gradare şi Boală, ce 
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sunt o Înşelare de Libertate. Când Li bertatea cade în Imper-
fecţiune devine Anti-Libertate, mai rea decât Robia. Diavo-
lul când Inventează Im per fec ţi u nea nu o face din Libertate, 
ci din Anti-Libertate din care se naşte Robia Imperfecţiu-
nii şi Bolii. Libertatea fi ind Deschidere tot în Libertate şi 
Perfecţiune, nu poate că dea în Negativizare decât dacă se fa-
ce mai întâi Uci de rea Li bertăţii Perfecte, ca Anti-Libertate. 
Nu există decât o Sin gură Libertate, ca Deschidere Infinită 
în Perfecţiune. Că de rea în Imperfecţiune este Ucidere de Li-
bertate Per fec tă sub pretextul negativ al unei Anti-Libertăţi, 
unei Li ber tăţi Negative. Este o mare dereglare de Limbaj să 
nu meşti Anti-Libertatea tot Libertate. Negativul nu există 
ca rea litate în sine, ci doar ca Parazit pe Perfectul în sine, ne-
gativizând Perfecţiunea. Nu da voie acestui Parazit Fanto-
mă şi Duh Rău să-ţi Denatureze Perfecţiunea şi Să nătatea. 
Nu mai admite sub nici o formă Limbajul Nega tiv care es-
te Infectarea şi Îmbolnăvirea Limbajului adevă rat Perfect şi 
Sănătos. Microbii sunt Limbaje de Viu Negativizat. Boala 
în Suflet apare prin minciuna Limba ju lui Negativ. Minciu-
na este primul Microb de Suflet care Inversează Perfecţiu-
nea şi Sănătatea adăugând în Su flet Limbajul Rău şi Bolnav 
şi producător de Boli. În cepe Sa cro-Terapia cu Lupta împo-
triva acestui Microb con tagios care este Minciuna, Auto-Pă-
călirea, Auto-Amă  gi rea, In versarea Adevărului, Ascunderea 
Adevărului. Min ciu nile Limbajului de Suflet se fac Informa-
ţii negative ale Energi ilor din Corpul nostru, care astfel se 
negativizează şi pro duc Boli de tot felul.

Psihanaliza a descoperit acest secret al Nocivităţii Min-
ciunilor care se Acumulează în Subconştientul nos tru, de 
unde generează informaţii Bolnave în energiile Cor  pului 
nostru. Dând pe faţă aceste Min ciuni-As cun zi şuri, Puterea 
acestora cade şi noi simţim real În să nă to şi rea. Boala începe 
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de la Minciunile Conştiinţei de Suflet de care se Infectează 
Sufletul. Orice Conştiinţă Negativă este o Minciună Negati-
vă, este o Minciună-Microb de Su flet care, de nu o descoperi 
la timp, produce Boli Su fle teşti cu prelungiri în Boli Tru-
peşti. Minciuna este Ori gi nea Închi puirii şi apoi a Imperfec-
ţiunii-Răului. De la mici Minciuni începe tot ce este Boală 
şi Negativ. Începe Sa cro-Terapia cu Descoperirea Minciunii 
proprii. Îţi vei face astfel o Psi hanaliză proprie. Cei Religi-
oşi au avan ta jul Confesării-Spovedaniei la Preot, care prac-
tic are o im por tanţă deose bită, descoperind aceşti Microbi 
ai Bo li lor-Păcatelor, care dacă sunt ţinuţi ascunşi devin tot 
mai no civi. Cei Religioşi mai au avantajul unei Conştiinţe 
fa ţă de Un Dumnezeu al Adevărului, prin care astfel capătă 
Pu tere asupra Micro bilor Minciunii. Este o Realitate se ri oa-
să această Infecţie a Minciunilor de Conştiinţă. Nu glumi cu 
Minciunile, nu te juca, sunt nişte Microbi de Boa lă Sigură.

7

A. Bolile Corpului

Sufletul este el baza realităţii, dar pe noi cel mai tare ne 
doare Corpul. După Căderea din Rai noi ne con cen trăm 
în planul Energetic-Corporal. Aşa Complexul Bo li lor de 
Energii-Corp ne trezeşte la realitate. Dar ca Medi ci nă Isi-
hastă Integrală noi nu vom pierde din vedere nici oda tă Con-
comitenţa celor două Realităţi, ca Suflet şi Ener gii Corp ce 
se Întrepătrund şi se influenţează reci proc. Medi cina laică 
ar vrea o Ştiinţă Medicală doar de Ener gii Corp, dar Prac-
tica dovedeşte marile deficienţe ale unei Medicini Unilate-
rale. Noi suntem O Unică Realitate Fi inţială în Două Des-
chideri deodată, ca Suflet şi Energii de Mişcare de Suflet nu-
mite Corp. Corpul nostru nu este stră in de Sufletul nostru, 
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ci este Prelungirea Energetică a Miş cărilor Viului Sufletului 
nostru. În măsura Mişcărilor de Viu Sufletesc avem un Viu 
Energetic Trupesc. Noi am Ui tat de Suflet şi considerăm Bi-
ologicul Corpului ca Via ţa propriu-zisă. După căderea din 
Rai într-adevăr Ener gi i le Corpului se vor Independente de 
Suflet şi într-adevăr Ener giile Corpului nostru Obişnuit se 
Depărtează mult de Su flet până la Rupturi. Energiile Cor-
pului nu mai sunt ast  fel în Rezonanţă cu Mişcările Viului de 
Suflet, de un de Contrarierea Suflet-Corp, care în fond nu 
ar trebui să fie. Acest Conflict dintre Limbajul de Viu Su-
fletesc şi Lim  bajul de Biologic Corporal este Originea Bo-
lilor noas tre Corporale. În mod normal Energiile Corpului 
Ies din Miş cările Viului de Suflet ca o Prelun gi re-Ecou-Stră-
lu cire de Viu Sufletesc. Corpul nostru este Aura Ener ge ti că 
a Su fletului Nostru. Să nu se confunde Această Aură Tota-
lă Energetică cu Aura acestei Aure Totale Corp. Fie care Re-
alitate are Strălucirea sa. Strălucirea Sufletului este Corpul 
nostru Energetic. Şi strălucirea Corpului ener getic este apoi 
Aura Biologică a Corpului nostru pe care o ştim noi ca Au-
ră. Corpul total este Aura Sufletului şi apoi Corpul ca Viu 
Energetic are la rândul său Aură de Ener  gii ca Aură Biologi-
că. Ştiinţa vede Aura Energiilor Bio lo gice, pe când Mistica 
vede Aura Totală ca Stră lu ci re de Suflet. Energiile Biologice 
sunt Informaţii de Lim baj Adânc de Suflet. Limbajul Ener-
giilor este pe Ar he ti pu rile Limbajului de Suflet dincolo de 
Energii. Noi nu mai sun tem Conştienţi de aceasta şi credem 
că Limbajul Energiilor este un Limbaj Independent, sau 
chiar Unicul Lim baj care se Reflectă apoi şi în Conştiinţa 
Sufletului. Prac tic se dovedeşte că fără un Limbaj Permanent 
Arhe ti pal Lim bajul Energetic se Pierde şi se Dereglează pâ-
nă la De naturare... Ştiinţa vrea să considere un Limbaj Ener-
ge tic Informativ Cod-Genetic Ancestral, dar şi Acesta fără 
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ba za unui Limbaj Arhetipal chiar Dincolo de Co dul-Ge ne-
tic Ancestral se Pierde, fără Siguranţa că se poate Păs tra sau 
poate Reveni. Fără un Limbaj Arhetipal Perma nent care nu 
se poate Şterge niciodată nu este Posibilă Si gu ranţa Păstră-
rii unui Limbaj Biologic Permanent cât şi Re veni rea la Nor-
malitate în urma Bolilor. Doar dacă în noi este Arhetipul 
Veşnic şi de neatins al Sănătăţii este po sibilă cu adevărat şi o 
Revenire la Sănătate după Bolile noastre. Chipul Arhetipal 
Permanent este Limbajul din Su flet, care nu se poate Şter-
ge, chiar dacă i se adaugă şi un Limbaj Anormal negativ. Aşa 
Boala este reversibilă, având Să nătatea 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 Uni ta tea Limbajului 
Permanent: suntem Suflet şi Corp ce se În tâl nesc în Adân-
cul Limbajului Arhetipal de Suflet, care este Chip de Limbaj 
Dumnezeiesc, pe Arhetipurile Lim ba ju lui din Dumnezeu 
Însuşi. De aici Legătura noas tră de În ru dire pe toate Planu-
rile Cosmice până în Trans cen den tul Dumnezeiesc. Sufletul 
nostru are Taina Lim bajului de Dum nezeu şi Corpul nostru 
are Taina Limba jului de Su flet.

Cine îşi uită Sufletul îşi Uită şi Normalitatea Lim ba ju lui 
de Energii Corp. De aceea Sufletul Păcătos aduce Boa la pes-
te Corp. Dar şi Corpul apoi aduce peste Su flet Boa lă prin 
Refuzul Energiilor de a se Întoarce la Lim bajul Arhe tipal de 
Suflet, de unde Conflictul dintre Corp şi Suflet generator de 
Boli. Este o influenţă şi o po tenţare reciprocă. Majoritatea 
Bolilor de Corp afectează tot mai mult şi par tea Su fletească 
până la drama Psihică. La fel şi cele Su fleteşti se răsfrâng în 
Corp. Şi aşa se degradează în noi Vitalitatea Corpului şi In-
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tegralitatea Sufletească. Nici Şti inţa nu mai exclude partea 
Sufletească. Se aude tot mai mult de Vindecări miraculoase 
prin Suflet. Pa ra nor malul prin Spirit se evidenţiază ca o re-
alitate in con tes tabilă. Şti inţa laică Medicală caută doar Re-
medii Ener ge tice, care însă se dovedesc incomplete. Mulţi 
sunt fi xişti excluzând o parte sau alta. Realitatea ne impu-
ne am bele părţi peste prejudecăţile noastre strâmte şi igno-
rante. Medicina laică trebuie să admită şi Medi cina 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 Vin dece şi Sufletul. Medicina Integrală Isi hastă 
le confirmă pe amândouă în conlucrare şi po ten ţa re reci-
procă. Trebuie o deschidere egală pe ambele pla nuri, atât ca 
Suflet cât şi ca Energii Corp. Să ne revenim în fire şi să ne 
Recunoaş tem că suntem deodată şi Suflet şi Corp şi fiecare 
are spe cificul său. Mulţi dintr-o Re li gio zitate ignorantă ex-
clud orice Terapie prin Corp sau din tr-o laicizare exagerată 
ex clud orice Terapie prin Su flet. Trebuie înţeles că ambele 
Terapii sunt Împreună şi în egalitate ca valoare. Cei care do-
resc sincer o Vin de ca re a Bolii le acceptă pe amân două.

B. Sacro‑Terapie

Să începem primul pas în Sacro-Terapia Bolilor de Corp. 
Dacă în Terapia de Suflet se porneşte de la Trezirea Conşti-
inţei de Suflet, în Terapia de Corp se începe cu Şti in ţa Ra-
ţiunilor de Energii. Sufletul este Conştiinţă mai mult decât 
toate Raţiunile şi Dincolo de ele, pe când Ener giile Corpu-
lui sunt Energii Raţionale, cu un Anumit Scop, pe baza unor 
anumite Legi. Să nu confundăm Con şti inţa de Suflet cu Le-
gile Raţionale Mecanice ale Ener gi i lor de Corp. De obicei 
se vorbeşte Filosofic de o Minte Ra ţională şi de o Materie 
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Corporală Iraţională. Creş ti nis mul are o Metafizică proprie 
care aduce nişte completări Fi losofiei obişnuite. Este o ma-
re deosebire între Min tea-Conştiinţa pură de Suflet şi Min-
tea Mecanică Ra ţio na lă de Energii Corp. Filosofia greacă 
aristotelică Go leşte to tal Materia de Spirit şi o face o Ma-
terie Moartă. Ştiinţa do vedeşte că şi Materia Moartă are to-
tuşi Legi Chimice şi Fi zice, are Informaţii Atomice, un fel 
de Raţi uni Meca nice care stau la baza Elementelor de fond 
ale Materiei. Aces tea însă sunt Raţiuni-Legi Fixe şi Mecani-
ce In con şti ente de ele peste ele însele, ca o Matematică Înre-
gistrată, ca un Ceas ce Merge fix. Filosofic se spune că Spi-
ritul a Fi xat aceste Legi-Raţiuni, Materia neavând în fond 
aceasta. Ştiinţa vrea să facă din aceste Legi un fel de Con-
ştiinţă Inferioară a Materiei care apoi prin Evoluţie ajun ge 
şi la Conştiinţa superioară de Sine. Noi nu facem aici dis-
pute, consemnăm însă partea pur Creştină. După Re velaţia 
Bibliei şi a Sfinţilor Părinţi Dumnezeu nu Creea ză nimic 
Mort, încât şi Materia este un Viu de Mate rie du pă cum Su-
fletul este un Viu Spiritual. Mai mult, Viul de Materie nu 
este Niciodată Separat de Viul de Su flet, că Energiile Mate-
riei sunt Emanaţii ale Mişcării Vi ului de Su flet. Materia nu 
este o Realitate Separată de Suflet, ci este Prelungirea ener-
getică a Sufletului, un fel de Stră lu cire de Suflet după cum 
Harul Energiile Necreate sunt Stră lucirea Spiritului Abso-
lut Dumnezeiesc. Noi după Că derea din Rai dacă am Orbit 
cu Sufletul şi nu-l mai Ve dem, credem Sufletul mai mult Un 
Principiu Spiritual ce Acţionează ca Realitate în Materie, 
Materia fiind Ma ni  festarea Spiritului. Din punct de Vedere 
pur Creştin aceas ta este o Greşeală grosolană şi nedemnă de 
Spirit. Spi ritul nu se Manifestă în ceva ce-l Contrazice, deci 
ca Ma terie. Spiritul are deja Limbajul-Manifestarea Sa pur 
Su fletească Spirituală, iar Materia este Ieşirea în Afară a Ma-
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nifestării-Limbajului Arhetipal de Suflet, deja exis tent. Ma-
teria nu este Contrazicerea Spiritului şi nici Străi nă lui, dar 
este Energie şi nu Suflet-Spirit. Noi după Că de rea din Rai 
ca Orbi Sufleteşte având doar Vederea Ma te riei credem că 
Spiritul nu se mai Vede din cauza Ma te ri ei, ceea ce este fals. 
Materia nu este Ceaţa-Umbra care ne face să nu mai Vedem 
Spiritul, ci este o Altfel de Ve de re, Energetică. Ca Realitate 
Normală Noi suntem Du blă-Di hotomică Existenţă, ca Su-
flet-Spirit cu Vedere pură de Spirit şi ca Energii Corp cu Ve-
dere pură de Ener gii-Corp. Aceste Vederi nu se Contrazic şi 
nu se Orbesc re ciproc, ci normal ele sunt Deodată şi fiecare 
ca Vedere spe cifică planului său. Căderea din Rai ne Orbeş-
te Sufle teş te şi rămânând doar cu Vederea de Materie, cre-
dem că Ma teria este de vină că nu se mai Vede Spiritul-Su-
fletul. Creş tinismul vine cu Descoperirea că Orbirea noastră 
Su fle tească nu este datorită Materiei ci datorită Bolii Sufle-
teşti ce l-a Orbit. Putem noi să dăm la o parte orice Mate rie 
că tot Orbi Sufleteşte rămânem. Materia însă după Că de rea 
din Rai se face Duşmana Sufletului şi nu mai Vrea să Lase 
Sufletul să-şi Câştige Vederea de Suflet, că atunci Materia ar 
ajunge pe planul Doi, nu cum este acum pe Planul întâi şi 
aproape Independentă de Suflet. Mate ri ei îi este frică de Ve-
derea de Suflet că o Descoperă ca Rea litate Inferioară faţă de 
Suflet. În fond Materia nu este Con trară Sufletului şi Orbi-
re de Suflet, ci după Căderea din Rai se face Duşmană Sufle-
tului, ca falsă Înlocuitoare de Suflet. Materia după Căderea 
din Rai, dacă Sufletul a Or bit, îşi ia Îndrăzneala să se facă 
Stăpâna Sufletului, ea să-l Conducă pe Suflet şi de aici con-
fuzia că Materia este Or   birea Sufletului. Ca Sacro-Terapie 
Isihastă, noi eviden ţi em cu insistenţă tocmai această latură 
a Realităţii Nor ma le de Rai, ca Dublă Vedere deodată atât 
ca Suflet cât şi ca Ener  gii Corp, fără Contrazicere şi Duş-
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mănie, prin Re sta bi li rea Ordinii adevărate, în care Sufletul 
este Vederea Spi ri tua lă Stăpână şi cea de Energii Corp este 
Vedere de Ener gii da torită Sufletului, ca Prelungire în afară 
a Su fle tu lui. Ma te ria a devenit Duşmană Sufletului nu prin 
Na tu ra ei de Ma terie, ci prin Asumarea Pretenţiei de a fi Îna-
in tea şi Stă pâ na Sufletului, ceea ce este Anormal. Şi de aici 
tot Com ple xul nostru după Căderea din Rai, în care Bie tul 
Suflet Orb este Terorizat de Materie. Materia şi-a Asu mat 
Stă pâ ni rea peste Sufletul Orb şi nu mai vrea să Re nunţe la 
aceas tă Anormalitate, de unde Lupta dintre Su flet şi Ma te-
rie, Sufletul vrând să-şi Reia Starea nor ma lă peste Materie şi 
Materia să nu piardă Stăpânirea anor ma lă peste Suflet.

Aceasta este adevărata Metafizică pur Creştină. Ener gi-
ile Corp au şi ele Vederea lor ca Raţiuni Mecanice, ca Legi 
fizico-Chimice, care se Cred însăşi Conştiinţa... Este ca zul 
să le smerim oleacă, prea şi-au luat nasul la pur ta re... Cu Sa-
cro-Terapia trebuie să deosebim Mintea pură de Conştiinţă 
de Suflet faţă de Mintea Mecanică a Legi lor-Raţiunilor Fi-
zico-Chimice ale Corpului. Legile Me ca ni ce sunt Raţiuni 
bine determinate, dar nu prin ele însele, ci datorită Conşti-
inţei Spiritului care le Determină şi le Pro gramează. Ener-
giile Corp au Viul lor Energetic Me ca nic nu prin sine, ci 
prin Viul Sufletului, altfel Viul Me ca nic Moare ca Despăr-
ţire de Suflet. Corpul nostru este un Com plex de Legi-Ra-
ţiuni Mecanice, pe baza cărora este o Con figuraţie de Or-
gane şi funcţii organice. Dar acest Com plex Mecanic este 
ca fond Traducerea-Transpunerea Com plexului de Limbaj 
Sufletesc. Fără această Legătură şi Întrepătrundere, Raţiu-
nile Mecanice din pretinsă Inde pen  denţă îşi Uită progresiv 
Memoriile Arhetipale de Spi rit şi aşa se Anormalizează pâ-
nă la Dereglări tot mai ac cen tuate ce produc Bolile Corpu-
lui. Ca Sacro-Terapie tre bu ie să ştim clar că fără Rememora-
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rea Arhetipurilor Su fle teşti de Conştiinţă în sine nu se pot 
Normaliza Le gi le-Raţiunile Fizico-Chimice Mecanice ale 
Energiilor Corp. Sufletul are în Sine Limbaj pur de Suflet, 
ca Iu bi re-Conştiinţă, ca Dra goste-Duh-Memorie de Iubire 
Con şti inţă, ca Dăruire-Spi rit-Limbaj de Iubire-Conştiinţă. 
Aceas ta este Mişcarea Vie Transcendentală de Suflet în Si-
ne Însuşi. Şi acest Viu Ar hetipal apoi se Tradu ce-Trans pune 
în Viul Energetic de Corp. În Suflet este Trans fer Spiritual 
direct, Dăruire de Conştiinţă şi Iubire To tală. În Corp este 
Transfer Energe tic, de Dăruiri Ener ge tice. Prin Boli, în locul 
Dăruirii energetice s-a trecut la Furt şi Acaparare energetică, 
de unde Ruperile Ener ge ti ce. Ca Stare de Rai Schimbul-Dă-
ruirea de Energii era ca Îm părtăşire-Mâncare Sacră, care s-a 
Desacralizat în Con sum şi Omorâre. Sub pretextul Necesi-
tăţii se Distrug Ener giile între ele şi se Amplifică un Chi-
mism Rezidual de elemente Stricate şi denaturate. În mod 
Normal Ener gi ile Ies din Viul Sufletului având rostul să se 
Reîntoarcă în Viul Sufletului, ca un Perpetuum Mobile de 
Viu Per ma nent şi Veşnic. După Căderea din Rai Energiile 
Refuză Re întoarcerea în Viul Sufletului şi aşa se Consumă 
pe sine până la Moarte. Să începem concret prin Sacro-Te-
ra pia Legăturii strânse dintre Suflet şi Corp, ca Re-Îm prie te-
nire şi Restabilirea adevăratei Ordini.

8

A. Polarizarea Viu şi Neviu

Ne pare mai comod un Tratament Mecanic de Me di ca -
mente gata făcute, fără ca noi să facem eforturi per so na le. Să 
ne trezim la realitate. Esenţa Fiinţei noastre este Con ştiinţa 
şi Limbajul. Sufletul are Limbajul său propriu şi Corpul are 
Limbajul său specific energetic. Noi am vrea să reducem la 
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minimum Teoriile, dar nu putem re nun ţa la descrierile ab-
solut necesare. Ne silim să îm bi năm însă Te oria cu Practica 
la fiecare capitol.

Concretul nostru după Căderea din Rai este Corpul şi 
Energiile sale. Boala o simţim amplificat în Corpul nos tru, 
Uitând adesea că şi Sufletul are Suferinţe nenumă rate.

Aşa credem că dacă avem un Corp cât de cât Sănă tos 
avem şi un Suflet asemenea. Bolile grave ne trezesc la rea-
litate, dezvăluindu-ne neglijenţa şi nepăsarea. Să de ve nim 
Conştienţi că Sănătatea trebuie Păstrată, nu câş ti ga tă după 
Boli şi Suferinţe.

Şi Sufleteşte şi Trupeşte Viaţa este Activitate, Esenţa Ac-
tivităţii este Lucrarea-Mişcarea într-o Anumită Ori en ta-
re. Orientarea-Ordinea să nu o Confundăm cu Nece si ta-
tea. Firea-Natura în Sine nu este Necesitate, ci Esenţă. Ca 
Suflet Mişcarea este în Limbaj pur Sufletesc de Triadă Su-
fletească, 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 Un dele 
Energetice Mentale, de la acele Vibraţii Vitale este Schimb 
Energetic, sunt Cedări şi Primiri de Energii. Noi ne Hră nim 
Mental cu Informaţii Mentale, ne hrănim Vi tal cu Energii 
Vibratorii şi ne hrănim fizic cu hrană ma terială fi zică. Medi-
cina Isihastă numeşte Hrana într-un sens mai larg decât Ali-
mentaţia-Mâncarea. Mistic se zice că şi în Rai ne Hrăneam 
Real, noi având aceleaşi Organe, dar datorită Hranei Vii al-
tfel erau Funcţiile Organelor noas tre. Biblia ne relatează că 
în Rai se mâncau Fructele Po milor, care erau o Hrană Vie 
ce nu Omora Pomul. Se zice că în Rai Fructele şi Seminţe-
le erau aşa de Vii încât se Topeau în Gură şi treceau în tubul 
digestiv de asemeni fă ră să lase Reziduuri, încât Sucurile di-
gestive erau la mi nim. Toate Organele noastre erau în depli-
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nă Funcţionali ta te, dar Absorbeau totul cu o Vitalitate care 
nouă ne pare basm şi ceva fantastic. Era un circuit energe-
tic Viu care men ţinea o funcţionalitate Organică Uniformă 
şi fără Re zi duuri Celulare. Reînnoirea Celulară se făcea di-
rect ca pre faceri interne Vii şi depline. Mâncarea era astfel în 
sta rea de Rai ca Un Ritual Sacru, prin care se făceau Schim-
buri-Transferări de Energii Necontrare, în Comu ni ca re şi 
Comuniune perfectă. Păcatul Căderii din Rai Stri că acest 
Miracol Normal, dereglând funcţiile Organe lor noastre. 
Şi totul este datorită Schimbării-trecerii de la Ali mentaţia 
Vie la o Alimentaţie Omorâtă Nevie. Pomul Oprit din Rai 
era Pomul Hranei Nevii. Dumnezeu ne Opreş te să Mân-
căm Hrana cea Moartă, că Zice: „De veţi Mân ca din acest 
Pom veţi Muri”. Dumnezeu nu ne pune Oprelişti Vieţii, ci 
Morţii. Moartea este Urâtă de Dumne zeu şi de aceea vrea 
ca şi Oamenii să o Urască, să nu o ac cepte. Noi însă alegem 
tocmai Moartea, care apoi ne cos tă cam mult... Trecerea de 
la Mâncarea Vie de Rai la Mâncarea Omorâtă a Păcatului 
aduce Modificări majore în Funcţiile Organice, cu schim-
bări Chimice anormale, apă rând Sucuri Gastrice speciale şi 
procese în plus de Reîn vierea Alimentelor Moarte. Rezidu-
urile apar tot mai mult, neputând fi Refăcute în Celule Vii. 
Mâncarea Omo râ tă cere un proces de Reînviere a Energii-
lor, că normal Energiile sunt Vii, nu Moarte. Apariţia Ener-
giilor Moarte este procesul Păcatului Omorârii. Pomul Bi-
nelui şi al Ră ului din Rai este Pomul Dualităţii, Omorârii 
Binelui-Vi u lui şi trecerea acestuia în Rău-Neviu-Mort. Bi-
nele în sine este Viul şi Răul este Negativizarea Binelui Viu-
lui. Răul şi Neviul nu există în Sine, ci doar ca Omorâ re-Ne-
ga ti vi za re a Binelui-Viului. De aceea Biblia pune accent pe 
Mân ca rea din Pomul Morţii, care nu este simplu Simbol, 
ci o Realitate obiectivă. Sufleteşte Păcatul este Nega ti vi za-
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rea Conştiinţei-Iubirii în Neiubire-Despărţire de Dum ne-
zeu, iar Trupeşte Păcatul este Negativizarea Mâncării Vii, ca 
Mân care Moartă-Nevie. Ca Suflet Omorâm pe Dum nezeu 
din Iubirea-Conştiinţa noastră şi ca Trup Omo râm Energi-
ile Vii şi ne Hrănim cu Energii Moarte care ne Omoară şi 
pe noi. Este cazul să ne revenim în Fi rea Normală, a Reîn-
toarcerii la Viul Dumnezeiesc ca Su flet şi la Reîntoarce rea 
la Viul Energetic prin Sistarea Hra nei Energetice Moarte. 
Nu există altă Cale şi dacă nu vrem, vom fi con damnaţi la 
Boală şi moarte implacabilă. Schim barea stării de Rai se fa-
ce prin trecerea de la o Ali men taţie Vie la una Moartă. Lim-
bajul Energetic al Cor pu lui nostru se schimbă radical nega-
tivizându-se într-un Lim baj inversat. Ca Mâncare Vie nu se 
pune problema Po la rizării-Contrarii lor, Viul fiind Comuni-
care Necon tra ră. Odată cu Omorârea Energiilor Vii apare 
situaţia du blei stări, ca Viu pozitiv şi Mort negativ. Biblia ne 
re la tea ză că Ruperea Realităţii în Două ca Bine şi Rău apa-
re doar după Păcatul din Rai. Pe plan Energetic se face prin 
Ru perea Viului energetic în Viu şi Neviu. Noi după că de-
rea din Rai facem un fel de Involuţie a Viului spre Neviu, ca 
apoi să Evoluăm iarăşi la Viul Primordial pierdut.

B. Sacro‑Terapie

Trecerea de la Alimentația Vie la cea Moartă schimbă şi 
Funcţiunile Organice. Sacro-Terapia este Nostalgia du pă 
Starea de Viu Permanent de Rai. Să dorim şi noi să ne Re-
întoarcem la Starea de Rai, ca Sănătate Veşnică şi de pli nă. 
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 Obo seşte să În-
vieze Energiile Moarte. Organele noastre au devenit adevă-
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rate Abatoare de Ucidere şi totodată ade vă rate Laboratoare 
de Prefacere a celor Moarte în Energii Vii fără de care Or-
ganele ar dispare. Bietul nostru Corp nu mai are Odihnă zi-
ua şi noaptea. Hai să-l ajutăm câte olea că, să-i împuţinăm 
Mâncărurile moarte ca să uşu răm Mun ca Prefacerii Orga-
nice. Noi care suntem Bolnavi să aju tăm Organele noas tre 
să nu-şi Consume toată Energia Vie, să le dăm Mâncare Vie 
care să le Învioreze. Mai este spe ranţă ca Organele noastre să 
se Însănătoşească, însă doar prin Cele Vii. Ne este greu să re-
nunţăm la o alimen ta ţie moartă, ni se pare chiar imposibil, 
de parcă nu mai avem ce Mânca... Nu este deloc complicat, 
este chiar mai uşor.

9

A. Ce este Alimentaţia Vie

Medicina Isihastă este prin excelenţă Medicina Viu-
lui, atât de Suflet cât şi de Corp Energii. Viul Sufletului es-
te Dumnezeu, Viul Absolut şi Permanent. Sufletul des păr-
ţit de Dumnezeu cade în Orbire-Întuneric, Neviul Spi ri tual. 
Viaţa este Vedere pentru Suflet şi Lumină pentru Ener gii 
Corp. Fără Lumină nu este Viaţă în Energii. Evo lu ţio niştii 
caută Viul în primii Atomi Proteinici. Viul însă este în Lu-
mina Primordială şi Lumina Primordială este Emana ţia Ve-
derii Spirituale. Din Ochii de Spirit iese Lu mina Energetică. 
Ochii de Suflet nu Văd datorită Unei Lu mini Exterioare, ci 
datorită Spiritului Însuşi, încât din Ochii de Spirit se Ema-
nă Lumină, nu Primesc Lumină. Ochii de Spirit sunt Însăşi 
Conştiinţa şi Conştiinţa Vede prin Conştiinţa Însăşi şi Lu-
mina Conştiinţei este Însăşi Con  ştiinţa. Din Această Con-
ştiinţă de Spirit se Emană o Lu  mină Energetică, ce este Viul 
Energetic. Întunericul Con  ştiinţei este Inconştienţa şi Întu-
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nericul Luminii este Moar tea. Viul Energetic este Prelungi-
rea în afară a Viu lui adevărat de Spirit Conştiinţă în Sine. În 
Lucrările noas tre despre Isihasm am redat schematic câteva 
Repere în acest sens. 

Sufletul este Triplet în Sine:
– Viul-Conştiinţă-Eu-Substanţa Fiinţială Spirituală;
– Viaţa-Duhul-Memoria-Mişcarea Fiinţială;
– Existenţa-Spiritul-Limbajul-Modurile de Trans pu  ne re 

a Conştiinţei Fiinţiale.
Şi apoi Traducerea în Corp Energii:
– Individualitatea-Informaţia-Viul Energetic;
– Forma-EnergieVibratorie-Viaţa-Biologicul Energe tic;
– Manifestarea-Energia Acumulativă-Existenţa, Or   ga-

ne le Corporale.
Ştiinţa vorbeşte deja despre Viul Informaţional al Ma te -

riei. 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 Ce lor lal te. Energia 
nu Evoluează sau Devine, dar se Transpune în Mul titudine 
de Forme Energetice şi Manifestări ale Ace le iaşi Informaţii 
Energetice. Informaţia este Supra-Forma Ener getică care se 
Deschide ca Forme-Vibraţii Multiple şi ca Manifestări ne-
numărate. O singură Informa ţie poate Lua diferite Forme 
Vibratorii, ca o Gamă a Ace luiaşi Ton. Modurile de Conşti-
inţă pură de Suflet sunt Ar he ti pu rile Informaţiilor de Ener-
gii. Aşa Originea Viului este Din colo de Energii. Celula Vie 
este bazată nu pe Simpla In formaţie Chimică, ci pe Arhe-
tipul Informaţiei Chimice care este Dincolo de Informaţie, 
în Conştiinţa de Su flet-Spi rit. Se vorbeşte despre aşa zise-
le Principii Pozi tiv-Yang şi Negativ-Yin, sau Alcalin şi Acid. 
În sens Creş tin trebuie să fie Trinitate. Aşa noi ca Medicină 
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Isi hastă Adăugăm şi pe Neutru. Se poate zice astfel că Cele 
Trei Moduri Energetice ar fi: Energia Informativă este Ne-
utrul ce are în Sine şi pe Yang şi pe Yin. Energia Vi bra torie 
este Acidul-Yinul-Mişcarea-Biologicul. Energia Acumulati-
vă este Alcalinul-Yangul-Substanţa Organică. Neutrul este 
Odihna Energetică, este Viul Energetic Sta bil. Acidul-Yinul 
este Mişcarea Neutrului spre Consum Ener getic, mai bine 
zis spre Răspândire-Dilatare Ener ge ti că. Alcalinul-Yangul 
este Oprirea Neutrului şi Reîntoar ce rea spre Neutru. Fizi-
ologia Medicinei Isihaste este ast fel în Dialogul Totalităţii 
şi Unităţii Neutrului, nu în Mo no logul Singularităţii Rup-
te în Dualitatea Contrară Po zi tiv şi Negativ. Yinul şi Yangul 
nu sunt Contrarii, cum de obicei se Consideră, ci sunt Des-
chideri totodată ale Neu tru lui ce se Mişcă şi se Reîntoarce 
în Sine. Căderea din Rai cu Păcatul său Rupe tocmai Acest 
Dialog al Triadei Ener getice, Acoperind Neutrul cu o Lup-
tă continuă între do uă Contrarii în veşnică Duşmănie şi dis-
trugere reci pro că. Această Luptă a Contrariilor aduce Viul 
şi Neviul, Ră ul şi Binele. Ca Medicină Isihastă, consemnăm 
aici Re des coperirea Limbajului Ancestral Perfect de Rai fa-
ţă de Cel Denaturat după Căderea Creaţiei din Rai. Boa-
la este Con trarierea şi Duşmănia-Negativizarea Limbajului 
Vie ţii până la Distrugere-Moarte. Polarizarea este Începutul 
Morţii. Până la Căderea din Rai nu era decât Binele Per fect, 
Sănătatea Permanentă. Ruperea Perfecţiunii în Bine şi Rău 
este Originea Bolii şi Morţii. Aşa se Iese din Per ma nenţa Vi-
ului Indestructibil, dar Viul nu poate fi Distrus nici odată. 
Aşa Moartea este Aparentă, căci Viul Re în via ză Permanent 
din Cenuşa Morţii. Apariţia Anotimpului de Vegetaţie şi de 
Uscare este Urmarea Ruperii Viului Ener getic în Viu şi Ne-
viu. În Rai nu era Anotimp, că nu era decât Viul Permanent. 
Ca Medicină Isihastă accen tu ăm pe această latură a Realită-
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ţii, ca să Pricepem clar de ce trebuie o Reîntoarcere la Viul 
de Rai dacă vrem Vin de ca rea Bolilor noastre. Organismul 
nostru Corporal de Rai se Mo difică datorită Ruperii Viului 
în Viu şi Neviu, în apa ri ţia Contrariilor.

B. Sacro‑Terapie

Ca Medicină Isihastă, atenţionăm pe toţi Bolnavii să dea 
Importanţă Alimentaţiei Vii. Tot ce este Omorât şi Fiert 
este o Hrană Nevie-Moartă. În cazul de Crize ale Bo lilor, 
opriţi imediat orice Mâncare de Carne ce are o mare canti-
tate de Energii Moarte, deşi aparent pare Hră ni toare. Ener-
giile Moarte sunt foarte Distructive şi To xi ce. La fel evitaţi 
Fierturile. Mâncaţi Legumele în stare na tu rală şi Lactatele 
la fel Nefierte şi nepreparate la tem pe ra turi mari, cum sunt 
Brânzeturile specializate. Medicina Isi hastă merge şi mai de-
parte, la Grija de a nu Omorî nici Le gumele. S-a descoperit 
şi Ştiinţific că Plantele Recep ţio nează Agresivitatea Omu-
lui şi Emană Unde Energetice Ne gative, foarte nocive pen-
tru Organismul nostru. Aşa că nu Rupeţi brutal Legume-
le, folosiţi doar Frunzele mar gi na le, iar dacă vreţi şi Rădă-
cinoasele scoateţi Planta Inte gra lă şi lăsaţi-o 12 ore să intre 
în Adormire şi să-şi Neu tra lizeze Radiaţiile Ne gative. Ori-
ce Aliment are în el In formaţii de Viaţă sau de Moarte. Da-
că 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 In formaţii de Moarte. La fel Grâul Încolţit nu 
este bun ime diat după Încolţire, că s-a trezit la Viaţă şi prin 
Mes te ca re este Omorât. De aceea după Încolţire lăsaţi-l la 
o uşoa ră Reuscare să treacă el la o Adormire şi aşa este foar-
te hrănitor, altfel pe cât este de Vital pe atât se face de no civ 
prin declanşarea Informaţiilor Omorâte. Sacro-Te ra pia des-



58 IEROMONAH GHELASIE GHEORGHE

coperă Taina Viului şi Anti-Taina Morţii. Toţi Bol navii tre-
buie să ţină cont de aceasta.

Încercaţi şi veţi vedea Rezultatele, barem când vă în col-
ţeşte Boala.

10

A. Neutru, Yang şi Yin

Bolile noastre s-au acutizat la maximum. Ştiinţa Me di-
cală modernă se deschide tot mai larg faţă de toate Re me-
diile terapeutice eficace. Se tinde la o Medicină Integrală. 
Medicina Isihastă face o astfel de Încercare, chiar mai mult, 
Integrează şi Sufletul şi pe Dumnezeu Însuşi, ca o Totalita-
te Adevărată. De ce să Refuzăm Sufletul şi pe Dum nezeu în 
Medicină?… Sacro-Terapia vrea o astfel de Medicină Tota-
lă. 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 Medici-
nă. Energeticul nostru Corporal este pe Arhetipurile Lim-
bajului de Suflet care la rândul său este Chip al Lui Dumne-
zeu Transpus-Tradus în Fiinţă de Creaţie. Lumea Energetică 
Corporală se Înrudeşte cu Lu mea Spiritului şi Spiritul nos-
tru se Înrudeşte cu Dumnezeirea Creatoare. Acest Tot es-
te Realitatea Inte gra lă. Energiile Corpului nostru sunt Pre-
lungire de Lim baj Arhetipal Sufletesc. Sufletul este Unul dar 
în Trei Des chideri de Suflet deodată, ca Eu-Conştiinţă, ca 
Duh-Me morie de Conştiinţă şi ca Spirit-Limbaj de Con şti-
inţă. Sufletul este Monadă Triadică în Sine. Corpul nostru 
este Ecoul-Prelungirea Acestor Arhetipuri de Des chi dere de 
Suflet. Aşa Energia Corpului nostru este Tri pletă ca şi Sufle-
tul. Energia Informativă este în Cores pon den ţă directă cu 
Eul-Conştiinţa de Suflet, Energia Vi bra torie Biologică Sen-
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zitivă este în Corespondenţă directă cu Duhul-Memoria de 
Suflet, Energia Orga nică Acumu la ti vă este în Coresponden-
ţă directă cu Spiritul Limbajului de Suflet.

Deci Corpul nostru este în Unitate cu Sufletul nostru. 
Energiile Informative Sunt zisele Energii Neutre. Cele Vi-
bratorii sunt Energiile Yin-Acide şi cele Acumulative sunt 
Energiile Yang-Alcaline. Se crede de obicei că are loc o tre-
cere alternativă între Yin-Acid şi Yang-Alcalin, ca o Reacţie 
Chimică între acestea. Ca realitate în sine nu este nicioda-
tă o Transformare a Acidului în Alcalin, a Yi nu lui în Yang, 
ci ambii sunt deodată prezenţi. În sensul Me dicinii noastre 
Isihaste care are Energie Triadică, Yinul şi Yangul nu mai 
sunt Polarizate-Contrarii ce se Acaparează unul pe altul ci-
clic. Este o altă Mişcare, nu cea dintre Ying şi Yang, ci dintre 
Neutru şi fiecare dintre Yin şi Yang.

Trebuie înţeles că atât Yinul-Acid cât şi Yangul-Alca linul 
nu trec unul în altul, ci trec în Neutru, Unitatea şi Totalita-
tea amândurora, de unde Unul iese şi se Întoarce. Acidul-Yi-
nul este Memoria în Mişcare a Neutrului, de aceea Acidul 
mobilizează Neutrul, îl deschide şi-l Răs pândeşte, îl combi-
nă energetic cu alte energii fără să se amestece în esenţă. Fără 
Energia Acidă nu ar fi mişcare energetică şi chimică. Ener-
gia Acidă Yin este energia Plină ce intră în Acţiune, ce Pre-
dă şi Acaparează, mobili zând toate energiile într-o Fermen-
taţie-Dilatare până la Golire totală de sine. Bolile Acide sunt 
distrugătoare prin Hiperfuncţii Organice. Energiile Acide 
Yin sunt energii Explozive care ies şi intră, penetrează, des-
fac şi combină fără oprire pe loc. Aşa Energiile Yin acide de 
nu ar În tâmpina pe cele Yang-Alcaline, 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 
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mişcarea Acidă care nu se Distruge, ci trece în Odihna Ne-
utrului de unde Iese la momentul când de ase menea Alca-
linul ajunge la o Anume Limită, când Inter vine Yinul din 
nou, ca să nu se Blocheze Mişcarea Ener getică. Aşa ca Fi-
ziologie a Medicinii Isihaste, Funcţiona litatea este Trinita-
ră, nu Dualist-Contrară. Acidul şi Al calinul, Yinul şi Yan-
gul sunt Egali, deodată în Potenţare reciprocă, şi nu se Dis-
trug ci se Înlocuiesc Unul pe Altul tocmai ca să nu Distrugă 
Permanenţa Energetică. În Boli tocmai aici apar dereglări-
le, că nu se mai Alternează Ar monios Unul pe Altul, ci se 
Refuză-Duşmănesc reciproc până la Acapararea Energiilor 
doar de către o Singură Sta re, ca Yin-Acid sau Yang-Alcalin, 
blocând Normali ta tea energetică. Această Potenţare recipro-
că dintre Acid şi Al calin este cheia mecanismului energetic. 
Medicina Isi has tă 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, Re absorbind în Sine Permanent pe Unul, când Ce lălalt 
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 din tre Acid şi Al ca lin şi o 
Dedublare a Fiecăruia în Acid şi Alcalin, ca o În locuire în 
proprie Energie a Celeilalte energii, ca o ten din ţă de Exclu-
dere a Celorlalte Energii până la Sin gu la ri zare de Sine. Bolile 
cele mai nocive sunt la acest Stadiu de Singularizare Exterioa-
ră, de Fixare în proprie Energie cu Fărămiţare contrară în In-
teriorul Ener giei respective. Că derea din Perfecţiunea de Rai 
începe cu Contrarierea Ex terioară, cu Refuzul Perfecţiunii 
şi Adao sul Răs tur nă rii-Negativizării Perfecţiunii, care apoi 
îşi produce în Sine însuşi Dedublarea Contrară Bine şi Rău 
ce face Oribila Au to-Distrugere-Auto-Maltratare. Aşa Pro-
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cesele Contra rii devin de o nocivitate amplificată mai mult 
pe planul Interior al Energiei respective. Răul este nociv ca 
Exterior dar este dezastruos ca Interior în cel ce se Asociază 
şi pro duce Răul. Originea Răului este Negativizarea-Răs tur-
na rea Binelui faţă de Binele în Sine, care însă nu se Opreş-
te aici, ci acţionează demonic în Auto-Negativizare pâ nă la 
Modificarea totală a Limba jului Binelui într-un Lim baj An-
ti-Arhetipal total. Ca Me dicină Isihastă am do ri să Redesco-
perim tocmai Limbajul Uitat al Realităţii, ca şi consemnarea 
în Atenţie a Limba jului Adăugat al Con tra rierii Dezastruoa-
se din acest nou Limbaj.

Taina Viului atât de Suflet cât şi de Corp-Energii este în 
Această Armonie din Exterior şi Interior, ce se poten ţea ză 
re ciproc. Bolile şi moartea apar prin Ruperea aces tei Ar mo-
nii-Comuniune şi Dialog Necontrar. Contrarie rea Dia lo-
gului este Originea Bolii Păcatului şi Suferinţei Morţii.

B. Sacro‑Terapie

În Suflet, Neutrul este Conştiinţa-Eul, Iubirea Trans cen-
dentală, Totalitatea şi Unitatea Triadei Sufleteşti, Conştiin-
ţă-Eu, Duh-Fiinţă, Spirit-Limbaj.

Acidul este Duhul-Memoria-Dragostea, Mişcarea Per-
ma nentă din Suflet, Simţirea Transcendentală. Alcali nul 
este Spiritul-Limbajul, Modurile de Conştiinţă, Cu vintele 
Trans cendentale ale Sufletului, Dăruirea-Regene rarea Per-
manentă a Conştiinţei Eu.

În Corpul nostru, s-a văzut că Neutrul este Energia In-
formativă, Acidul-Yinul este Energia Vibratorie-Eterică şi 
Alcalinul-Yangul este Energia Acumulativă a Organe lor Fi-
zice Corporale. Vezi în ce parte eşti dezechilibrat, atât în Su-
flet cât şi în Corp. Filocalia Isihastă Vorbeşte de spre partea 
Conştientă a Sufletului, partea Simţi toa re-Poftitoare ce es-
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te Duhul Sufletului şi partea Cuvântă toa re, ce este Spiri-
tul-Limbajul Sufletului. În Bolile Că de rii din Rai acestea se 
modifică în partea Inconştientă a Su fletului, pe care unii o 
numesc Iraţionalul, partea Uită rii-Poftei Ne ga ti vi zării Du-
hului Sufletului şi partea Uită rii-Ne cu vân tă rii-Negativizării 
Spiritului-Limbajului Su fletului.

În Corp la fel au loc modificări. Energiile Informative se 
concretizează ca Raţiuni Volitive Energetice ce devin ne pu-
tincioase, fără Voinţă, şi influenţează Puterea (mai ma re de-
cât Voinţa a) Conştiinţei de Suflet. Sufletul are Pu tere-Iu-
bire-Conştiinţă directă, pe când Energiile Infor ma tive Men-
tale au Voinţă-Informaţie-Raţiune, traducere în Energii Corp 
a Puterii Conştiinţei de Suflet. În Boli este o Înstrăinare între 
Puterea-Conştiinţă de Suflet şi Vo in ţa-Raţiunea-Mintea de 
Energii Corp, de Sistem Nervos cum zicem noi. Medicina 
Isihastă are Limbajul său spe ci fic, datorită Viziunii sale Isi-
haste specifice (vezi Rela tă ri le anterioare despre Isihasm). 
Apoi Energiile Vibra to rii-Senzitive se modifică, din Vibraţii 
normale trecând în cele Anormale, de unde Senzitivul nos-
tru Cor poral exa ge rat sau slăbit, Pătimaş sau Pervertit până la 
extrem. Şi Energiile Acumulative se modifică, ori Acumulîn-
du-se prea mult ori degradându-se până la Slăbire Organică. 
Sa cro-Terapia trebuie să ţină cont de tot acest Complex, atât 
Su fletesc cât şi Energetic Corporal. Vezi să iei măsuri de ur-
genţă, până nu se învecheşte Boala de care suferi.

11

A. Definiri

Ştiinţa Laică-Profană caută dovezi în proprie realitate, ca 
o Raportare în ea însăşi. De aici Necesitatea Polari ză rii-Con-
trariilor. Medicina Isihastă ca Viziune Creştină are astfel 
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unele specificări care pot completa real Ştiinţa. Aşa, fiţi des-
chişi şi la această Orientare Sacro-Terapeu ti că, nu aveţi ni-
mic de pierdut. Medicina Isihastă are în ve de re permanentă 
Raportul dintre Realitatea Perfectă Să nă toa să de Rai şi Rea-
litatea Contrară-Bolnavă în Sine după Că derea din Rai a 
Creaţiei. Viul şi Viaţa ca Origine sunt în Sănătate şi Perma-
nenţă Indestructibilă. Polarizarea Pă ca tului Primordial Ada-
mic Adaugă Boala în Imperfecţ i u nea Străină de Realitatea 
în Sine, Acoperind doar Per fec ţiu nea, nu Anihilând Sănăta-
tea şi Perfecţiunea. Viaţa se În chide, se Acoperă, dar nu poa-
te niciodată Muri. Moartea este Suferinţă- Întuneric-În-
chidere-Ui ta re-Incon şti enţă, Rupere-Fărămiţare, dar nu 
poate fi niciodată Ani hi lare de Viaţă şi Existenţă. Viul în si-
ne nu se Raportează la Neviu, ci Polarizarea Păcatului Ada-
mic Dedublează Viul în Bine-Viu şi Rău-Moarte. Viul este 
Veşnic În Sine, de aceea este Trinitar-Comuniune în Sine, ca 
Viu, Viaţă, Existenţă, care ca Suflet este Triada de Suflet şi în 
Corp Tri ada Energetică, despre care am vorbit în capitolele 
an terioare. Viul nu este Un Principiu ce Evoluează în Ne viu, 
ci este Însăşi Realitatea Permanentă Substanţia lă-Obiectivă 
în Sine. Sufletul-Spiritul este El însuşi Viu, nu ca Polarizare 
de Viu şi Neviu separate. Viu este Dom nul Dumnezeu, zice 
Scriptura. Dumnezeu este Viul Sub stan ţial Transcendental 
Absolut şi Creaţia Sa este de ase menea Viu de Creaţie Indes-
tructibil. Noi Creaţia am vrea să Modificăm Esenţa de Viu 
cu Neviul, dar nu se poate şi aşa ne Iluzionăm cu o Au-
to-Maltratare care ne costă o Su ferinţă zdravănă. Dumnezeu 
nu are nici un amestec în Aceasta, din contră îi producem şi 
Lui Dumnezeu Su fe rin ţă, 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 
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nici nu va ieşi. Moartea ne-o Adăugăm noi ca Maltratarea şi 
Ne ga ti vi zarea Vieţii. Aşa noi trebuie să înţelegem clar că 
Vin de carea Bolilor şi Suferinţelor noastre depinde de Re-
întoar ce rea noastră la Viul Esenţial. Dumnezeu nu poate ad-
mite niciodată Suferinţa şi Moartea. Noi prin acestea Uci-
dem vir tual chiar pe Dumnezeu. Auto-Maltratarea noastră 
se răsfrânge nedrept şi asupra Lui Dumnezeu. Noi ne Si nu-
ci dem şi, prin aceasta, îl Negăm pe Dumnezeu, că Uităm şi 
ne Despărţim Conştiinţa de El. Viaţa este Conştiinţă În Di-
alog, este Comuniune Necontrară. Apariţia Contrariilor es-
te Originea Căderii din Perfecţiune-Rai, ca Pom Bles te mat 
al Binelui şi Răului, al Ruperii Vieţii în Viu şi Neviu. Con-
ştiinţa Medicinei Isihaste, aceasta este. Să Re-Con şti en tizăm 
Perfecţiunea de Rai, aceasta este Vindecarea Bo li lor noastre. 
Sănătatea este Starea de Rai, de Perfecţiune, de Viaţă Veşni-
că. Viul este, ca Metafizică pur Creştină, însăşi Conştiinţa şi 
substanţa Fiinţială Spirituală, Chip de Perfecţiune Persona-
lă 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 În chi de re de Viu, ci din contră ca Des-
chidere de Viu în Re ge ne rări-Multiplicări-Transpuneri de 
Viu ca Taină de Viu-Co muniune. Persoana este Esenţa Fiin-
ţei în Sine, Vi ul este însăşi Persoana. După Căderea din Rai, 
noi în cer căm să refacem Filosofic Conştiinţa, dar fără Reve-
laţia di rectă a Chipului Perfect de Conştiinţă nu se mai poa-
te. Fă râmiţările Conştiinţei sunt aşa de complicate, încât fă-
ră Re velarea Directă a Arhetipului Conştiinţei Adevărate 
nu se ajunge niciodată la Reconstituirea ei cu Adevărat. De 
aici atîtea Filosofii şi Metafizici. Ca Medicină Isihastă lu ăm 
Arhetipul Scripturii şi Descoperirilor Sfinţilor, şi aşa încer-
căm o Refacere a Chipului Conştiinţei noastre, fără de care 
nu sunt posibile o Alinare şi o Vindecare a Bolilor noastre. 
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Dumnezeu este Fiinţă Substanţială Dumne ze ias că de Viu 
Absolut şi Indestructibil, ca Treime-Co mu niu ne -Dia log 
Absolut. Ce trebuie să mai ştim este faptul că Dum nezeu În-
suşi este în Dublă Realitate, ca Fiinţă-Duh în Sine şi totoda-
tă Energii Necreate, ce se Emană per ma nent din Mişcările 
Fiinţiale Treimice, numite Har sau Ra ţiu nile Divine. În lim-
bajul nostru filosofic grec-aris to te lic, amestecăm Conştiinţa 
de Suflet cu Raţiunile de Ener gii de Conştiinţă. Noi să fim 
atenţi ca Metafizică pur Creş tină să nu Confundăm Conşti-
inţa pură de Suflet (ca Min te a Sufletului) cu Raţiunile- 
Energiile Conştiinţei (ca Min te Energetică). Filocalic-Mis-
tic se delimitează clar Fi in ţa-Conştiinţa în Sine de Raţiuni-
le-Energiile Mişcărilor de Conştiinţă Fiinţială. Raţiunile 
sunt Informaţiile Ener gi i lor. Prima Energie Informativă este 
Substanţa ce are în si ne Raţiunile-Informaţiile mişcărilor 
Arhetipale ale Con şti inţei de Suflet ce este Dincolo de Pla-
nul Energetic Cor po ral. Dumnezeu este Suflet Dumneze-
iesc Ab so lut-Treime, care are Corp de Energii-Raţiuni de 
Mişcări de Dumnezeire. Fiinţa- Sufletul Dumnezeiesc este 
Dum ne zeirea şi Harul-Energiile-Raţiunile sunt Divinitatea. 
Noi în mod obişnuit confundăm şi amestecăm Dum ne zei-
rea cu Divinitatea. Sfântul Dionisie Areopagitul face o de-
limitare clară. Aşa, ca o fixare de Limbaj, în Medicina Isi-
hastă Fiinţa este Spiritul-Sufletul în general, cu esenţa de 
Conştiinţă şi Corpul este Totalitatea Energiilor Ra ţio na le 
Emanate din Mişcările Conştiinţei de Suflet în Îm bi nare cu 
Energiile Mediului în care Vieţuim. Noi suntem Chip după 
Chipul Lui Dumnezeu, suntem Fiinţă Per so na lă ca Suflet şi 
suntem Corp după Chipul Haru lui-Ener gi i lor Divine. În 
Corpul nostru este Ordinea Raţiunilor Ha ri ce şi în Sufletul 
nostru este pe lângă Har şi Conştiinţa Cu vân tătoare de Duh 
Direct Spiritual care este de Su pra-Sub stanţă Transcenden-
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tală de Suflet. Noi ca Suflet sun tem Substanţă pură de Fiin-
ţă-Suflet şi ca Trup suntem Sub stanţă pură de Energii Ecou, 
Prelungire Raţională de Con ştiinţă-Mişcare de Suflet. Sufle-
tul are Mişcare de Duh, nu de Energii, Duhul fiind Dincolo 
de Energii. Din Miş cările Duhului se Emană Miraculos 
Energia. Duhul nu se Mişcă prin Consum de Energie, ci din 
contră prin Pro ducere de Energie. De aceea cei care Trăiesc 
în Duh nu mai au nevoie de Energii materiale, ci paradoxal 
ema nă Energii materiale. Unii greşit vorbesc despre Energii-
le din Interiorul Duhului… Duhul nu se mişcă prin energii, 
ci prin Duhul Însuşi. Energiile sunt exterioare Du hu-
lui-Sufletului, după cum Raţiunile sunt exterioare Con şti in-
ţei în Sine de Suflet. Noi suntem în Spaţiul Fiinţei Ab so lute 
şi Totale Dumnezeieşti şi totodată în Spaţiul Ener gi ilor Ha-
rice 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. Tot odată sun-
tem în Spaţiul Energetic al Naturii, în Spa ţiul Energetic al 
Îngerilor şi în Spaţiul Energetic Uman. De obicei ameste-
căm Spaţiile într-unul Singur, zis Cos mic şi Universal. Nu 
există Spaţiu Liber în Sine, ci Spa ţiul este însăşi Substanţa 
Existenţei. Aşa este Spaţiu Spi ri tu al Fiinţial şi Spaţiu Ener-
getic Material. Şi Ştiinţa con fir mă că nu există Vid, ci întot-
deauna este Ceva în Acesta. Noi trebuie să ne fixăm realită-
ţile. Ca Suflet suntem în Spa ţiul de Duh şi Spirit de Dumne-
zeu şi în Comuniune de Spaţii ale Duhurilor Îngereşti, ale 
Naturii şi ale Oa me ni lor. Ca Energii Corp suntem în spaţiul 
Energetic Haric Divin în primul rând, apoi în Spaţiul Ener-
getic Îngeresc, de Lumină-Inteligenţă Cosmică, ce nu trebu-
ie confundată cu Lumina Naturii. Cosmosul este Trinitar 
energetic, de Ener gii de Îngeri, Energii de Natură şi Energii 
de Oa meni. Nu este o Energie-Materie Universală Comună. 
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Şti in ţa aici este în Urmă cu Realitatea. În Universul Cosmic 
este o Tri-Energie Coexistentă totodată-Întrepătrunsă, Ne-
amestecată, de Îngeri, de Natură, de Oameni. Mistic se zi ce 
că energia Îngerească este o Energie Inteligentă, con fun dată 
de unii cu un fel de Mental Cosmic. Din Acest Mental Cos-
mic fac parte în primul rând Îngerii sau Spiritele Extra-Te-
restre şi Sufletele celor Răposaţi. Se fac şi aici amestecuri şi 
confuzii de tot felul. Ca Energii Cos mi ce întâi sunt Energi-
ile Necreate Harice, Acele Energii Ra ţionale-Ordonatoare 
Permanente, Suportul tuturor Ener giilor de Creaţie. Unii 
confundă Aceste Energii Ne create cu Înseşi Scânteile Divi-
ne Sufleteşti. Mare atenţie. Scânteile Dumnezeieşti care sunt 
Arhetipurile Sufletelor de Creaţie sunt Cuvintele Logos ale 
Fiului Lui Dumnezeu Din colo de Har (vezi pe larg în „Ne‑
voinţele Isihaste” şi „Ur cuşul Isihast”). Ca Energii Har este 
Vorba de Ra ţiu nile Divine din Creaţie despre care vorbeşte 
Mistica Fi lo ca lică. Cuvintele Logos sunt Conştiinţă Fiinţia-
lă, nu Ra ţi uni, încât nu se amestecă. Apoi sunt Energiile In-
teligente de Îngeri, care nu se amestecă cu cele de Har. După 
Că dere aceste Energii de Îngeri sunt şi Pozitive şi Negative 
de monice. Cele Harice sunt în Perfecţiune Absolută. Aşa 
Ener giile Cosmice de Creaţie sunt Cele de Îngeri Buni şi 
Răi, de unde Planul Ocult real despre care vorbesc unele 
mis tici necreştine. Păcat că acest Plan Ocult este închis în 
Ma gie şi Spiritism şi nu se deschide Planului Haric Su-
pra-Cos mic. Apoi este Energia Naturii, Energia Materiei pe 
care o cunoaştem noi. Energia Îngerească este o Ener gie In-
formaţională de Radiaţii Luminoase deosebite de ra diaţiile 
Luminii Naturii Materiale. Energiile Harice Ne crea te Divi-
ne de asemenea sunt de o Substanţă Lu mi noa să Dincolo de 
Lumina de Îngeri şi de Lumina Naturii Pla ne tare. Misticii 
vorbesc despre astfel de Lumini de Pla nuri diferite care nu se 
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amestecă, dar se Întrepătrund. Na tu ra nu este Cosmosul ci 
este Lumea Materiei Planetare, de la Universuri-Galaxii pâ-
nă la Sistemele noastre Solare mai mici. Materia Energetică 
a Naturii este în Spaţiul Energiei Harice şi în Spaţiul Energi-
ei Cosmice Îngereşti. Sunt Planuri de Energii-Lumi Paralele, 
dar Întrepătrunse şi Înrudite.

Ştiinţa mai are încă multe de descoperit în acest sens. Mis-
tica deja Vorbeşte despre Reale Lumi Coexistente în Spa ţii 
Întrepătrunse şi deodată. Apoi este Energia Ome neas că, ce 
nu se amestecă nici nu se confundă cu Energia În gerilor 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 ne admis, ci consemnăm nu-
mai Complexul Realităţii în ca re trebuie să fim atenţi să nu 
confundăm şi să nu ames te căm Părţile specifice de Creaţie. 
În „Nevoinţele Isi has te” şi „Urcuşul Isihast” am încercat o 
Descifrare în mare a acestor probleme mai mult de Metafizi-
că Mistică. Ca Medicină Isihastă le Consemnăm şi aici doar 
ca Orientare de Mediu Terapeutic, ca modalităţi de Reechi-
librare a Ener giilor din Bolile noastre.

B. Sacro‑Terapie

Să ne Re-Identificăm propria noastră Realitate. Noi sun-
tem Unitate în dublă deschidere, ca Suflet şi Corp Ener gii. 
Suntem Înrudiţi ca Suflet cu Chipul Fiinţial al Lui Dumne-
zeu şi suntem Înrudiţi cu Energiile Necreate Ha rice ca Ener-
gii Corp. Apoi suntem în Coexistenţă şi În tre pătrundere şi 
Înrudire cu Îngerii şi Energiile lor pur În ge reşti, care sunt în-
să şi Bune şi Rele-Demonice, existând şi Îngeri Căzuţi-Dia-
voli. Apoi suntem Întrepătrunşi şi În ru diţi cu Energiile Pla-
netare ale Naturii şi în sfârşit cu Energiile Mental-Intelectu-
ale ale Oamenilor. Noi avem mai concret realitatea Înrudirii 
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şi Întrepătrunderea cu Na tu ra, considerând unii de aici că 
noi suntem chiar Pro du sul Naturii. Ca Metafizică Mistică 
pur Creştină noi nu sun tem produsul Naturii, ci Fraţi de 
Creaţie cu Natura, dar Înrudiţi cu Natura prin partea Co-
mună a Materiei Cor porale. Aici ca Medicină Isihastă tre-
buie făcute câteva spe cificări clare. Corpul Nostru este Un 
Complex de: Energii proprii ce Ies direct din Sufletul nos-
tru, Energii Cos mice şi apoi Energii de Natură. Dar ca Re-
alitate în Si ne Corpul nostru este Doar Corpul nostru de 
Energii pro prii care Ies şi se Emană doar din Sufletul nostru. 
Însă Aces te Energii-Har propriu nu sunt niciodată Singure 
ci în Întrepătrunderea Generală de Realitate Totală. Ener gi-
i le Corpului nostru sunt Întrepătrunse cu Energiile Harice 
Ne create, cu Energiile Îngereşti, cu cele ale Naturii şi cu cele 
ale Oamenilor. Astfel că nu există un Corp Sin gur-Izo lat. Fi-
ecare Corp Energetic le Cuprinde în acelaşi timp şi pe toa-
te celelalte Corpuri-Energii, Înrudindu -se cu toa te. Aici tre-
buie bine înţelese lucrurile. Noi ca Realitate Proprie suntem 
Energii Corp Propriu care nu ar avea Nevoie de alte ener-
gii, acestea fiind generate direct din Miş cările Sufletului nos-
tru. Dar ca Realitate în Sine nimic nu este Izolat, ci doar 
ca Întrepătrundere-Comuniune-Co mu ni ca re-Dialog. Aici 
este Taina Înţelegerii Avertismen tu lui din Rai să „Nu Mu‑
riţi”. Moartea este în primul rând „Ie şirea din Comuniunea 
generală”, Căderea în Sin gu la ri ta te de Sine, unde Lipsit de 
Comuniune încerci o Inven ţie-Ilu zie de Comuniune, ca În-
chipuiri de Sine în Rupturi de Sine. Viaţa înseamnă Comu-
niune, Lumină în Afară. Sin gularizarea ca Lumină Ascunsă 
este Distrugerea Co mu niunii, distrugerea Vieţii. Aici este o 
mare Taină a Mis ticii Creştine. Iubirea ca Esenţă este tocmai 
Co mu niu nea Absolută. Deci noi ca Energii Corp suntem 
Energii Pro prii, dar în Veşnică Legătură cu Toate Energii-
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le Rea li tă ţii. Această Totalitate ne face nu atât Dependenţi 
de Me diu, cât Participativi la Mediul general prin Capa ci-
tă ţi le Propriei Energii. Noi suntem Independenţi ca Energii 
Pro prii şi ca Participare la Mediul Energetic. Dacă Refu zăm 
Mediul Energetic, dacă Ieşim din Comuniunea ge ne ra lă, în 
primul rând ne Modificăm Propriul Limbaj de Par ticipare 
normală şi Firească la Comuniunea în sine. Aici este nenoro-
cirea aşa zisei Libertăţi de a Ieşi din Co mu niunea Firească a 
Realităţii. Eşti Liber Total în Par ti ci pa re proprie de Răspuns 
propriu în Comuniune, dar dacă îţi iei Libertatea Contrară 
de Ieşire din Comuniunea Fi reas că, întîi te Robeşti, te Fal-
sifici pe tine însuţi, ca să poţi fi Contrar Firii de Comuniu-
ne. Aici este spinoasa Lo gi că a Firii şi Ieşirii-Maltratării Firii, 
Robirii Firii. Li ber ta tea este Unică în Perfecţiune, ca Sponta-
neitate de Răs puns propriu şi Necontrar. Ca Libertate Con-
trară trebuie în tâi Ucisă Libertatea Necontrară, ca Robire 
a Libertăţii Ne contrare, altfel nu poate Acţiona Libertatea 
Contrară. Noi suntem Esenţă de Viaţă-Comuniune Absolu-
tă, înce pând cu Dumnezeu şi apoi cu toată Creaţia. Noi sun-
tem Li beri în Manifestarea Veşnică în această Comuniune 
Veş nică. Viaţa este Veşnică Trăire care niciodată nu se Plic-
tiseşte şi nu se Consumă pe Sine. Viaţa fiind Comu niu ne în 
Sine, este Dialog în Absolut ca Veşnic Prezent în Veş nică Re-
generare de Sine fără Pierdere de Sine. Că de rea-Ieşirea din 
Comuniune este Ruperea Vieţii şi Omo râ rea Vieţii. Boala 
este Dezordinea Comuniunii. Noi tre buie în primul rând 
să Reintrăm în Comuniune cu Dum ne zeu şi Energiile Sale 
Harice. Energiile Harice Divine sunt tot aşa de Substanţiale 
ca Orice Energie, doar că au o Na tură-Esenţă Pură Necreată 
şi de Plan total Altul decât cel Energetic de Creaţie.

Medicina Templelor Religioase ştia de Energiile aces-
tea, chiar dacă nu le înţelegea provenienţa şi calitatea. Unii 
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le confundă cu Încărcări Energetice Oculte şi Sub ti le... În-
tr-adevăr sunt multe Forme de Energii, unele destul de Sub-
tile, dar despre Cele Harice noi putem spune că sunt Incon-
fundabile dacă au Substratul pur Religios. În Ac tul Religios, 
chiar dacă se Antrenează şi Energii Na tu ra le Oculte, Actul 
ca atare în Orientarea Transcendentală fa ce Legătura reală 
cu Energiile Harice Divine. Noi cu noaş tem efecte obiective 
cu Apă Sfinţită, cu Ulei Sfinţit, cu Atingerea de Sfinte Moaş-
te, etc. Unii fac speculaţii că ar fi Auto-Sugestie, sau Ener-
gii naturale încă necu nos cu te... Efectele pe Copii şi Bolnavi 
Inconştienţi, sau fără şti rea lor, confirmă că sunt nişte Acţi-
uni reale şi obiective. Mai mult, aceste efecte apar doar dacă 
se săvârşesc Aces te Acte Religioase de către Persoane Con-
sacrate ca Pre oţi, la cei Laici lipsind. Ca Medicină Isihastă 
şi Sa cro-Te rapie care Înţeleg Legătura dintre Energii şi Su-
flet, dintre Pla nurile Spirituale şi cele Energetice Corporale, 
Reali ta tea Unei Terapii prin Energii Religioase nu mai pare 
doar o Psiho-Terapie, ci o Adevărată Terapie de Modalitate 
Di vină. Aşa, cei Bolnavi, nu refuzaţi şi o astfel de Te ra pie, 
chiar Căutaţi-o şi veţi beneficia de cele dorite.

12

A. Sufletul‑Fiinţă Conştientă,  
Corpul‑Energii Raţionale

Sufletul este Conştiinţă pură iar Corpul este Energie Ra-
ţională Prelungire de Mişcare de Suflet Conştiinţă. Ştiinţa 
confirmă că Energiile sunt Informaţii Raţionale în Si ne care 
în Mişcări Vibratorii devin Energie Materială. Ma teria ast-
fel nu mai este Complet străină Sufletu lui-Spi ri tului, ci es-
te Ecou-Prelungire Energetică a Mişcării Spi ri tului. Energia 
nu Iese Direct din Spirit, că Spiritul este Indestructibil şi fă-
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ră Transformare în altceva, ca Energie. Aşa Energia Materi-
ală pare Străină de Spirit, dar nu Stră i nă de Mişcarea Spiri-
tului. Energiile sunt Raţiuni-Ecou de Spirit. De aceea prin 
Raţiuni şi Energii nu Intrăm direct în contact cu Spiritul ci 
doar cu Mişcările Spiritului. Spiritul nu se Vede decât tot de 
către Spirit. Energia nu Vede Spi ri tul, dar Întrupează în Si-
ne Mişcările Spiritului, de unde Ra ţiunile din Energii. Ochii 
Energiei-Materiei pentru Spi rit sunt Raţiunile Corespon-
denţă de Ochi de Conştiinţă de Su flet, cu care însă nu se 
Confundă şi nu se amestecă. Aici s-au încurcat multe Filo-
sofii. Filosofia Creştină le de limitează, le Întrepătrunde, dar 
nu le Amestecă. Creaţia este în Viul Dumnezeiesc. Energii-
le-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 Con-
ştiinţa şi Lim bajul pur de Suflet. Limbajul de Corp-Ener-
gii este Lim baj de Energii Raţionale, adică de Semnificaţii 
de Con ştiinţă de Suflet. Ca Medicină Isihastă trebuie înţe-
les bi ne Acest Fond al Realităţii, fără de care se fac confuzii 
şi erori dintre cele mai grosolane. Bolile apar ca Dere gla re 
de Limbaj de Conştiinţă-Suflet şi ca Dezechilibrare de Lim-
baj de Informaţii-Raţiuni Energetice, care se concre ti zea ză 
în Anormalităţi reale, atât ca Suflet cât şi ca Organe Corp. 
Corpul este Viu dacă este în Legătură cu Viul în Si ne de Su-
flet, altfel Corpul se face un Mecanism Mort Anor ganic. Şti-
inţa poate sesiza Mecanismul Mecanic al Ener giilor, dar nu 
sesizează Viul În Sine. Viul este Su fletul Însuşi, care se Vede 
doar prin Sufletul Însuşi. Ra țiu nea este Urmă-Semn de Con-
ştiinţă, nu însăşi Con şti in ţă. Mecanismul Chimic-Energetic 
este Urmă-Semn al Viu lui Conştiinţă în Sine care e Dincolo 
de Chimismul Ma teriei.
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B. Sacro‑Terapie

Să nu lăsăm Energiile Corpului nostru să se Depărteze 
prea mult de Viul Sufletului nostru. Raţiunile-Necesităţi-
le-Chi mismul nostru Corporal să nu se Înstrăineze prea 
mult de Conştiinţa Transcendentală de Suflet. Noi ştim 
că putem avea Raţiuni care sunt în Contradicţie cu adevă-
rata Con ştiinţă de Suflet. Feriţi-vă de aceste Raţiuni Con-
trare Con ştiinţei de Suflet, că se fac Dereglări funcţionale 
în Ener giile Corpului. Ca Sacro-Terapie să punem bază pe 
Re descoperirea şi Rememorarea Conştiinţei Viului de Su-
flet, care să Revitalizeze Energiile Corpului nostru. Bio lo-
gicul nostru depinde de Conştiinţa Trează a Viului Su fle-
tului nostru. Noi cei Bolnavi trebuie să pricepem aceas ta da-
că vrem o Alinare şi Vindecare de Boală. Să ne Re vitalizăm 
Sufletul prin Reînvierea Conştiinţei tot mai mult în Suflet, 
ca să beneficiem de Revitalizare Ener ge ti că. Sufletul prin 
Apropierea de Dumnezeu se Con ştienti zea ză, îşi rememo-
rează Limbajul de Suflet şi astfel dă Im pulsuri de Rememo-
rări şi în Energiile Corpului Bol nav. Boala este o Memorie 
Energetică Uitată sau Ne ga ti vi zată. Rememorarea Arheti-
pală va aduce Însănătoşirea.

13

A. Supracauză, Cauză, Efect. Calităţile acestora

Nu vrem să vă obosim cu teorii greoaie şi complicate, dar 
nu se poate trece la practică şi tratarea Bolilor fără des crierea 
fenomenelor şi a realităţii în general. Ca să pu nem interve-
ni în Energiile noastre trebuie să ştim ce sunt, cum se nasc 
şi cum se mişcă, ca un fel de Anatomie şi Fiziologie. Ca Me-
dicină Isihastă se încearcă o relatare în complexul total al 
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realității existenţiale. Organele produc Energiile sau Ener-
giile se configurează în Organe? Aici Şti inţa este confuză. 
Ca viziune creştină, nu există Ener gie Liberă şi Independen-
tă, ci doar Energie produsă de Miş carea Unui Anume Spirit 
şi în Configuraţia Unui Anumit Corp Organic. Dumnezeu 
nu Creează Energii, ci Corpuri Întregi pe fondul Unei Fiin-
ţe de Creaţie. Ener gi ile Libere apar ca Rupturi şi fărămiţări 
de Corpuri, ca ceva anormal şi bolnav. Energiile Libere şi nu 
existente în cadrul unui Corp sunt Nocive şi Distrugătoa-
re, ne ga tive şi Moarte-Mecanice-Anorganice-Toxice. Noi în 
mod obişnuit avem Logica Cauzei şi Efectului. Creştinis-
mul Vine cu o Logică aparte Trinitară. Vă rugăm faceţi un 
efort şi însuşiţi-vă şi această Logică Trinitară, care este ba za 
Medicinii Isihaste şi a Sacro- Terapiei sale. În această Logică 
Trinitară, Cauza este Originea în ea Însăşi, care este Arhe-
tipul Efectelor Sale. Limbajul Cauzei este Efec tul. Ca Tri-
nitate Realitatea este: Supracauză, Cauză, Efect, care în co-
respondenţă cu Dumnezeu Cel Creştin este Tatăl, Sfântul 
Duh, Fiul. Dumnezeu Tatăl este Supra cauza Absolută, Per-
soana Conştiinţă Absolută, din care Pur cede Cauza-Duhul 
Sfânt şi se Naşte Efectul-Fiul. Cau za şi Efectul nu sunt Unul 
din Altul, ci sunt Gemeni ca Ieşire din Supracauză Tatăl. Ca-
uza şi Efectul au întot dea una o Supracauză. Aici este che-
ia Logicii Trinitare. Şti in ţa ar trebui să ţină cont şi de Re-
velaţiile 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, For ma ca Faţă a Supraformei şi Conţinutul ca Ase-
mănare tot a Supraformei. Noi, Creaţia după Căderea din 
Rai, Că dem din Logica Trinitară în Logica Duală Contrară, 
doar de Formă-Cauză şi Conţinut-Efect. Noi ne despărţim 
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de Su pracauza Dumnezeu. Aşa Cunoaşterea noastră este In-
completă şi denaturată şi negativizată. În Corpul nostru Su-
pracauza este Sufletul, care Emană o Energie de Infor ma ţie a 
Acestei Supracauze. Energiile Corpului nostru au Ar hetipul 
Trinitar al Supracauzei Suflet, de unde Tri ener gia Corpu-
lui nostru, energia Informatică-Mentală, energia Vi bratorie 
şi energia Acumulativă fizică. Informaţia este Supracauza, 
Mişcarea -Vibraţia este Cauza şi Acumula rea-Con ţinutul es-
te Masa Materia. Noi după Căderea din Rai căzând în Dua-
lizare Uităm de Supracauză şi Con tra riem Cauza cu Efectul. 
Ca logică obişnuită a noastră amestecăm Calităţile cu Cau-
za şi Efectul. Aşa se pare că sunt Calităţi de Cauză şi Cali-
tăţi de Efect, ca Însuşiri zise esenţiale. Aici trebuie percepută 
bine Logica. Supracauza este mai presus de Însuşiri şi Cali-
tăţi, Însuşirile şi Cali tă ţi le Supracauzei fiind chiar Cauza şi 
Efectul, Egalităţi de Si ne. De unde Egalitatea Treimii în Si-
ne. Cauza şi Efectul de asemenea nu au Însuşiri şi Calităţi, 
acestea fiind Su pra cauza, Esenţa lor. Noi trebuie să pricepem 
că În su şi ri le-Calităţile sunt Lim baj de Ordinul Doi, ca Lim-
baj de Su pralimbaj Arhetipal. Limbajul are Modelul Arheti-
pal-Gra matica în Sine-Lo gica în Sine. Noi putem fi Lo gici 
având deja Logica în Conştiinţa noastră. Noi avem lim baj 
având deja Limbajul în Conştiinţa noastră. Noi nu Evo luăm 
la Limbaj, noi Desfăşurăm-Deschidem Supra-Lim bajul în 
Limbaj-Parti cipare Proprie. Căderea din Rai prin Rupe-
rea Lo gicii Treimii şi prin Căderea în Dualitatea Contrară 
adu ce Ui tarea Supralimbajului de unde Tinderea la Regă-
si rea Supralimbajului pe care noi o confundăm cu Evolu-
ţia-Devenirea. Creştinismul are o Filosofie Trinitară prin 
care aduce Integralitatea Cunoaşterii pierdute prin Căde rea 
din Rai. Noi în primul Volum, „Memoriile unui Isi hast”, am 
încercat o Reconstituire schematică a Lim ba ju lui Arhetipal 
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ca Supralimbaj, baza apoi a Limbajului atât de Suflet cât şi 
de Energii Corp. Acele Triade din cap. 8, ca re pe mulţi îi 
contrariază, sunt o Încercare de Descifrare pe baza Revelaţi-
ilor Scripturii şi a Descoperi rilor în ge ne ral, chiar şi a celor 
Ştiinţifice, de descifrare a Cate go rii lor-Icoane Totalităţi în 
Sine, care stau la baza atât a Spi ritului Fiinţial cât şi a Lumii 
Fenomenale ca Prelungire de Spirit în Energii. Ca Revela-
ţie avem Trei mea Dumne ze ias că, Tatăl, Sfântul Duh şi Fi-
ul-Logosul şi apoi Tria de le-Categoriile-Icoanele în Sine de 
Traducere-Corespon den ţă, care sunt Esenţe-Arhetipuri în 
Sine atât de Exis ten ţă cât şi de Limbaj în Sine.

Aşa Dumnezeu Tatăl este în acelaşi timp în Esenţă, nu 
în Calităţi-Însuşiri, este Viul Absolut, este Iubire-Conşti-
in ţă-Persoana în Sine, Esenţa-Eul în Sine, Entitatea-Tota li-
tatea-Identitatea-Deofiinţa-Sublimul-Chipul-Voia ab so lu tă 
etc. (vezi mai amănunţit în „Memoriile unui Isi hast”). Creş-
tinismul este Limbajul revelaţiei Treimii Dum nezeieşti prin 
Hristos Care aduce această Completă Re velaţie Uitată de 
Căderea din Rai.

De aceea şi Expunerea noastră despre Isihasm este pe Ba-
za Revelaţiei Treimii Dumnezeieşti, ca fundament pe ca re ne 
bazăm cu certitudine. Triadele Arhetipale nu sunt Calităţi 
însuşiri în Sine, ci Arhetipuri-Esenţe care apoi se Transpun 
şi în Calităţi-Însuşiri de Mişcare a Acestor Ca te gorii esenţi-
ale în Sine. Noi din Aceste Calităţi şi Însu şiri Reconstituim 
prin Analogie Categoriile în sine Din colo de Calităţi şi Însu-
şiri. Unii ne învinuiesc de un fel de Gnos tică, ce după ei ar fi 
o Umbrire a Fiinţei Tainice în Sine Dincolo de Cunoaştere. 
Să nu fie cu supărare, dar Gnos tica-Cunoaşterea este Sfân-
tul Duh Desco pe ri to rul-Me moria Supratainei-Supracau-
zei-Supraformei-Ta tă lui-Con ştiinţei-Cunoaşterii în Sine. 
Cunoaşterea este Sfân tul Duh Descoperirea de Taină, care 
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niciodată nu se Ter mină şi întotdeauna are Mistica Tainei. 
O Cunoaş te re-Gnostică Ruptă de Taină-Mistica în sine nu 
mai este o Cunoaştere Sacră, ci laicizată până la pervertire şi 
infe ri o ri zare. Cu noaşterea este Taină-Mistică în Descoperi-
re. În Creşti nism este reală Cunoaşterea ca Descoperire prin 
Sfân tul Duh şi Limbaj de Logos-Fiul lui Dumnezeu Di-
rect, fără urmă de Îndoială. Gnoza Creştină nu este o Gno ză 
Desa cralizată, ci din Contră, este o Gnoză Mistică. În Sens 
Creştin este cu adevărat o Gnoză Mistică, de Des co peri rea 
Sfântului Duh şi de Limbaj al Logosului Hristic Care Vine 
cu Arhetipurile-Icoanele Supralimbajului în Si ne Dumneze-
iesc. Mistica nu Înseamnă doar Apofatism, o Imposibilitate 
absolută de Cunoaştere, ci înseamnă şi Cu  noaştere-Gnoză 
ca Memorie şi Limbaj de Taină Ab so lută. De aceea Subli-
mul Filosofiei Creştine este Trinitatea Cu noaşterii deoda-
tă şi niciuna în lipsa celorlalte. Pe unii i-a contrariat afirma-
ţia noastră din Lucrarea „Nevoinţele Isihaste”, că Trinitatea 
Cunoaşterii Creştine este Treimea totodată, neamestecată, 
ca Mistică, Teologie, Metafizică. Mis tica este Taina Abso-
lută Tatăl Dumnezeu, Metafizica este Descoperirea-Memo-
ria-Cunoaşterea-Gnoza Tainei prin Sfântul Duh Memoria 
Fiinţială a Tainei Tatălui şi Teo logia este Limbajul-Revela-
ţia prin Sfântul Duh a Vor bi rii Hristice, a Fiului-Logosu-
lui Fiinţial. Acesta este Do cu mentul-Fundamentul relată-
rii noastre despre Isihasm. Ca Medicină Isihastă la fel este 
de mare impor tanţă Re în vie rea Logicii noastre Trinitare, că 
aceasta aduce Re or do na rea Memoriilor din Bolile noastre. 
Boala este în Esenţă Ruperea Logicii Trinitare din Realita-
tea noastră, până la acel Dualism Contrar de Viaţă şi Moar-
te, de Sănătate şi Boală. Sănătatea noastră este în Supracauza 
Ordi nea-Lo gi ca Arhetipală Dumnezeu. Boala vine cu Răs-
turnarea Su pra cauzei-Ordinii-Logicii în sine, de unde Dez-
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ordi nea-Boa la. Viaţa este în Supracauza Sacralităţii Dumne-
ze ieşti. Ieşirea din Sacralitatea Vieţii este Păcatul-Începu tul 
Bolii-Morţii.

Deci Realitatea ca Fiinţă este Triada: Chipul-Supra-
cau za-Supraforma, Faţa-Cauza-Forma, Asemăna rea-Efec-
tul-Conţinutul. Chipul este Esenţa-Conştiinţa realităţii, ca 
Chip-Esenţă de Om spre exemplu. Faţa este Chipul de Om 
particular, Faţa mea deosebită de a celorlalţi. Asemă na rea es-
te Firea-conţinutul de Om atât ca Faţă-Om parti cu lar cât 
şi ca Om în general. Aceasta este Definirea ca Fi inţă-Suflet, 
aceasta fiind mai mult decât Calităţile şi În su şirile. Ca de-
finire de Energii, acum sunt Calităţile, ca Pre lungiri Ener-
getice de Mişcare de Moduri-Categorii în Sine. Acele Tri-
ade consemnate în „Memoriile unui Isi hast” (cap. 8), sunt 
Moduri-Categorii în sine ale Fiin ţei-Per soanei, ca Limbaj 
în Sine pur de Fiinţă. Chi pul-Viul, Faţa-Viaţa, Asemăna-
rea-Existenţa nu sunt Ca li tăţi-Însuşiri, ci Moduri-Naturi în 
Sine. Noi vorbim greşit de s  pre Calităţi de Suflet. Sufletul es-
te mai presus de Ca li tăţi, are în el Moduri-Firi depline de 
realitate în Sine, pe ca re noi le numim Mistic Triade-Icoa-
ne de Limbaj de Fi in ţă în Sine. Calităţile sunt Energiile Ha-
rice, prelungiri de Mo  duri de Sine. Sufletul în Sine este în 
Mişcări de Mo duri de Sine, iar Corpul este în Mişcări de 
Ener gii-Ca li tăţi-Prelungiri de Moduri de Limbaj-Mişcare 
de Suflet. Ener  giile sunt Calităţile Modurilor-Firilor de Su-
flet. Prin Ca  lităţi nu se definesc Firile-Modurile de Suflet di-
rect, ci se definesc Mişcările Manifestările ca Energii ale Firi-
lor-Mo durilor de Mişcare de Suflet. Calităţile sunt Ener giile 
Unei Firi-Mod de Mişcare pură de Suflet. Dumnezeu este ca 
Fire-Mod în Sine Binele-Perfectul şi din Acest Mod Abso-
lut se Emană toate Calităţile Binelui, ca Ener gii de Bine. La 
fel se întâmplă cu alte Calităţi. Dumnezeu este Iubire În Si-
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ne, iar Calităţile de Iubire sunt Har-Ener gii. Dumnezeu este 
Conştiinţă În Sine, iar Calităţile de Conştiinţă sunt Raţiuni-
le-Energiile Harice, Prelungiri de Moduri de Conştiinţă în 
Sine. De obicei noi amestecăm şi con fundăm Conştiinţa cu 
Modurile sale de Conştiinţă în Sine, cu Raţiunile-Calităţile 
Modurilor de Conştiinţă în Si ne. Raţiunile sunt Calităţi de 
Conştiinţă, nu Moduri de Con ştiinţă. Aici Filosofia ar tre-
bui să priceapă şi această Lo gică-Metafizică pur Creştină-Tri-
nitară. Cauza este Rea litatea în Sine şi Efectul este Modul de 
Mişcare al Rea lităţii în Sine. Calităţile nu sunt Moduri Di-
recte de Rea litate în Sine, ci Energii-Prelungiri în Afară ale 
Mo du rilor Realităţii în Sine. Raţiunile nu sunt Limbajul Di-
rect al Conştiinţei. Filosofia să înţeleagă acest lucru. Con şti-
inţa are Moduri de Conştiinţă pură în Sine Dincolo şi mai 
mari de cât toate Raţiunile. Limbajul Conştiinţei în Con-
ştiinţă este tot Conştiinţa. Raţiunile sunt Har-Ener gii-Ca-
li tăţi-În su şiri de Moduri de Conştiinţă deja în Con şti inţă. 
Aşa Me ta fizica nu este doar Raţiune, cum greşit se tot afrmă. 
Lo gi ca în Sine a Metafizicii nu este Raţiunea, ci Înţelegerea 
Conştiinţei ca Moduri în Sine de Con şti in ţă, care apoi se 
prelungesc şi ca Raţiuni. Mistica este Lim baj de Moduri de 
Conştiinţă Dincolo de Limbajul Ra ţiu nilor. Dar Mistica nu 
este Lipsă de Cunoaştere Obiec tivă ca Iraţională, ci din con-
tră este o Cunoaştere Supra-Ra ţională tot aşa de Obiec tivă 
ca şi cea Raţională. Noi nu vrem să vă obosim cu teorii me-
tafizice, trebuie însă ca şi dum neavoastră să aveţi un minim 
de Înţelegere a acestor Realităţi în sine, că Medicina Isihastă 
este şi Medicina Sufletului-Spiritului care are nevoie de Re-
conştientizare de Conştiinţă. Boala este în Suflet afectarea 
Conştiinţei cu Uitări de Conştiinţă, care produc Apariţii de 
Conştiinţe false şi negative ce ne Chi nuie apoi cu efectele 
lor bolnăvicioase.
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B. Sacro‑Terapie

Să ne obişnuim să Gândim şi în Logica Trinitară. Ne va 
ajuta să ne Redescoperim propriile realităţi şi mai ales Or-
dinea de la baza Sănătăţii noastre, ca Re me mo ra re şi Reor-
donare a Echilibrului pierdut prin Boală. Noi sun tem Viaţă 
în Supracauza Vieţii Dumnezeieşti. Cauza Vie ţii de Creaţie 
are Supracauza în Dumnezeu. Aceasta este Logica adevăra-
tă descoperită de Scriptură şi Sfinţi. Noi nu suntem simpla 
Manifestare a Lui Dumnezeu, ci sun tem Creaţie reală de Re-
alitate şi avem propria Ma ni fes tare, dar în Supracauza Dum-
nezeiască care ne Cre ea ză. Noi avem Calităţile noastre de 
Creaţie care nu se con fundă cu Cele Dumnezeieşti, deşi se 
Înrudesc ca Chip-Limbaj. Noi prin Acest Chip putem în 
mod real Vor bi-Dialoga cu Dumnezeu. Cu Sufletul Vorbim 
cu Fi inţa-Persoana Lui Dumnezeu şi cu Energiile  Corp Dia-
lo găm cu Harul Necreat Divin. Viaţa este Vor bi re-Dialog. 
Uitarea acestui Dialog este Boală şi Sufe rin ţă. Aşa să desco-
perim Logica Sănătăţii şi Anti-Logica Bo lii, ca să ştim cum 
să Revenim la Sănătate. Noi nu fa cem aici simplă Filosofie, 
ci Descoperire pentru Rea li ta tea Vieţii Reînviate din Întu-
nericul Bolii şi Morţii. În Su flet noi avem Moduri de Con-
ştiinţă şi în Corp avem Ca lităţi-Însuşiri de Moduri de Con-
ştiinţă Sufletească prelungite în Energii. Să nu confundăm 
Calităţile de Corp cu Modurile de Duh ale Sufletului. Cali-
tăţile sunt Ener gii, iar Modurile de Conştiinţă sunt Limbaj 
pur Spi ri tual dar tot aşa de real ca şi Energiile Corpului. Să 
Re de venim Conştienţi de Dubla noastră Realitate, ca Suflet 
real şi ca Trup prelungire de Suflet. Corpul nu este ceva Stră-
in de Suflet, este Prelungirea în Energii ale Mişcării rea le de 
Suflet. În măsura în care Sufletul nostru este Viu Mişcător, 
avem şi un Corp Energetic Viu şi Să nă tos. Boala aduce Des-
părţirea Corpului de Suflet, lipsa de legătură dintre Viul Su-
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fletului şi Viaţa Corpului. Să nu Uităm prea mult de Suflet, 
că se Slăbeşte cu adevărat şi Via ţa Corpului. Cu cât suntem 
mai în Legătură cu Sufle tul, cu cât Trăim mai Intens cu Su-
fletul, cu atât vom avea în Corp mai multă Vigoare de Viaţă 
Sănătoasă. Pu te rea de Viaţă a Sufletului este la rândul ei în 
Viul Lui Dum nezeu. Cu cât Sufletul nostru este mai aproa-
pe de Dum nezeu, cu atât va fi mai Viu, ceea ce va Vitaliza 
totodată şi Corpul nostru. Ca Medicină Isihastă se pune ma-
re bază pe Viul Total-Universal, doar în Acesta fiind o Ade-
vărată şi Tainică Sănătate.

14

A. Cum ne Naştem

Noi suntem Unică Realitate în Dublă Deschidere, ca Su-
flet şi Energii de Suflet, ca Suflet şi Corp. Sufletul du pă Reve-
laţia Scripturii Creştine se Creează doar de către Dumnezeu, 
că Fiinţa de Creaţie nu poate fi prin Sine În săşi fiind Creaţie, 
ci doar prin Creator. Ca Energii-Corp însă Creaţia se poate 
Regenera pe Sine. Să vedem cum ia Naş tere Fătul în Pânte-
cele Mamei. Ştiinţa medicală mo der nă relatează că Oul Fă-
tului ia Naştere prin Unirea Spermatozoidului masculin cu 
Ovulul feminin. În Acest Ou apare chiar din primele zile o 
Pulsaţie miraculoasă ca de o Inimă, din care se prefigurează 
cele trei părţi, în sus Ca pul, la mijloc Pieptul şi apoi Pânte-
cele şi Membrele. Mis tic-Teologic Creştin se spune că ime-
diat de la for ma rea Oului Fătului, Informaţia acestuia atrage 
Taina Creă rii de către Dumnezeu a Noului Suflet. De fapt, 
mai mis tic se zice că Iubirea Părinţilor este Limbajul care se 
Trans mite Lui Dumnezeu pentru Noul Suflet-Copil ca Rod 
al Iubirii. Aşa Oul Fătului este deja în Dublă-In for ma ţie. In-
formaţia Energetică Cod-Genetic de la Părinţi se Îm pleteşte 
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cu Noul Suflet Creat deodată cu Oul Fătului. Mis tic se zi-
ce că Dumnezeu Creează Un Suflet Specific Infor maţiilor 
de Cod-Genetic al Părinţilor, ca Mesaj spe ci al. Sufletul nos-
tru în Viziunea pur Creştină este Ase mă na re de Hristos, ca 
Mântuitor Fiu al Unui Neam Ome nesc. După Căderea din 
Rai, toate Sufletele Copiilor sunt doar cu Destin- Misiune 
Hristică. După cum Hristos se În tru pează ca Om pentru 
Mântuirea Neamului Omenesc, Lu ând Păcatele Oamenilor 
ca să le Curăţească, la fel Fie care Suflet de Copil este Creat 
de Dumnezeu cu Destin de Ase mănare Hristică, de Mântui-
tor al Unor Părinţi. Dom nul Hristos a Luat din Iubire Dum-
nezeiască Păcatele noas tre ca să ne Redea Viaţa Veşnică. Noi 
după Căderea din Rai suntem Păcătoşi şi nu putem Singuri 
să ne Mân tu im Sufletul în Scurta noastră Viaţă. Unii cred 
în Reîn car na rea Sufletului, ca Revenire pe Pământ până re-
uşeşti să te Mântuieşti. În viziunea Creştină Reîncarnarea 
este In fe rioară Destinului Hristic. Ciclurile de Reîncarnare 
sunt Ne demne de o Creaţie a Lui Dumnezeu. Creaţia de-
cade din Perfecţiune în Imperfecţiune, nu prin Cicluri de 
Per fec ţionare Revine la Perfecţiune. Noi nu facem aici dis-
pu te, consemnăm însă Viziunea Creştină. Aşa Căderea din 
Perfecţiune este Păcatul, Inversarea-Negativizarea Per fec ţiu-
nii. Adam şi Eva devin Păcătoşi şi Păcatul lor se Trans mi te 
tuturor generaţiilor de Oameni. Ce avem Noi cu Pă ca tele 
lor?... Noi, Urmaşii lui Adam, nu suntem Creaţii doar ale 
Lui Dumnezeu, cum au fost Adam şi Eva, ci sun tem Dublă 
Naştere, şi Creaţie a Lui Dumnezeu ca Suflet şi Naştere-Ur-
maşi ai Unor Părinţi Omeneşti. Aşa noi sun tem Jumătate 
Creaţi de Dumnezeu şi Jumătate Născuţi din Părinţi Ome-
neşti. Aşa este normal ca să Moştenim şi pe Părinţi. Aşa noi 
Moştenim Păcatele Părinţilor, ca Fii-Ur maşi ai lor. Sufletul 
pare Nedreptăţit să se Întru pe ze într-un Corp cu Păcatele 
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Părinţilor... Aici este Taina Creş tină. Sufletul este Asemăna-
re de Hristos, adică se În tru pează ca şi Domnul Hristos cu 
Destinul-Menirea să fie un Mântuitor al Neamului-Părinţi-
lor Omeneşti. Dacă Dum nezeu a Acceptat Luarea Păcate-
lor Oamenilor, oare Su fletele noastre Refuză să se Asemene 
Lui Dum ne zeu?... Dumnezeu acceptă Crearea de Noi Sufle-
te doar în Me nirea-Destinul Hristic, altfel Însuşi Dumnezeu 
ar fi Ge neratorul continuu de Imperfecţiune în Creaţie. De 
ce să mai Creeze Dumnezeu Suflete care Păcătuiesc şi nu se 
Mân tuiesc?... Aşa Dumnezeu Creează Suflete cu Pu teri-Me-
niri de Mântuire, nu de menţinere a păcătuirii. Ori ce Suflet 
se Naşte astfel doar în Acceptarea Menirii de Mân tuitor al 
Unor Părinţi. De aceea odată cu Oul Fătului care are în Sine 
toată Informaţia Genetică a Părinţilor, Dum nezeu Creează 
Un Suflet căruia îi Dă Puteri Spe ciale-Daruri specifice după 
Păcatele Părinţilor. Noi Copiii nu ne Naştem Condamnaţi 
să Preluăm nişte Păcate Stră i ne ale Unor Părinţi Oarecare 
din care ne Naştem fără Vo ia noastră... Noi, Sufletele Nou 
Create, suntem Investiţi cu Puteri reale de Mântuitor Real 
al Părinţilor noştri. Noi chiar dacă nu Participăm Conştienţi 
la această Menire Trans cendentală, o Avem în Firea şi Esen-
ţa noastră Fi in ţia lă. De aceea Fericiţi Părinţii care au Copii 
şi Vai de cei care nu au Copii-Mântuitorii lor... Doar cei care 
fac Efor turi totale de a se Mântui Singuri au Voie să fie lip-
siţi de Copii. Fără Copii în mod Obişnuit nu este Mântuire 
după Că derea din Rai. Misticile necreştine visează la Reîn-
car na re, ca posibilitatea de Mântuire în mai multe Vieţi. În 
Vi ziunea Creştină nu este Reîn carnare, dar este Întrupare 
în Destin Hristic de Mântuire prin Asumarea Păcatelor Pă-
rinţilor de către Copiii lor ca Mântuitori Hristici. Deci oda-
tă cu Oul Fătului se Întrupează şi Noul Suflet Special şi pe 
Măsura Codului Genetic al Părinţilor. Şi Acum În ce pe de 
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fapt Transformarea Oului în Viitorul Om, Îm ple ti re de Su-
flet Menire Hristică şi Moştenire de Părinţi Corp de Întru-
pare. Aşa Viitorul Copil se Configurează ca În trepătrundere 
Suflet cu Energii Corp, Dialog Limbaj de Su flet cu Limbaj 
energetic de Corp. Sufletul nou Creat Vi ne cu Noi Puteri 
care Acţionează pe Corp în Vederea Tă măduirii şi Mântuirii 
Păcatelor Moştenite de la Părinţi.

Sufletul totodată se angajează într-o Lucrare de Pu ri fi-
care a Corpului Bolnav Moştenit. Aşa noi ne putem Naş-
te deja Bolnavi sau cu predispoziţii de Boală, sau cu Boli as-
cunse. Deja se intră în Lucrarea Destinului-Menirii Hristice 
de Mântuirea- Însănătoşirea noastră.

B. Sacro‑Terapie

Noi ca Realitate suntem Memorii de Dumnezeu prin Su-
fletul nostru şi suntem Memorii de Creaţie prin Corpul nos-
tru. Aşa Fiecare suntem o Împletire de Chip de Dum ne zeu 
cu Chip de Creaţie. Ştiind astfel că noi ca Suflet sun tem Ase-
mănare de Dumnezeu, ştim că Avem Perfec ţiu nea şi Sănăta-
tea adevărată în noi, chiar dacă unele Boli se adaugă acesteia.

Să nu ne speriem de Bolile noastre, că Avem în Su fle tul 
nostru Puteri Dăruite în mod special de Dumnezeu ca să 
vindecăm aceste Boli. Să ne luăm în serios Viaţa. Să Conşti-
entizăm că noi suntem Asemănare de Hristos, cu Menire- 
Destin Sacru să fim totodată Mântuitorii Unor Părinţi Pă-
cătoşi. Dumnezeu nu se Iubeşte doar pe El În suşi, nu Vrea 
să Trăiască doar El, ci Dăruieşte de ase me nea Viaţă Întregii 
Creaţii, mai mult, Coborând În Creaţie ca Om să ne Cu-
răţească 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 Iu-



TAINA VINDECăRII. MEDICINA ISIHASTă 85

bire pentru Alţii. Eu sunt Cre at din Iubirea Lui Dumnezeu 
şi Merit să Trăiesc doar da că şi eu Iubesc la fel pe Cineva. 
Prima Iubire este Însuşi Dumnezeu Creatorul, pe El trebuie 
să-L Iubesc. Dar noi mai avem şi Părinţi Omeneşti. Aşa, îm-
preună cu Iubirea de Dumnezeu este Iubirea faţă de Părin-
ţii noştri. Noi ne Naştem prin nişte Părinţi Omeneşti. Da-
torită Lor şi prin ei apoi mă Creează Dumnezeu ca Suflet şi 
Copil al Lui Dumnezeu. Întâi sunt Copil al unor Părinţi. 
În vederea Unui Copil de Părinţi mă Creează Dumnezeu şi 
ca Suflet Copil de Dumnezeu. Aşa Vrea Dumnezeu, să Fim 
Copii totodată de Dumnezeu şi de Părinţi de Creaţie. Dum-
nezeu ne Creează ca Suflet Per fect şi Părinţii noştri ne Nasc 
ca Trupuri Bolnave şi Păcătoase. Dumnezeu Vrea să Adu-
că Mântuirea Oamenilor Păcătoşi. Aşa le Dă Misiune-Des-
tin 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 Pă rin ţii noş-
tri Omeneşti prin care ne Naştem nu mai Merităm să Tră-
im Omeneşte. Ca Existenţă în Sine Merităm să Trăim doar 
în Iubirea de Dumnezeu. Ca existenţă ome neas că Merităm 
să trăim doar ca Iubirea Părinţilor noştri Ome neşti. Aceasta 
este marea Taină a Vieţii în viziunea pur Creştină. Ca Suflet 
noi Avem de la Dumnezeu Moşte ni re tot Limbajul Dumne-
zeiesc, toată Bogăţia Trăirii Spi ri tuale. De la Părinţii noştri 
Omeneşti noi avem toată Bogăţia Limbajului Omenesc de 
Creaţie, de Trăire de Creaţie. Această Moştenire de Creaţie 
fiind păcătoasă, astfel Moştenim Limbajul Păcătos. Dar prin 
Sufletul nos tru de Limbaj Perfect Putem Perfecţiona Limba-
jul Păcă tos de Creaţie. Iată marea Misiune-Destin al nostru. 
Noi Moş tenim Păcatul- Limbajul Lui Adam că ne Naştem 
din Pă rinţi Adamici, dar noi Moştenim şi Perfecţiunea Lui 
Dumnezeu prin care Putem să Curăţim Păcatul Părinţilor 
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Adamici. Noi merităm să Trăim doar în Acest Destin-Sem-
nificaţie de Copii ai Lui Dumnezeu şi totodată de Copii ai 
Unor Părinţi de Creaţie. Noi Copiii facem M i ra colul Unirii 
Lui Dumnezeu cu Creaţia Sa Căzută. Noi Co piii Îl Ajutăm 
pe Dumnezeu să se facă  Reunirea Crea ţi ei Căzute cu Dum-
nezeu Creatorul. Noi Copiii Readu cem-Coborâm Iubirea 
Lui Dumnezeu în Creaţia Pă că toa să-Bolnavă şi în Chinu-
rile Morţii, ca să Alinăm Suspinul de Iad. Noi Copiii sun-
tem Iubirea Lui Dumnezeu care Nu Uită pe Păcătoşi şi sun-
tem 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 Dum-
nezeu şi să ne Reînviem Iubirea faţă de Părinţii noş tri cărora 
să Dorim real să le Aducem Mântuirea. Repetă zil nic ca pe 
o Cântare Plăcută: „Eu sunt Iubire de Dum ne zeu ce Mân-
tuieşte O Creaţie Căzută. Eu sunt Iubire de Fiu Mântuitor 
al Părinţilor mei de Creaţie. Eu îmi Asum Pă catele Părin-
ţilor mei ca pe o Cruce, Asemenea Lui Hristos care a Luat 
Păcatele Lumii ca să le Curăţească. Eu Vreau să Fiu un Ur-
mător al Lui Hristos, vreau să Fiu un Asemănător Hristic. 
Ca Asemănător Hristic Eu Sunt o Via ţă şi un Destin Sacru, 
care Merită cu Adevărat să Tră ias că. 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 Su fe rinzi şi în Mine Părinţii mei mă Roagă să le 
Vindec Bolile şi Suferinţele. Prin această Vindecare din Iu-
bire faţă de ei, totodată mă Vindec pe mine, cel ce am Esen-
ţa lor ca Fi inţă a mea. Noi am pierdut Această Sacralitate 
Dum ne ze iască. Ca Sacro-Terapie, Sacralitatea este Marele 
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Mi ra col al Vindecării Bolilor noastre. Ia Acest Medicament 
al Sacrului Zilnic şi de mai multe ori, şi vei Simţi real efec-
tul Vindecător. Aceasta nu este simplă Psiho-Terapie, ci es-
te o reală Terapie care îşi are baza în Esenţa Fiinţei noas tre. 
Rememorând şi Reconştientizând Limbajul Fi in ţei noastre, 
Reordonăm toate Funcţiile Organelor noastre. Lim bajul es-
te mecanismul Funcţiilor Organice. Să în cer căm să Introdu-
cem Limbajul Sănătos în Organele noastre. Prin Mâncare 
Vie şi neomorâtă, prin Reordonarea unor func ţii Organice 
normale, nelăsându-le în Patimi şi Des frâu. Desfrâul este cea 
mai Negativă Răsturnare a Lim ba jului Sănătăţii. Mâncarea 
şi Băutura la fel se fac un Des frâu Energetic, care produce 
Ruperi de Limbaj funcţional în Organele noastre. Fraţilor, 
nu vă Sinucideţi cu atîta indiferenţă.

Sufletul prin Neiubirea faţă de Dumnezeu se Sinucide şi 
Corpul prin Desfrâu de asemenea. Noi nu Murim ime diat, 
iar Sufletul nu poate Muri, dar în schimb ne vom Îm bol năvi 
şi vom Suferi Chinuri amarnice. Hai să ne Re ve nim În Fire, 
să Reintrăm În Limbajul Sacru.

15

A. Configuraţia Energetică a Creaţiei

Din cele spuse anterior, s-a văzut că Realitatea este în Du-
blă Deschidere, ca Suflet şi Corp, ca Fiinţă-Spirit şi Ener gii 
Corp. Sufletul şi Corpul nu sunt Două Realităţi con trare şi 
complet Străine, cum de obicei se consideră, ca Spirit şi Ma-
terie ce se anihilează reciproc. În viziunea pur Creştină, ca 
Origine în Sine, Dumnezeu este Unica Realitate ca Spirit 
Absolut în Treime de Persoane ce au totodată o Strălucire 
Energetică Necreată numită Har Di vin. De aici amintirea 
vagă a unor Filosofii antice că Spi ri tul este Coexistent totuşi 
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cu Materia-Energia. Ca Rea li ta te în Sine nu este o Dublă 
Existenţă, ci o Unică Exis ten ţă Absolută care însă are Mira-
colul să fie în Două Des chi deri deodată, ca Spirit şi Energii 
de Strălucire de Spirit. Creştinismul vine cu Revelaţia Fiin-
ţei în Sine şi a Ener gi i lor de Mişcare de Fiinţă, Harul Ne-
creat. Unii Confundă Creaţia cu Harul-Energiile Spiritului 
Dumnezeiesc. Creş ti nismul vine cu Revelaţia completă a Fi-
losofiei de Crea ţie. Dumnezeu este Realitatea Fiinţă şi Har 
Dincolo de Crea ţie. El face Creaţia pe Chipul Său de Fiin-
ţă şi Har-Ener gii, de unde Configuraţia Creaţiei ca Suflet 
şi Corp. Sufletul este Corespondenţa de Creaţie a Chipu-
lui 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 Crea-
ţie, se Uită de Dumnezeu şi de Harul Său Divin, şi aşa rămâ-
nem cu amintiri vagi. Aşa noi Credem că Spiritul este Dum-
nezeu şi Materia este Contrarul Lui Dumnezeu. Se încearcă 
o Apropiere de Dumnezeu considerând că Ma te ria este Cre-
aţia Lui Dumnezeu, Manifestarea Lui. De aici atâtea Filoso-
fii încurcate şi amestecate după că de rea din Rai. Noi nu fa-
cem aici dispute, punctăm câteva re pere de bază, ca să avem 
Imaginea Realităţii în Viziu nea Creştină care stă la baza Me-
dicinii Isihaste. Deci, în sens Creştin, Arhetipul Chipului 
Dumnezeiesc de Fiinţă şi Har se Traduce prin Creaţie-Tra-
ducere de Însuşi Dum ne zeu ca Formă de Creaţie de Suflet şi 
Corp. Sufletul nos tru este Chip de Spirit-Duh ca Analogie 
de Fiinţă Spi ri tuală Dumneze iască, tradusă însă în Substan-
ţă de Fiinţă Creată. Iar Cor pul este Analogie de Energii Har 
Traduse ca Energii Corp în Substanţă de Materie de Cre-
aţie. Ma teria Creată este astfel Harul Energetic al Sufletu-
lui creat. Creaţia Lui Dumnezeu nu este Doar Materia Cre-
ată, ci şi Sufletul şi Corpul Material. Sufletul nostru nu se 



TAINA VINDECăRII. MEDICINA ISIHASTă 89

Naşte din Materie cum zic Materialiştii, ci Dumnezeu Cre-
ează Deodată Su fletul 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 Cre-
ează doar un Corp fără Suflet sau un Suflet fără Corp, ci pe 
ambele deodată, ca Un Creator Adevărat. Unii zic că Dum-
nezeu Emană nişte Scântei Suflete fără Corpuri, care Scân-
tei apoi Evoluează confecţionându-şi Corpuri Suc ce si ve tot 
mai condensate până la Corpul pe care-l avem acum. În sens 
Creştin este ceva nedemn de Un Dumnezeu Trei me Deplin 
în Sine să Creeze Ceva Imperfect şi Neter mi nat. Aşa ca vizi-
une Creştină Dumnezeu Creează o Crea ţie Deplină-Perfec-
tă şi Totală ca Rai, apoi Creaţia Ca de prin ea însăşi în Imper-
fecţiune şi Contrarii, fărâ mi ţări de sine. După Căderea din 
Rai Materia-Corpul se face Con trar şi Străin Sufletului. Ca 
realitate Perfectă, Ener gi i le Corp sunt Prelungire de Mişcări 
de Suflet-Spirit. Ca Dum ne zeire Fiinţa Dumnezeiască cea în 
Trei Persoane Ta tăl, Sfântul Duh şi Fiul, Emană în mod nor-
mal şi de la Si ne O Strălucire Energetică Harică Necreată, 
dar nu Di rect din Fiinţă ci din Mişcările Vii ale Fiinţei Tre-
imice. Aşa se Ştie că Energiile nu sunt Transformare de Fi-
inţă în Ener gii, 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 Miş care 
de Spirit. Aşa Harul Divin sunt Raţiunile Necreate, Prelun-
gire de Mişcare de Conştiinţă Dumnezeiască. Cor pul Fiin-
ţei Dumnezeişti nu este din Energii Materiale, ci din Energii 
Raţionale Harice Strălucire Necreată Divină. Traducerea în 
Creaţie a Raţiunilor Harice face Apariţia de Formă Materia-
lă, ca Raţiuni-Har de Suflet Creat. În Vizi u nea Creştină Su-
fletul nostru nu este însuşi Spiritul Lui Dum nezeu cum afir-
mă unele mistici necreştine, sau Scân tei de Spirit de Dum-
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nezeu, ci Creaţia are Suflet Creat dar pe Chipul Arhetipal 
de Spirit-Fiinţă Dumneze iască. Su fle tul nostru Seamănă cu 
Chipul Spiritual al Lui Dum ne zeu, dar ele nu se confundă, 
Dumnezeu fiind Ne creat iar Sufletul nostru fiind Creat de 
către Spiritul Lui Dum ne zeu. Aşa Sufletul nostru are şi el, 
ca şi Fiinţa Lui Dum ne zeu, un Har de Suflet creat care este 
Corpul nostru Ener ge tic. Aşa Dumnezeu ne Creează Deo-
dată ca Suflet şi Corp, după cum însuşi El este deodată Spi-
rit-Fiinţă şi Ener gii-Har. Energiile-Har nu sunt Contrare Lui 
Dumne zeu, ci Prelungire-Strălucire de Mişcare Dumneze-
iască. Aşa şi Corpul-Materia noastră nu este Contrar Sufle-
tului nos tru, ci Prelungire, Har-Strălucire de Mişcare de Su-
flet. Că derea din Rai face Corpul Contrar Sufletului. În Rai 
Sufletul se Vedea pe Sine, Vedea Corpul său şi Corpul Ve dea 
real Mişcările Sufletului. Aici trebuie noi să înţe le gem. Ener-
giile-Corpul nu poate Vedea Direct Sufletul ci doar Mişcă-
rile de Suflet. Doar Sufletul poate Vedea atât Sufletul cât şi 
Corpul. De aceea noi după Căderea din Rai Or b im cu Sufle-
tul, şi aşa noi nu mai Vedem nici Cor pul cu Sufletul nostru, 
ci bietul Suflet râmâne ca Ascuns un de va Dincolo de Cor-
pul Nostru. În mod normal Noi ar tre bui să avem mai întâi 
Conştiinţa şi Simţirea de Suflet şi apoi pe cea de Corp. După 
căderea din Rai Sufletul Or bind, am Rămas doar cu Vederea 
de Corp. Corpul nepu tând să Vadă Direct Sufletul, sesizea-
ză doar Vagile miş cări de Suflet, de unde Depărtarea Corpu-
lui 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 Re ordoneze armonios Mişcările dereglate de Boală. Alt-
fel nu ştim ce să facem. Sufletul nostru este şi el Bol nav-Orb, 
încât trebuie să dăm Vedere şi Conştiinţă şi Su fle  tului, ca să 
poată Acţiona pe Energiile Corpului.
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Medicina Isihastă este astfel Dublă Medicină, atât de Su-
flet cât şi de Corp. Corpul nostru este Informaţie de Miş-
care de Suflet. Deci ca să Reglăm Energiile Corpului nos-
tru trebuie să Ştim ce Informaţii Vin Din Sufletul nos tru, să 
Reconştientizăm Aceste Informaţii, să le Re me mo răm, altfel 
nu facem nici o schimbare în Bolile noastre.

B. Sacro‑Terapie

Să nu mai socotim Corpul nostru Străin şi Contrar Su-
fle tului nostru. Corpul nostru este un Complex Energe-
tic ca Prelungirea Complexului Mişcărilor de Suflet. Mate-
ria Energetică a Corpului nostru este o Trienergie în Sine, 
pe care unii o văd ca pe Trei Corpuri aflate unele în alte-
le. În sens Creştin nu sunt trei corpuri, ci Un Corp cu Trei 
Ener gii deodată, datorită Acestor Trei Energii fiind posi bil 
un Corp. Energiile s-au văzut, sunt Emanaţii din Miş că rile 
Sufletului ce miraculos produc Energii, nu con su mă. Trie-
nergia Corpului nostru este: energia Mentală In for maticâ, 
energia Vibratorie-Vitală, energia Acumu la toa re fizică ma-
terială. Aceste energii trebuie să fie deo dată, altfel Corpul 
nostru se distruge, se îmbolnăveşte. Energia Informativă în 
Corp produce Creierul şi tot Sis temul Nervos; energia Vi-
tală produce Sângele şi Măduva Osoasă, iar energia Acumu-
latoare produce Oasele şi Car nea Organelor, partea fizică. 
Şi acestea sunt în Corespon denţă cu Triada de Suflet, Creie-
rul fiind în legătură cu Conştiinţa de Suflet, Sângele cu Du-
hul-Memoria Spiritu ală de Suflet şi Carnea Organică fiind 
în legătură cu Lim bajul Spiritual de Suflet. În Carnea noas-
tră este şi Lim bajul de Suflet care se Traduce în Mişcări de 
Simţuri de Carne-Organe. Orice dereglare de Simţuri Or-
ganice in fluenţează şi Limbajul adânc de Suflet şi orice de-
reglare de Limbaj direct de Suflet dezordonează Funcţii-
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le Orga ni ce. Aşa fiţi atenţi, că orice Păcat făcut cu Sufletul 
ră neş te Corpul şi orice Păcat făcut cu Corpul Răneşte-Lo-
veş te-Murdăreşte Sufletul. Ca Sacro-Terapie se are în ve dere 
permanentă concomitenţa Sufletului şi Corpului care nici-
odată nu sunt Străini, ci în Dialog permanent, dar fie care în 
Limbajul său specific.

16

A. Întrepătrunderi Energetice 

Noi nu vrem să ne repetăm, dorim însă specificări chiar 
dacă par uneori prea insistente. Vrem să vă obiş nu im cu o 
Privire de Ansamblu a realităţii, având întot dea u na Întregul, 
nu doar părţi disparate şi fără memoria În tre gu lui. Noi sun-
tem un Întreg Suflet şi Corp şi orice abatere este o distruge-
re de Integralitate. Trebuie înţeles că rea li ta tea adevărată es-
te Sufletul şi apoi Corpul Energetic. Noi după căderea din 
Rai fiind Orbi cu Sufletul, nu ne mai Ve dem Sufletul şi aşa 
ne Credem un Corp în primul rând, care ar avea eventual 
şi un Suflet principal sau cu ade vă rat. Ca Medicină Isihastă 
Reconştientizarea şi Re me mo ra rea Sufletului este baza în-
tregii Medicini. Ştiinţa vrea să fa că din Materie o Substan-
ţă de sine, stabilă şi Inde pen den tă de Spirit. Chiar dacă es-
te şi Spirit, treaba lui, dar Ma teria să fie aparte de Spirit şi 
liberă. Aici este toată dra ma noastră. Materia despărţită şi 
Independentă de Spi rit se Contrariază, se războieşte nebu-
nă în sine până la o Auto-Distrugere. Materia se dovedeş-
te Incapabilă de a Exista prin sine însăşi, cu toate eforturile 
de Construire a unei Conştiinţe de Materie, a unei Inteli-
genţe Artificiale. Visul Roboţilor care să înlocuiască Spiritul 
în Sine este un Vis de înlocuire totală a Spiritului cu Mate-
ria. Materia du pă cum s-a Văzut nu este o Substanţă de si-
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ne, ea este o Ema naţie permanentă din Mişcările Spiritului, 
Ema na ţie-Prelungire-Ecou care se întoarce apoi în Mişcările 
Spi ritului din care a ieşit. Relativitatea Materiei este de aici, 
că Materia iese din Mişcările Spiritului şi se întoarce după 
o anumită Prelungire iarăşi în Spirit. Veşnica Reîn toar cere 
a Materiei în Mişcările Originii Materiei este Le gea funda-
mentală a Materiei. Materia-Energia este Me mo rie Energe-
tică 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 Veş nică Rememorare a Ma-
teriei din Arhetipurile Miş că ri lor de Spirit dincolo de Ma-
terie. De aici vagile Memorii Filosofice, că Materia confun-
dată cu însăşi Creaţia trebuie Ciclic să se Absoarbă în Sufle-
tul-Spiritul Absolut din care apoi să Reiasă Reînnoită. De 
aici aşa-zisele Sfâr şi turi Ciclice ale Lumii, ca Regenerări de 
Lume. Ca rea li ta te în Sine este un Adevăr, dar nu în sem-
nificaţia Căderii din Rai, a Morţii Lumii ca să Reînvie. Lu-
mea confundată cu Materia şi Corpul nu ar trebui să Moa-
ră în Această Reîntoarcere şi Reînnoire în Spiritul din care 
a ieşit, ci să se Odihnească şi să se Rememoreze pe Sine din 
Arhe tipu ri le Spiritului. Noi în mod normal avem Somnul, 
care este Mi niatura Reîntoarcerii Energiilor Corp în Duhul 
Sufle tu lui, ca Rememorare-Reînnoire de Energii. De aceea 
fără Somn Murim. Dar Somnul după Căderea din Rai es-
te in con ştient, nemaiavând Vederea de Suflet. În Somn Ve-
de rea de Minte-Corp se Absoarbe în Mişcările de Duh-Su-
flet, care fiind Oarbe devenim Inconştienţi, dar nu Mu-
rim. Aici să înţelegem fenomenul. În Rai era de asemenea 
Somn-Odihnă, dar nu Inconştient, căci Sufletul văzân du-se 
pe Sine Vedea Permanent chiar dacă Mintea Cor pu lui se 
Absorbea în Duhul Sufletului şi nu mai era. În Somn în pri-
mul rând Mintea-Conştiinţa noastră de Corp se Reîntoarce 
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în Mişcările Adânci ale Duhului de Suflet, unde se Absoarbe 
şi îşi Rememorează Mişcările de Suflet ca să aibă în Conti-
nuare Informaţiile de Mişcare fără de ca re Energiile corpului 
nu sunt posibile. Zilnic Mintea Cor pului trebuie să Citeas-
că din Nou din Cartea Su fle tului, altfel Mintea Corpului 
Uită multe Mişcări normale, ce se fac dezordine-Boală-Dis-
trugere; înţelegeţi că Mate ria Corpului nu este o Substan-
ţă adevărată, ci o Se mi-Sub stanţă ce se Emană din Mişcări-
le Adevăratei Sub stan ţe care este doar Substanţa Spirituală 
Fiinţială Per ma nen tă şi nu Relativă. Ştiinţa vrea să facă din 
Materie o Substanţă de Sine, dar ea în fond nu este decât o 
Se mi-Substanţă ca Prelungire energetică de Mişcare de Ade-
vărată Substanţă Spirituală. Ca Realitate în Sine nu exis tă 
Materie Liberă, ci doar Materie în Corpuri. Materia Li beră 
este efectul Căderii din Rai când se fărâmiţează Cor purile, 
de unde Nocivitatea Materiei Libere Anorga ni ce. Tot ce este 
Anorganic este Otravă-Toxină şi radiaţie dis trugătoare. Aici 
este Temeiul Medicinii Isihaste, ca Te rapie de Medicamen-
te Organice-Vii, nu de Materii Moar te-Anorganice care par 
Bune dar distrug pe alte zece părţi. Noi mâncăm Mâncăruri 
Moarte şi Fierte Anor ga ni ce, şi pare că ne Hrănesc, dar ne 
Intoxică mereu cu Re zi du uri pe care Organismul nostru nu 
reuşeşte să le facă din nou Organice-Vii.

Aşa în Boli când Organele slăbite nu mai pot Preface, tre-
buie 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 Scriptu rii, a Descoperi-
rilor Sfinţilor şi înţelepţilor care ne-au lă sat şi o Ştiinţă des-
pre noi, pentru alinare şi Rememorarea Ade vă ru lui. Unii 
ne învinuiesc de o introducere în Creşti nism a Gno zei lai-
ce ce desacralizează Taina Religiei în Sine. Să nu fim obtuzi, 



TAINA VINDECăRII. MEDICINA ISIHASTă 95

ci deschişi la Integralitatea Reali tă ţii. Este şi o Gnoză rea-
lă Creştină, ca Descoperire-Re ve laţie prin Sfân tul Duh şi ca 
Limbaj al Logosului Hris tic, Gnoză care nu Umbreşte Taina 
în Sine, ci o Des co pe ră şi o Deschide la Un Nesfârşit de Tai-
nă în Veşnică Des coperire.

Pe aceste baze şi noi ca Medicină Isihastă oferim o Pri vire 
de Ansamblu ca Descoperire a Realităţii noastre, ca Reveni-
re la Sănătatea în Sine, Maltratată de Păcatele noastre şi ori-
bilele Boli de care apoi şi noi ne înfricoşăm.

Prezentăm schematic Realitatea Energetică Universală. 
Spaţiul Universal Energetic este Energia Harică Necreată 
Divină, care la rândul ei este în Spaţiul Absolut al Fiinţei 
Absolute Dumnezeu Însuşi. În Acest Spaţiu Energetic Crea-
tor Necreat se Creează Trei Moduri-Feluri specifice de Ener-
gii: 1) energia Luminoasă inteligentă de Îngeri; 2) energia 
Materială de Natură; 3) energia Mentală de Om. Mistic se 
interpretează că Această Trienergie ar fi Lumina Arhetipală 
de Creaţie pe care a Creat-o Dumnezeu la în ceput, când a 
zis: „Să se facă Lumină”. Mai mult se inter pretează că Aceas-
tă 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 Radi-
antă, o Lumină Informativă în Sine care prin Mişcări-Vibra-
ţii se Configurează apoi în Par ticule Atomice, apoi Atomi, 
Molecule până la Materia Compusă pe care o ştim noi. Noi 
ne oprim la specificul nostru Medical. Aceste Trei Energii 
Universale sunt în tre pătrunse unele cu altele, se Conţin re-
ciproc, se înru desc şi fac Schimburi Energetice Permanente, 
o energie fi ind în Mişcare prin Celelalte Energii, în Poten-
ţare reci procă. Dezordinea întrepătrunderilor aduce Boală 
Ener getică. De aici amintirea zisă Astrologică, de Corelaţie 
a fiecărei Existenţe cu o Anumită Mişcare de Planetă As trală 
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în Legătură cu un Anume Spirit-Înger şi cu Anumiţi Părinţi. 
Miturile după Căderea din Rai păstrează Memorii Ances-
trale dar le amestecă şi le fărâmiţează până la Erori. Sunt unii 
care încearcă o Descifrare, dar mulţi cad în Ma gii subiecti-
ve şi negative de Spiritism inferior, sub influ en ţe demonice 
mascate de pretinse Spirite Bune. Noi stăm deoparte de tea-
ma unei înşelări demonice. Ce tre bu ie să ştim noi ca Medi-
cină Isihastă este faptul real al în tre pătrunderii Energetice 
Cosmice. Se zice că noi fie care sun tem un Micro-Cosmos, 
avem întreg Cosmosul în Mi nia tură în Corpul nostru. Şi re-
al suntem în Legătură Ener ge tică cu toate Energiile Cosmi-
ce. Noi concret zicem că Facem Schimburi Energetice Cos-
mice prin zisa „Hrană Energetică”. Noi real ne Hrănim din 
Lumina Cosmică În ge rească, ne Hrănim din Materia Natu-
rii şi ne Hrănim din Energia Mentală Omenească. Şi pes-
te Aceste Trei Hrane este Hrănirea din Energia Harică Ne-
creată. Toate deran ja men tele din Acest Complex de Hrănire 
Energetică Uni ver sală aduc Boli şi afecţiuni anormale.

Ca Medicină trebuie să ştim cât de cât acest Complex, ca 
să putem Interveni în cazurile respective, ca Reordo nare. De 
aici se vorbeşte despre o Configuraţie Arhetipală Mistică cu 
Fiziologia sa tot în semnificaţie Mistică. Aşa Oasele-Sche-
letul Osos este pe Arhetipul Energetic Haric Divin. Boli-
le 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 Respi-
raţia Nas-Plămân-Sânge-Oase. Energia Harică este aşa-zisa 
Hrană despre care vorbesc unele Mis tici, dar în Sens Creş-
tin Harul este mai Adânc, nu de Ori gi ne Creată ci Necre-
ată-Creator. Energia Harică de fapt este Mediul în Sine al 
energiilor de Creaţie. De aceea Res piraţia în Sine este întâi 
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Harică. Noi Respirăm zisul Oxi gen, dar în fond Respiraţia 
este pentru Energia Harică Di vină fără de care Murim ime-
diat. Respirăm într-adevăr şi Oxigen, dar Oxigenul este Ato-
mul de Natură prin care se Leagă Natura cu Harul la rândul 
ei. Noi facem Schim buri-Circuite Energetice întrepătrunse 
deodată Cosmice. Aşa Energia Harică Necreată o Inspirăm 
prin Nas-Plă mân-Inimă şi merge până în Oase unde se De-
pune. Oa sele sunt Odihna Energetică Harică în Corpul nos-
tru. Cei cu Păcate grele ce ating direct Harul fac Boli grele 
de Oa se. De aici Medicina Isihastă, ca Remedii Harice de 
folo si re a Uleiului Sfinţit, Apei Sfinţite, Anafurei, de Atin ge-
rea Sfintelor Moaşte, de Slujbe Religioase. Readu cerea Ener-
giilor Harice este o Terapie Reală, nu simplă Psi ho-Terapie.

Prin Sistemul Nervos noi facem Legătura cu Energii-
le Îngereşti, zisul Mental Cosmic. Se zice că Această Ener-
gie Mentală Cosmică Intră prin Vârful Capului, coboară pe 
Coloana Vertebrală până în toţi Nervii Corpului, Unin du-se 
astfel cu Mentalul nostru. Aceasta ar fi Respi raţia Cosmică. 
Apoi mai este Respiraţia Naturii prin Pântece, un loc din 
dreptul Buricului. Ştiinţa descoperă că prin Zo na Pântece-
lui se face un Schimb Energetic de mare importanţă cu Na-
tura, fără de care Murim. Dacă se pune o Placă de Plumb pe 
Pântece şi se ţine mult, te îm bol nă veş te grav până la moarte, 
Plumbul Oprind Energi ile Na turii să Intre în Corpul nos-
tru. Ce Trebuie Menţio nat este faptul că Toate Aceste Ener-
gii ce se împletesc, se întâl nesc Toate într-un Loc de Unire 
Integrală, în Locul Ini mii. După Căderea din Rai şi Păcate 
grele ale noastre, cele Trei Categorii de Energii Refuză să se 
întâlnească în Lo cul Inimii, şi fiecare îşi fac propriul Centru 
de Acţiune Inde pendentă şi chiar Duşmănoasă faţă de ce-
lelalte. Aşa În Pântece se face un Centru propriu, de unde 
Centrul exa gerat de Mâncare. Apoi în Cap un Centru Fron-
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tal de zisă Gândire Ocultă, de unde Intelectualismul rece şi 
stă pâ nitor. Apoi un alt Centru inferior ca Sex Desfrânat, în-
tre Pântece şi Cap, care suge Energia Pântecelui şi toto da-
tă Suge şi Energia Nervoasă a Capului prin Coloana Ver te-
brală. Aşa Centrul Inimii a Rămas Gol, când în Fond Aici 
ar trebui să se întâlnească toate Energiile, ca prin Sân ge să se 
Trimită la Organe şi de aici iar prin Sânge să Re vină în Inimă 
şi din Inimă să se facă Legătu rile Cos mi ce, Integrale. De aici 
Metoda Creştină Isihastă de Resta bi lire a Centrului Inimii 
ca Centru de Rai, Uitat după Că de rea din Rai. Centrul din 
Inimă este Centrul Adevărat un de se întâlnesc Toate Energi-
ile, de la cele Harice până la cele Omeneşti. S-a Uitat de Ca-
pul Adevă rat al Inimii.

B. Sacro‑Terapie

Vă indicăm Tratamentul Haric, căruia începeţi să-i daţi 
Im portanţă. Fără Energia Harică nu se face o adevărată echi-
librare energetică în Corpul nostru. Aşa folosiţi cât mai des 
Apă Sfinţită şi alte materiale sfinţite. Mergeţi în Locuri Sfin-
ţite, la Biserică, la întâlniri cu Oameni Sfinţi, la Sfinte Moaş-
te. Participaţi la Slujbe Religioase, de ase me nea Rugaţi-vă şi 
Dumneavoastră zilnic. Să aveţi în casă Obiecte Sfinţite, să 
aprindeţi şi o Candelă măcar une ori, dacă nu permanent. Cei 
mai doritori încercaţi şi Me toda Isihastă de Găsire a Centru-
lui Inimii ca Restabi li re Energetică Integrală, ca Rugăciunea 
Mistică Isihastă de Odihnă a Minţii în Duhul Inimii. Când 
faceţi Respira ţiile adânci, acele exerciţii de Sănătate Respira-
torii, Con şti en ti zaţi că Inspiraţi şi Energia Harică Divină ca-
re ajunge pâ nă în Oase. Noi ne facem datoria şi vă punem la 
dis po zi ţie toate remediile posibile, ca să nu vă plângeţi că nu 
ştiţi cum să vă Tămăduiţi Bolile.
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17

A. Subconştientul, uciderea Conştiinţei Perfecte

În volumele anterioare despre Isihasm, noi am încercat 
o expunere a Misticii Limbajului Mistic Creştin. Noi nu fa-
cem Sistem Filosofic sau Religios, ci doar Consemnăm în 
mare după umilele noastre puteri, câteva Repere de bază 
ale viziunii Creştine asupra Realităţii în general. Te me iul îl 
avem în Scriptură, în descoperirile Sfinţilor, ale în ţelepților 
şi chiar ale Ştiinţei. Noi nu Desacralizăm Tai na Creştină cu 
o zisă Gnoză-Cunoaştere... Dogma Creş ti nă ea însăşi nu se 
pretinde o Cunoaştere lipsită de încă al te Revelaţii şi Des-
coperiri... Gnoza Creştină este o Veş ni că Descoperire prin 
Sfântul Duh şi în Limbajul Hristic, fă ră Desacralizarea Tai-
nei Absolute, Izvorul Gno zei-Cu noaş terii. Unii vor fi sur-
prinşi 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 Rea li tă-
ţii, ce este „Taină în Descoperire” continuă. Medi ci na Isi hastă 
vrem să fie o Medicină Integrală de Suflet şi Corp, în împle-
tire armonioasă, fără amestecare, în Su pra-Evi den ţiere reci-
procă, Ştiinţa Sacralizându-se prin Tai na Religiei şi Religia 
Descoperindu-se prin Cunoaş te rea Ştiinţei. Doar extremiş-
tii le izolează până la contra rie re, mutilând Taina Religiei de 
Descoperirea Ştiinţei şi mu ti  lând Ştiinţa de Tai na Religiei. Şi 
Religia trebuie să fie în Egalitate dar fără Amestecare. Ştiinţa 
beneficiază de multe Descoperiri ale Religiei. Ştiinţa a por-
nit din Tem  plele religioase. Drama Căderii din Perfecţiunea 
de Rai a Creaţiei ne aduce Con tra rie rea dintre Taina Religiei 
şi Descoperirile Ştiin ţei-Cu noaş terii. Cunoaşterea ea în săşi se 
Rupe în Cunoaştere Spi rituală şi Cunoaştere Nespirituală...
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De aici Memoriile noastre Sacre şi Memoriile profa-
ne De sacralizate... Bolile noastre ne arată această Războire 
între Sacru şi Profan, între Sănătate-Viaţă şi Boală-Moar-
te. Aşa Apare Subconştientul, care dă de gândit Ştiinţei. În-
cearcă unii să introducă Inconştientul până în Divi nitate, ca 
o „Zonă” de „Tăcere în Sine”... Ca viziune pur Creştină Per-
fecţiunea este Conştiinţa Absolută care nu mai admite nici 
o Zonă de altceva, nici o Fărâmă de In conştient. Dum nezeu 
este Conştiinţa Deplină care nu mai admite alt Spaţiu decât 
Absoluta sa Spaţialitate. Noi în părţile ante ri oare „Memo‑
riile unui Isihast”, ..., „Urcuşul Isihast”, am în cercat să facem 
Mistica Conştiinţei în Sine, Mistica Limbajului Conştiinţei 
Mistice. Menţionăm şi aici că în fond nu este decât o Unică 
Perfecţiune Abso lută, iar Im per fecţiunea este un Adaos Cre-
at de Creaţie, nu de Rea li ta tea în Sine Perfectă Necreată.

Filosofia se tot întreabă, cum Perfecţiunea să devină Im-
perfecţiune?... 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 Dumne-
zeu Perfecţiunea Absolută Creează o Creaţie tot Per fectă, 
că nu poate Perfecţiunea să Creeze Imperfecţiu nea. Dum-
nezeu nu Creează o Creaţie de asemenea In com pletă, care 
apoi se Completează ca Urcare spre De pli nă tatea Dumneze-
iască. Creaţia ca Stare Perfectă de Rai a fost Creată Perfectă 
şi Deplină, dar apoi „Face Dialog Par ticipativ” cu Dumne-
zeu Creatorul. Acest Dialog este Creş terea în Dumnezeire, 
ca îndumnezeire Duhovni ceas că, Transfigurare în Dumne-
zeu fără Transformare în Dum nezeire, ci Participare Perso-
nală-Vie-Răspuns la Con vorbirea cu Dumnezeirea. Crea-
ţia este Plină de Dum nezeire fiind în Spaţiul-Mediul Dum-
nezeiesc, având Ar hetipurile Chip al Lui Dumnezeu, dar 
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ca Viu de Creaţie tre buie Participare-Răspuns Propriu al 
Creaţiei faţă de Acest Mediu Creator, altfel Creaţia nu es-
te de fapt Crea ţie Distinctă de Creator. Creaţia este Perfec-
tă,  căci este ieşită din Mâna Perfecţiunii Absolute, dar Cre-
aţia se De să vârşeşte-Îndumnezeieşte ca Participare proprie 
de Crea ţie faţă de Creator. Creaţia nu este doar Întrupare de 
Lim baj-Cuvânt Dumnezeiesc în Fiinţă-Substanţă de Crea-
ţie obiectivă, ci Creaţia la rîndul său trebuie să facă Răs pun-
sul Întrupării Limbajului Răspuns de Creaţie, în Dumne-
ze ire. De aici Marea Taină a Întrupării Omului în Dum ne-
zeu din Persoana Hristică. Persoana Hristică nu este doar 
în truparea Lui Dumnezeu în Creaţie, ci şi Marea Taină a 
În trupării Creaţiei în Dumnezeu, fără Amestecare (vezi pe 
larg în „Nevoinţele Isihaste”). Aici este Esenţa Creş ti nis mu-
lui 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 Mi nune pes-
te Minune. Şi totuşi prin Omul Hristos se face şi Această 
Minune Suprafirească. Hristos nu este tot un Ava tar, o Re-
încarnare de Dumnezeu sau a Unei Părţi de Dum nezeu, ci 
Hristos este şi Altceva, este tocmai „Reîn car narea Creaţiei 
în Dumnezeire”, ce nu se mai po me neş te în nici o Religie 
sau Mistică. Şi totuşi acesta este Creş ti nismul, Taina „Reîn-
carnării Creaţiei în Dumnezeire”, peste „Reîncarnarea Dum-
nezeirii în Crea ţie”. Fără „Reîn car narea Creaţiei în Dum-
nezeire”, Creşti nismul este tot o Religie comună şi Hristos 
este tot un Avatar obişnuit. Mistica Creştină pură este toc-
mai „întru parea Creaţiei în Dumnezeire” ca îndumnezeire, 
fără Transformare în Dum nezeire, ci ca Transfigurare nea-
mestecată în Dumne ze ire. Plastic Mistica o Numeşte „în-
trupare în Dumne zei re”, Transfigurare în Icoană. Icoana este 
cea mai Mistică Re prezentare a Creştinismului. Fără Icoa-
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nă toată speci fi ci tatea Creştinismului cade. Icoana nu este 
Idolul-înlocui to rul de Dumnezeu, ci este „Reînvierea Cre-
aţiei prin Dum nezeu”, „întruparea Creaţiei în Dumne zeu”, 
Recon şti entizarea Creaţiei în Dumnezeu, „Reme morarea 
Exis ten ţei Creaţiei în Dumnezeu”. În Idol Crea ţia se Pier-
de pe Si ne şi rămâne doar Dumnezeu-Idol. În Icoană Crea-
ţia din contră se Suprapersonalizează nea mestecat în Perso-
na litatea lui Dumnezeu, ca dialog reci proc între Dum ne zeu 
şi Creaţie. Icoana este Reînvierea Dialogului cu Dum nezeu 
pierdut prin Căderea din Rai. Icoana este Re sta bilirea Chi-
pului de Rai. Icoana este Per fecţiu nea-Să nă ta tea Creaţiei. În 
Icoană Creaţia nu se Pierde, îşi Regă seş te Perfecţiunea şi Să-
nătatea Pierdută prin Păcat-Boală. Con ştiinţa Perfectă es-
te Icoană. Rupe rile de Conştiinţă sunt Adaosurile Căderii, 
care creează Fanto me le-Du hu ri le Subconştientului, Rupe-
rile-Cioburile Icoa nei-Conştiin ţei Sfărâmate. Sfărâmarea 
Icoanei-Con ştiinţei este Icono clas mul Căderii din Rai, din 
Perfecţiune în Imperfecţiune, din Sănătate în Boală. Boala 
este Sfă râmarea Icoanei Să nă tăţii. Subconştientul este Sfă-
râmarea Icoanei Con şti en tului. Cioburile Subconştientu-
lui vor să se facă ele însele Icoane, dar ca Idoli. Subconştien-
tul nu Suferă Icoa na-Con ştiinţa-Lumina, vrea o Idolatriza-
re 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 Im personală, căreia îi este Frică să-şi vadă 
propria Faţă. Boa la este Visul Morţii, Visul Idolului Mor-
ţii ce înlo cu ieş te Icoana Sănătăţii-Vieţii. Creaţia este Per-
fecţiune Crea tă prin Perfecţiunea Creatoare Dumne zeu. 
Ieşirea din Perfecţiunea Lui Dumnezeu înseamnă Căderea 
Creaţiei din Perfecţiune. Cât timp Creaţia nu se Desparte 
de Per fec ţiunea Dumnezeiască, nu poate Cădea în Imper-
fec ţiu ne. Creaţia trebuie mai întâi să Omoare Perfecţiunea 
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Dum nezeiască, altfel nu poate deveni Imper fecţiune. Pă-
catul Omorârii este începutul Imperfecţiunii-Căderii din 
Rai. Uciderea o începe Diavolul-Îngerul Că zut, care pri mul 
Ucide din Conştiinţa sa Iubirea de Dum nezeu şi aşa din În-
ger Perfect se face Diavol Imperfect. Imperfect în seamnă 
Întuneric-Ucidere-Moarte. Căderea este Păcat pentru că 
Ucide prin cea mai Oribilă Ucidere, Ucide pe în suşi Dum-
nezeu-Perfecţiunea. De aceea Orice Imper fec ţiu ne este Pă-
cat-Ucidere de Dumnezeu. Doamne, Oribil este Păcatul de 
te Ucide tocmai pe Tine! Dumne zeu nu poa te fi Omorât re-
al, dar poate fi Ucis în Conşti inţa noas tră Participativă. Aşa 
apare Subconştientul, din Cioburile Conştiinţei Ucigătoare 
de Dumnezeu. Noi Creaţia suntem Perfecţiune de Creaţie, 
dar în Participare totodată în Dia log cu Perfecţiunea Dum-
nezeiască Crea toare. Ruperea Dia logului cu Dumnezeu ne 
face pe noi să devenim Ucigători de Perfecţiune. Noi nu Că-
dem în Im perfecţiune de fapt, ci pur şi simplu Ucidem Per-
fecţiunea. Imper fec ţiu nea de Boală nu Există, ci apare ca ur-
mare a Uciderii Perfecţiunii şi Sănătăţii. Înainte de Căderea 
Creaţiei din Perfecţiune nu era Imperfecţiune, ci doar Per-
fecţiune De pli nă-Absolută. Creaţia Inventează Imperfec-
ţiunea prin In ventarea Morţii-Uciderii Perfecţiunii. Crea-
ţia este Ori gi nea Imperfecţiunii, ea se face Primul Ucigaş de 
Dumnezeu şi apoi ca propriu Blestem cade în Proprie Uci-
dere, ca Sinucidere. Nu mai Ucideţi pe Dumnezeu că veţi în-
nebuni şi vă veţi Sinucide apoi pe voi înşivă. Cine Ucide pe 
Dumnezeu va ajunge sigur la Sinucidere. De ace ea Sinucide-
rea este cel mai Greu Păcat, de Neiertat, fiindcă face Două 
Ucideri deodată, Ucidere de Dumnezeu ca Lipsă de Conşti-
inţă şi Ucidere proprie ca Auto-Distru ge re. Subconştientul 
este Visul încă Neîmplinit al Omorâ rii de Dumnezeu şi al 
propriei Sinucideri. Aici are drep ta te Freud, că Subconşti-
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entul nostru este Libidoul Mor ţii-Au to-Distrugerii. Desfrâ-
ul Morţii este Subconştientul. Dar să nu se uite că Moartea 
este un Adaos al Oribilului Pă cat al Omorârii Perfecţiunii 
Primordiale. Creaţia se Izo lează de Dialogul cu Perfecţiu-
nea Dumnezeu, se crede proprie Perfecţiune, dar nu poate 
Trăi fără Perfecţiunea Lui Dumnezeu, Inventând astfel o Al-
tă Participare, care se Dovedeşte falsă şi este tocmai Imper-
fecţiunea, Boala şi Moartea. Dumnezeu nu se poate înlocui 
cu Nimic decât tot cu Dumnezeu. Tot ceea ce este în loc de 
Dumnezeu se do vedeşte a fi Boală şi Moarte. Creaţia face o 
amară ex pe rienţă a înlocuirii Lui Dumnezeu cu Altceva de-
cât Dum nezeu. Ne convingem greu că Aceste înlocuiri sunt 
Boli şi Moarte. Creaţia iese din Dialogul Perfect cu Dum ne-
zeu şi Inventează un Dialog Anti-Dumnezeu.

Dialogul fiind Iubirea însăşi, Anti-Dialogul este Ura-Dis-
trugerea-Uciderea. Aceasta face Creaţia, Ucide Iu bi rea de 
Dumnezeu şi Inventează Ura de Dumnezeu care apoi se face 
Auto-Distrugere-Boală-Moarte. Tot Sub con ştientul nostru 
este o Magazie de Anti-Perfecţiuni, de Fantome Ucigătoare 
de Conştiinţă Perfectă. Să scoa tem afară aceşti şobolani care 
la Lumina Conştiinţei se to pesc de la Sine. Şi Esenţa Creaţiei 
este tot Conştiinţa Chip al Lui Dumnezeu Transpus-Tradus 
în Substanţă Crea tă. Conştiinţa este totodată Iubirea-Vi-
ul-Eul (vezi Tri adele din „Memoriile unui Isihast”, cap. 8).

În Conştiinţa adevărată nu există şi Zone Inconştiente, 
căci nu ar mai fi Perfecţiune de Conştiinţă. Zonele Incon şti-
ente apar ca Adaos de Subconştient după Uciderea Conşti-
inţei. Subconştientul, ca să se formeze, acaparează prin Uci-
derea Conştiinţei tot mai mult spaţiu Inconştient, în care 
apoi Creează Anti-Conştiinţele respective, ca An ti-Limbaj 
pe Întuneric şi Tăcere. Doar prin Uciderea Con şti inţei apar 
Zone Inconştiente în noi. Subconştientul este Îm părăţia 
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peste Uitarea Conştiinţei, populat cu o Lume de In versare a 
Conştiinţei, de Negativizare a Lim bajului Con ştiinţei. Sub-
conştientul Fură Limbajul Con ştiinţei, îl Omoa ră şi din Ca-
davrul său face Pământ de Creştere a Neghinei.

B. Sacro‑Terapie

Începe Sacro-Terapia Subconştientului, atât de Suflet 
cât şi de Energii Corp. Subconştientul de Suflet este Ne-
gativizarea Limbajului pur de Suflet, al Modurilor directe 
de Conştiinţă de la Iubire până la Dăruire, ce se fac Urâ tul 
Limbaj de Ură până la Ucidere. Subconştientul de Ener-
gii Corp este Negativizarea Limbajului Informativ Ener-
getic până la Desfrâul Simţurilor şi Funcţiilor Or ga nice 
care îmbolnăvesc apoi toate Organele. Înfricoşea ză-te de 
Ură-Duşmănie-Răutate- Minciună, de orice Con şti inţă Pă-
cătoasă, căci toate acestea se fac Cuţite ce se În fig în primul 
rând în Dumnezeu Însuşi şi totodată se înfig în propriul Viu 
de Suflet căruia îi vor provoca Răni cu multe Suferinţe. La 
fel teme-te de Simţurile Păcătoase şi de Desfrâul Organe-
lor, că sunt Săgeţi ale Morţii care cu mas ca plăcerii te mo-
meşte. Dumnezeu nu poate fi Omo rât, dar Îl Omorâm din 
Conştiinţa noastră de Suflet, fapt ca re totodată produce şi 
o Suferinţă Participativă a Lui Dumnezeu care Vede Răuta-
tea noastră. Dumnezeu este Di ncolo de Orice Suferinţă, dar 
odată cu Creaţia Dum ne zeu Îşi Adaugă o Participare Din-
colo de Sine, încât El totuşi poate Suferi, ca Iubire Lovită de 
Neiubirea Noastră. Dumnezeu nu poate fi distrus, dar Sim-
te Loviturile noas tre. De fapt Dumnezeu Suferă Suferinţa 
noastră, căci nu poate sta indiferent la acestea. El nu Sufe-
ră în Esenţa Sa, ci Suferă în Noi odată cu noi, ca Participare 
cu noi. Dumnezeu este Tatăl Nostru de Creaţie şi nu poate 
fi in diferent. El mereu strigă să încetăm Loviturile Împotri-
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va Sa, că acestea sunt totodată Lovituri împotriva noastră. 
El nu ne Impută că Îl Lovim pe El, ci nu Vrea să ne Vadă cu 
Bolile produse de aceste lovituri. Când suferim noi Suferă şi 
El totodată. Suferinţa noastră se răsfrânge şi în El. El poate 
să Sufere Loviturile noastre, dar Ştie că Noi nu putem Su-
feri Auto-Loviturile şi aşa Suferă odată cu Noi. Dumnezeu 
ar Vrea să ne Oprească, dar noi nu-L As cul tăm, nu renunţăm 
la Desfrâul nostru, Îl lovim şi mai tare pe El, în Nebunia unei 
Sinucideri oarbe. Doamne, Au to-Chi nurile 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 Lo-
vesc şi Te Urăsc... Doamne, Oribilă este această Nebunie de 
Auto-Chinuire. Tu ce să faci, să mă Omori de asemenea?... 
Nu, Tu Rabzi căci Ştii că va Veni Vremea când iarăşi Te Voi 
Iubi... Tu Uiţi Nebunia mea, iar eu Îmi voi Reaminti Iubirea 
faţă de Tine... Fratele meu, nu mai zăbovi, Reaminteşte-ţi 
Iubirea fa ţă de Dumnezeu şi vei Redeveni Sănătos şi Perfect 
ca în Rai... Deşteaptă-te Suflete al meu, Deşteaptă-te...

18

A. Limbajul Subconştientului

Mistica Isihastă ne-a prilejuit o preocupare pentru Mis tica 
Limbajului, Isihasmul fiind Limbaj Transcendental. Aşa Isi-
hasmul aduce în atenţie o Mistică a Limbajului, care îi sur-
prinde pe mulţi. Se ştie de o Metafizică Mistică, de o Teolo-
gie Mistică, dar de o Mistică a Limbajului s-a vor bit foarte 
aluziv... Lucrarea noastră este tocmai o în cer care de Mistică a 
Limbajului, chiar dacă pe mulţi îi con trariază. Aşa Mistica Isi-
hastă îşi aduce aportul său Şti inţific chiar. Isihasmul ne Des-
coperă că Esenţa Dum ne ze ias că este Limbajul pur de Dum-
nezeu în Dialog ne ames te cat cu Limbajul pur de Creaţie.
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Creaţia nu este Limbajul însuşi al Lui Dumnezeu, ci un 
Limbaj Creat în mod real de Dumnezeu, Capabil tot oda tă 
de Dialog cu Dumnezeu Însuşi. Dumnezeu Creştin ca Trei-
me poate avea Un Limbaj Real în Sine, iar Creaţia ca Chip al 
Lui Dumnezeu are de asemenea Limbaj în Si ne. Arhetipurile 
de Limbaj Dumnezeisc sunt Transpuse-Tra  duse Creativ tot-
odată în Limbaj pur de Creaţie, Ase mă na re de Limbaj Dum-
nezeiesc dar nu Amestecat cu Fiinţa Dum nezeiască, ci fieca-
re în Fiinţă Substanţială Proprie. Tria dele de Limbaj Arhe-
tipal (vezi „Memoriile unui Isi hast”, cap. 8) sunt o Încercare 
de Descifrare a Misticii Lim bajului. Teologii sunt surprinşi, 
dar trebuie înţeles că prin Mistica Limbajului se Redesco-
peră tocmai Teologia, se Reintră în Duh şi Har. Rugăciunea 
Isihastă este Mist i ca Limbajului-Dialogului în Taina Sfân-
tului Duh şi în Teologia Hristică. Limbajul este Participa-
rea proprie şi Vi ul în Sine. O Existenţă fără Viul Participării 
Proprii este un Mecanism Desacralizat până la un Anorga-
nic In con ştient şi Nespiritual, nedemn de Existenţă în Sine. 
Miş cările Mecanice nu sunt de fapt un Limbaj, ci un Produs 
al Limbajului. Limbaj înseamnă Participare-Dia log Conşti-
ent, sau Informaţie a Unui alt Limbaj Con şti ent. Doar Spi-
ritul este Conştiinţă şi Limbaj. Conştiinţa şi Limbajul de-
termină Condiţia de Spirit. Căderea Creaţiei face Ruperea 
Conştiinţei-Limbajului în Bine-Conştiinţă şi Rău-Inconşti-
enţă. Creştinismul vine cu Logica Per fec ţiu nii Absolute. In-
conştientul este o Apariţie odată cu Im per fecţiunea produ-
să de Creaţia Căzută din Rai. Sub con şti entul este Limbajul 
în Golul Inconştientului Imper fec ţiu nii. Subconştientul es-
te tocmai Căderea în Imper fec ţiu ne, în Întunericul Ascun-
derii de Conştiinţa deplină Per fec tă. Subconştientul fuge 
de Lumina Conştiinţei, că se to peşte de Lumină. Psihana-
liza aici are dreptate. Şi ca Me dicină Isihastă ne interesează 
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mult Subconştientul, iz vorul Limbajului Bolnav şi distrugă-
tor. Subconştientul este o Subterană care oricând te poate 
Scufunda în Moar te. S-a arătat că Sufletul are Limbaj pur 
de Suflet, iar Corpul are Limbaj pur de Energii. Limbajul de 
Suflet este Lim baj de Cuvinte Transcendentale, iar Limbajul 
de Ener gii-Corp este Limbaj de Informaţii Energetice. Noi 
cre dem că înaintea Cuvântului este Ideea-Gân dul-Acţiu nea. 
Logica Misticii Creştine este alta. „La început a fost Cu-
vântul... şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan, 1,1). Aici es-
te Temeiul. Ca Mistică pur Creştină Ideea nu este Con-
şti inţă, ci Produsul Conştiinţei şi fragment de Mişcare de 
Con ştiinţă. 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 Căde-
re Cu vinte Mentale-Energetice, Informaţii de Mişcare de 
Cu vintele Transcendentale de Conştiinţă-Suflet în Sine. 
Cu vântul-Mod de Limbaj de Conştiinţă în Conştiinţă nu 
are nevoie de Idei şi Gând, Conştiinţa fiind Vedere totală. 
Ideea este ceva în Afara Conştiinţei şi pe Arhetipul Unui 
Mod-Cuvânt de Conştiinţă. Cuvintele de Conştiinţă sunt 
Arhetipurile Ideilor ce Ies apoi din Conştiinţă. Ideile sunt 
Har-Energii- Strălucire de Cuvinte-Moduri de Limbaj de 
Conştiinţă în Conştiinţă. Mistica Isihastă Descoperă toc-
mai Mistica Limbajului pur de Cuvinte de Conştiinţă, 
deo sebit de Limbajul Haric de Energii-Idei-Raţiuni-Pre-
lun giri de Mişcare de Limbaj de Conştiinţă în Sine. Noi 
Creaţia suntem Creaţi pe câte Un Arhetip-Cuvânt de Lo-
gos Dumnezeiesc, care este Supra-Eul-Scânteia de Lim baj 
Dumnezeiesc care Creează şi totodată se Întru pează în Fi-
inţa noastră de Creaţie (vezi „Nevoinţele Isihaste” şi „Re‑
pere Mistice în Isihasm”).
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„Noi suntem Un Glas al Cuvântului Tău
Ce Creează o Anume Fiinţă care să Întrupeze Acest 

Glas Dumnezeiesc,
Ce se face şi o Cântare de Creaţie.
Scânteia care stă ca Arhetip Fiinţei mele de Creaţie
Este Această Rostire a Cuvântului Tău,
În care eu mă Regăsesc şi totodată Te Întâlnesc pe Tine”.

Noi Creaţia nu suntem Fiinţă de Dumnezeu în Scântei 
de Suflete de Creaţie, ci suntem Cuvinte de Limbaj Dum-
ne zeiesc ca Arhetipuri-Scântei Întrupate în Fiinţe- Suflete 
Crea te obiectiv de Dumnezeu, ca Chip de Limbaj Dum-
ne zeiesc. Chipul de Dumnezeu din Creaţie este Chipul de 
Lim baj de Dumnezeu, Limbajul Chip fiind Înrudirea Noas-
tră adevărată cu Dumnezeu, prin care putem Dia lo ga-Vorbi 
real şi Personal cu Dumnezeu Creatorul. Noi nu suntem 
Fiinţă de Dumnezeu Răspândită în Creaţii, ci Limbaj de 
Dumnezeu Transpus-Tradus Creativ totodată în Fiinţa Sub-
stanţială Creată real şi obiectiv. 

Subconştientul este Negativizarea Limbajului de Crea-
ţie, ca Anti-Limbaj totodată de Limbaj Duşmănos fa ţă de 
Dumnezeu. Dumnezeu prin Creaţie Îşi Revarsă Limbajul 
Său Dumnezeiesc în Traducere de Limbaj de Creaţie. Că de-
rea din Rai Inversează Acest Limbaj Arhetipal, care de vi ne 
Subconştientul nostru.

B. Sacro‑Terapie

Zilnic încearcă o Rememorare de Limbaj Arhetipal 
Dum nezeiesc, ca Purificare a Subconştientului de Lim ba jul 
Negativ Anti-Arhetipal. În Adâncul Fiinţei tale este Un Glas 
al Lui Dumnezeu Însuşi care te-a Creat şi prin ca re eşti Viu. 
Acest Glas de Viu Dumnezeiesc este Su por tul şi fundamen-
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tul Sănătăţii tale. Încearcă să Redes co peri Acest Glas Dinco-
lo de toate Glasurile de Creaţie. Stri gă zilnic din Adâncul Fi-
inţei tale Numele Lui Hristos Dum nezeu în care este Acest 
Glas-Cuvânt încă din Veşnicie.

„Doamne Iisuse, Tu Cel din Adâncul Adâncurilor Fi in-
ţei mele, Redă-mi Cuvântul-Rostirea Ta de la Crearea mea, 
ca să pot Vorbi iarăşi cu Tine. Conştiinţă Conştiinţei Mele 
este acest Cuvânt-Rostire ce Dialoghează totodată cu Tine. 
În Acest Glas-Rostire eu mă voi Reîntâlni cu Ti ne Faţă către 
Faţă, şi Doamne, cine va spune Bucuria aces tei Vederi... Da-
că eu voi Rememora Cu vân tul-Rostirea de Tai nă din Mine, 
tot Limbajul Negativ al Sub conştien tu lui-Bolii şi al Morţii 
se va Topi ca În tu ne ri cul de Lumină. Dincolo de Inimă este 
Sufletul meu în care este Cuvântul- Rostirea Ta. Iisuseeee..... 
Iisuuuuuuseeeeeee.

19

A. Limbajul Negativ al Subconştientului

Noi toţi suntem Un Cuvânt de Logos Hristic în Dialog 
reciproc cu o Fiinţă de Creaţie. Doar în Acest Dialog Fi inţa 
mea Creată este Un Viu Perfect. Prin Ieşirea din acest Dia-
log, Perfecţiunea de Creaţie cade în Imperfecţiune. Dum-
nezeu fiind Perfecţiunea în Sine, tot ce este Im per fec ţiune 
este Anti-Dumnezeu. Noi Creaţia nu suntem În suşi Limba-
jul Lui Dumnezeu cum zic Panteiştii, ci în sens Creştin sun-
tem Transpunere-Traducere în Mod Crea tiv a Limbajului 
Arhetipal Dumnezeiesc care este Din colo şi înaintea Cre-
aţiei. Dumnezeu Creştin ca Treime în Sine şi în afară de Si-
ne are Real Un Limbaj pur Dum ne zeiesc şi Acest Limbaj se 
Face Creatorul Limbajului de Crea ţie. De aceea Evanghe-
lia zice că prin Cuvânt-Lim ba jul toate s-au Făcut. De ace-
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ea şi Creaţia este în Esenţă Lim baj capabil de Vorbire-Di-
alog cu Dumnezeu. Noi sun tem Opera Limbajului-Vorbi-
rii Lui Dumnezeu, nu sun tem Însuşi Limbajul Dumnezeirii. 
De aici Con fi gu ra ţia Fiinţei noastre Sufleteşti ca Eu-Con-
ştiinţă, Duh-Me mo rie pură de Conştiinţă, Spirit-Limbaj de 
Conştiinţă. Su fletul nostru este Această Monadă Triadică în 
Sine, Chip de Treime în Corespondenţă cu Treimea Dum-
ne ze ias că, 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-Lim-

baj.
Ce face Căderea din Rai? Desparte Eul de Suflet de Su-

pra-Eul Dumnezeiesc. Supra-Eul Lipsind, Apare Go lul-In-
conştientul alături de Conştientul nostru de Suflet. Ia tă 
cum apare în Conştiinţa noastră şi Zona Incon şti en ţei, ca 
un Adaos al Căderii în Imperfecţiune. Sub con şti en tul apoi 
se Configurează în Golul Inconştientului nostru.

Supra-Eul este Arhetipul Eului Nostru, Înlăturarea Sa 
se face Anti-Arhetipul Eului nostru. Aşa apare An ti-Lim-
ba jul Subconştientului, în Golul Inconştientului -Despăr ţi-
rii de Arhetipul Dumnezeiesc. Cât timp se Rămâne în Ar-
he tipul Dumnezeiesc ca Supra-Eu, ca Supra-Conştiinţă, 
Conştiinţa noastră nu poate cădea în Imperfecţiune. Omo-
rârea Supra-Conştiinţei din Conştiinţa noastră aduce dra-
ma Inconştientului-Imperfecţiunii. Supra-Eul, Su pra-Con-
ştiinţa este Iubirea Lui Dumnezeu Cea Creatoare de Crea-
ţie şi Eul-Conştiinţa noastră de Creaţie este Tot Iubire faţă 
de Creator. Căderea începe astfel cu Omorârea Iubirii fa-
ţă de Creator, cu Omorârea Supra-Conştiinţei noastre Fi-
inţiale. Limbajul Fiinţial cu toate Arhetipurile sale Perfec-
te (Vezi Triadele din „Memoriile unui Isihast”, cap. 8) trec 
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într-un Limbaj Anti-Arhetipal Imperfect, care se fa ce ast-
fel Limbajul Subconştientului. Iubirea se face Ură-Ucidere, 
Viul se face Moarte, Conştiinţa se face In con ştienţă, Enti-
tatea se face Fărâmiţare etc. Aşa Sub con şti entul este Lim-
bajul Anormal după Căderea din Rai. Dia volul inventează 
însă întâi acest Subconştient Oribil. Şti inţa noastră confun-
dă Inconştientul cu un fel de Su pra- Conştiinţă Ancestra-
lă, zis Inconştientul Ancestral, sau Co lectiv… Aici Ştiin-
ţa Intuieşte totuşi un Adevăr, dar amestecat şi eronat... In-
conştientul a Apărut În Golul Su pra-Conştientului nostru. 
Acest Supra-Conştient de fapt nu este Distrus, căci nu se 
poate Distruge fiind Dum ne ze iesc în Sine, dar este Acope-
rit. Acest Supra-Conştient este Chipul de Dumnezeu din 
Sufletul nostru. Acest Su pra-Con ştient aparent Anihilat 
se Evidenţiază deseori, Stră  punge Masca Inconştientului şi 
aşa noi avem po si bi li ta tea depăşirii Inconştientului. În Go-
lul Inconştientului este de fapt Supra-Conştientul Deplin 
cu toate Arhe ti pu ri le Supra-Conştiinţei. Aici îşi au obârşia 
Misticile Me di ta ti ve-Contemplative, ca Adâncirea într-un 
Aparent Gol şi In conştient, care Descoperă însă Deplinul 
unui Trans cen dent Dincolo de toate Celelalte aparenţe. La 
fel şi Psi ho lo gia tot aici găseşte Răspunsurile Paranormale 
în Acest Din colo de Conştiinţă peste Subconştient. Aici es-
te Lupta din tre Arhetipul de Dumnezeu şi Arhetipul Dia-
volesc din adâncul Conştiinţei noastre. Inconştienţa Că-
derii vrea tot mai mult să Acopere Supra-Conştiinţa Divi-
nă, vrea să Aca pareze o Zonă cât mai mare de Conştiinţă a 
noastră pro prie, ca să Negativizeze toată Conştiinţa noas-
tră, să o facă un Subconştient total, un Conştient Orb ce 
nu se Ve de pe Sine, ci se Ascunde în Sine. De aici Specificul 
Mis ti cii Isihaste Creştine, ca Mistică de Supra-Conştiinţă, 
nu de Subconştient, Mistică de Vedere-Lumină Dialogală, 



TAINA VINDECăRII. MEDICINA ISIHASTă 113

nu de Ascunzişuri Interioare Absorbante. Mistica Isihastă ca 
Chip de Rai nu este o Mistică Contemplativă, cum se zi ce 
de obicei, ci este o Mistică de Limbaj Dialogal Ac tiv, de Îm-
părtăşire-Odihnă-Transfigurare în Mişcarea Dum nezeiască 
a Sfântului Duh. În Dumnezeire Sfântul Duh este Acti-
vul-Mişcarea Veşnică ce niciodată nu se Opreş te din Mişca-
re Transcendentală, dar se Odihneşte în Ta tăl Dumnezeu şi 
intră în Repaus în Fiul Dumnezeu. Toa tă Taina Isihasmului 
este în Mişcarea şi Lumina în Ce lălalt, în Di alog cu Celălalt, 
nu în Monolog Ascuns de Zo ne Subterane… Forma în Me-
tafizica pur Creştină este Esenţa Interiorului. Exteriorul în 
Isihasm este Vedere la Fa ţă, de aceea Exteriorul Mistic este 
Egalul Interiorului Mis tic. Mistica Isihastă este Mistica Ex-
teriorului Trans cen dental. Pare ceva de nemaiauzit. Este o 
Mistică a Ex te riorului tot aşa de Mistică, adâncă, cum este 
şi cea de In terior. Isihasmul Descoperă Mistica For mei-Per-
soa nei-Ve derii la Faţă-Dialogului-Transfigurării, fără Absor-
bi rea Monologală a Unui Interior Total şi anihilator al Ex-
teriorului. Cine nu Înţelege Mistica Egalităţii Ex terio ru lui 
cu Interiorul, nu va pricepe niciodată ce este în Sine Mis tica 
Isihastă. Supra-Eul, Supra-Conştiinţa nu este Inte riorul, ci 
tocmai Exteriorul, Supra-Forma, Supra -Cau za. S-a văzut că 
în Viziunea Metafizicii pur Creştine Întâi este Supra-Cauza, 
Supra-Forma, Dumnezeu Tatăl, apoi din Aceasta Purcede 
Forma-Cauză şi totodată în Egalitate tot din Supra-Formă, 
Supra-Cauză, se Naşte Conţinutul, Fi ul Dumnezeu. Sfân-
tul Duh este Forma geamănă cu Con ţinutul Fiul. Conţinu-
tul şi Forma nu se nasc Unul din Al tul, ci se Nasc Egal din 
Arhetipul Supra-Formei Tatăl. Du pa Cădere, dându-se la o 
parte tocmai Supra-Forma, Su pra-Eul, pierdem Logica ade-
vărată şi facem Po lari za rea dintre Formă şi Conţinut, Rapor-
tarea Duală, ruperea Ra portării Trinitare cea adevărată. Să 
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Înţelegem bine aceste probleme adânci, ca să putem descifra 
Com pli ca ţi i le Realităţii noastre după Căderea din Rai. Lim-
bajul nos tru Spontan şi Liber devine un Limbaj de Suflet 
şi de Ener gii într-o Logică Anormală-Distructivă. Restabi-
lirea Crea ţiei este în fond Restabilirea Limbajului Adevărat 
al Crea ţiei Căzute.

Medicina Isihastă încearcă tocmai descifrarea Lim ba ju lui 
Adevărat, prin care să putem face o Sacro-Terapie a Bo lilor 
noastre. Noi am Adăugat Limbajului nostru de Su flet şi de 
Corp energii un Anti-Limbaj care ne distruge până la Moar-
te. Cum să lăsăm acest Duşman călău în noi?… Supra-Con-
ştiinţa din Conştiinţa noastră este mai ma re ca zisa Liber-
tate-Alegere. Noi am Ales în locul Su pra-Conştiinţei toc-
mai Inconştienţa în care ne credem Li beri să facem Uciderea 
Limbajului pur de Conştiinţă, Cre ând noi înşine Anti-Lim-
bajul, Subconştientul. Aici se îm potmolesc Filosofii. Liber-
tatea este greşit înţeleasă ca Ale gere, că în Perfecţiune nu este 
Alegere, Perfecţiunea fiind Absolută. Perfecţiunea are Lim-
baj Perfect în Sine în Li bertate nesfârşită de Mişcare Perfec-
tă, de Moduri Mul ti ple de Perfecţiuni. Alegerea este înlo-
cuirea Supra-Con şti inţei cu Anti-Conştiinţa. Ca să Alegi 
Imperfecţiunea are loc întâi o Ucidere de Perfecţiune, că Im-
perfecţiunea nu Există decât pe Cadavrul Perfecţiunii. Aici 
este Drama Zi sei Alegeri Libere. Libertatea este să fii Liber 
în Ne sfârşitul Perfecţiunii. Alegerea este o Anti-Conştiin-
ţă care Omoară întâi Supra-Conştiinţa, ca să poată deveni 
Li ber ta tea Negativă, Libertatea Imperfectă. Libertatea din-
tre Bine şi Rău este Libertatea Imperfectă şi Incompletă, că 
are Alternativă. În Logica în Sine, ceea ce este în jumătăţi de 
măsură nu mai este Libertate Completă. Aşa Libertatea este 
în Fond Supra-Conştiinţă, nu Alegere între Alterna tive. În 
Perfecţiune nu există Alternative, ci Moduri Egale şi Necon-
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trare de nesfârşită transpunere tot ca Perfecţiune. Omorârea 
Supra-Conştiinţei ne aduce nouă Anti-Con şti in  ţa şi Logica 
Alegerii Contrare. Noi ne-am obişnuit să cre dem Întoarce-
rea la Perfecţiune tot o Alegere contrară, ca o Alegere de Per-
fecţiune în Raport cu Imperfec ţiu nea... Este greşit spus Ale-
gere, că în fond e Revenirea la Su pra-Conştiinţa mai mare 
decât Alegerea. Doar cel ce Re  vine la Supra-Conştiinţă poa-
te face Alegerea Per fec ţiu nii. Ca realitate în Noi nu există 
Inconştient real şi nici Sub conştient de Sine, ci acestea sunt 
Adaosuri ale Căderii din Perfecţiunea Esenţială a noastră. 
Aşa noi avem Să nă ta tea-Perfecţiunea ca Esenţă, dar ca Su-
pra-Conştiinţă, alt fel cădem în Alegerea dramatică a Incon-
ştientului şi Sub con ştientului pline de toate fiarele sălbatice 
ce se de vo rea ză reciproc. În noi înşine creăm Jungla Morţii. 
Dum ne zeu ne Creează ca Suflet cu Supra-Conştiinţa Capa-
bilă de Stăpânire a Inconştienţei şi Subconştientului nostru, 
dar trebuie să Activăm real cu Această Supra-Conştiinţă. 
Noi Venim în Lume cu Supra-Conştiinţa Mântuirii Pă rin-
ţi lor Noştri şi ne facem Reali Mântuitori dacă ne Men ţi nem 
în Supra-Conştiinţa esenţială Fiinţei noastre. Noi Me rităm 
să Trăim doar dacă avem Acest Destin de Su pra-Conştiinţă 
a Mântuirii şi Însănătoşirii de Creaţie ge ne rală şi în Între-
pătrundere Universală. La naştere Su fle tul nostru cu destin 
Hristic-Mesi anic se Întrupează în Lim bajul de Subconştient 
Adamic, Moştenire de Părinţi de Creaţie, ca Supra-Conşti-
inţă a Unei Vieţi Veşnice şi Să nă toase. Noi Suntem Lim baj 
de Supra-Conştiinţă Dum ne zeiască Întrupat în Conştiinţă 
Proprie cu Menire- Destin de Reînviere a Supra-Conştiin-
ţei Acoperite de Păcatele Anti-Limbajele Căderii, de Sub-
conştientul Căderii. Noi avem Menirea să Supra-Conştien-
tizăm Sub conştientul Că derii. Aceasta este Menirea în Sfân-
tul Duh şi în Ha rul Hristic. 
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B. Sacro‑Terapie

Să începem Prefacerea Subconştientului nostru, prin Re-
memorarea Limbajului Sfânt şi Perfect. În volumul „Memo‑
riile unui Isihast” noi am încercat o Gramatică a Limbajului 
(cap. 8). Adevărata Conştiinţă este Iubirea, ade vărata Me-
morie este Dragostea şi adevăratul Limbaj este Dăruirea. 
Trece tot Subconştientul tău prin Focul aces tor Probe, ca să 
te Purifici de Ură, Duşmănie şi Ego ism, de Ţinerea de Min-
te a Răului, de Simţurile Păcătoase şi de Funcţiile Organi-
ce anormale. Să nu ne mai jucăm cu Me moriile noastre, ne 
Mint şi ne Ucid. Orice Memorie Rea este un Microb şi Vi-
rus de amară Boală. Memoriile de Subconştient scoate-le la 
Lumină şi se vor topi ca cea ra. Nu glumi cu Fantomele din 
Conştiinţa de Suflet, cu În chipuirile Demonice. Nu mai ad-
mite Închipuirea Rea, că se face Duh Rău care te va poseda. 
Biata noastră Con şti inţă este Chinuită de Închipuirile De-
monice. Zilnic ia ho tărârea să nu mai admiţi Închipuirile în 
Conştiinţa ta. Nu vă jucaţi „de-a Moartea” că veţi Muri cu 
adevărat. În Min te nu admite gânduri Rele şi alungă Sim-
ţurile Păcă toa se, căci se fac Memorii Energetice Ucigătoare. 
Nu lăsa aceşti Microbi să te Infecteze. Muzica Agitată-Bâţâ-
ită este cea mai mare Otravă pentru Simţurile noastre. Me-
mo ria Minţii este Gândul, iar Memoria Simţirii este Su fle-
tul şi Memoria Organelor este Pipăitul. Nu admite Vi bra ţii 
Rele în Simţire şi nici Pipăiri-Apropieri de Or ga ne le care ne 
Îmbolnăvesc apoi. Este un desfrâu cu Mintea, un desfrâu cu 
Simţirea şi un desfrâu cu Organele. Des frâ ul este Momea-
la Căderii noastre în Boală şi Moarte. Po mul Desfrâului es-
te 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”.
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Suferinţele noastre sunt Licăriri de Supraconştiinţă de 
Su flet care Strigă: „Mă Ucideţi”. Nu te Înfricoşa până la dez-
nădejde în Suferinţe, că noi avem Puteri să Ieşim din ele, dar 
să Vrem aceasta. Păcatele noastre şi cele Moş te ni te de la Pă-
rinţi sunt tot Subconştientul nostru. Prin Su pra conştiinţa de 
Dumnezeu şi Suflet le putem Şterge. Noi ne Naştem cu Me-
nirea de a Şterge Aceste Păcate, ca Des tin Mesianic -Hristic. 
Fiecare dintre noi este Un Ase mă nă tor de Hristos. Cine Fu-
ge de Menirea Hristică nu Merită să Trăiască Învierea Veşni-
că, ci Iadul Veşnic. Nu te Spe ria de Crucea Suferinţei, Poar-
tă-o cu Demnitate căci ai toa te Puterile să o Duci până la 
Înviere- Sănătatea Veş ni că. Cine Refuză Viaţa Veşnică meri-
tă cu adevărat Iadul Veş nic. Viaţa este Alegerea Binelui şi 
Sănătăţii, iar Iadul este Alegerea Păcatului şi Bolii şi Morţii 
în Întunericul Su ferinţei Veşnice. Să ştiţi că nu este Poveste 
Iadul Veş nic. Iadul este pentru toţi care Refuză Sănătatea şi 
Binele. In tră în Sănătate şi Bine şi doar aşa vei scăpa de Iad. 
Moartea este o Realitate incontestabilă, chiar dacă o ne găm 
şi Iadul este Împărăţia Morţii celor ce nu Vor Să nă ta tea şi Bi-
nele. Nu vă jucaţi cu Indiferenţa faţă de Viaţa Veş nică. Noi 
vrem o Moarte Veşnică pentru că ne simţim Vi novaţi că nu 
Merităm Viaţa Veşnică. Nu, Viaţa este Esen ţa noastră.

20

A. Configuraţia Generală

După ce aţi trecut cu atenţie prin Relatarea noastră de spre 
Isihasm, acum pu teţi să aveţi o privire Integrală asu pra Reali-
tăţii, în Viziunea noastră. O redăm Schematic, ca să uşurăm 
Înţelegerea celor Trei Sisteme de Boli ale Me di cinii Isihaste.

Toţi ne întreabă pe ce bază facem noi „Aceste Afir ma-
ţii”... Noi nu facem Invenţii teosofice, cum ne acuză unii, ci 
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pornim de la constatările obiective ale Experienţelor Du-
hovniceşti deja Consemnate de către Sfinţii Părinţi în Scri-
erile lor. Sfântul Nicodim Aghioritul este cel mai eloc vent 
prin scrierile sale celebre „Războiul Nevăzut” şi „Pa za celor 
Cinci Simţiri”. Şi în Filocalie se vorbeşte de spre o „Ştiinţă 
a Sufletului” şi o „Artă Duhovnicească” îm potriva Păcatu-
lui-Bolii. Pe aceste temeiuri încercăm şi noi o „Medicină In-
tegrală” de Suflet şi de Corp, ca Lu cra re de Însănătoşire a 
Întregii noastre Realităţi. S-a văzut că în Viziunea Creştină 
Cunoaşterea şi Ştiinţa sunt Des co pe riri ale Tainei, fără De-
sacralizare ci din contră ca „Ritual de Cântare a Tainei”. Şti-
inţa în Sens Creştin este „Ritua lul de Descoperire a Tainei” 
Dincolo de Materia-Corp. Le gile Fizico-Chimice sunt Ri-
tualul Haric din Materie, Ri tualul Raţiunilor Divine Crea-
toare. Cunoaşterea în Vi ziu nea pur Creştină este „Ritualul 
de Cântare şi Laudă a Tai nei Dumnezeieşti” ce se Descoperă 
în Creaţie. Aşa Şti inţa şi Cunoaşterea nu mai sunt o Desa-
cralizare a Tai nei, ci o „Cântare-Slujbă Rituală a Tainei Li-
turghiei Dum ne zeieşti, ca Împărtăşire din Taina Dumneze-
iască”. Aşa noi considerăm că şi Ştiinţa Laică are în sine Des-
co pe riri de Taină, care trebuie apoi Sacralizate în „Ri tua lul 
Liturghiei Tainei în Sine”. Aşa nu vă speriaţi că noi Îm pletim 
Ştiinţa cu Religia, pentru că Ştiinţa şi Religia nu sunt Duş-
mane, ci sunt Înrudite şi Coexistente, Căderea din Rai a Pă-
catului producând Contrarierea şi Ura... Re li gia este Taina 
în Sine şi Ştiinţa-Cunoaşterea este „Ri tua lul-Cântarea Des-
coperirii Tainei”. Un Creştin vede în Şti in ţă Taina Lui Dum-
nezeu Descoperită în Lume, ca Îm păr tă şire de Taină pentru 
o şi mai mare „Bucurie a Tainei Ne sfârşite”. După Căderea 
din Rai Religia s-a despărţit de Cunoaştere-Ştiinţă, Păcatul 
încercând o Ştiinţă Ruptă de Religie. Acum trebuie o Des-
cifrare a Ştiinţei Căzute pen tru Reîntoarcerea la Taina Re-
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ligiei fără de care nu este po sibilă Însănătoşirea. Aşa Religia 
Trebuie să întreprindă „Con vorbiri cu Ştiinţa” ca să Redea 
Ştiinţei Taina Pier du tă. Religia nu trebuie să Omoare Ştiin-
ţa, iar Ştiinţa nu tre bu ie să Ucidă Religia, ci ele au nevoie să 
se Întâlnească, să se Sfătuiască, să se Regăsească, să se Redes-
copere Una din Alta. Aceasta Urmărim noi în Medicina Isi-
hastă. Noi nu facem teosofie Amestec de Religie cu Ştiinţă, 
ci „Con vor bire” dintre Taină-Religie şi Descoperire-Ştiinţă 
chiar da că este Laică. Sfinţii nu au fost împotriva Ştiinţei, ci 
îm potriva Unei Ştiinţe Duşmănoase şi Rupte de Taina Sa-
crului. O Ştiinţă ca „Ritual -Cântare de Taină” este o Ade-
vă rată Ştiinţă Coexistentă cu Religia şi în raport de Trans fi-
gurare Reciprocă. Noi încercăm o „Identificare a Ştiinţei” în 
Religie, a Corpului în Suflet, a Creaţiei în Dumnezeu. Cre-
aţia are în Sine Chipul Lui Dumnezeu şi aşa din Creaţie noi 
putem real să Descoperim pe Dumnezeu. Aşa din Desco-
peririle Ştiinţei putem Descoperi „Urmele Lui Dumnezeu”, 
„Taina dincolo de Ştiinţă”. Aşa vă rugăm să nu ne confun-
daţi cu Sistemele Teosofice, de Amestec Ocult dintre Taină 
şi Ştiinţă. Noi facem Mistică pură ne ames tecată cu Ştiinţa 
care rămâne astfel şi ea tot pură. Noi facem Descifrări şi Co-
respondenţe dintre Taină şi Şti inţă, dar ne ferim pe cât posi-
bil de Amestecuri de for ma toare şi falsificatoare atât ale Tai-
nei cât şi ale Ştiinţei.

Concretizăm astfel schematic Configuraţia generală a 
Exis tenţei, care este: Dumnezeu şi Creaţie.

Dumnezeu este:
– Fiinţă Substanţială Dumnezeiască în Trei Persoane 

Abs olute
– Har, Energiile Necreate, Strălucirea energetică a Dum-

nezeirii
Creaţia este:
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– Suflet Creat Corespondenţă de Chip-Fiinţă, Chip al 
Lui Dumnezeu

– Corp Creat, Corespondenţa Harului şi totodată a Su-
fle tului Creat

Sufletul este:
– Supra-Conştiinţă, Supra-Eu, Scânteie de Logos, Un 

Anu me Cuvânt Arhetip
– Suflet ca Triadă Proprie, Eu Personal
– Subconştient ca Adaus după Cădere, Subconştient de 

Su flet
Sufletul Creat Triadic în Sine este:
– Chip – Conştiinţă – Eu Personal – Supraforma, Su pra-

cauza Creată – Putere
– Faţă – Duh – Memorie-Mişcare – Forma Spirituală – 

Sen timentul Sufletesc.
– Asemănare – Spirit – Limbaj – Conţinutul Spiritual – 

Mo durile de Conştiinţă.
Subconştientul de Suflet apoi ca Inversare-Nega ti vi za re a 

Limbajului de Suflet. 
Corpul este: 
– Supra-Energie Harică, Scânteia Raţională Divină Crea-

toare de Corp.
Triada de Corp în Corespondenţă cu Triada de Suflet:
– Egoul Mental – Energia Informatică – Indivi dua li ta tea 

– Voinţa energetică 
– Forma energetică – Energia Vibratorie – Simţirea in-

di viduală.
– Manifestarea – Energia Acumulativă-Organică – Or-

ga nele fizice, Concretul Corpului.
Apoi după Cădere Adaosul Subconştient de Corp-Ener gii 

ca Inversare- Negativizare de Limbaj Infor ma tiv Energetic.
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Mai concret, noi avem de fapt Trei Psihicuri: Su pra-
conştient, Supra-Eu de Cuvânt, Logos, ca Psihic Arhetip 
Creator, Glasul Lui Dumnezeu din Suflet, apoi Eul-Con şti-
inţă de Suflet ca Eu Personal Fiinţial, Psihicul în Sine, Su-
fletul propriu -zis, şi apoi Mentalul Energetic, Psihicul ener-
getic împletit cu Raţiunile Harice Divine.

Dar menţionăm încă o dată, atât ca Suflet cât şi ca 
Trup-Corp, noi suntem O Unitate în Acest Complex de 
Des chideri deodată neamestecat, nu suntem Părţi dis pa ra-
te şi adăugate Evolutiv succesiv. Sufletul este Unul în Trei 
Deschideri de Sine şi Corpul este Unul în Trei Des chi deri 
Energetice de Corp. Şi ca Unitate Integrală noi Avem Psi-
hicul Împletire de Suflet şi Corp, zisul Psihic Psi hologic, de 
Trup-Creier. Mare atenţie aici.

Unitatea Suflet şi Corp este Trupul Psihologic-Nervos. 
Psihologicul nostru în Viziunea Misticii pur Creştine este 
Tot odată Suflet Împletit cu Energii Corp, este Psihic pur 
de Conştiinţă Împletit cu Psihic Mental de Corp, în Uni-
ta te-Întrepătrundere neamestecată însă. În „Iscusinţa Trăi‑
rii Isi haste” 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 Între pă trun-
dere. Noi după Căderea din Rai Orbim cu Psihicul pur de 
Suflet şi nu mai avem Legătura Conştientă cu Su pra-Eul 
Dumnezeiesc din Adâncul Fiinţei noastre, ră mâ nând doar 
cu un Mental de Corp mai concret. Dar ca Rea li tate, Su-
pra-Eul şi Eul de Suflet încă sunt, altfel am Muri, dar Aces-
tea sunt în Umbră şi în dosul Mentalului nos tru de Energii 
Corp. De aceea Ştiinţa zice că nu Vede Su fletul, considerând 
Psihicul însuşi Mentalul de Trup, Psi hologicul de Creier. 
Misticii mai vorbesc de Niveluri Su pra-Creier, sau de Lim-
bajul de Suflet care apoi se Con figurează şi ca prelungire în 
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Limbaj de Creier. Noi dăm aici toate datele, să putem Vedea 
prin părţi pe ambele.

În Psihicul nostru de Creier sunt totodată Conştiinţa pu-
ră de Suflet şi Mentalul energetic fără Amestecare, dar în în-
trepătrundere şi Unitate. Aşa Misticii prin Creier pot deo-
sebi Stările pur Sufleteşti de stările pur Mentale. Noi ne-am 
obişnuit să credem Stările de Suflet doar stările Men tale abs-
tracte şi Morale. Să fim foarte atenţi aici. Noi în Volume-
le anterioare am încercat tocmai o Deose bi re-Des cifrare a 
Confuziilor care se fac între Conştiinţa de Suflet şi Mentalul 
nostru de Corp. Conştiinţa de Suflet este Dincolo de Men-
tal, este Duh şi Fiinţă mai presus de Ope  raţiile Intelectuale. 
Sufletul are Mişcări prin Duh di rect, prin Conştiinţă Fiinţi-
ală pur Spirituală mai presus de Gânduri şi Raţiuni. Conşti-
inţa pură de Suflet este însăşi Con ştiinţa deodată toate Raţi-
unile. Conştiinţa nu are ne vo ie de Raţiuni să fie Conştiinţă, 
ea este în Esenţă Con şti in  ţă, cu Mo duri diferite de Conşti-
inţă tot ca totală Con şti in ţă. Cu vin tele Limbajului pur de 
Conştiinţă nu sunt Gân duri-Idei ci sunt Cuvinte Conştiinţă 
mai presus de toate Ideile şi Gân durile. Vă rugăm însuşiţi-vă 
şi această Logi că a noastră dacă vreţi să înţelegeţi şi această 
Vizi une pe care încercăm să v-o prezentăm. Altfel nu ne pu-
teţi ur mă ri sau ne răs tăl mă ciţi, înţelegând eronat şi con fuz. 
Nu in traţi cu Logica dumneavoastră în această Rela tare, în-
cer caţi să vedeţi şi prin Logica noastră şi apoi pu teţi face o 
Discernere între fe lul nostru de Logică şi al dumneavoastră.

B. Sacro‑Terapie

Caută o Reidentificare a propriei realităţi. Tu eşti Un Su-
pra-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 în-
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tre acestea. Fără Supra-Eul Divin eşti Des părţit de Dumne-
zeu, fără Eul pur de Suflet eşti des părţit de propriul Suflet 
şi aşa ai rămas doar un Inferior Ego Mental într-un Corp 
Egoist şi Păcătos-Bolnav. Boala este Lipsa şi duşmănia dintre 
Aceste „Euri” din tine. Re sta bileşte Prietenia şi Convorbirea 
din Tine şi vei ve dea ce schimbare în bine se va face.

Se începe de la Recâştigarea Supra-Eului Dumneze iesc 
din noi, a Conştiinţei din Adâncul Conştiinţei noas tre. 
Dumnezeu este Conştiinţa Conştiinţei noastre. Fără o Re-
întâlnire cu Dumnezeu nu este posibilă o Reînviere a Con-
ştiinţei noastre. Prin Reîntâlnirea cu Dumnezeu ne Re găsim 
şi Sufletul nostru Uitat. Prin Reîntâlnirea cu Dum nezeu pu-
tem să ne Ridicăm deasupra Egoului nostru Mental strâmt 
şi Păcătos şi aşa ajungem încet-încet la o Con ştiinţă de Su-
flet care va începe să se Trezească la Iu bi rea de Dumnezeu, 
la Conştiinţa de Bine şi Sănătate. În cearcă unii o Morală fă-
ră Dumnezeu, doar printr-o Sti mu la re de Valori proprii, dar 
aceasta este un Surogat, o arti fi cialitate fără rezultate obiec-
tive, doar o Iluzie de sine. Zil nic încearcă o Reîntâlnire cu 
Dumnezeu prin Re amin ti rea de Supra-Eul din Adâncul Fi-
inţei tale. Să ştii că în adân cul Fiinţei ai Un Glas de Dum-
nezeu, O Rostire de Dum nezeu Însuşi care Mereu se Aude 
doar că tu nu o mai Auzi ca un surd păcătos. Stai câteva mi-
nute în Linişte şi As cultă în dreptul Inimii, dar dincolo de 
Inimă, Acest Glas-Rostire. La început nu auzi nimic dar cu 
timpul vei în cepe să percepi Un Glas care parcă te Luminea-
ză, 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 
Lo gos-Hristos. Aşa prin Numele Lui Iisus Hristos Redes-
co perim tocmai Originea Glasului Dumnezeiesc din Noi. 
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Strigă din Adâncul Fiinţei tale: Iisuse, Iisuseeeeeee. Iisu se‑
eeee... şi Ascultă apoi şi iar Strigă şi iar Ascultă, până vei Auzi 
real Acel Glas Dumnezeiesc. Misticii Isihaşti spun că Auzi-
rea Acestei Rostiri Hristice de Su pra-Eu îţi va da Iluminarea 
Creştină, ce este Transfigura rea (Mai amă nunţit în „Nevoin‑
ţele Isihaste”, ca mistică a Cu vân tului Hristic). Isihaştii vor-
besc despre o adevărată Terapie prin această Regăsire a Ros-
tirii Supra-Eului Dumnezeiesc din adâncul Fiinţei noastre, 
în primul rând ca Vindecare de Bolile de Conştiinţă cu ame-
liorări în Bo lile Psihice. În cercaţi şi nu vă va părea rău. Tera-
pia prin Regăsirea Glasului Transcendental este specifică Isi-
hasmului, care este o Mistică a Cuvântului Hristic, Mistica 
Rostirii Hris tice. Fii atent şi nu crea închipuiri de tot felul de 
Sunete, că aceasta te va împiedica să Auzi Adevăratul Glas 
Transcendental. Alungă toate Sunetele posibile, refuză-le ca 
pe piedici şi înşelări, caută Rostirea Dincolo de toate Sune-
tele posibile. Făcând aceste experi enţe vei ajunge să înţelegi 
ce este Adevărata Rostire Din colo de Rostirile de Creaţie. 
Rosteşte doar Numele Lui Iisus Hristos şi alungă toate Su-
netele cu Rostirea Nume lui Hristic şi aşa vei purifica din ti-
ne toate Rostirile Rele şi Păcătoase, până la Rostirea Pură pe 
care o vei Desco peri la un Anume Moment fericit... „Doam‑
ne Iisuse” spun Isihaştii că este ceva ca „O Moarte în Viaţă 
Veşnică”. Doamne, învred ni ceş te‑ne şi pe noi de Învierea Veş‑
nică prin Rostirea Ta din Adâncul Fiinţei noastre!

21

A. Împletirile Energetice din Corpul Nostru

Bolile Corpului nostru sunt boli de Energii proprii şi 
boli de Energii de Mediu care se întrepătrund cu Energiile 
proprii. De aceea este nevoie de o Privire Integrală a Com-
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plexului nostru energetic. Aşa să ne Reamintim ce este Cor-
pul nostru. Noi luăm datele descoperite de Ştiinţa medicală, 
dar şi de Experienţele Mistice care au intuit nişte adâncuri 
încă Tainice pentru Ştiinţă. Noi nu facem aici Ocultism, 
cum încearcă Teosofii, consemnăm doar date Mistice care 
sunt sau nu Ştiinţifice, dar Experimen tate. Vieţile Sfinţilor 
Isihaşti ne descoperă nouă Feno me ne Miraculoase, care pot 
fi apoi confirmate şi de către Şti inţă ca realităţi obiective. 
Noi suntem puşi în situaţia să Des cifrăm Unele Fenomene 
Paranormale, în Semnifi caţia Viziunii Creştine. Aceasta nu 
înseamnă tot un fel de Ocul tism cu nuanţă Creştină... Să nu 
ne jucăm atât de uşuratic cu tot felul de Suspiciuni confuze 
şi neînteme iate... Se spune despre o Stare Mistică a Unui Isi-
hast care îşi vede Sufletul ca pe ceva Dens-Greu ce nu seamă-
nă cu nimic din realitatea obişnuită, care trece peste graniţe-
le Cor pului şi se poate întinde apoi la Infinit, iar Corpul ca 
Obişnuit Corp în Interiorul Acestui Suflet Supradimensi-
onat. Este interesant că această Viziune nu seamănă cu Vizi-
unile Extatice obişnuite, în care Sufletul pare că se De taşează 
de Corp, ca o Dedublare şi Ieşire din Corp. Aici Sufletul nu 
Iese din Corp, ci Depăşeşte Corpul care rămâne în Interio-
rul Sufletului. Este o Viziune Asemă nătoare Stării de Rai în 
care Sufletul este Exteriorul Cor pului şi Corpul este Interio-
rul Sufletului. În Rai se zice că întâi se Vedea Sufletul ca Rea-
litate de bază şi mai Puter nică şi apoi se Vedea Corpul ca mai 
puţin Strălucitor ca Sufletul. Sufletul nu este Un Principiu 
Spiritual în Corpul nostru, ci este o Realitate Substanţială 
Fiinţială Concretă, mai Concretă decât Materia Corpului. 
Pe noi ne contrari ază afirmaţiile unor Sfinţi când zic că Văd 
Sufletul ca şi pe Corp, real şi obiectiv. Este cu adevărat aceas-
tă Vedere de Suflet ca Substanţă Fiinţială care nu seamănă 
cu Sub stanţa Materială dar este în Corespondenţă-Analo-
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gie. Mai mult, la Sfinţi se Deschid Ochii de Suflet care Văd 
cele Sufleteşti direct peste Ochii Trupeşti, fără ca Ochii Tru-
peşti să Vadă, dar datorită Vederii de Suflet ei văd toto da tă 
cu ambele Vederi. Un Sfânt nu Vede Sufletul cu niş te Ochi 
Paranormali de Corp, ci Vede cu Ochii de Su flet care Para-
normalizează Ochii de Corp şi dau Impresia că văd şi Ochii 
Corporali cele Dincolo de Corp. Aici Ocul tiş tii ar trebui să 
ia în vedere şi Stările Mistice pur Creş ti ne, care au un Speci-
fic deosebit şi le-ar putea da unele lă mu riri asupra Paranor-
malului şi fenomenelor zise Oculte. Corpul nu este Capabil 
de Paranormaluri Spiritu ale, ci doar Mentale, tot corporale. 
Aici Ştiinţa are şi ea drep ta tea ei. Sufletul când se Trezeşte îşi 
Exteriorizează Ade vă ra tul Paranormal care Paranormalizea-
ză Corpul şi dă Im pre sia că ar fi un Paranormal de Corp... 
Spiritiştii vorbesc de spre aşa zisele Materializări ale Spirite-
lor ca să se Vadă de către Ochii noştri Corporali... Este po-
sibil acest fapt, dar este posibil şi celălalt fapt de Comunica-
re directă cu Su fletul nostru care apoi Suprasensibilizează şi 
Corpul, în fond fiind de bază Paranormalul direct de Su flet, 
nu de Corp în sine. Sufletul-Spiritul poate Acţiona pe Ener-
gii, dar Energiile nu pot determina Sufletul direct, ci doar ca 
Informaţie de mişcare. Facem aceste Introduceri ca să se de-
osebească Paranormalurile Mistice în viziunea Creştină de 
Ocultismul magiei care vrea să Investească Materia cu Tai ne 
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 specu la-
ţii, până la o adevărată Magie Astrologică. Noi nu ne ames-
tecăm în aceste păreri, facem consemnări doar, pen tru în-
ţelegerea Metodelor de Terapie Medicală din Corpul nos-
tru. S-a vorbit, în „Nevoinţele Isihaste”, că în Corpul nostru 
sunt:
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– Energii Arhetipale Necreate Harice;
– Energii proprii care se Emană din Mişcările Sufle tu lui 

nostru;
– Energii de moştenire de la Părinţi, zisa energie Kar mi-

că-genetică;
– Energii de Mediu de Creaţie, energii îngereşti şi de Na-

tură;
Unele Mistici vorbesc despre o adevărată Fiziologie Mis-

tică a Corpului nostru. Noi nu ne complicăm cu acele pă-
reri 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 Miş-
cător al Sufletului, se Emană Energia Proprie a Cor pu lui 
nostru, după cum se emană Energia Harică din Fi in ţa Dum-
nezeiască. Şi Sufletul nostru Emană o Energie pro prie de Su-
flet, în mod Natural şi firesc. Aşa se Emană în dreptul Ini-
mii o Energie care apoi se Triplează: una ră mâ ne în Inimă 
şi Sânge ca energie Vitală, alta se Urcă în sus spre Cap-Cre-
ier ca energie Informatică-Nervoasă şi al ta Coboară în jos 
în Pântece ca energie Acumulativă în Or ganele Corpului. 
De fapt s-a văzut cum ia Naştere Fă tul în Pântecele Mamei 
(vezi capitolul „Cum ne Naş tem”), ca o Vibraţie ce se Tri-
plează, una în sus for mează Creierul cu sistemul nervos, alta 
ca Inimă cu Sânge şi în jos ca Organe fizice. Mai concret, din 
Energia care se Ema nă mai întâi în Inimă, Una urcă în sus 
prin Piept-Stern-Gât-Frunte-Creier, se prelungeşte pe Co-
loana Ver tebrală cu Nervi în toate Organele Corpului până 
în Pie le, de unde se întoarce înapoi prin Nervi, pe Coloa-
na Ver tebrală până în Creier şi din Creier înapoi spre Frun-
te-Gât-Piept-Inimă. Acesta este Circuitul Energiei In for ma -
tice. Energia Vitală se opreşte în Inimă şi trece în Sân ge şi 
prin acesta în tot Corpul de unde tot prin Sânge se Întoarce 
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în Inimă. Energia Acumulativă din dreptul Inimii coboară în 
jos spre Pântece, de la Inimă spre centrul Gas tric-Intestinal 
şi de aici în Organele interne. Apoi este în tre pătrunderea cu 
Energiile Cosmice, care intră în Corpul nostru prin Vârful 
Capului pe Coloana Vertebrală. Prin Cen trul Buricului se 
spune că Intră Energia Naturii, iar prin Frunte intră ener-
gia Mental-Intelectuală Informatică Ome nească. Circuitul 
normal al Energiilor s-a văzut că este de la Inimă ca Centru 
şi în Trei Deschideri, cu Reîn toar cerea tot în Inimă. După 
Căderea din Rai apar De ran ja mentele de Circuit care se fac 
un Adaus de Fire Pă că toasă în Corpul nostru. Energia Ner-
voasă din Cap co boa ră pe Coloana Vertebrală şi este Furată 
în mare de Cen trul Sex de la baza Coloanei, trecând mai pu-
ţin în ce le lal te Organe. De asemenea, Energia Cosmică este 
Fu rată tot de centrul Sex şi prea puţin lăsată să se depozite-
ze în Cre ier şi Nervii celorlalte Organe. Centrul Sex se face 
o Scur gere de Energie Nervoasă şi Cosmică până la Ina niţia 
Celorlalte Organe lipsite de aceste energii Informa tive, de 
unde Bolile de Dereglări Funcţionale prin afecta rea Infor-
ma tivului Nervos. De asemenea tot Centrul Sex Fură ener-
gia Acumulativă din Pântece şi energia Naturii şi a Hra nei 
Alimentare gastrice. Aşa în loc de Centrul In tegral al Inimii 
cu Centrul Cerebral şi Centrul Gastric se Am pli fi că Cen-
trul Sex care se face Centrul Orientărilor tuturor energiilor 
Corpului nostru. De aici Memoria Şar pe lui-Dia volului din 
Pomul Căderii din Rai se face Şar pele Ener getic din Centrul 
Ultimei Vertebre a Coloanei Verte bra le. Păcatul din Rai es-
te şi o Cădere Energetică, o Răs tur nare-Negativizare a Cir-
cuitului energetic din Cor pul nostru. Energiile Corpului îşi 
Răstoarnă Sensul nor mal de Oprire în Inimă şi de Reîntoar-
cere tot în Inimă atât a ener giei Nervoase din Creier cât şi 
a celei din Pântece. Se fac Centre Opuse de Opriri energe-
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tice, în special în Cen trul Sex. Datorită Opririi şi Scurge-
rilor Energetice prin Cen trul Sex, Energia din Cap-Creier 
nu se mai în toarce în Ini mă fiindcă aproape nu mai are ce să 
se în toarcă, de unde Uitarea Informaticului Pur de Inimă şi 
de Duh de Su flet care Emană de fapt Adevăratul Informatic 
Ener ge tic al Corpului nostru. Dacă Energiile Nervoase nu 
se mai Puri fi că în Centrul Inimii şi nu se Reînnoiesc, nu îşi 
mai Re me morează Informaticul pur de Inimă-Duh, de unde 
for ma rea unui Sistem Nervos şi Mental Rupt de In te gra li ta-
tea Corpului şi fără adevăratul Informatic, fără multe Me-
mo rii ce tot mai mult se Uită, nemaifăcându-se Reme mo ra-
rea în Duhul Inimii de Dincolo de Inimă. De aici Efec te le 
Terapeutice valoroase din Metoda Isihastă Mistică de Re-
întoarcere a Mentalului în Inimă unde să Reintre în Du hul 
Sufletului spre Rememorarea Informati cului Uitat, care ast-
fel Reînnoit Reface Sistemul nervos şi prin acesta Restabi-
leşte Funcţionalităţile Organice defi citare. Metoda Isihastă 
Descoperă lucruri adânci care sunt de mare folos şi Ştiinţei, 
mai ales Medicinei şi Psiholo giei. Pe Uitarea In formaticului 
Energiilor Nervoase se Confecţionează apoi Subconştientul 
Energetic de Corp. Celulele Or ga ne lor noastre au Memo-
rii de Cod Genetic, acel Informativ de Naştere, dar au ne-
voie de o Rememo rare Continuă prin Informaţiile Nervoa-
se Creier care au Legătura cu Cen trul Informatic al Inimii. 
Centrul Inimii este Centrul In formatic adevărat, că aici este 
Centrala Memoriilor Ener getice ce se Emană din Mişcările 
Duhu lui de Suflet ca re este Memoria în Sine de Suflet. Du-
hul Sufletului nos tru este Memoria Conştiinţei şi Limbaju-
lui Sufletului nos tru, care astfel face Legătura cu Memoriile 
şi Lim ba jul Energetic al Corpului nostru. Prin Centrul Ini-
mii este Le gătura şi întrepătrunderea dintre Suflet şi Corp. 
Neuni ta tea Acestui Centru aduce Ruperi Informa tive în al-
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te Cen tre 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. Pân-
tecele la fel, Inima la fel şi aşa ajung chiar la Opoziţii şi Răz-
boi. Hoţul cel mai groaznic ce Fură Energia de la toa te este 
Centrul Sex, până la se cătuire şi Moarte. Vă daţi seama acum 
în mare ce impor tant este să facem olea că de Descifrare în 
acest complex, ca să ştim cum Lu crea ză marele nostru Duş-
man, Păcatul-Boala chip de Diavol, chip de Anti-Dumnezeu 
şi Anti-Perfecţiune. Despre Sub con ştientul Energetic vom 
vorbi la capitolul în care vom trata Bolile Nervoase.

B. Sacro‑Terapie

Fă o Recunoaştere personală a Circuitelor Energetice din 
Corp. Vezi în ce măsură mai este o Legătură cu Cen trul Inte-
gral al Inimii şi Dincolo de Inimă cu Duhul de Su flet. Începe 
câte puţin Metoda Isihastă de „Reintegrare a Energiilor” în 
Inimă, prin zisa „Rugăciune a Minţii în Inimă”. Este singu-
ra Metodă de „Reîntoarcere la Memo ri ile Uitate”. În Inimă 
este „Rememorarea Memoriilor”. Şti inţa descoperă că Cen-
trul Visului este în dreptul Inimii şi la Moarte după pierde-
rea Conştiinţei de Creier rămâi un timp cu o Conştiinţă de 
Inimă, după pierderea căreia apoi se face Ruptura cu Trupul. 
Doar după încetarea Cen tru lui Inimii apare zisa Moarte. 
Vezi ce parte de Corp se ţi ne mai Ruptă de Centrul Inimii şi 
pe unde ai cele mai mul te Scurgeri de Energie. Nu fi indife-
rent, că vine vre mea când cu greu mai poţi face ceva. Ai milă 
de tine. Cir cui tele Energetice ale noastre sunt zisele Biorit-
muri, de la cel Zilnic de 24 ore până la cel Săptămânal, apoi 
Lunar şi Anual. Ştiinţa a sesizat importanţa acestora în Viaţa 
noas tră. Biblia ne spune de „Zi şi Noapte”, de cele Şase Zile 
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de Lucru şi de a Şaptea ca Odihnă. Ne vorbeşte despre Zile 
de Sărbătoare. Acestea sunt în Legătură şi în trepă trun dere 
cu Ritmurile Energetice şi Arhetipurile de Me mo rii de Lim-
baj pur de Suflet. Toate sunt în Unitatea Rea lităţii, pe care 
noi am Uitat-o după Căderea din Rai. Noi mai păstrăm doar 
Memorii vagi şi disparate, în Ritu a lurile Religioase sau scri-
erile Sacre sau Miturile istorice. Ritmul de Zi şi Noapte este 
Important. Ziua este pentru Lucru şi Noaptea pentru Odih-
nă şi Repaus. Repausul sau Oprirea de la lucrurile Materia-
le 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 Su-
fletului în exclu si vitate, ca Rememorare a celor Sfinte. Aces-
tea sunt în Le gătură cu Arhetipurile Transcendentale, Cele 
Şapte Du huri, Cele şapte Daruri ale Sfântului Duh etc. Fă-
ră res pec tarea acestor Ritmuri facem Rupturi informative şi 
ener getice cu repercusiuni grave de Boală şi dereglări Psihi-
ce. Reintră în Ordinea Firească a Realităţii şi vei de veni Să-
nătos şi înţelept şi Credincios şi adevărat Fiu de Creaţie al 
Lui Dumnezeu.

22

A. Căderea din Rai în Triplă Decădere

Căderea din Rai este pentru Creaţie o Involuţie, o trans-
formare în sens invers a Configuraţiei de Creaţie. Că derea 
Atinge Sufletul Triadic, Eu, Duh, Spirit Limbaj şi Adaugă 
SubconştientuI-Inversul-Negativizarea Acestei Triade de 
Suflet, Rupând-o şi Despărţind-o, de unde cele Trei Direcţii 
de Subconştient de Suflet, ca Uitare, afecta rea directă a Con-
ştiinţei Eu, apoi ca Mişcare, afectarea di rectă a Duhului-Me-
moriei de Suflet şi ca Acumulare lipsă de Recunoaştere, afec-
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tarea directă a Limbajului Spiritului de Suflet. De aici cele 
Trei Sisteme de Boli de Suflet: Boli de Conştiinţă-Eu, boli 
de Personalitate; apoi Boli de Mişcare, de Memorie-Duh, ca 
Boli de Participare de Su flet, Boli de Comuniune ca Nepu-
tinţă de Comuniune, lip să de Dialog cu alţii, Izolare şi închi-
dere în Sine, afec ţiuni di recte şi grave care confirmă o Boală 
Psihică-Su fleteas că; iar apoi Boli de Limbaj-Spirit de Suflet, 
ca Boli în complexul Contrarierii-Ascunderii, Nerecunoaş-
terii şi lip sei de Comunicare, acea Dezinformare de Suflet 
care ru pe legătura cu Eul-Conştiinţa, până la Subconştien-
tul In ver sat şi Eronat, confuz. Şi Aceste Boli de Suflet în cele 
Trei direcţii se prelungesc în Boli de Energii Corp, cu Tra-
ducerea specifică energeticului. 

Aşa apar cele Trei Sisteme de Boli Energetice-Corp:
l) Boala Informatică-Mentală care este în corespon den ţă 

cu Boala de Eu-Conştiinţă de Suflet, zisă boală de Personali-
tate. Aici se traduce ca Boală de Individualitate, ca Ruperea 
Coeziunii Individuale, de unde Ruperile In formative Ener-
getice 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 corespon den ţă 
cu Bolile de Mişcare-Memorie Duh de Suflet. Aici intră Boli-
le de Inimă şi Sânge şi bolile de circuit energe tic în general; 

3) Bolile Organelor în corespondenţă cu Bolile de Lim-
baj-Spirit de Suflet. Fiecare Celulă Organică este Un Cu-
vânt 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 Ne gative până 
la acele Disfuncţii care lezează Organele, până la afecţiuni 
Anatomice-Organice.
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Medicina Isihastă Integrală, care ia în considerare Sta-
rea de Boală Totodată de Suflet şi de Corp, ne dă posibi-
li ta tea să intervenim deodată în Dublă Terapie. Esenţa 
Rea li tăţii este Limbajul atât ca Suflet cât şi Corp energe-
tic. Aşa putem Interveni în Dereglările de Limbaj ale Bo-
lilor. Să înţelegem această Taină a Limbajului. Ca Sănă tate 
este Limbaj Sacru-Perfect iar ca Boală este Limbaj De sa cra-
lizat-Imperfect. Căderea din Limbajul Sacru este Că de rea 
din Rai şi Sănătate şi trecerea în Boală şi Moarte. S-a văzut 
că această Cădere se face în cele Trei Direcţii du pă cele Trei 
Componente ale Realităţii noastre. Carac te rele noastre du-
pă Căderea din Rai sunt în raport cu Pre dominanţa afec-
ţiunii respective. Unii suntem caractere Ner voase, alţii ca-
ractere Colerice-Energetice şi alţii ca rac tere de Degenerare 
Organică-Fizică. Aşa se zice că de la Adam ca Istorie, Ome-
nirea se configurează ca Ra se-Ca ractere după aceste direcţii 
de amplificare a Căderii. Şti inţa a Uitat de Căderea din Rai 
şi de direcţiile de De ge ne rare a Creaţiei, de aceea interpre-
tează ca Evoluţie şi De venire Istoria. Oamenii au o Istorie 
de Decăderi şi Ci vi lizaţii, Natura are o Istorie de Fărâmiţa-
re-Explozii şi formări Planetare, şi aşa Creaţia după Căderea 
din Rai In vo luează şi Revine la Chipul Primordial, ca o lup-
tă dintre Perfecţiunea Firească şi Imperfecţiunea Nefirească 
care încearcă să Prefacă totul în Altă Ordine. Răul Fură de la 
Bi ne Limbajul şi îl Negativizează şi Transformă Lumea în-
tr-o Lume Răsturnată-Polarizată şi Fărâmiţată. Dar în adân-
cul Realităţii este Puterea de Revenire la În tregire şi For ma 
de Rai. De aici Impresia de Evoluţie. Cataclismele Na turii 
sunt încercări de Regăsire a Echili brului adevărat şi totoda-
tă Ruperi Energetice după Acu mulări negative ma xime. Şi 
în noi Bolile sunt Acumulări Negative care după o anumită 
limită devin Explozie-Ru pere. Rasele Uma ne, se zice Mis-
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tic, ar fi Corespondenţa Căderii în cele Trei Direcţii, fiecare 
cu predominanta sa. 

Aşa decăderea în direcţia Eului-Conştiinţei ar confi gura 
rasa Neagră. Cei în direcţia Duhului-Memoriei ar fi rasa 
Galbenă, şi cei din direcţia Limbajului-Spiritului ar fi rasa 
Albă-Roşie. De fapt, aceste direcţii sunt amestecate în fie-
care Rasă dar ca Rasă în Sine este o Concretizare netă pe o 
Anumită direcţie. La fel şi în Caracterele noas tre. În fieca-
re 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 con fir ma aceasta. Rasa Gal-
benă va Reveni la Memoriile Ui tate de Conştiinţă iar Rasa 
Albă şi Roşie va Reveni la Lim ba jul Adevărat. Istoria este 
Lupta dintre Involuţie şi Re ve ni re, dintre Destructurare şi 
Restructurare. Căderea din Rai este Destructurarea şi Re-
stabilirea Hristică este Restruc tu rarea. La fel Boala este De-
structurarea noastră începând din Suflet până în Energiile 
Corpului. Revenirea la Să nă ta te este Restructurarea, Reve-
nirea 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 În toarcem la Arhetipuri.

B. Sacro‑Terapie

Vezi ce Caracter eşti, ca să vezi în ce Direcţie se face „De-
structurarea ta”. Nu fi nepăsător, că vine vremea când aşa 
de mult eşti fărămiţat de nu mai este nădejde de „Re struc-
turare”. Vezi ca Suflet ce deficienţe ai în predo mi nan ţă, ca 
Eu-Conştiinţă, ca Iubire sau Ură. Ca Duh-Me mo rie, ca Dra-
goste sau Duşmănie-Ucidere. Ca Spirit-Lim baj, ca Dăruire 
sau Egoism feroce. Nu glumi cu pro pria ta realitate. Dacă 
vrei mai multe amănunte studiază şi alte cărţi de specialita-
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te, religioase-filosofice, ştiinţifice şi medicale. Ca Trup-Corp 
vezi în ce direcţie eşti slab şi amărât. Ca Informaţie-Mental, 
până la Informaţiile de Cod Genetic moştenit de la Părinţi, 
ca Ego-Voinţă Slabă sau Sistem Nervos deficitar; ca Vitali-
tate energetică în general; sau ca Forţe Funcţionale ale Or-
ganelor în gene ral. Pune-ţi diagnosticul singur sau mai con-
sultă-te şi cu alţii, ca să ştii în ce direcţie să începi mai serios 
Trata men tul atât Sufletesc cât şi Corporal. Nu amâna deloc, 
tim pul este scurt şi scump.

23

A. Cele trei Sisteme de Boli ale Medicinii Isihaste

Ca să ne puteţi înţelege, vă rugăm mai Recitiţi cele scri-
se până acum în capitolele anterioare, pentru că noi vom re-
da de acum încolo totul mai mult schematic, căci nu are rost 
să repetăm ceea ce deja am spus, plus că este obo sitor să ne 
complicăm mereu cu Teorii şi Explicaţii so fisticate. Noi cei 
de astăzi este drept că vrem să înţele gem totul, dar nu tre-
buie să pierdem realitatea Practică de dra gul Teoriilor. Aşa, 
redăm schema celor Trei Sisteme de Boli, aşa cum le confi-
gurează Viziunea Medicinii Isi has te. Ca Medicină Isihastă, 
noi nu vrem o Invenţie, în cer căm o Descifrare a Medicinii 
în general ca Medicină In tegrală Suflet şi Corp în continuă 
Corespondenţă şi Le gătură şi Întrepătrundere. Noi nu con-
trazicem Medicina Obişnuită care are dreptatea şi Ştiinţa ei 
incontestabilă, dar o Lărgim şi cu Viziunea Aceasta de Sa-
cro-Terapie, de Du blă Medicină, de Suflet şi Corp în Inte-
gralitate şi Uni ta te permanentă. Medicina Obişnuită împar-
te Bolile după ri gori 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.
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Aşa sunt:
1) Boli ale Eului-Conştiinţei de Suflet, în corespon den ţă 

cu Bolile Informaţionale-Mentale din Corp ca boli Nervoa-
se în general. Sunt un Complex de Boli care afec tează toc-
mai Eul Personal şi Egoul Individual pînă la de ran jamentele 
Nervoase din tot Sistemul nostru Nervos, Cre ier şi Reţele-
le sale nervoase. Sunt Boli ale Odihnei Eu lui de Suflet, ale 
Neliniştii şi Fricii unei Conştiinţe afec tate de Păcate grele 
şi sunt Boli ale Egoului de Men tal Energetic, Boli de Infor-
maţie Genetică sau Dobândită, boli de Distrugere a Nervi-
lor Corpului nostru cu Excese şi Ruperi Nervoase. De aici 
asocierea cu Bolile de Sex, ce le care Fură şi consumă la maxi-
mum Energiile ner voase. Aşa Bolile de Personalitate şi Ner-
voase sunt:

– Boli de Eu-Conştiinţă ca Suflet,
– Boli de Sistem Nervos-Mental de Corp,
– Boli de Sex, distrugere de energie nervoasă,
– Boli ale Conştiinţei şi boli ale Desfrâului,
– Boli în acest sens Moştenite genetic sau dobândite,
– Boli ale Castităţii de Suflet şi de Corp.

2) Boli ale Duhului-Memoriei-Mişcării de Suflet cu tot 
complexul în corespondenţă cu Bolile Vibratorii energe tice 
Vitale de Corp. Sunt un complex de Boli care afec tează Ac-
tivitatea şi Mişcarea în general, atât ca Suflet cât şi Energetic 
Corporal. Aici se încadrează bolile de Vita litate Organică în 
analogie cu bolile de Activitate Sufle tească-Spirituală. Cei 
ce nu au Activitate Sufletească-Spi rituală cad ori într-o Su-
pra-activitate energetică de Corp, ori într-o Slăbiciune până 
la paralizie energetică. 

Deci:
– Boli de Activitate de Suflet şi Corp,
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– Boli care ţin de Circuitul Energetic al Corpului, moş-
tenit genetic sau dobândit,

– Boli de Sex care fură şi consumă energia Vitală,
– Boli ale Lipsei de Rugăciune şi Religie şi boli ale Mate-

rialismului predominant.

3) Boli ale Spiritului-Limbajului de Suflet cu tot com-
plexul Sufletesc în corespondenţă cu Bolile de Funcţio na-
li tate-Limbaj direct de Organe Corporale. Aici intră toate 
Bolile Interne ale Organelor Fizice, de la simple Dis func ţii 
până la Leziunile anatomice.

Deci:
– Boli de Limbaj de Suflet şi Limbaj Funcţional Orga-

nic,
– Boli de Comunicabilitate între Funcţiile Organice, de 

legătură sau rupere,
– Boli de Sex care dau Hiperfuncţii unor Organe în de-

trimentul altora,
– Boli de energie Alimentară care amplifică unele ac ti vi-

tăţi Organice până la modificări funcţionale,
– Boli ale Dăruirii-Postului de Suflet şi boli ce ţin de Ali-

mentaţie, ale Postului de Corp.
Vom încerca pe scurt să oferim date în plus pentru fie care 

Sistem în parte. Recitiţi însă cu atenţie cele scrise mai înain-
te, ca să înţelegeţi semnificaţiile Viziunii noas tre, altfel fa-
ceţi multe confuzii şi Reinterpretări eronate. Nu încercaţi să 
priviţi prin prejudecăţile dumneavoastră, siliţi-vă să Intraţi şi 
în Logica noastră şi doar aşa veţi pri ce  pe ceea ce dorim noi 
să vă arătăm, pentru Sănătate şi Ali narea Suferinţelor pe ca-
re le aveţi.
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B. Sacro‑Terapie

Vezi în ce Sistem de Boli te încadrezi cel mai mult. Ia 
mă suri urgente şi începe cu sinceritate şi seriozitate Sa-
cro-Terapia acestor boli ucigaşe şi nemiloase.

Cum bolile nu au milă de tine, nici tu să nu ai milă să le 
menajezi. Nu fi indiferent cu Ucigaşii prietenoşi. Boala este 
la început o Momeală şi apoi o Ucidere.

24

A. Bolile de Sistem Mental‑Nervos

Corpul nostru este Un Complex Energetic într-o Indi vi-
dualitate proprie.

Corpul:
– Energii de Suflet propriu,
– Energii de Mediu. 
Energiile de Suflet propriu:
– Energie Informatică-Mentală,
– Energie Vital-Senzitivă, în Inimă, Sânge şi în Or gane,
– Energie Acumulatorie-Fizică, în toate Organele.
Energiile de Mediu:
– Energii Harice Divine, Raţiunile Divine din Corpul 

nostru,
– Energii Genetice de la Părinţi, Informaţionalul Ge ne-

lor Celulare,
– Energie Cosmică îngerească, ce Pătrunde prin Cap,
– Energii de Natură, ce pătrund prin zona Ombilicală.
S-a vorbit anterior despre Circuitul Energetic al Cor pu-

lui. Din Inimă, Energiile Propriului Suflet se deschid în Trei 
Direcţii, în Sus cea Mentală până în Creier, unde se for mează 
Centrul Cosmic Mental al nostru. În Inimă ră mâ ne Energia 
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Vitală care se împleteşte cu Energiile Ha ri ce şi în Inimă toto-
dată Se Reîntorc toate Energiile. Inima este Centrul Cosmic 
Integral. În Jos este Energia Acumu la torie-Fizică, care se îm-
pleteşte cu Energiile Na turii prin Ali mentaţie şi prin Centrul 
Ombilical. Pântecele este Cen  trul energetic Cosmic al Ener-
giilor de Acumu lare. Tre  buie să facem aici menţiunea că este 
de mare im por tan ţă înţelegerea Acestor Centre Energetice. 
După Că de rea din Rai se Rup unele de altele şi se fac Duşma-
ne până la Distrugere reciprocă. Unele Mistici vorbesc des pre 
Ple xuri-Noduri-Roţi-Chakre, un fel de Zone Psi ho-Energe-
ti ce. Noi nu le contestăm, acestea fiind depistate ex pe ri men-
tal. Men ţionăm doar că după viziunea Creştină Con fi guraţia 
aces tora este în altă Ordine. În primul rând în noi nu sunt 
mai multe Corpuri cum zic Yoghinii şi Ocul tiştii ci un Sin-
gur Corp dar în Trei Moduri Energe tice de si ne. Energiile 
Mental-Informaţionale nu sunt un Corp de Sine, ci Modul 
Energetic de bază ca Supraforma Formei Ener giei Vitale şi 
Conţinutului Energiei Fizice-Acu mula torii.

Acestea Trei nu pot fi niciodată despărţite sau ameste-
ca te. Altfel Corpul se distruge. Limbajul Mental Energe tic 
este Conştiinţa Energetică. Limbajul Vital-Senzitiv Ener-
getic este Memoria în Mişcare a Mentalului energe tic. Lim-
bajul energetic Fizic este Concretizarea Menta lu lui, Orga-
nele-Materia fiind Obiectivizarea atât a Infor ma ti cului, cât 
şi a Senzitivului. Deci nu se poate Vorbi de spre un Men-
tal-Informaţional fără o Memorie de Miş care şi fără un Lim-
baj concret organic. Aici se fac nişte con fuzii groaznice. De 
obicei, se Confundă Mentalul cu în săşi Conştiinţa de Suflet. 
Apoi se Rupe Mentalul pur de Senzitivul energetic. În rela-
tările noastre despre Isihasm am menţionat aceasta. Sufletul 
este Adevărata Conştiinţă, iar Mentalul nu este Conştiinţă 
în Sine, ci Ecou de Con ştiinţă, Corespondenţă-Informaţie 
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de Mişcare de Conşti inţă, de unde Lipsa de Conştiinţă din 
Informaţiile-Men talul Mecanic fără Suflet. Mentalul, Senzi-
tivul şi Organicul sunt Treimea Unică a Energeticului. Aici 
Ştiinţa gândeşte bine. Informaticul, Senzitivul şi Organicul 
sunt Deodată, lip sa unuia distrugând pe celelalte. Dar Ştiin-
ţa face gre şea la că pune întâi Organul, apoi Senzitivul şi apoi 
In for ma ticul ca efect al acestora. De aici Psihologia Meca ni-
cis tă, Evolutivă. Să înţelegem bine Viziunea noastră Creş-
tină. În primul rând Conştiinţa este doar Sufletul. Cor pul 
este prelungirea de Mişcare de Conştiinţă, nu de Sub stanţa 
Conştiinţă care este Duh şi Spirit. Corpul este Chi pul Miş-
cării Sufletului, de aceea nu Seamănă cu Su fle tul, ci cu Miş-
cările Spirituale ale Sufletului. Aşa Cor pul este Substanţă 
Energetică de Informaţii de Mişcări Spi rituale, de Raţiuni 
de Suflet. Mentalul este Informati cul Raţional. Raţiunea es-
te Fragment de Mişcare de Con şti inţă, nu de Substanţă Spi-
rituală 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 Con-
ştiinţă dacă sunt în despăr ţire de Sufletul Conştiinţă în Si-
ne. Deci Treimea Corpului este Treimea Energetică: Men-
tal, Senzitiv, Organic. Aces tea nu sunt Trei Corpuri inde-
pendente cum zic Ocul tiş tii, 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 Infor ma ţio nalul Corpului. Corpul Senzitiv Vi-
tal-Eteric nu este un Corp în sine ci este Mişcarea-Memo-
ria Informati cului, ca şi Corpul Fizic ce este Limbajul con-
cret al In formaticului. Viziunea creştină nu este în Logica 
Deveni rii Succesive, ci în Logica Coexistenţei deodată a ce-
lor Trei Moduri Ener getice. Căderea din Perfecţiunea de Rai 
aduce Ru perile dintre cele Trei Moduri Energetice ale Uni-
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cului Corp propriu zis. Aşa Ocultiştii au şi ei drepta tea lor, 
dar nu ca Dogmă de afirmaţia realităţii. Noi după Cădere nu 
mai avem Un Corp Perfect Unitar, ci un Corp cu Trei Mo-
duri Contrare energetice. Modul Informaţional vrea să fie 
independent, cel Senzitiv la fel şi cel Organic de ase me nea, 
fiecare tinzând să Anihileze sau să subor doneze pe celelalte. 
În mod normal nu este anihilare sau subor do na re, ci Împle-
tire Egală, neamestecată, întrepă trunsă. Ocul tiştii vorbesc 
despre Dedublări ale celor Trei Cor puri-Moduri Energeti-
ce. 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 Su pra şi Paranormal. Ca rea-
litate în sine nu este Magia Cor pului Mental, ca Transcende-
re a Corpului, ci este De li mitarea Sufletului Duh de Corpul 
Energetic în general. Noi după Cădere Orbind cu Sufletul şi 
nemaia vând Ex pe ri enţa directă a Sufletului, îl Confundăm 
cu Iluzivul Men tal, pe care îl facem astfel un fel de Suflet 
Energetic ce se poate Detaşa de Senzitiv şi Organele fi zice. 
Aceasta este Ma gie a Corpului care-şi compensează în sine 
Lipsa Su fle tului. Creştinul vede Dedublarea Cor pului Men-
tal tot o Rup tură de Corp, o Iluzie în Corp de Suflet fanto-
mă, nu de Suflet adevărat. Mentalul este într-adevăr Umbră 
de Su flet şi poate fi confundat cu Sufletul, dar nu poate fi 
real Suflet. Deci în Sistemul de Boli In for ma ti ce-Ner voa se, 
ca Medicină Isihastă trebuie făcută puţină Ordine şi Des-
cifrare în multitudinea de teorii şi pă reri inter pre ta ti ve, al-
tfel cădem şi noi în alte confuzii şi erori. Ca Me di ci nă Isihas-
tă noi împărţim Corpul nu în Trei Corpuri, ci în Trei Mo-
duri Energetice ale Unui Sin gur Corp, toate Trei producând 
Corpul. Aşa zisele Chakre-Roţi-Noduri Psi ho-Ener getice 
nu sunt Scara de Evoluţie-Urcare Energe ti că, ci configuraţie 
normală ener getică.
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În cele anterioare noi am încercat să descifrăm com ple xul 
general al realităţii. Despre Suflet vorbesc Religia, Mis tica şi 
Filosofia-Metafizica. Despre Corp vorbesc Şti in ţa în gene-
ral şi Medicina în special. Spiritualiştii văd esen ţa noastră în 
Minte şi Raţiuni, iar ceilalţi o văd în Ma terialitatea Corpu-
lui. Ca Medicină Isihastă trebuie să avem Imaginea clară a 
noastră, de Suflet Substanţă Spi ri tua lă-Conştiinţă în sine şi 
de Corp-Substanţă energetică în sine. Noi suntem Unitate 
Suflet-Corp. Nu sunt Două Rea li tăţi contrare, ci două Des-
chideri ale Unei Singure Uni tăţi. Noi suntem fiecare câte O 
Fiinţă în Două deschi deri deo dată, ca Suflet Substanţă Spi-
ritualitate şi ca Ener gii de miş care de Suflet, ca Energii Corp. 
După Căderea din Per fecţiunea 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 Car ne. Noi confundăm Ochii Minţii cu cei de 
Suflet. Să în ţelegem clar că Ochii Minţii sunt tot ai Corpului, 
cei ai Su fletului fiind de Duh Pur, de Conştiinţă pură. Să ne 
fi xăm bine termenii. Sufletul este O Unitate-Entitate-Mo na-
dă Triadică în sine, cu Trei Ochi de Suflet, Ochi de Eu-Con-
ştiinţă, Ochi de Duh-Memorie, Ochi de Spi rit-Lim baj Vor-
bire. Ca Realitate în Sine sunt Trei Ochi atât ca Suflet cât 
şi ca Corp. Aşa ca analogie cei Trei Ochi ai Corpului sunt 
Ochiul Minţii corespunzător Ochiu lui Conştiinţei de Su-
flet, Ochiul Simţirii ca analogie de Ochiul Memoriei Duh şi 
Ochiul de Carne corespunzător Ochiului de Spirit. Misticii 
Vorbesc despre Cei Trei Ochi ai noştri.

După Cădere noi amestecăm realităţile de Suflet cu ce-
le de Corp, dar am rămas cu noţiunile de bază. Biblia spu ne 
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 Afir mă de la sine, 
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nu ca plăsmuire abstractă. Sufletul care nu Vede ca Suflet ori 
nu e Suflet, ori este Orb. Corpul ve de ca Energii Corp. Su-
fletul are cei Trei Ochi menţio naţi mai sus. Corpul are de 
asemenea Trei Ochi. Este in te re sant că fiecare Ochi la rân-
dul său are Triplă Vedere. Noi trebuie să înţelegem că Reali-
tatea este destul de Sim plă, dar este în întrepătrunderi com-
plexe, de unde Com plexul Vie ţii. Viaţa nu este o Platitudine 
repetitivă, meca nică, ci Un Viu de Moduri de Mişcări Vii 
unele prin al tele, dar fă ră amestecare. Facem aceste menţi-
uni să price pem cât de cât sistemul nostru Mental-Nervos. 
Corpul nostru are Trei Energii deodată, fiecare cu Vede-
rea-Ochiul său. Ener gia Informativă-Mentală are Ochiul 
Minţii. Energia Vi bratorie-Vitală are Ochiul Senzaţiei şi 
Energia Acu mu la tivă fizică are Ochiul Cărnii, Ochiul nos-
tru obişnuit. Cor pul nostru are un Ochi de afară (ochii obiş-
nuiţi), un Ochi de Vitalitate-Simţurile şi un Ochi de Inte-
rior al Min ţii. Ochii de afară sunt Doi, cel drept este cores-
pondent Ochiului Minţii şi cel stâng corespondent Simţirii, 
de aceea sunt doi. În Ochi se Reflectă tot Orga nismul. Exis-
tă o ra mu ră a Medicinii, Irisologia, care sta bileşte diag nos ti-
cul Bo lilor după semnele din Ochi. Mis tica vorbeşte de spre 
o ade vărată Lume a Vederii, care nouă ni se pare po ves te şi 
legendă. Corpul nostru are Centre de Unitate Ener getică, 
fie care înglobând pe cele lalte. Aşa Capul are Trei mea Cor-
pului, ca Ochi corespon denţa Simţurilor, apoi Creierul Co-
respondenţa Mentalu lui-Minţii şi Gura Lim bajul de afară 
al întregului Corp. Noi nu vrem să vă com plicăm cu aces-
te amănunte de tot felul, dar trebuie să în ţelegeţi că Totul 
în noi este o Uni tate şi întrepătrundere, de unde Greutatea 
Medicinii să Stabilească Bolile şi să le Tra teze în mod speci-
al. Acum ne oprim la Bolile Men ta lu lui, Bolile Informaticu-
lui, ale Sistemului nervos în ge ne ral.
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Aşa în acest Sistem de Boli ale Informaticului se in clud 
Bolile de Creier şi de toţi Nervii Corpului, bolile de Ochi şi 
Bolile de Limbaj, şi mai larg, bolile Minţii în le gă tură cu boli-
le Conştiinţei de Suflet. Informaticul nostru este în tot Cor-
pul nostru, până în Atomii Celulelor. Min tea noastră este în 
tot Corpul şi Memoriile ei sunt toate Informaţiile atât Ge-
netice cât şi cele Acumulate. Ce este de priceput, este Unita-
tea întregului Informatic în Mintea de adânc, în Creierul şi 
în Memoriile Nervoase din Or gane. Fiecare Organ în parte 
este un fel de Creier, dar Centrala este Creierul din Cap. Tre-
buie să pătrundem mai în adânc lucrurile. Fiecare Organ are 
într-un fel o Auto no mie de sine, deşi limitată, putând func-
ţiona fără Co man da directă a Creierului, deşi în Creier se re-
flectă aceasta. În Somn Organele funcţionează fără coman-
da di rec tă a Creierului care intră în Inhibiţie. Aşa în Bolile 
noas tre un Organ poate fi Bolnav ca Despărţire de Creier şi 
de Informaticul propriu zis. Unii mistici vorbesc că putem 
face din fiecare Organ un Centru Psihic, deosebit de cel de 
Creier. În Bolile Mentale sunt astfel de „Se mi-Psihisme” în 
diferite Organe. Se poate Gândi prin Bur tă, poţi avea Fan-
tome în diferite Organe, poţi intra în tr-o adevărată Magie 
a Mentalului fiecărui Organ. De aici pe ricolul unor Prac-
tici Magice-Oculte pe Organe. Sis te mul Yoga este o Ştiinţă 
a Mentalului pe Informaticul Or ga  nelor, care dacă nu este 
bine dirijat şi controlat se cade într-o adevărată Psihopatie 
a Organelor, în aşa zisa Nebu nie a Organelor care-şi declan-
şează propriul „Psihism” fă ră Mintea Centrală de Creier sau 
de Conştiinţă. Feno me nele Paranormale din diferite Orga-
ne sunt un astfel de Psi hism Organic Dedublat-Desprins de 
Psihismul Cen tral. Mare atenţie, că se intră în Fărâmiţarea 
Psihismului Cen tral până la o Nebunie Psihică Organică de 
nestăpânit. Or ganele noastre tind după Căderea din Rai să 
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aibă pro priul Centru Mental, fără dirijarea Mentalului pro-
priu zis ge neral, de unde Psihismele Organice independente. 
Sto ma cul are Psihismul-Trăirea-Plăcerea sa, Sexul are de ase-
menea, iar Creierul la fel. Ca Medicină Isihastă noi tre buie să 
Descifrăm bine toate aceste Subtilităţi de Dez mem brare Psi-
hică-Mentală. Bolile Minţii nu sunt doar ale Creierului sau 
doar ale Nervilor, ci şi ale Minţii de Inter ior a Fiecărui Or-
gan în parte. Fiecare Organ este Un Cre ier deosebit, de aici 
marea greutate a Terapeuticii de a Vin deca Bolile Nervoase. 
Medicina laică obişnuită vrea să simplifice totul, să reducă 
totul la un Chimism energe tic, acest Chimism urmând să fa-
că apoi Reechilibrarea, de unde Visul Medicamentelor Chi-
mice ca Miracol de Tra ta ment. Este real şi un complex Chi-
mic-energetic, dar aces ta este Efectul nu Cauza. Poate apoi 
Efectul să se facă şi el o Cauză, dar ca Multiplicare de Efect, 
nu de Cauză. Tre buie 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 Efecte-
le. O Me morie caută să Reactualizeze Conşti inţa primă, dar 
nu este ea însăşi Conştiinţa. Chimismul energetic este com-
ple xul de Memorii ale Informaticului prim. Chimismul nu 
pro duce Informaticul niciodată, că este Memorie de In for-
matic nu însuşi Informaticul. Aici se încurcă mulţi. De aici 
greutatea tratamentului medical. Depistezi anomalii Chimi-
ce în Organe, dar nu ştii Infor maticul acestor efecte chi mice. 
Şi chiar dacă îl bănuieşti, nu ştii de unde vine, din ce sursă, 
fapt ce are mare im portanţă. Ceri Bolnavului Psi hic să facă 
un Efort Mental de Stăpânire, dar Mentalul din Organe rupt 
de Minte nu poate fi influenţat, sau prea pu ţin. De aici dubla 
acţiune atât pe Mentalul general cât şi pe Mentalul Local Or-
ganic direct. Sunt Boli Psihice ge ne rate de „Psihismele Orga-
nice”, nu de Psihismul Central. 
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B. Sacro‑Terapie

Concretizează tot mai clar propria Realitate. Noi sun tem 
O Unitate în dublă deschidere, ca Suflet şi Corp Energetic. 
Sufletul este Substanţa de Bază, Vie-Spirituală Triadică în Si-
ne şi Corpul este o Semi-Substanţă energe tică, ca o Aură de 
Suflet, ca un Har de Creaţie. Sufletul are Trei Ochi de Suflet, 
Conştiinţă, Memorie-Duh şi Cu vânt-Gândire-Spirit. Aceşti 
Trei Ochi de Suflet se prelun gesc în Ochii de Corp. Ochiul 
Conştiinţă se face Ochi Minte în Corp. Ochiul Duh-Me-
morie se face Ochiul Sim ţi rilor din Corp. Şi Ochiul Spirit 
se face Ochiul obişnuit, Ochii vederii de Corp. Înţelege clar 
că Mintea este Ochiul in terior de Corp, fără să-l confunzi 
cu Ochiul de Suflet ca re este Dincolo de Ochiul Minţii. 
Simţurile sunt Ochii Energiei Vitale. Ochii Obişnuiţi sunt 
Ochii Fizici de afară. Bolile Mentalului-Minţii şi de Nervi 
sunt astfel Boli ale Energiei-Informatice, în corespondenţă 
directă cu Bolile de Conştiinţă din Suflet. Conştiinţa pură 
este Mentalul Sufletului. Nervii Conştiinţei sunt Nervii Iu-
birii Transcendentale, acele Stări ale Iubirii Totale. Vezi cum 
stai cu Nervii Iubirii Sufleteşti. Conştiinţa este fluxul ner-
vos al Iubirii şi Iubirea este fluxul nervos al Conştiinţei. Da-
că 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 Co respondenţă 
cu Nervii Minţii de Corp care sunt Gân durile Minţii. Gân-
durile sunt Firele Nervoase de Minte. Informaţiile Mentale 
sunt Gândurile-Raţiunile. În Con ştiinţa de Suflet nu sunt 
Gânduri, ci ceva superior, sunt tot Conştiinţe-Iubiri. Aces-
tor Conştiinţe-Iubiri de Suflet le corespund Gândurile din 
Mintea Corpului. Gândurile sunt Iubirile Minţii. Stările de 
Iubire sunt Gândurile Con şti inţei. Conştiinţa are Gândire 
prin Iubire, de aceea Gân di rea Sufletului este Iubirea. Bolile 
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de Conştiinţă de Su flet sunt Boli ale Iubirii-Gândirii-Min-
ţii de Suflet. Con ştiinţa de Suflet are Nervi-Simţiri ca Iubi-
re direct. Dacă în Conştiinţa ta de Suflet nu Simţi Iubire în-
seamnă că ai Boală de Nervi de Suflet. Dacă în locul Iubirii ai 
Ură, Ră ceală, nepăsare, înseamnă că nu stai bine cu Nervii de 
Conştiinţă de Suflet. Pune-ţi diagnosticul singur, vezi cam 
de ce Nervi suferi. Mintea de Corp are Nervi de Gân duri 
care se fac Nervi de Creier în Cap. Toţi Nervii din Creier 
sunt câte Gânduri are Mintea ta. Organul Cre ier are Nervi 
Organici pe baza Gândurilor-Nervilor In for ma ţionali. Fie-
care Nerv este Un Gând Organic. Creie rul prin Gândurile 
Minţii este ca Funcţionalitate. Creierul este o Maşină Or-
ganică pe baza Mişcării Gândurilor-In for maţiilor Mentale. 
Misticii au observat că prin Gânduri poţi face Legătura cu 
Nervii de Creier şi prin Nervii de Cre ier poţi lua legătura 
cu Gândurile Minţii interioare. Te rapiile Mistice acţionează 
real pe Nervii Creierului toc mai datorită acestei corespon-
denţe. Gândurile Minţii sunt ba za Chimismului de Creier. 
Chimismul Energiilor Ma te ri ei are Originea în Gândurile 
Mentalului-Informati vului. Informaticul are Gândurile ca 
Fire Nervoase Sub tile.

Mentalul prin aceste Gânduri-Nervi pătrunde prin 
Ener gii 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 Mentalu-
lui energetic.

Ca medicină Isihastă trebuie să înţelegem că Realitatea 
este Comunicare-Dialog-Vorbire Vie, de la Suflet până la 
Or ganele Corpului. Vorbirea este Conştiinţă-Iubire ca Su-
flet 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.
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Este o adevărată Taină a Creierului, Creierul fiind Un 
Cen tru Psiho-Energetic Cosmic chiar. În Creier se Unesc 
toa te Stările atât Spirituale cât şi Energetice Corporale. 
Să nu se Uite că în viziunea Isihastă Sunt trei Centre Psi-
ho-Energetice de bază: Centrul Inimii, Centrul Creier şi 
Cen trul Pântece. Centrul Inimii este Centrul Psiho-Ener-
gi ilor Vitale Personale şi Cosmice şi totodată Centrul Uni-
rii directe cu Sufletul. În Isihasm Centrul Inimii este cel mai 
important, căci este Centrul plecării Energiilor Men tale în 
Creier şi în jos al plecării Energiilor Acumu la to rii în Pân-
tece. Tot în Centrul Inimii se întorc Energiile ca re apoi se 
Reînnoiesc în Mişcările Sufletului. Deci Cen trul Creier este 
doar Centrul Energiilor Mentale. Unii fac o adevărată Ma-
gie pe Centrul Creier. Să se înţeleagă clar că este doar Magia 
Energiilor Mentale, nu a energii lor în ge neral şi nu a Sufletu-
lui propriu-zis. Ca Medicină Isi has tă Centrul Creier nu este 
cel mai de bază, de aceea ca Tra ta ment al Bolilor Psiho-Men-
tale se caută Corelaţi onarea cu Centrul Inimii.

25

A. Paranormalul

Se tot vorbeşte despre Paranormal, Parapsihologie şi alte 
fenomene de care Ştiinţa se împiedică şi nu dă expli ca ţii. Şi 
în Medicină Paranormalul este de mare impor tan ţă. Ca Me-
dicină Isihastă facem şi noi câteva precizări. S-a re latat că Re-
alitatea este în Dublă Deschidere, ca Fi in ţă-Su flet şi Ener-
gii Corp. Am insistat mult pe delimita rea ce lor Două, nu ca 
despărţire, ci ca Identificare a lor. În vi ziu nea Isihastă Para-
normalul este Sufletul, Acea Realitate Pes te Energiile Corp. 
Dar şi Corpul este Un Viu Ener ge tic. Ştiinţa vrea să facă din 
Corp un Viu Energetic fără Ne voia de Suflet, sau a se pre-
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supune să fie un Ceva ce nu are Amestec în Energii. De aici 
cele două păreri, că Pa ra nor malul este Amestecul Sufletului 
în Energii, sau este tot Energie în manifestări miraculoase. 
După Căde rea din Rai Corpul îşi arogă Independenţa până 
la înlocui rea Su fle tului propriu zis cu un Suflet Energetic, 
zis Mentalul Ener getic. De aici Ocultismul Corpului până 
la Mistica Ma gică a Corpului. După cum s-a văzut, Mistica 
Isihastă este o Mistică pur Sufletească, peste Magia Menta-
lului Ener getic al Corpului. Se încearcă o Psihizare forţată 
a Men talului Corp. Noi ca Isihasm am arătat că sunt în Noi 
mai Multe Psihicuri, Unul pur de Suflet Din colo de Men-
tal-Raţiuni, Un Psihic pur Mental ca Infor matic al Energi-
ilor 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 Ini mă 
nu se vede Viaţa-Duhul şi în Organe nu se vede In for maţia, 
ci Chimia materiei. Extremismul Psihologiei este şi el un ex-
tremism neluat în serios de cei cu adevărat Se rioşi. Ca viziu-
ne Isihastă Materia Energetică este Ema na ţia Mişcărilor de 
Suflet, care au Informaţia Spiritului şi această Informaţie se 
face Scheletul apoi al Chimismului energetic. Materia este o 
Configuraţie energetică pe Re ţeaua Informatică ce Vine din 
Suflet. Ştiinţa vrea o Reţea Informatică Rezultată din Ener-
gia însăşi, ca Informatic Independent. Aici este disputa. De 
aceea Ştiinţa face atâta caz de Evoluţie, că fără Evoluţie Ener-
giile nu pot câştiga propriile Informaţii. Dacă Informaţiile 
sunt considerate Apriori ca deja existente în Suflet şi exteri-
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orizate în Ener gii, apoi, Evoluţionismul nu mai are rost. Ca 
Metafi zică pur Creştină Limbajul de Suflet este Integral şi 
Total deja existent, ca Moduri de Conştiinţă în Sine, Lim-
baj Arhe ti pal care apoi se Prelungeşte şi configurează de fapt 
Lim ba jul de Energii. Limbajul Energetic este astfel direct în 
Co respondenţă cu Limbajul de Suflet. Unii consideră Lim-
bajul Energetic ca însuşi Limbajul Sufletului, ca Ma ni festare 
de Suflet, ca şi cum Sufletul ar fi Incapabil să aibă în Sine un 
Limbaj propriu şi pur de Suflet. Ca Isi hasm, este o Insultă la 
adresa Sufletului să fie aşa de In com plet, să fie determinat 
şi condiţionat de manifesta rea unui Limbaj Străin de Suflet 
cum este Limbajul ener getic. Su fletul dacă este Suflet Per-
manent are el Însuşi tot Lim ba jul, iar Limbajul Energetic es-
te Harul-Strălucirea de afa ră a Limbajului Arhetipal şi pur 
de Suflet. Ce Suflet ar mai fi acela, Impersonal cu o Conşti-
inţă în sine, inca pabilă de Moduri de Conştiinţă în ea însăşi, 
având Nevoie de o Iluzie de Limbaj şi Mişcare care este tot-
odată com plet străină de esenţa sa... Limbajul Energetic este 
Aura Lim bajului pur de Suflet în Sine, este Ecoul Limbaju-
lui Conştiinţei în sine. Ştiinţa vrea să ne facă să înţelegem că 
Limbajul este Rezultatul Chimismului Energetic, că nu este 
Un Limbaj în Sine care apoi se Traduce în Chimis mul Mate-
riei. Limbajul este Preexistent Chimismului, In for maţia este 
Preexistentă Vibraţiei şi Masei Fizice. Le gi le Chimice sunt 
în fapt Informaţiile-Raţiunile deja exis ten te ce se traduc 
apoi ca Legi Chimice. De aceea dacă este Un Limbaj de Su-
flet preexistent Limbajului Ener ge tic, Evoluţia şi Devenirea 
nu mai au nici un temei. Ne ga rea Limbajului de Suflet în Si-
ne este posibilitatea Evo lu ţi ei unui Limbaj Energetic propriu 
şi independent de Su flet, care poate contrazice Sufletul şi nu 
are nevoie de el. De aici şi Paranormalul de Energii. Dacă es-
te Real Un Su flet, tot Paranormalul energiilor este Sufletul. 
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Dacă Su fle tul este Ambiguu, doar un Principiu fără Limbaj 
şi Si ne, fără capacitate de Mişcare în Sine, atunci Paranor ma-
lul este tot energetic, ca o Depăşire de Normal propriu ener-
getic. Dacă Sufletul nu are Limbaj pur de Suflet, Lim bajul 
Energiilor este Însuşi Limbajul Sufletului, sau Su fletul nu 
mai are rost să existe. Ca Medicină Isihastă, noi menţionăm 
că sunt Două Limbaje reale, Unul pur de Su flet în Sine, de 
unde Bolile de Limbaj de Suflet, şi Un Limbaj de Exterioriza-
re de Suflet ca Limbaj Energetic de Corp, de unde Bolile de 
Corp ca Boli de Limbaj Energe tic. Să vedem schematic cum 
este Mecanismul Paranor ma lului în viziunea noastră.

Exemplu: Ochiul vede normal obiectele şi formele lor. 
Şti inţa zice că Vederea este un Chimism în Celulele Ochiu-
lui, care aşa Reflectă obiectele. Ochiul vede astfel în Norma-
litatea Chimismului respectiv. Ce se întâmplă când Ochiul 
vede peste normal, vede Pătrunzător ca un Mi croscop, vede 
prin Obiecte, vede la distanţă, etc... vede Su flete-Duhuri... 
vede chiar Gândurile şi Energiile sub tile, cum văd unii Au-
ra Corpului... Cel mai Mistic feno men este Vederea în Afa-
ră şi Vederea din Lăuntru, care nu sunt o simplă închipui-
re. Chiar şi închipuirea este o Ve dere Subtilă. Memoria es-
te Vederea Minţii. Se zice Mis tic că Sufletul este el însuşi 
Conştiinţă-Ochi în Sine, este Duh-Memorie-Vedere şi es-
te Spirit-Vorbire. În altă mo dalitate Sufletul este astfel Ve-
dere-Conştiinţă, Privi re-Duh şi Identificare-Spirit. Vede-
rea-Conştiinţă este Eul Sufletului, Privirea-Duhul este Me-
moria de sine a Eului şi Identificarea-Limbajul Spiritul este 
Vorbirea în Sine a Sufletului.

Iar această Configuraţie Arhetipală se prelungeşte în 
Energii Corp ca Ochi de Minte Corp, corespondenţa Eu lui 
Conştiinţei, ca Ego de Corp. Apoi ca Simţire-Me morie de 
Minte, Privire de Minte şi ca Ochi de Cap ca Iden ti fi ca re de 
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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 Paranor ma lu lui ca viziune Isihas-
tă. Ochiul de Cap Obiş nuit Vede For mele Obiectelor, Ve-
dere care însă este în corespon den ţă cu Identificarea-Vederea 
Spirituală din Su flet. În Rai se vedea astfel totodată cu Ochii 
normali şi cu Ochii de Spirit de Suflet, fără să se Umbrească 
sau să se ani hi le ze reciproc. Căderea aduce Orbirea Sufletu-
lui şi aşa noi ve dem doar cu Ochii de Corp, de unde credem 
că însuşi Corpul este de vină că nu mai vedem cu Sufletul. În 
fond Or birea de Suflet este vina adevărată. Noi ar tre bui să 
avem totuşi Vedere de Suflet şi Corp. În Stările Pa ranor ma le 
se face o Reîntoarcere către Starea de Rai când Su fle tul mai 
Vede câte ceva direct şi aşa ni se pare că ve dem de fapt tot cu 
Ochii dar Paranormal. Aici este tâlcul, Ochiul obişnuit nu 
poate vedea Paranormal decât dacă se face o Trezire a Vede-
rii de Suflet care să evidenţieze coe xis tenţa cu cea de Corp. 
La fel dacă se Trezeşte Privi rea-Amintirea de Duh de Suflet 
în Simţurile noastre apar Simţiri Paranormale, capacităţi de 
a Simţi ce nu se Simte în mod obişnuit. Există însă şi un Pa-
ranormal Magic de Corp. Mulţi cad în amăgirea Paranorma-
lului magic de Corp. Majoritatea Misticilor Energetice cad 
în această Ma gie. Bietul Suflet Orb nu mai are capacitatea 
de a se arăta ca Paranormal peste Corp. Aşa Corpul produ-
ce Pa ra normalul din Mintea sa de Corp. Aici este Decăderea 
noas tră teribilă după Căderea din Rai. Cu Sufletul Orbim 
iar Corpul se face el însuşi o Proprie Fărâmiţare. Aşa în Cor-
pul nostru care în fond este Treimea Min te-Sim ţi re-Organe 
se fac Ruperi de aşa-zise nivele, Mintea Se pa ra tă, Simţirea 
Separată şi Organele la fel. Ca realitate Cor pul este Informa-
ţie-Minte, Simţire-Vitalitate şi Orga ne Func ţiuni. Aici are 
dreptate Ştiinţa, care spune că sun tem Creier-Minte, Simţi-
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re şi Organe. Noi facem o Com pen sa ţie de Suflet ca Minte. 
Aici trebuie înţeles clar. Min tea-Informaticul Corpului nu es-
te Sufletul şi Conştiinţa, ci Prelungire-Ecou-Urmă de Conşti-
inţă de Suflet în Corp. Corpul are o Energie ce Corespunde 
Conştiinţei de Suflet, de unde Legătura-înrudirea şi Coexis-
tenţa. Mintea fără Le gătura cu Conştiinţa de Suflet se face o 
Minte Meca ni că, o Manifestare Mentală Robotică, fără Con-
ştiinţa în Si ne care este doar Suflet. În Boli, Ruperea Mentalu-
lui Me ca nic de Corp de Conştiinţa Suflet aduce tulburări de 
Con ştiinţă în Creierul nostru până la Ramolire şi Cretini za-
re. Sufletul este Orb, dar încă este în Legătură cu Me canicul 
Corpului, dar Mecanicul Corpului nu-l poate Ve dea la rân-
dul lui. Doar dacă am avea Vederea de Suflet ar pu tea vedea şi 
Vederea Mecanică de Corp cele Sufleteşti. Aici este înţelege-
rea. Vederea de Corp vede cele Sufle teşti doar prin Vederea de 
Suflet, Sufletul însă vede am be le 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 Vede-
re de Suflet apar Paranormalurile Corpului. De aceea Misti-
ca Isihastă caută întâi Câştigarea Vederii directe de Suflet ca 
singura po sibilitate de o Vedere în Corp totodată ca Suflet şi 
Corp. Noi după Cădere Abstractizăm Sufletul con fun dân-
du-l cu Ab stracţiile Informaţionale de Minte a Corpului. 
Noi nu cu Ochii Minţii vedem Real Sufletul ci cu Ochii di-
rect de Su flet. Ochii Minţii sunt doar Aminti rea unei Ve deri 
pure de Suflet, care însă este Dincolo de Ochii Min ţii. Mare 
atenţie să nu le Confundaţi sau să le ames te caţi.

B. Sacro‑Terapie

Noi suntem o continuă Realitate de Normal şi Para nor-
mal, de Corp şi Suflet, care se întrepătrund fără să se ames-
tece. Toate Actele noastre pur Spirituale sunt peste Corp 
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energii, dându-ne o Putere Supraenergetică Para nor ma-
lă. Orice Act de Voinţă este o Putere în Corp. Vo inţa co-
respunde Conştiinţei-Iubirii de Suflet. Voinţa Su fle tu lui este 
Iubirea şi Iubirea este însăşi Conştiinţa Su fletului. Doar cine 
Iubeşte Sufleteşte are o Adevărată Conştiinţă. În Corp Pute-
rea Conştiinţei şi Iubirii se tra duce ca Voinţă Men tală. Gân-
durile Minţii sunt Forţele Voinţei în Corp. Ca să ai Voinţă 
în Corp trebuie să ai Gânduri Mari şi No bi le, curate şi pozi-
tive, altfel te simţi fără voinţă. Boala noas tră cea mai grea es-
te Slăbiciunea Voinţei în Corp. Prin Voinţă putem face ade-
vărate Mi nuni. Dar noi suntem tot odată sub influenţa Vo-
inţelor din afară, de mediu, ce ne Robesc mai mult. Aici fii 
atent. Vezi ce Voinţe Rele vor să te robească. Aici noi intrăm 
într-un adevărat Para nor mal de Subconştient, ca o Hip noză 
din care doar câte pu ţin mai facem şi noi câte ceva conşti-
enţi. Gândurile pro priei noastre Minţi ne Robesc fără Milă. 
Vezi ce Gân duri Rele te ţin în lanţuri. Vezi ce Simţuri Rele 
te tero ri zea ză. Aceste Gânduri şi Simţuri se traduc apoi în 
Func ţiu nile Organelor, dându-le Funcţii Chimice normale 
sau anor male, sau chiar Paranormale. Noi suntem un com-
plex de Voinţe într-o Unitate Volitivă Individuală. Voinţa 
Su fle tului este Iubirea-Conştiinţa, ca un fel de Supra-Eu. 
Ci ne Iubeşte cu adevărat este mai Puternic decât Sine în suşi. 
Această Supra-Putere a Iubirii este Credinţa, Voinţa tu turor 
Voinţelor. Credinţa nu este o închipuire Oarbă, sau o Suges-
tie, ci este o Supra-Putere de Suflet, o Su pra-Ve dere şi o Su-
pra-Minte. Credinţa este Paranormalul în Sine. Doar cel ce 
se Depăşeşte pe el în suşi are o Cre din ţă adevărată. A Crede 
este O Supra-Simţire reală de Suflet alături de Iubire şi Nă-
dejde. Ni meni nu poate spu ne de ce Iubeşte, doar că Iubi-
rea este Reală, nu o în chi pui re. La fel este Credinţa, este de 
la Sine O Capacitate a Fi inţei ca şi Iubirea. Credinţa nu se 
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formează ci se Trăieş te ca şi Iubirea. Se zice mistic că Iu birea 
este Conştiinţa Su fletului, Credinţa este Memoria Iubirii în 
Suflet şi Nă dej dea este Recunoaşterea Iubirii. Doar cei plini 
de Iubire au şi Memorie puternică de Iubire ca Credinţă Ta-
re, pre cum şi Nădejde. Cel ce Iubeşte puţin are şi Credinţă 
şi Nă dejde puţină. Aceasta este Treimea Trăirii de Suflet: Iu-
birea, Credinţa şi Nădejdea, zise şi Virtuţile Sufletului. Miş-
carea Iubirii este Credinţa şi Limbajul Iubirii este Nădejdea. 
Deci o Iubire Completă este cu Nădejde şi Credinţă toto-
dată. Aşa Voinţa Iubirii este Credin ţa-Miş ca rea. Sileşte-te să 
Trezeşti Mişcarea Iubirii de Suflet prin Credinţa cea făcătoa-
re de Minuni. „Fie după Credinţa Ta”, zice Domnul Hristos 
în Evan ghelie. Ai Credinţă că te faci Sănătos. Dar să ai Cre-
dinţa prin Conştiinţa că Dum nezeu Te Iubeşte şi Vrea să te 
Vindece, numai să Vrei şi tu. Lui Dumnezeu nu-i place să 
te vadă Bolnav şi mur dar, de aceea să Crezi cu adevărat că 
El îţi Vrea Sănă ta tea. Medicina Isihastă are Această Putere a 
Credinţei Iu bi rii Dumnezeieşti care ne Vrea În sănătoşirea şi 
Alinarea Suferinţelor. Şi noi să ne trezim la Iubirea de Sănă-
tate şi Vir tute. Aşa Credinţa aceasta se va face O Putere Su-
pra-Naturală care va face Minuni peste Fire.

Crede-Primeşte Iubirea Lui Dumnezeu şi Trezeşte şi Iu-
birea Ta pentru Dumnezeu care El însuşi Suferă când tu Su-
feri. Dumnezeu este Cel mai Sensibil la Orice Sufe rin ţă şi 
toate Suferinţele se Opresc direct în Inima Lui Dum ne zeu, 
spun Misticii.

26

A. Tratamentul Bolilor Mentale şi de Nervi

Ca Medicină isihastă nu aducem aici un Tratament apar-
te şi în cine ştie ce mod... Trebuie înţeles că Medicina a făcut 



156 IEROMONAH GHELASIE GHEORGHE

eforturi de veacuri ca să găsească Remedii şi toate aces tea nu 
trebuie aruncate... Noi respectăm Remediile Me dicale deja 
găsite. Noi aici facem o Descifrare în Sen sul nostru şi adu-
cem câteva Completări specifice Viziunii Me dicinii Isihaste. 
Aşa noi vedem toate Bolile Mentale şi Nervoase în Globali-
tatea Vieţii, ceea ce nu înseamnă că respingem împărţirea 
Bolilor Mentale şi de Nervi con sem nate de Medicina cunos-
cută. Mergeţi la Doctorii de specialitate să vă pună Diagnos-
ticele respective, cereţi Reţetele de Tratament. Noi ştim 
acum că Tratamentele nu mai sunt Limitate doar la Medica-
mente Chimice, Pastile sau Injecţii, ci sunt şi sub formă de 
Băi, Regimuri Ali men tare, Fizio-Terapii, Homeopatie, Acu-
punctură, etc. Unii Medici folosesc un Tratament Unic du-
pă Vederea lor până chiar la un Extremism neindicat. Noi nu 
facem dis pute, vă Indicăm câteva Repere peste Tratamentele 
Obiş nuite, ca Medicină Isihastă. Noi să facem Legătura Su-
flet-Corp. Bolile Mentale de Corp sunt în corespon den ţă cu 
Bolile de Suflet. S-a relatat mai înainte aceasta, de aceea ar fi 
bine să Recitiţi textul. După aceasta să ţi nem cont de Circu-
itul Energiilor Informatice Mentale. Nu vrem să Repetăm 
cele deja spuse, dar vrem să vă fixăm niş te Realităţi care tre-
buie bine avute în vedere. Noi avem în Corp Trei Fluxuri 
Energetice care Pornesc din Inimă (unde sunt Emanate de 
către Suflet). Fluxul Energiilor Men tale Urcă în Sus în 
Cap-Sistem Nervos. Coboară pe Co loana Vertebrală şi se 
răspândesc ca Nervi în tot Cor pul. Întoarcerea înapoi este 
de la Nervi pe Coloană, în Cre ier şi apoi în Inimă şi de aici 
în Duhul Sufletului care le-a Emanat. S-a mai arătat că prin 
Cap Vin şi din Cos mos nişte Energii Mentale inteligente ale 
Entităţilor Spi ri tua le Extraterestre, Energii ce intră direct în 
Creier, co boa ră pe Coloană până în Nervii Corpului întreg, 
ca şi în Ini mă. Tot prin Cap-Creier intră Energiile Intelectu-
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ale, Gân durile-Informaţiile tuturor Oamenilor şi la fel fac 
Cir cui tul arătat. Prin Nări-Nas intră o Energie Mentală de 
Na tură, care nu este Simplu Oxigen, ci este de alt sens, ca 
Energie de Natură. Prin Nas intră atât o Energie Mentală de 
Natură, cât şi o Energie Vitală (Oxigenul). Indienii ex-
perimental au descoperit că se inspiră o Zisă Prana, un fel de 
Energie Mentală care nu intră în Plămâni, ci Urcă în Creier, 
coboară în Două Moduri pe Coloana Vertebrală (Ida şi Pin-
gala), ştiinţific identificându-se aceasta cu Ner vii Simpatici 
şi Parasimpatici. Deci să concretizăm ce este Energia Fluxu-
lui Mental în Corpul nostru ca să des ci frăm Dereglările din 
Bolile Mentalului. Energia Men ta lă a Corpului nostru este 
Proprie şi de Mediu, în împle ti re. Cea proprie iese din Locul 
Inimii şi Urcă în Sus, co bo rând pe Coloană până în Nervii 
Organelor, întorcându-se înapoi în Inimă. Cea de Mediu es-
te Energia Informa tică Cos mică ce Vine direct de Sus în 
Creier şi încă o Energie In formatică de Natură pe care o In-
halăm odată cu Res pi ra ţia prin Nas. Aşa să înţelegem ce este 
Energia Mentală a Corpului nostru şi ce se întâmplă în Boli. 
În Bolile de Ener gii Mentale se face odată o Dereglare de 
Circuit Men tal propriu şi apoi de circuit de Energii Men tale 
de Mediu. Ca Circuit propriu, ori este o înfundare în Creier, 
ori pe Coloana Vertebrală, ori în Nervii Organe lor, de un de 
Bolile respective, ca Boli de Creier, de iner vaţie Sim pa tică 
sau parasimpatică a Coloanei, sau ca Boli ale Ner vi lor din 
Organele respective. Aceste înfundări-Ruperi de Flux Men-
tal aduc apoi Perturbări de Circuit Energetic Men tal de Me-
diu. Aşa cele Cosmice ori se opresc într-un Cre ier în el însuşi 
înfundat care respinge alte Energii Men tale, ori Creierul 
preia indiferent aceste Energii şi se lasă copleşit de ele până 
la Posedare. Ener giile Cosmice sunt Energiile Mentale ale 
Spiritelor Ex traterestre, Îngeri dar şi Demoni, sau ale Sufle-
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telor Răpo saţilor. Aşa prin Cre i erul nostru Circulă şi astfel 
de Ener gii Bune sau Rele cu Influenţele lor. Misticii vorbesc 
despre aceste In flu en ţe ale Lumii Energiilor Mentale ca des-
pre un Concret care no uă ni se pare basm şi poveste închipu-
ită. Noi după Că de rea din Rai nu mai avem în mod Conşti-
ent această în tre pătrundere Mentală. În stări Paranormale 
primim Men tal Informaţii de la aceste Spi rite, ca şi Informa-
ţii Mentale de la Oamenii cei mai apro piaţi. Se vorbeşte mai 
nou de o „Cen tură Psi” ca despre o Energie Mentală Cosmi-
că ce în conjoară Pământul şi care Emană Energii Mentale 
re cep  ţionate şi în legătură cu Mentalul nostru. Toate acestea 
sunt normale ca Integrali tate de Creaţie. Căderea-Boala 
adu ce anormalităţile-Ru perile şi Contrarierile. În această vi-
ziune ne putem da seama ce înseamnă un Tratament de Boli 
Mentale. Tre buie avut în vedere Circuitul propriu de Ener-
gii Mentale şi unde este Dereglarea, în Creier, pe Co loa nă 
sau în Ner vii Organelor. Aşa se pot folosi Re me di i le Medi-
cale lo cale, pentru Creier un remediu specific, pen tru Co-
loană altul şi pentru Nervii Organelor altul. Dar aces tea 
sunt doar remedii Locale şi de suprafaţă, Boala având în 
fond Cauze de Circuit general. Deci ca Medicină Isi hastă e 
ne voie să se ţină cont de aceasta. În Creier pot apa re tulbu-
rări de Memorie, dureri de Cap, stări de Agi ta ţie mentală, 
instabilitate Nervoasă, pot să apară şi Tumori de Organ Cre-
ier... ca efecte directe în Creier. Se încearcă Te rapia în Creier, 
dar cauzele sunt înfundarea Energiilor în Creier, afectarea 
Circuitului general precum şi Ru pe ri le de Ener gii Mentale 
de Mediu. Un adevărat tratament tre buie să aibă în vedere 
Contextul general. Ca Medicină Isi hastă noi Menţionăm 
Un Fapt de Bază: Indiferent de Boa lă are loc ori o înfundare 
şi rupere Energetică, ori o „Scurgere de Energie”, un Con-
sum anormal. Noi ne Consumăm energia Nervoasă pe de-
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geaba, prin Gânduri Hao tice, prin agitaţii uşoare, prin con-
flictele din jur şi prin Funcţiuni Organice de asemenea fără 
rost. Organele prea Solicitate sau prea neglijente fură Ener-
gii Mentale, se fac „Scurgeri sau Depuneri” de Energii Men-
tale până la Explozii cu efecte Dramatice. Aici este un punct 
foarte im portant 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 di-
rect pe Or gane. Medicina Isihastă are o Viziune şi în Acest 
Sens. Se poate interveni prin Restabilirea Cir cui tu lui Nor-
mal al Energiilor Mentale. Se începe cu Inima, Or ganul în 
care se Emană Energiile ca apoi să se Tripleze, cea Mentală 
Urcând în Cap-Creier-Sistem Nervos. În Bo li le Energiilor 
Mentale are loc şi o Dereglare de Emanare a Energiilor Men-
tale Proprii. Sufletul nu mai Emană Energii Mentale sufici-
ent, fiind el însuşi Bolnav, ca Boală de Conştiinţă de Suflet, 
sau Emană o Energie Mentală în ex ces, foarte no civă şi dis-
trugătoare ca în Crizele Psi ho pa ţilor. Deci prima cauză tre-
buie căutată aici, în Suflet, apoi în Inimă. Inima poate Fura 
Energie Mentală, sau o poa te Bloca, ori o poate Deraia în al-
te Circuite anormale. Toa te Bolile Mentale se asociază cu 
Boli de Inimă şi la figurat şi la propriu. O Inimă Rea-Duş-
mănoasă-Egois tă-Mâ ni oasă, fără Dragoste şi Dăruire, fură 
Energia Ner voa să care nu mai Alimentează Creierul şi apoi 
Nervii ce lor lalte Or gane, de unde Inaniţia, Lipsa de Hrană 
Men ta lă-In forma tică. Toate Informaţiile Mentale Trec întâi 
prin Ini mă şi toate trebuie să se Centralizeze aici în Inimă, ca 
Centrul Tuturor Energiilor din care apoi se întorc în Du hul 
Su fletului 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 R e întoarcă în 
Inimă şi de aici în Duhul Sufletului care le Emană. De aici 
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marea Importanţă a Somnului în Bolile Energiilor Mentale. 
Toate Energiile Mentale din Inimă Urcă în Creier şi se des-
făşoară pe Coloana Vertebrală şi în toţi Nervii Organelor, 
Reîntorcându-se înapoi în Inimă. Acesta este Circuitul Nor-
mal. Odihna totală a Circuitului Mental este Somnul, când 
Energia Mentală se întoarce total în Inimă şi de aici în Du-
hul Sufletului, de unde In conştienţa 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 Că-
derea din Rai şi Ve derea Sufletului fiind însăşi Conştiinţa de 
Sine însuşi, noi ră mânem doar cu Memoria-Mişcarea de 
Conştiinţă ce se fa ce o Conştiinţă de Corp ca Trezie Menta-
lă. Când Men ta lul se întoarce în Inimă prin Somn, trezia de 
Mental dis pa re şi noi intrăm în întunericul Orbirii de Suflet, 
care însă este Viu ca Duh, de unde Viaţa în continuare a 
Cor pu lui. În Bolile Mentale apar tocmai Tulburări de Somn, 
de Reîntoarcere a Energiilor Mentale în Odihnă şi în Re în-
noirea în Duhul Sufletului. Aşa apare o dublă dereglare, una 
că Inima Fură Energie Mentală pe care o Scurge şi o Consu-
mă în Sentimentele negative de Inimă şi încă o dată că o îm-
piedică să se întoarcă, sau o Scurge şi la întoarce rea din Cre-
ier. Aşa apar Tulburările de Somn care produc apoi efecte de 
Supraîncordare Nervoasă până la Ruperi de Nivele Nervoa-
se cu efectele ştiute şi dramatice. Mai este încă o problemă 
foarte delicată în Bolile Energetice Men ta le. Centrul Inimii 
Fură şi Scurge o parte de Energie Ner voasă, dar mai este 
Centrul Sex care face Risipă şi Arun care masivă de Energie 
Nervoasă. Se ştie că între Bolile Nervoase şi Bolile Sex este o 
Corespondenţă di rec tă. Creierul este Organul care Acumu-
lează şi Depune Ener gia Nervoasă, de unde o transmite apoi 
pe Coloana ver tebrală în Nervii Organelor. Aici apar anor-
malităţile de Circuit Nervos pe Coloană. În loc să se Ducă 
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în Nervii Or ganelor Corpului, Energia Nervoasă se Scurge 
în Cen trul Sex de la baza Coloanei Vertebrale. Aşa Sexul Fu-
ră şi Consumă o enormă cantitate de Energie Nervoasă. 
Apa re chiar un Circuit Vicios, pentru că în loc să se facă o 
Hrănire Nervoasă a Organelor se schimbă traseul în Opr ire 
în Sex, de unde o Stimulare exagerată a Sexului în Bo lile 
Nervoase. Medicina obişnuită nu ţine cont de acest Com-
plex, sau dacă îl bănuieşte nu îi dă importanţa cuve ni tă, op-
tând doar pe un Tratament pur Nervos şi Local Ner vos. Noi 
încercăm aici să vă oferim o schemă orien ta ti vă a Tratamen-
tului Integral pentru Bolile Mental-Ner voa se. Deci pe lângă 
Tratamentul Specific Medical stabi lit de Medicii specialişti, 
adaugă cele indicate şi de Medi cina Isihastă. În primul rând 
ia Legătura cu Sufletul tău şi vezi starea lui cât de cât, ce 
Conştiinţă de sine mai are, câtă Iubire, Dragoste şi Dăruire 
mai are, de câtă Ură şi Ego ism este infectat, cum stă cu Ner-
vii de Suflet şi circu i tul de mişcare al Duhului, ca moduri de 
Conştiinţă înaltă, de Virtute şi Idealuri Spirituale pure. Fără 
Dumnezeu Su fle tul este aproape Mort, nu mai are pe Sfân-
tul Duh în el, nu mai are Puterea de Conştiinţă care constă 
din Nădej dea Izbăvirii prin Hristos Mântuitorul Nostru de 
Păcat şi Boală. Nu fi indiferent cu acest aspect de fond al Fi-
inţei tale. Începe Sacro-Terapia unei Medicini Integrale por-
nind de la Suflet şi Sănătatea lui care este în Legătură cu 
Dum nezeu Creatorul. Aşa în Bolile Mental-Nervoase Tra-
tamentul Religios este de mare importanţă. Caută să nu ai 
Nimic pe Suflet, vreun Păcat mare care te macină pe ascuns. 
Mărturiseşte-l Preotului şi Reînviază-Ţi Sufletul la Nădej-
dea Mântuirii şi Vieţii Veşnice. Trebuie să înţe le gem că noi 
avem un Suflet Nemuritor. Aşa apelează şi la Tra tamentul 
Haric, cu Slujbe Bisericeşti. Mulţi benefi cia ză de adevărate 
Minuni prin aceasta şi de ce să nu be ne fi ci ezi şi tu. Apoi vezi 
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cum stai cu Inima Corpului, atât ca Sen timent cât şi ca Or-
gan. În Inimă se Emană toate Ener giile de Suflet, aici Ener-
giile Divine Harice se Depun şi îşi fac Locaş ca Templu al 
Sfântului Duh. În Inimă se în torc apoi toate Energiile Men-
tale proprii din Creier, de pe Co loana Vertebrală şi din Sex, 
ca şi din Nervii tuturor Or ga nelor, precum şi toate Energiile 
de Mediu Cosmice, Na turale. Dacă Inima ta este înfundată, 
dereglată, Bol navă şi la propriu şi la figurat, Energiile Men-
tal-Nervoase vor fi la rândul lor Dereglate ca Circuit nor-
mal. Apoi vezi să nu fie un Blocaj în Creier unde ai Gânduri 
Rele-Dis truc tive, care îţi rup şi omoară multe celule Cere-
brale, până la Uitări şi Inconştienţă. Vezi ce blocaj este pe 
Co loa na Vertebrală, dacă Energia Mental Nervoasă ajunge 
în Organele Corpului sau se Scurge în Sex. Dacă ai Scur geri 
în Sex, Organele Interne vor fi fără Hrană Nervoasă tre-
buitoare, de unde Bolile Nervoase în Organe. Vezi în ce mă-
sură te Hrăneşti cu Energii Mentale din Cosmos. Să ştiţi că 
noi ne Hrănim real şi Obiectiv cu Mental Infor ma tiv Cos-
mic. Legătura o Facem prin Zisul Înger Păzitor. Noi în Cos-
mos avem o Rudenie-Frate de Cosmos, pe În ge rul Nostru 
Păzitor, care este în Legătură permanentă cu noi şi ne Trans-
mite Energii Mental-Informative prin Cre ier. Nu este Poves-
te aceasta, ci un adevăr pe care noi îl ne glijăm. Misticii şi Re-
ligioşii îl confirmă, mai nou fi ind ates tat şi Parapsihologic. 
Cazurile de Morţi aparente vor besc despre întâlnirea cu În-
gerul, Fratele nostru Ex tra te res tru. În Bolile noastre Acest 
Frate Cosmic ne poate fi de ma re folos. Apoi mai avem Un 
Frate de Natură, o în ru di re proprie cu Natura. Noi am Uitat 
Legătura directă cu Na tura în acest sens. Se vorbeşte despre 
o Mistică a Na tu rii faţă de care sunt multe rezerve. Miturile 
vechi vorbesc despre Spiritele-Sufletele Lucrurilor şi Fiinţe-
lor din Na tu ră. Noi după Căderea din Rai rămânem cu 
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Amintiri şi Me morii vagi şi amestecate. Natura este Fra tele 
nostru ca şi Cosmosul. Treimea de Creaţie întrepă trunsă şi 
nedes păr ţită este: Cerul-Cosmosul-Îngerii, apoi Natura cu 
toate Sis temele Planetare, Pământul fiind Pla neta noastră 
pro prie şi apoi Omul ca încununare a Treimii de Creaţie. Se 
zi ce Mistic că în Cosmos-Cer sunt Douăs prezece Cete de 
Spirite-Îngeri, aşa zişi Extratereştri, din tre care Trei Cete 
s-au făcut Diavoli spirite Rele. Nu se ştie la cât se ridică Nu-
mărul unei Cete dar este foarte mare. Fiecare Înger se în-
rudeşte cu o Planetă care este de alt Mod ca Natură. Aşa se 
zice că sunt Atâtea Planete câţi Îngeri Sunt în Cos mos. De 
aici Miturile cu Astrologia şi Planetele. După Că derea din 
Rai îngerii Răi au Planetele lor Rele unde se fac Explozii şi 
Ruperi Planetare după în drăcirea Fiecărui în ger Căzut. Apoi 
Noi Oamenii, se zice că ne Naştem ca în rudire cu un Înger, 
cu o Planetă şi cu o Rudenie de Oa meni-Părinţi. De aici vor-
besc unii despre Trei Îngeri ai noş tri ca Înger Cosmic pro-
priu-zis, ca Spirit Planetar de Na tură şi un al treilea ca Suflet 
de Om, Un Neam sau Un Sfânt. În Viziunea Creştină noi ne 
ferim să facem astfel de împărţiri, dar sunt Revelaţii clare că 
noi avem Un În ger Păzitor, avem Un Sfânt Om pe care îl Ur-
măm ca Via ţă şi avem o înrudire cu Natura, Un Anu mit Loc 
unde Vom Merge după Moarte, interpretând unii ca o Anu-
me Pla netă cu Suflete Sfinte sau Rele, după Vi aţa noastră. 
Deci totuşi să avem în vedere şi noi aceasta. În concluzie, noi 
suntem deci sub Influenţa reală a Unor Energii In for ma-
tive-Mentale Nervoase de Mediu. În Boli trebuie să ve dem 
ce Dereglări sunt şi aici, dacă vreo Energie Rea ne ata că, sau 
cum să beneficiem de Energiile Bune. Îngerii Răi-Diavolii ne 
atacă prin Energii diavoleşti distructive, Na tura la fel, şi Oa-
menii la fel. De aici zisele Far me ce-Vrăji-Magii, Gândurile 
Rele Duşmănoase ale Ve ci ni lor noştri, locurile Rele păcătoa-
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se. Este o Realitate că Anu mite Locuri Păcătoase Emană niş-
te Energii Men tale re le, unde Visezi Urât, ai Gânduri rele 
obositoare, ţi se tul bură tot sistemul Nervos. În aceste cazuri 
chemaţi pe Preoţi să facă Slujbe Sfinte să Alunge Energiile 
Dia vo leşti şi Vrăjitoreşti-Magice. De asemenea evitaţi în ca-
sele Dumneavoastră Păcatele, că Infectaţi Locuinţa cu ener-
gii Informative Negative, care devin producătoare de Boli 
Ner voase. Casele cu Stafii, cu Duhuri sunt astfel de Lo curi 
Impregnate cu Energii Mentale Rele. Acestea nu tre bu ie să 
ne sperie, dar nu trebuie nici să le negăm, ci să lu ăm măsurile 
de rigoare. Deci ca Medicină Isihastă cu Sa cro-Terapie se 
„Porneşte cu Acest Început de Bază”:

– Reintrarea în Legătură cu Dumnezeu şi Harul-Ener-
gi ile Sale Divine Atotputernice. Aceasta este Medicina Re-
ligioasă în Sine.

– Reintrarea în Legătură cu Propriul Suflet, ca Origine 
Per manentă a Energiilor Proprii, ca să ne putem Dirija Pro-
priile Energii. Aceasta este Medicina Sufletului.

– Reintrarea în Legătură cu Energiile Cosmice Bune, de 
Îngeri şi Sfinţi, ca să dominăm energiile malefice şi re le. Re-
intrarea în Legătură cu Energiile Naturii tot Bune, prin Hra-
na Vie, nu Omorâtă.

Deci:
– Tratament Religios, Supraconştientizare,
– Tratament Sufletesc propriu, Rememorare,
– Tratament de Cosmizare-Optimizare,
– Tratament prin Alimentaţie, Medicamente şi remedii 

di verse. Medicina Isihastă este o Terapie Integrală, nu doar 
parţială. 
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B. 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 Sfin-
ţilor, care au Puteri de alinare şi vindecare. Şi apoi începe cu 
Remediile obişnuite, cu Medicamente lo ca le, cu tot felul de 
metode Naturiste, cu toată gama Şti in ţei Medicale care are şi 
ea valoarea sa. Unii sunt extre mişti şi dau la o parte toată Me-
dicina 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 singu-
rul remediu de boală, până la un Extremism Medicamentos. 
Alimentaţia este de o Valoare Extraordinară. Despre aceas-
ta ar trebui scrisă o Carte specială. La capitolul „Post şi Ali‑
mentaţie”, vom face şi noi câteva remarci speciale. Vrem aici 
să con semnăm „Problema Conflictului Mental-Psihic”. Ori-
ce Conflict Sentimental sau Informativ-Mental pro duce un 
Blocaj major de Energii Mentale-Nervoase, cât şi Ex plo zii 
nervoase în Organe până la Leziuni. Mai mult, Con flictele 
declanşează Negativizările directe de Suflet, ca re Emană 
apoi un Surplus de Energii Nervoase foarte dis tructive. Toa-
te Crizele Psihopaţilor sunt un Surplus de Energii Negative 
Conflictuale, până la „Auto-Devorare”, ca o plăcere de „au-
to-chinuire”. Conflictul începe în Ini mă Agitând Sufletul, şi 
el Bolnav şi conflictual, care ema nă Energii negative ce Ur-
că în Creier unde produc o ava lan şă de Gânduri tot negati-
ve, coboară pe Coloană şi se Scurg o parte în Sex şi o parte 
în Explozii nervoase în di fe rite Organe, mai ales în Stomac 
şi în Ficat. În Cap apar Idei fixe conflictuale şi în Organe un 
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fel de Psihism tot Con flictual – până la Obsesii şi Cercuri 
Vicioase ner voa se. Fii atent deci cu acest proces patologic. 
Opreşte Con flic tul în Gât şi chiar dacă Vorbeşti agitat nu lă-
sa în Cre ier Gânduri tot conflictuale şi dacă trece şi aici nu 
le lăsa pe coloană să explodeze în Sex şi în alte Organe. Es-
te o Me todă de Descărcare printr-un Răcnet din Gât, ca un 
Mâ râit însă forţat şi scurt. Cei Religioşi se Roagă sau pro-
nun ţă cu voce tare Cuvinte Sfinte, care produc în mod real 
o Descărcare de energii nervoase negative. Gândurile de ase-
menea se Schimbă prin Cuvinte Sfinte sau filoso fi ce. Râsul 
este o Metodă teribilă de descărcare. Când ai Gân duri Ne-
gative obsesive Repetă Cuvinte care să înlo cuiască Gânduri-
le şi vei observa că se potolesc. Repetă ca o morişcă anumite 
Cuvinte Sfinte şi Gândurile se vor schim ba şi ele, Cuvinte-
le având Miracolul să absoarbă Gân durile. Isihaştii vorbesc 
despre Odihna în Cuvânt. Re pe tarea unor Cuvinte în mod 
Rar-adânc fixează Memo ri i le Bune peste cele Rele. Cuvin-
tele Strigă toa re-Im plo ră toa re-Rugătoare spuse rar şi adânc 
potolesc Ne bunia Gândurilor Obsesive. „Doamneeeeeee.... 
Dooooooaa aa am ne ee eee”. Leagă Gândurile Rele în Lanţuri-
le Cu vin te lor Sfinte şi aşa le vei potoli nebunia. Exploziile 
în Sex de ase menea Opreşte-le prin Respiraţii Adânci şi Ex-
piraţii bruş te cu întoarcerea Fluxului Nervos de pe Coloană 
în Cre ier şi din Creier în Inimă. Nu lăsa agitaţia Nervoasă să 
trea că în jos pe Coloană, ci din Cre ier şi de pe Coloană în-
toarce-o înapoi în Inimă, unde Roagă-te Sfântului Duh, eli-
mi nând puternic odată cu ex piraţia energiile negative. Aces-
tea sunt nişte exerciţii me dicale descoperite ex pe ri men  tal ce 
pot fi de folos mai ales celor care nu mai au Pu te  rea Min-
ţii de Stăpânire Conşti entă. Toţi de fapt în ca zuri de furie 
ne pierdem controlul. Prin exerciţii simple re glăm Cir cuitul 
Energetic ca un fel de Supape de siguranţă.
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Nu putem Ocoli ca Tratament în Bolile Mentale-Ner-
voase problema Alimentaţiei. Bolnavii Psihici, mai ales, au 
o Foame exagerată, după care urmează perioade de re fuz al 
Hranei. Trebuie înţeles clar ce rol joacă Alimentele. La capi-
tolul „Post” vom vorbi mai pe larg. Aici consem năm însă câ-
teva remarci legate direct de Bolile Energiilor Mentale.

Alimentele Hrănesc şi compensează Energiile de Miş ca re 
pe care le consumăm. În Bolile Mentale are loc un Con sum 
exagerat de Energii de Mişcare, de unde Nevoia de Mânca-
re în plus. Cei Nervoşi nu trebuie puşi direct la Post, ci mai 
întâi la un Regim de Mâncare complet Nefi ar tă. Orice mân-
care fiartă are Nevoie de o Reînviere în Or ganism tocmai 
printr-un Consum de Energii Nervoase. Dacă bietele ener-
gii Nervoase sunt deja vai şi amar, cum mai adăugăm şi noi o 
Alimentaţie care are nevoie de un con sum tot Nervos?...

Aşa în Crize este indicată o Alimentaţie Naturală Ne fiar-
tă, fără Proteine Animale care sunt foarte Explozive, precum 
şi fără grăsimi multe, cele animale excluzându-se total. În-
telegeţi bine aceste procese, altfel faceţi mari gre şeli. În Bo-
lile Nervoase nu avem Nevoie de Energii Bru tale-Fizice, ci 
de Energii Esenţiale. Toate Alimentele Fier te pierd majori-
tatea Energiilor Esenţiale. Energiile de ori gine Animală au 
Energii foarte Explozive care ne Dis trug şi mai mult Cir-
cuitul nostru energetic. Înţelegeţi că o Ali mentaţie Esenţi-
ală face cât Jumătate de Vindecare. Ali mentele Fierte Blo-
chează Energiile Nervoase în Or ga ne şi antrenează Circui-
tul Energetic în Scurgerile Sex. Toţi Psihopaţii au înainte de 
Crize ori Visuri excesive Ero tice, ori fac Masturbaţie-Ona-
nie, atât Bărbaţii cât şi Fe meile. Alimentaţia grasă, fiartă, de 
origine animală ali men tează aceste anomalii Sex, care apoi 
declanşează Cri zele Violente Mentale. Apoi o Alimentaţie 
Explozivă men ţine un Cerc Vicios greu de restabilit. Între 
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Alimen ta ţie şi Sex este o Legătură directă în potenţare reci-
procă. Ali mentele Explozive întărâtă Sexul care declanşează 
un Ex ces Hormonal, o secreţie anormală Hormonală. Aceş-
ti hor moni prin Sânge ajung în Creier unde declanşează o 
ex plozie de Gânduri care coboară pe Coloană şi produc o 
Scur gere de Energie Nervoasă până la epuizare. Dulciu ri le, 
mai ales cele rafinate, de asemenea produc o mobili ta te anor-
mală a Energiilor Nervoase, de aceea nu sunt in di ca te în ast-
fel de Boli. Să se folosească Fructe nefierte, nu Com poturi în-
dulcite cu Zahăr. Prăjiturile, Dulceţurile tre buie excluse. Vă 
rugăm să pricepeţi că Bolile Energii lor Men tale sunt Nemi-
loase şi aşa este nevoie de o Inter ven ţie tot aşa de serioasă. În 
rest să se folosească Reme diile obiş nuite, Băi, plimbări, Re-
creeri, terapii prin Muncă re creativă ca Pictură, etc., Home-
opatie, Acu punctură, Cea iuri calmante. În privinţa Medica-
mentelor să se înţeleagă bi ne că nu e indicată o Medicaţie ce 
în fundă şi mai tare Ci r cuitul Nervos. Somniferele în exces ca 
şi Tran chi li zan tele puternice aduc Leziuni pe Nervi cu seche-
le pe via ţă. Înţelegeţi şi folosiţi o Gamă cât mai largă de Tra ta-
ment şi nu fiţi extremişti şi fixişti doar într-o anume pri vin ţă. 
Din cele relatate se deduce că totul este Un Com plex în care 
e nevoie de un Orizont larg de Ori entare şi Terapie.

27

A. Cele trei Deschideri şi Desfundări Energetice

Consemnăm în continuare Trei Metode de Terapie Ener-
getică care pot fi de folos. S-a văzut că în Corpul nos tru sunt 
Trei Centre de Bază: Inima sau centrul Vital, Cre ierul sau 
centrul Mental şi Pântecele sau centrul Acu mu lativ. De aici 
şi cele Trei Sisteme de Boli, ca Dez echi li bru al Circuitelor 
Energetice din aceste Centre. Sunt Boli de Înfundare a Cir-
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cuitului energetic sau de Scur ge re-Consumare. Aşa s-au cău-
tat remediile respective. Unii au găsit experimental modali-
tăţi de un adevărat Ma saj-Cu  răţire-Reactivare-Optimizare, 
pentru fiecare Centru în parte. Pentru Centrul Vital al Ini-
mii este însuşi Su fle tul. Misticii au găsit o Modalitate de 
Reacti va re-Op ti mi za re a Vitalităţii Inimii prin Legătura di-
rectă cu Sufletul, ca re este Imediat Dincolo de Locul Inimii, 
Inima fiind Or ga nul de Legătură dintre Suflet şi Corp. Aşa 
într-o po zi ţie liniştită încearcă să te Adânceşti în Inimă, să 
treci apoi Dincolo de Inimă şi să-ţi Conştientizezi Sufletul. 
Res piră adânc, rar şi lejer. Întâlneşte-te cu propriul Suflet şi 
Re integrează-te în El. Sufletul este o Substanţă Fi in ţia lă Spi-
rituală, ca Supraformă Transcendentală Conşti in ţă-Eu, ca 
Formă Transcendentală Duh şi Conţinut Trans cen dental 
Spirit-Limbaj pur de Suflet (vezi mai amănunţit „Me mo riile 
unui Isihast”, „Iscusinţa Trăirii Isihaste”, „Ne voin ţele Isihaste” 
şi „Urcuşul Isihast”). Această Fi in ţă Suflet este Chip de Cre-
aţie după Arhetipul Necreat al Chi pului Lui Dumnezeu. În 
viziunea Creştină Sufletul nos tru nu este însăşi Fiinţa Dum-
nezeiască, Sufletul Divin, ci este O Fiinţă Suflet Creată de 
Dumnezeu după Chipul Său, dar în Substanţă Fiinţială de 
Creaţie. Fiinţa Lui Dum nezeu este Substanţa Fiinţială Ab-
solută Necreată, ce este Cu prinderea Absolută care Umple 
tot Spaţiul Ab so lut, Dumnezeu nefiind în Spaţiu, Dumne-
zeu fiind tot Spa ţiul, Spaţiul fiind în Interiorul Lui Dumne-
zeu nu în ex te rio rul Său. Metafizica pur Creştină nu admi-
te Un Spaţiu Exte rior Lui Dumnezeu în care Există însuşi 
Dumnezeu, ci Spaţiul este în El. 

Aici este Antinomia Metafizicii Creştine. Dumnezeu es-
te Supraforma – Cuprinderea peste Forma – Necuprin de-
rea – Infinitatea Dumnezeiască şi peste Conţinutul Ne cu-
prins Dumnezeiesc. Dumnezeu în Sine este o Infinită Des-
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chidere de Sine, ca Duh Suflet şi ca Logos Fiu, ca Des chidere 
a Lui Dumnezeu Tatăl Supraforma Absolută, care Cuprin-
de însuşi Infinitul Deschiderii Sale. Cuprinde rea Absolu-
tă nu este Limitarea Infinitului Absolut, ci toc mai Depă-
şirea a însuşi Infinitului, altfel Infinitul ar fi tot o Limita-
re dar ca Infinit. Metafizica pur Creştină merge mai departe 
şi Dincolo de Infinit, Dincolo de Sin gu la ri ta tea Infinitu-
lui care ar fi tot o Limitare de Singură Formă In completă. 
Aşa peste Infinit este paradoxal însăşi Cu prin derea Infini-
tă a însuşi Infinitului, fără Limitarea Vre une ia dintre ele, 
ci tocmai ca Deschiderea Amându rora. Da că Cuprinderea 
nu ar avea în Sine Deschiderea Infi ni tă, Cuprinderea ar fi 
o Limitare-Singularizare-Ima nentă. Da că Infinitul la fel nu 
ar avea Cuprinderea peste însuşi In finit, la fel Infinitul ar fi 
o Singularizare-Limi tare. De ace ea ca Realitate Completă 
Cuprinderea este Supra for ma, Infinitul este Forma şi Lim-
bajul Supraformei şi For mei este Conţinutul. Aceasta este 
Metafizica Teolo giei Creş tine, Dumnezeu Tatăl Suprafor-
ma, Sfântul Duh For ma şi Fiul Logosul Conţinutul Dum-
nezeirii. Acest Chip de Dumnezeu este şi în Sufletul nostru, 
dar tradus în Sub stanţă Fiinţială de Creaţie. Aşa Sufletul es-
te o Supraformă Eu-Conştiinţă, este un Duh-Formă deschi-
dere nelimitată de Conştiinţă-Eu propriu şi este un Lim baj 
de Conştiinţă ca Spirit-Conţinut de Suflet. Această Formă 
Triadică de Su flet dă apoi Forma Corpului, ca Minte-Cap, 
ca Ini mă-Trunchi şi ca Membre. De aceea Misticii vorbesc 
de o Ase mănare a Sufletului cu Trupul şi de o Asemănare a 
Cor pului cu Sufletul, Formă Arhetipală dar cu specific pro-
priu. S-a mai relatat că Sufletul nostru este pe Baza Unui 
Cuvânt-Scânteie Arhetipală de Logos Dumnezeiesc.

Noi fiecare suntem o Memorie de Mişcare,
O Anume Rostire a Cuvântului Tău
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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 
zil nic Această Conştientizare a Sufletului Tău. Treci Din colo 
de Inimă şi Conştientizează-ţi Sufletul ca pe o Enti ta te Spiri-
tuală Fiinţială, Deplină, de un Dens Greu su pra trans parent 
în Adâncul căruia este O Supra-Scânteie trans cendentală, O 
Rostire-Un Glas de Dumnezeu de o Lu minozitate Orbitoa-
re, spre care mereu ai vrea să Pri veşti dar de care ţi-e teamă 
să nu te Arzi... Apoi Conşti en ti zează cum Sufletul tău are o 
Mişcare proprie care este Du hul tău de Suflet, ca o Simţire 
Transcendentală pro prie, ca o Inimă ce Bate în Tot Sufletul. 
Acest Duh-Inimă Trans cendentală Spirituală este Un fel de 
Vorbire pură de Su flet, o Mişcare pură, mai mult, o Privi-
re-Pătrun de re-În tin dere în Lăuntru şi în afară totodată, care 
Mişcă într-un Mod Transcendental tot Sufletul spre întâl-
nirea cu Su pra-Lumina-Glasul-Scânteia de Dumnezeu din 
Adâncul Su fletului. Conştientizează cum alături de Mişca-
rea Du hu lui este totodată un Limbaj-Cuvântare de Suflet, o 
Glă suire-Cântare proprie care de asemenea tinde să se Apro-
pie de Scânteia Dumnezeiască din Adâncul Sufletului. Con-
ştientizează cum Sufletul tău este un Viu Fiinţial Per ma-
nent, în care Curge un Viu Dumnezeiesc Perma nent şi cum 
Acest Viu transcendental apoi se Revarsă într-o Ener gie spe-
cială în Inima din Piept. Caută să Simţi cum Ini ma Duh se 
Uneşte cu Inima Corp, cum Mişcarea de Su flet se Uneşte cu 
Bătăile Inimii din Piept. Conştien ti zea ză cum însăşi Lumi-
na Dumnezeiască Sf. Duh prin Du hul tău Vine în Inima ta 
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unde îşi Revarsă o energie Harică pur Divină, care Vitali-
zează propria ta Vitalitate. Fă Aceas tă Încărcare cu Energii 
Harice şi cu Energii de pro priu Suflet care să Optimizeze 
Starea de Sănătate, să Pu ri fice, să Vindece Bolile Energetice 
ale Corpului. Aso cia ză Aceasta cu Rugăciunea, cu Iubirea şi 
Recunoştinţa faţă de Dumnezeu Creatorul. Aceasta nu es-
te o Sugestie, ci o Re integrare în Realitatea care Există şi pe 
care noi am Ui ta t-o, din care cauză suntem Bolnavi. Reinte-
grându-ne Aces tei Realităţi ne Regăsim pe Noi în şine şi tot-
odată Să nă tatea. Să se asocieze aici şi „Strigă tul” din adâncul 
Su fle tului, consemnat într-un capitol an terior, ca „Re me-
mo ra rea Supraconştientului Rostirii Lo gosului”. Strigă lung 
şi adânc Numele Lui Iisus Hristos Cel întrupat în Sufletul 
tău, Numele Uitat şi Acoperit de Păcătoşenia ta: „Iisu se e e‑
eeee...” şi Ascultă Ecoul Strigării până Deosebeşti în Aces tea 
însuşi Glasul Sufletului tău. Fă aceasta în In spi ra ţie şi Expi-
raţie până la o jumătate de oră. Este pregă ti rea preliminară 
în Rugăciunea Isihastă. Această Recon şti en tizare a Scânte-
ii de Dumnezeu din adâncul Sufletului pro duce o Trezire 
a Conştiinţei cu Reînviorare de Suflet, ce ea ce va Reînviora 
apoi întregul Sistem Energetic Cor po ral. Tot aici săvârşeşte 
Rememo rarea Energiilor Hari ce. Inima este Centrul de ba-
ză al Energiilor Harice Divine ce sunt Dăruite prin Sfântul 
Duh. Dumnezeu Vorbeşte în Creaţie prin Mişcările Sfân-
tului Duh şi prin Cuvintele Lo go sului Fiului. Reconştien-
tizează Prezenţa Sfântului Duh în Sufletul tău. El Însuşi Vi-
ne în Suflet şi îţi învă pă ia ză Su fle tul şi Duhul propriu de o 
Putere Sufletească enor mă. În aceas tă Putere de Sfânt Duh, 
toată Slă bă no gi rea Sufletului tău se face Viaţă şi Sănătate. 
Totodată în Ini ma Corpului Pre  zenţa Sfântului Duh Dăru-
ieşte Energia Harică Necreată care Pătrunde tot Corpul pâ-
nă în Oase. Aceste Energii Ha ri ce Vin din Sfântul Duh Cel 
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Prezent în Adâncul Sufletului tău, Ιes ca un Şuvoi de Energii 
care se Re varsă în Inimă şi de aici în tot Corpul. Recon şti-
en ti zea ză Acest Şuvoi de Ener  gii Divine ce Ιes din Prezen-
ţa Sfân tului Duh şi se Re var să în tot Corpul pe care îl Pu-
ri fi că şi îl Vindecă de Boli. Con ştientizează astfel Centrul 
Ini mii ca Loc Izvo râtor de Energii Binefăcătoare. Respiră 
rar, adînc, lin, Simţind cum te Reîncarci cu Energii Noi din 
Acest Foc Interior al Ini mii. Stri gă Numele Domnului Ii sus, 
Simte Prezenţa Sfân tu lui Duh, Rememorează pro priul Su-
flet şi aşa vei Lua Le gă tura cu Realitatea ta cea mai Intimă, 
de bază, iar în Corp Sim te Re vărsarea Celor Su fleteşti ca o 
însufleţire a Cor pu lui. În su fleţeşte Corpul cu Puteri de Su-
flet şi cu Puteri Divine.

Noi nu numim Aceste Practici Sufleteşti „Exerciţii”, aceas-
ta fiind o denumire Desacralizată, ci le dăm Numele de „Ri-
tual Individual”, „Slujbă proprie”. În termeni Mo na  hali se nu-
meşte „Canon”, adică „O Practică” proprie de o Anumită Lu-
crare Individuală, ca un Ritual particular. Fie  care are Ritualul 
său de Comportament, de Gesticula ţie, de Vorbire, felul său 
de Lucru etc. Noi îi mai zicem „Prac  tică Duhovnicească”.

A Doua Practică Rituală este în Centrul Creierului, al 
Ene r giilor Mental-Informative. Creierul s-a văzut este Cen-
trul Energiilor Mental-Informative care urcă din Inimă şi se 
împletesc cu Energiile Mental-Informative Cosmice, Na-
turale şi Intelectuale de Societate, de Educa ţie, de Cul ti-
vare. Unii consideră Creierul drept Centrul Per so na li tă ţii. 
S-a văzut că Centrul Personalităţii este în Suflet şi în Ini mă 
şi de aici se Urcă în Creier ca Evidenţi ere şi Co boa ră în Pân-
tece-Organe ca Depozitare. În Cre ier Per so na litatea Fiin-
ţei noastre îşi Arată Faţa şi în Or gane îşi Arată Asemănarea. 
Mintea ta Descoperă câtă Inimă Ai şi Organele Corpului te 
Arată câtă Vitalitate de Inimă Ai. Iar Inima te Descoperă cât 
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Suflet Ai. O inimă îngustă şi Rea îţi arată un Suflet Mic şi 
Negativ. O Minte Largă In te ligentă îţi arată o Inimă Plină 
de Suflet. Orga nele Cor pu lui curate fără miros urât arată o 
Minte Curată şi o Ini mă Bună, ca şi un Suflet Bun. Spu  ne-mi 
ce Gân deşti ca să-ţi spun ce Inimă ai şi ce Funcţii Organi-
ce ai. De aici Practicile Duhovniceşti sau aşa-zisele Exerciţii 
Spirituale de Readucere şi Reconştientizare a Personali tăţii 
noastre. Cre ierul este Energia Informatică-Mentală a Sufle-
tului, în care se Exteriorizează Conştiinţa-Eul de Su flet în 
Corp. De aceea Mintea noastră este Eul nostru de Corp, sau 
Tre zia Mentală pe care noi o Confundăm de obicei cu în-
săşi Conştiinţa. S-a văzut din relatările ante rioare că ade vă-
rata Conştiinţă este în Suflet nu în Menta lul Corpului, în 
Mental fiind doar Ecoul Conştiinţei de Suflet, sau Ana logia 
în Energii a Conştiinţei de Suflet. Dacă Noi avem o Con-
ştiinţă de Suflet Îngustă-Rea şi Mintea noastră va fi de ase-
menea. Între Mintea de Corp şi Conştiinţa de Suflet este o 
Legătură directă şi o Potenţare reciprocă. De aici Prac tica 
Reconştientizării prin Minte şi a Mentalului prin Su flet. Re-
deşteptând Iubirea-Conşti inţa-Binele de Suflet, se Reface şi 
Mintea devenind mai înţelegătoare, mai po zi ti vă. Aşa fă în 
Creier Practica „Deschiderii şi Desfundării Min ţii”. Cerce-
tează-ţi Creie rul dacă are în el Gânduri Bu ne. Gândurile din 
Creier sunt corespondenţă de Cuvinte de Suflet. Sufletul nu 
are Gân duri, ci Moduri de Con şti in ţe în Cuvinte Spirituale. 
În Su flet Un Cuvânt este tot în trea ga Conştiinţă, dar într-un 
Mod Specific. În Minte Gân durile sunt Fragmente de Con-
ştiinţă, încât numai un Sin gur Gând nu face întreaga Min-
te. În Suflet Un Cuvânt de Suflet face cât Toată Con ştiinţa. 
De aceea Cuvântul de Su flet este mai mare decât Gândul de 
Minte. Şi în Lim ba jul nostru Psihologic Cu vântul este o în-
globare de Gân duri, într-un Cuvânt fiind mai multe Gân-
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duri deodată (Mai pe larg vezi Mistica Cu vântului în „Nevo‑
inţele isi has te” şi „Urcuşul Isihast”).

Deci realizează Optimizarea Creierului prin „Reme mo-
rarea Cuvintelor” peste „Gândurile Mentale”. Aceasta este 
o Practică pur specifică Isihasmului, prea puţin exis ten tă la 
celelalte Mistici necreştine. Se ştie de obicei că Min tea func-
ţionează prin Operaţii Mentale, Gânduri-Ra ţi uni-Judecăţi. 
Misticii au observat practic că Mintea mai are şi o Supra-
funcţie peste Operaţiile Mentale, Funcţia de a Opri în loc 
toate Operaţiile Mentale, care Pătrunde până la Contempla-
re, şi de a se face un fel de Gol de Minte vis-a-vis de „Dinco-
lo de Mental”, ca Divinul Spiritual. Mis ticile Indiene ajung 
până la extremismul Golului Men tal, prin buddhistul „Ni-
mic Absolut”. „Nimicul Ab so lut” este Magicul Minţii. Toţi 
misticii necreştini Duc Do rul „Nimicului Absolut” al Men-
talului ca Beatitudine a Ex tazului Contemplativ. Aici Mis-
tica Isihastă are o Com ple tare ce se dovedeşte o Terapeutică 
extraordinară atât ca Spirit cât şi Energetic Corporal. Noi 
o Consemnăm ca Me dicină Isihastă. Parabolic Inima este 
Oceanul de Lu mi nă din care se Nasc Soarele Mintea şi Luna 
Pământului (Pân tecele). De aici Mintea-Creierul este Solar 
şi Pânte ce le-Organele sunt Lunare, dar amândouă sunt în-
rudite cu Oceanul de Lumină din Inimă. La început Dum-
nezeu Cre ează Cerul-Oceanul-Lumina şi de aceea Soarele 
este Cre at de-abia în ziua a Patra (vezi Fac. 1, 19). Soare-
le iese din Oceanul Luminii. Mintea Iese din Oceanul-Ce-
rul Ini mii, ca Fiu al inimii Oceanului. Mintea ca un Soare 
se Naş te din Oceanul Luminii Inimii şi Creşte ca un Copil 
până la Bărbăţie în Creier-Cap. Copilul Minte-Soare în va ţă 
Vorbirea în Gât, învaţă Alergarea şi Strategia Minţii în Frun-
te şi devine Matur în Creier, de unde Emite un Flu viu de Lu-
mină pe Coloana Vertebrală cu Nenumărate Raze-Nervi în 
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Organele Corpului-Pământ. Soarele nicio dată nu Coboa-
ră pe Coloana Vertebrală, ci doar Lumina Sa cu Razele de 
Căldură. A Apărut cândva un Ba la ur-Zmeu care ca o Fanto-
mă a Coborât pe Coloana Verte bra lă până în Partea cea mai 
de Jos şi de acolo Suge ne să ţios Lumina Soarelui din Min-
te-Creier. Este foarte Plas ti că această Vizualizare a Căderii 
din Rai. 

Prin Momeala Minţii Diavolul-Şarpele se face Fan to ma 
Minţii care Coboară Lumina Minţii pe Coloana Ver te bra lă 
şi de acolo de Jos din Sex unde îşi face Locaş Suge Pu terea 
Minţii. Este Povestea Balaurului Zmeu care Suge Lu mina 
Soarelui până se Usucă Pământul-Corpul lipsit de Hra na 
Mental-Solară. Aici Mistica Isihastă se Deosebeşte de Misti-
cile Oculte. Amintirea Căderii există la toţi. Brah man Cade 
El însuşi în Iluzia Lumii de Jos, Lumea Şar pelui-Fantomei ce 
Mănîncă Lumina şi produce În tu ne ricul. În Viziunea Creş-
tină Nu Dumnezeu Cade în Iluzia Crea ţiei, ci Creaţia Ca-
de din Lumina Dumneze iască în În tu nericul Fantomei-Dia-
volului-Magiei Şarpelui care Suge Lu mina Lui Dumnezeu 
şi o Preface în Întune ric. Mistica Ocul tă încearcă o Magie 
a Şarpelui-Kundalini care să se tre zească din Întunericul de 
Jos şi să se Urce iar în Soare de unde s-a Născut ca o Fan-
tomă. Diavolul a fost înger Lu minos şi a Devenit Şarpe în-
tunecos. Şarpele este Chi pul Păcatului-Omorârii Luminii 
în întuneric. În Min tea-Cre ierul nostru apar sumedenie de 
Şerpi-Gân duri-Fan tome ce transformă Lumina Minţii Soa-
relui în Nori întunecoşi. Aceşti Nori sunt cei care ne îmbol-
năvesc pe noi. În Soa re le-Mintea noastră năvălesc Fantome-
le Şerpi care ne Con sumă Lumina Minţii şi o Coboară pe 
Coloana Ver te bra lă ca într-o Scurgere... Aici este Medicina 
Isihastă, să îm piedicăm aceşti Şerpi-Microbi să ne Îmbol-
năvească. De unde vin?... Vin din Subconştientul Sufle tului 
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nostru şi el Păcătos, acele Conştiinţe Bolnave-Ne gative care 
ies ca nişte Şerpi din Inimă unde ne dau Otrava Duş mă ni-
ei-Urii-Răutăţii şi apoi Urcă în Creier unde Otrăvesc şi Min-
tea şi Intoxică Nervii, unde Zămis lesc Şerpi de Gân duri Rele 
care îşi varsă Otrava pe Co loana Vertebrală până în Sex şi în 
Nervii întregului Corp. În acest proces noi trebuie să Inter-
venim. Ca Optimizare de Creier să Oprim Şerpii-Gându-
rile Rele. Aici în Creier mai pot Co borî Şerpi din Cosmos 
de la Diavoli-Îngeri Răi, mai pot Veni Şerpi prin Informaţi-
ile Intelectuale Omeneşti. Tot acest Complex Îşi face Cuib 
în Creierul şi Mentalul nos tru. Cum să te lupți cu această 
Junglă de Şerpi?... În Bo li le Psihice bieţii Bolnavi cad Victi-
me unor adevărate Hăi tu ieli dramatice. Misticii necreştini 
au găsit Metoda Con cen trării Gândirii, ca un fel de Magie 
de a Înţe peni-Imo bi liza Aceşti Şerpi Neastâmpăraţi şi prin 
Medi ta ţii-Dre sa je să-i Îmblânzească, să-i Dirijeze, aceştia ră-
mânând însă tot otrăvitori, că nu ştii când te Muşcă. Misti-
ca Isihastă are o Altă Metodă, de Transformarea Şerpilor şi 
alun ga rea lor prin Puterea Cuvântului Hristic. Orice Undă 
Men ta lă Rea are o Corespondenţă de Gând Rău şi orice Rău 
este pe Negativizarea Unui Cuvânt. Aici este Taina, să Gă-
seşti Cuvântul Tainic care stă la Baza Gândului. Orice Gând 
este Vibraţia Unui Anume Cuvânt de Suflet. Ilu mi na rea este 
când se Descoperă Cuvântul Miraculos al Gân du lui ce înce-
tează de a mai fi Gând Sin gular. Misticii ne creş tini au găsit că 
Golul de Minte face să Înceteze Orice Gând. Isihaştii spun 
că Golul de Minte nu face să Înce te ze Gândul, ci Îl Maschea-
ză cu un fel de a te Face că nu-l mai Vezi... Din Golul de Min-
te se Nasc Fantomele Minţii în totdeauna. Golul este Izvorul 
Fanto melor... Îngerii Că zuţi fug de Plinul Luminii în Golul 
În tunericului să se As cun dă. Golul este Întunericul Ascun-
derii... Ucigaşii şi Pă că toşii vor să se Ascundă în Gol unde să 
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fie Nepedepsiţi şi fără Reîntoarcere, ca o Auto-Pedepsire... 
Ucigaşul şi Pă cătosul Vrea să se Auto-Ani hileze ca Ascunde-
re de Pro pria Conştiinţă şi Vedere... Golul este Visul Izbăvi-
rii de Rău şi Mustrare... Golul este Raiul Dorinţei de Moar-
te... Golul este Masca Plinului, este Negarea Conştiinţei, es-
te Ura faţă de Viaţă, este În tunericul opus Luminii... Go lul 
este Oribila Icoană a Omorârii Iubirii Absolute, Pli nul fi-
ind Iubirea-Afirmarea Absolută. Golul este Ma xi mul Negă-
rii, este maximul De structurării, maximul Au to-Anihilării, 
este Diavolul în suşi. Se încearcă o Ma gie-Mistică a Golului 
ca o Com pensaţie de Plinul în Sine. Că derea din Rai Creea-
ză un Rai Artificial, Go lul-Moar tea-Anihilarea... Atenţie, că 
este Amăgirea Diavolului... Via ţa este un Plin Absolut, de ce 
să Omorâm Viaţa?... Ce Rai este acela prin Scurgerea Sân-
gelui Vieţii?... Golul este doar după Omorârea Plinu lui. Se 
încearcă să se con si dere Golul-Nimicul înaintea Plinului... 
Este Minciuna în Si ne. Golul nu există, el este Iluzia Plinu-
lui... Dumnezeu nu este într-un Spaţiu de Gol Absolut, ci 
Dumnezeu este De plinul Absolut şi Spaţiul este în Dumne-
zeu, nu Dum ne zeu în Spaţiu. Golul apare doar după Căde-
rea Creaţiei din Rai când Creaţia Cade în Iluzia Minciunii 
Mor ţii-Go lu lui-Negării... Uciderea Pli nului, Negarea Lui 
Dumnezeu este Originea Golului. De aceea ca Mistică Isi-
hastă Golul este însăşi Icoana Diavo lului căreia nu trebuie 
să i te În chini, acesta fiind cel mai groaznic Păcat. Ca Isi-
hasm nu faceţi Optimizarea Minţii prin Golul Mental, că 
este o Op timizare Negativă. Se in dică Oprirea Gândurilor 
dar nu Anihilarea lor, ci Trans formarea Lor în Plinul Cu vin-
te lor de Suflet. Vă Indicăm această Optimizare isihastă. Mai 
mult, nu faceţi aceasta în Cap, ci în Gât. Nu Lăsaţi Şer pii în 
Creier-Cap, nu le în găduiţi să se Ascundă pe Co loa na Ver-
tebrală în Subterana Sexului. Înecaţi Şerpii Min ţii-Creier 
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în Oceanul Apei Inimă prin Cântarea din Gât. Printr-un 
Anume Cuvânt-Cântare Şarpele se poate prin de, îmblânzi 
şi alunga. Misticile necreştine folosesc Con centrarea prin-
tr-un „Singur Gând”, într-un Singur Punct. Isihasmul folo-
seşte „Reîntoarcerea Gândului în Cu vânt”. Cuvântul nu stă 
în Creier-Cap, ci în Gât-Limbă de unde apoi se Reîntoarce 
în Originea Suflet-Inimă. Ori ce Gând Făcut Cuvânt şi Co-
borât în Inimă se Transformă în Conştiinţă de Suflet. Min-
tea în Creier este Cores pon den ţa Conştiinţei de Su flet, Co-
respondenţa Oceanului Lu mi nos Transcendental. Mintea 
este Soarele Energetic. Ocea nul Luminos Trans cendental se 
Deschide în Trei mari Râuri, în Râul Mental-Nervi, în Râul 
Vital-Sângele şi în Râul Acumulare-Or gane, Pântece. Toa-
te Râurile apoi se Revarsă în Oceanul Inimii-Suflet. Râul 
Mental este din Ape de Gânduri-In formaţii care se Nasc din 
Ape le Cuvinte ale Sufletului. Prin cuvinte Gândurile se Re-
în torc în Oceanul Inimii. De aceea nu Lăsa Apa Stătută în 
Cre ier unde se Nasc şi Şerpi, ci Reîntoarce-o prin Cuvinte 
în Oceanul Inimă. Cuvintele sunt Miracolul Reîntoarcerii 
Gân dului-Minţii înapoi în Oceanul Inimii. Oceanul Inimă 
are Cuvintele ca Strigăt al Apelor Minţii, să se Re în toar că. 
Reînnoieşte Apele Stătute Mentale din Creier în Ocea nul 
Immii-Su flet. Soarele-Mintea este Plină de Scân tei-Gânduri. 
Soa rele-Mintea este Corespondenţă Mentală a Oceanului 
Inimă. Mintea este un Ocean de Gânduri pro prii. Zilnic 
Mintea-Soarele trebuie să se Reîntoarcă în Odih na-Som-
nul din Oceanul Inimă. Fără Somn-Odihnă Mu rim. Soa rele 
Nu Apune. Apusul Soarelui este după Că derea din Rai, ca 
Apunere pe Coloana Vertebrală în Sub terana Sex. Sexul este 
un organ Oarecare, care după Că derea din Rai se Face Con-
tra-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 
Prac tic Reînnoieşte Apele Stătute ale Mentalului Creier 
cu Coborârea Soarelui-Gândurilor înapoi în Oceanul Ini-
mă-Odihnă. Prin Gânduri Soarele este Atras spre Apu ne rea 
pe Coloana Vertebrală, iar prin Cuvinte-Cântare este Atras 
spre Reînnoirea în Oceanul Inimii. De aceea Isi has mul fa-
ce Mistica Cuvântului, nu Mistica Gândului-Minţii. Min-
tea-Gândul să Coboare mai întâi în Gât în Cânta re-Cuvânt 
şi de aici în Oceanul Conştiinţă-Inimă-Suflet. Fă această 
Optimizare a Minţii în Cuvântul din Gât, Cân ta re ce o va 
Odihni în Oceanul Inimii.

Ca Medicină Isihastă această Reînnoire a Minţii aduce 
Remediile cele mai trebuitoare. Deci Practic, Alege câ te-
va Cuvinte care-ţi plac cel mai mult, Cuvinte ce-ţi ca rac te-
rizează Mintea şi Sentimentul Inimii. Pe Acestea în cepe să 
le Cânţi în Gât ca o Cântare Continuă. Oamenii de as tăzi 
deja au intuit aceasta, că peste tot se aude Mu zică, dar amar-
nic şi distrugător este că această Muzică este tot Ne gativă... 
Prin Gânduri Negative-Rele se Dis truge Min tea-Creierul 
şi prin Cântări Negative-Desfrânate se Dis tru ge Conştiin-
ţa-Inima-Sufletul. Şarpele Căderii din Rai are Două Cape-
te, are un Cap şi în Coadă. Are Capul cu Otra va Minţii Ne-
gative-Omorâtoare şi Capul Coadă al Des frâului-Afirmarea 
Căderii, Morfina Morţii. Noi Creş ti nii Folosim Cuvân-
tul-Cântare al Numelui Lui Hristos, Mântuitorul de Moar-
te. Prin Cuvântul-Numele Hristic Noi Înecăm Toţi Şerpii 
Minţii, Gândurile. Aşa Pronunţă Rar-Adânc-Prelung Nu-
mele Lui Iisus cel Hristic în care Toate Gândurile Minţii să 
se Odihnească, să se Purifice de toţi Şerpii-Microbii Bolilor. 
„Doamne Iisuse Hristoase Mi luieşte‑mă pe mine Păcătosul”. 
Pro nunţă Doooooooa a aaam neeeee, cu O, A, E rostite cât mai 
Prelung şi la fel Ii suse şi celelalte Cuvinte până ce tot Menta-
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lul tău s-a Li niş tit şi s-a Îmbăiat ca într-o Baie de Foc. Respi-
raţia să fie le jeră fără sincronizarea cu Pronun ţia, căutând să 
Uiţi de Res piraţie; altfel te încurcă sau faci Întinderi Respi-
ratorii no cive. Respiraţia se va Regla de la sine. Caută însă o 
Res piraţie Lentă, Prelungă şi Adâncă. 

A Treia Optimizare-Desfundare este a Energiei Acu mu-
latorii din Centrul Gastric-Pântece. Al Treilea Sistem de 
Boli aici îşi are Originea. Mulţi Neglijează Acest Cen tru, de 
unde frecvenţa Bolilor Gastrice, cu tot apana jul Ab dominal. 
S-a Relatat că al Treilea Fluviu-Râu care Iese din Oceanul 
Energetic din Inimă este Râul Energetic Acu mulativ, ca De-
punere a Energiilor în Organele între gu lui Corp. Aceste 
Energii ne menţin Masa Fizică, Mate ria-Carnea Organelor. 
Ca să ai un Organ Anatomic Nor mal trebuie să dispui de 
Energii Acumulative normale. S-a relatat că şi aceste Energii 
sunt Energii Proprii, care Ies din Duhul Sufletului în Inimă 
şi totodată sunt Energii Ru  denii pe care le Luăm din Cos-
mos-Natură-Har-Mediul Fa miliar. Deja se vorbeşte despre 
cele Trei Energizări: 1) Cosmizare prin Cap-Creier, 2) Telu-
rizare şi Planetizare prin Membre Mâini şi Picioare şi 3) Ha-
rizare prin Centrul Gastric.

28

A. Tratamentul Bolilor Sistemului Energetic 
Acumulativ 

Prin Păcatele Inimii pierdem direct pe Dumnezeu. Prin 
Pă catele Minţii pierdem Comunicarea Informativă. Prin Pă-
catele Pântecelui pierdem „Împărtăşirea” cu Harul Ener-
giilor, Strălucirea Energiilor, de unde zisa „Hara Om bilicală” 
a Pântecelui. Dumnezeu ca Fiinţă în Sine are şi o Strălucire 
Energetică de Mişcare de Fiinţă, numită Har-Energii Ne-
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create. Şi Creaţia are la fel o Strălucire Ener getică, numită 
la noi Aură. Sunt Trei Străluciri-Aure în Corpul nostru, ca 
Trei Culori: Aura Capului de un Ro şu Galben-Auriu, Au-
ra Trunchiului-Inimii de un Gal ben-Ver zui şi Aura Gastri-
că-Pântecelui de un Albas tru-Violaceu. Picioarele au o Aură 
spectrală Galben Aurie şi Mâinile o Aură Albastru Violaceu. 
Aceste Aure se în tre  pătrund şi dau Aura Generală a Corpu-
lui. Să nu se Con  funde Această Aură Energetică proprie cu 
Aureola Di vină a Sfinţilor ce este de Natură Divină prin Ha-
rul Din colo de Creaţie, în Mod Inconfundabil şi Neames te-
cat, de o Cu loare Străvezie peste Aura obişnuită, de un Gal-
ben Viola ceu Supraenergetic.

S-a vorbit anterior despre al Treilea Flux-Fluviu Ener ge-
tic care Curge în Jos din Inimă, Energia Acumulativă, acea 
Energie Fizică-Minerală ce se face Carne, Masă Or ga nică. 
S-a spus că fiecare Organ în parte este un Creier pro priu, 
de unde zisele „Psihisme Organice”. Sufletul s-a vă zut că es-
te Trinitar, Eu-Conştiinţă, Duh-Memorie de Conştiinţă şi 
Spirit-Limbaj de Conştiinţă. De aici cores pon denţa Ener-
getică, cea Mentală în analogie cu Eul-Conştiinţa, cea Vitală 
în analogie cu Duhul şi cea Acu  mulativă în analogie cu Lim-
bajul Conştiinţei. Astfel Or  ganele noastre sunt Instrumen-
tele Vorbirii-Limbajului Energetic. Fiecare Organ „Cântă” 
o Anumită Melodie Energetică după specificul său. Harul 
Divin este Raţiunea Di vină. La fel în noi Energiile Acumu-
lative sunt Raţiu ni le Informaţiilor Mentale concretizate ca 
Organe Funcţi o na le. Fiecare Organ are Raţiuni-Funcţii pro-
prii. Orga nele noas tre sunt Maşini ce Execută Informaţiile 
Mentale şi Miş cările Vitale, în corespondenţă cu Mişcări-
le pure din Suflet. Centrul Acestor Energii Mecanice este 
Centrul Gas tric-Ombilical, zisa Hara, Centrul de Greuta-
te al Cor pu lui. Mentalul este Centrul de Fixare energetică. 
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Inima este Centrul de Mobilitate şi Ombilicul Centrul de 
Greu ta te-Echilibru. De aici Practicile „Artelor Marţiale Ai-
ki do” ce demonstrează „Puterea Energiilor de Greutate Gas-
trice-Ombilicale”.

Ca Medicină Isihastă Acest Centru Energetic este de ma-
re importanţă, aici fiind în majoritatea Bolilor o Blo care şi 
o dezechilibrare energetică majoră. Prin Acest Cen tru Or-
ganele Corpului Primesc Hrana Energetică, oda tă din Ini-
mă şi apoi din Mediu ca energie Cosmică, de Na tură şi de 
Comuniune Socială. În zilele noastre când Re laţiile dintre 
Oameni sunt foarte Negative, tocmai Cen trul Gastric este 
direct Atins, de unde frecvenţa Boli lor Gas trice cu repercur-
siuni Hepato-Pancreatice, tocmai în Uzi nele Energetice Or-
ganice. Piesele întregii noastre Ma şini Corporale sunt Orga-
nele. Dacă o Piesă nu mai merge, se blochează întreg Moto-
rul. Căruţa noastră Cor pul, Calul nos tru este Bun de treabă 
doar dacă este Inte gru. Ener gi i le Acumulative sunt cele care 
Hrănesc-Refac Energiile Con sumate în Organe. Noi avem 
permanent ne voie de Ener gii Acumulative, ca putere de 
Mişcare şi ca Men ţi ne re a Masei Organice, altfel Organele 
se atrofiază şi Mor. Ener giile proprii Acumulative Vin din 
Inimă prin Sânge, dar vin şi din Creier ca Hrană Nervoasă 
şi din Mediu prin tr-un Cordon Nevăzut direct prin Punc-
tul Om bilical. De aceea dacă se pune pe Pântece o Placă de 
Plumb şi se ţi ne Mult timp, toate Organele noastre se Ofi-
lesc ca o Plan tă fără Lumină.

În Visurile noastre vedem „un Fir” care ne leagă de Corp. 
În Somn Energiile proprii din Organe se Reîntorc în Ini-
mă de unde se Reînnoiesc şi se Rememorează. Noi per cepem 
aceasta prin Mersul peste Ape prin visuri, când tre cem Ape 
mari sau mici... Apa este Simbolul şi totodată rea litatea 
Energetică a Inimii, în corespondenţă cu Ocea nul Energetic 
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Vital şi totodată în analogie cu Oceanul Lu mi nos de Suflet 
direct, în corespondenţă cu Cerul Cosmic şi cu Spaţiul Na-
turii. Noi în Somn avem Percepţii ale Aces tor 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 un-
de semn că te Îmbol năveşti de ceva. Când Zbori pe Sus în-
seamnă că Energia Acu mula ti vă Ombilicală Urcă spre Cerul 
Inimii. Uneori Energia Gas trică în Somn nu se Duce Direct 
în Inimă, ci Planează în Jurul Corpului. Astfel, în Somnam-
bulism Energia Gas tri că stă un timp în afară, de unde Mersul 
pe case, pe lo curi Înalte... în Stări Patologice sau stări Parap-
sihologice se fac adevărate Dedublări, Ieşiri din Corp toc-
mai cu aju to rul Acestor Energii Acumulative din Cen trul 
Gastric. Ener gia Mentală Iese din Creier şi nu trece direct în 
Ini mă ca Somn, ci se Uneşte cu Energia Acu mulativă Gas tri-
că şi fac o Reconstituire de Corp Eteric care se poate De taşa 
de Corpul Fizic ca o Dublură, în care Mentalul poa te Func-
ţiona şi poate fi Purtat de Energiile Acu mu la ti ve ca de un Se-
mi-Corp. Mare Atenţie în aceste Stări, că se fac Rupturi atât 
Nervoase în Creier cât şi în Energiile Or ganice. În Viziunea 
Creştină, această Dedu blare este Res pinsă ca o „Artificiali-
tate” vătămătoare. Este o în cer ca re a Mentalului de a se face 
pe sine însuşi Suflet şi În lo cuitor de Suflet Adevărat.

Ca Mistică pur Creştină, Dedublarea Suflet şi Corp este 
ca întreguri, pe când în Dedublarea Mental-Energe ti că este o 
Dedublare în Interiorul Corpului, adică însuşi Cor pul caută 
o Proprie Dedublare ceea ce înseamnă o Rup tură în Corp, 
o Ieşire din Integralitatea Corpului. Mis ti cul Isihast nu face 
Magia Corpului prin Detaşările Ener giilor Corpului, ci face 
Mistica pură Integrală de Su flet In tegral şi Corp Integral. În 
stările Mistice Isihaste Su fle tul Iese în Afara Corpului, De-
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păşeşte Corpul, nu ca o Ru pe re de Corp ci ca o Dilatare-În-
tindere a Sufletului peste li mitele Corpului, Corpul rămâ-
nând în Interiorul Su fle tu lui (vezi starea mistică în prime-
le capitole din „Me mo ri i le unui Isihast”). Sufletul ce ajunge 
la Reconştientizarea de Sine Recapătă Capacitatea de întin-
dere la Infinit, încât nu se Desparte de Corp, ci Depăşeşte 
Corpul, se întinde pes te Corp ca o Plutire peste Corp, ca 
o Pătrundere prin Corp, ca o Mergere prin Cosmos şi Spa-
ţiu, ca Penetrare de Vedere pur Sufletească. Unii sfinţi au vă-
zut cum Su fletul în stările Mistice Iese în Afara Cor pului 
prin Gură sau prin Inimă, dar nu se Detaşează pro priu-zis 
de Corp ci se Întinde peste Corp, stare prin care Sufletul es-
te Liber de Limitele Corpului şi are Stări de Conştiinţă pu-
re de Su flet fără Barajele Mentale Corpo rale. În Dedublări-
le Ener getice Mentale, Energia Mentală din Cap se uneşte 
cu Energia Acumulativă Gastrică, fac un Fel de Corp Ete ric 
ce se Dedublează de Corpul Fizic, dar nu este Con şti in ţă 
pură de Suflet ci tot Mental de Corp, un Paranormal Men-
tal Energetic care în Ocultism se dovedeşte o ade vă ra tă Sur-
să de Miracole Energetice. În Bolile Energiilor Acu mulative 
Gastrice noi ca Medi cină Isihastă trebuie să Des cifrăm aces-
te Mecanisme ca să putem interveni acolo unde este nevoie. 
În Organele noastre este şi Reflexul Men tal-Nervos şi Ener-
geticul Vital-Inimă. Aşa este Un Com plex Comunitar ener-
getic. Dacă Energia Nervoasă este Dereglată, ca şi Energia 
Vi tală în Organe, apar Deze chi libre de Energie Acumulati-
vă care produc Leziuni Ana tomice în Organe. Aceste Lezi-
uni ne Sperie, pentru că Distrug direct Organul respectiv. 
Toate Leziunile şi Mo dificările de Masă Organică sunt Boli 
de Energii Acu mu lative. Energiile Acumulative sunt Legate 
direct de Hra na Energetică. Toate Bolile acestea sunt bazate 
pe De ran jamentul Alimentaţiei, care este o dată Nervoasă, o 
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da tă Vitală şi încă o dată Minerală-Fi zică-Mâncare Ma te ria-
lă. Prin Centrul Gastric ne Hrănim Nervos, Vital şi Ali men-
tar. Organele au Nervii lor prin Prelungirile Nervoase ale 
Coloanei Vertebrale, dar au şi o Hrănire de Mental Ner vos 
direct de Mediu. Prin Ombilic Noi avem o Reală Res piraţie 
de Energie Nervoasă de Mediu. Noi nu mai sun tem conşti-
enţi de aceasta, dar este cu adevărat. Noi Res pirăm prin Vâr-
ful Capului, Respirăm pe Nas şi Res pi răm prin Buric. Ştiinţa 
confirmă aceasta. Prin Buric noi ne Hrănim cu Energie Acu-
mulativă de Mediu Cosmic, de Me diu Social-Relaţional, de 
Mediu Natural. Gastric ne Hră nim cu Mâncare. De aceea 
este o Practică a Misticilor să aibă Haine Largi, să nu poar-
te Fier pe Pântece sau alte Ma teriale ce împiedică Respiraţia 
Ombilicală. În Certuri şi Confruntări cu Semenii noştri sau 
cu unele Forţe ale Na turii, simţim presiune direct în Pân-
tece, fapt care ge ne rea ză chiar Boli. Medicina deja catego-
riseşte Boala Gas tri că drept Boală a Relaţiei. Tine rii noştri 
sunt Bolnavi în Ma să de Stomac şi Intestine, tocmai datorită 
dez echi li bru lui Respiraţiei Relaţionale Ombilicale, pe lângă 
Ali men taţia anormală. Este un Blo caj şi o Înfundare Om-
bi li cală chiar de la Naştere. În Bo lile de Copii trebuie da-
tă aten ţie tocmai acestei Respiraţii Ombilicale Energetice. 
Cei Curajoşi şi tari fizic au Forţa tocmai în Respiraţia Om-
bilicală, zisa Hara, Puterea Forţei Fizice.

Mulţi Intelectuali neglijează Acest Centru şi de aceea 
sunt Slabi şi fără forţă Fizică. Deci Bolile Acestei Energii 
Acu mulative sunt Boli de Hrănire şi de Înfundare a Schim-
bului Energetic de Hrană. Să se dea atenţie astfel aces tui 
fapt. În toate Bolile unde un Organ este Direct Atins, să se 
ia Măsurile acestui Specific de Hrănire. Şi noi ca Medicină 
Isihastă introducem aici Tratamentul Ali men taţiei atât în 
plan Sufletesc cât şi Nervos până la gro sie ra Mâncare. Aşa ca 
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Tratament General întâi se por neş te de la Desfundarea Cir-
cuitului Energetic care pro duce Ali mentarea. Se se vadă da-
că Energia din Inimă merge pâ nă în Organe... Dacă Ai o Ini-
mă Rea-Îngustă, ai şi un Sân ge Toxic şi în Organe Ajunge o 
Energie Vitală Bol na vă şi Vătămătoare. Deci Atenţie ce faci, 
ce Trimiţi în Or ga nele tale, o Hrană Vitală Bună sau Omo-
râtoare. Ia mă su rile de rigoare. Apoi vezi ce Energie nervoa-
să din Cre ier trimiţi în Organe. Dacă ai o Minte Negativă, 
ener giile Ner voase vor fi ca atare nocive. Fiecare Organ es-
te o Re con stituire de Creier în altă traducere. Vezi unde es-
te în fundarea cea mai mare. Vezi dacă este o Scurgere prea 
ma re de Energie în Sex, sau în Creier printr-o Surescitare 
anor mală, sau în Inimă prin Sentimente explozive. Vezi da-
că Circuitul Energetic Gastric este normal, adică de la Ini-
mă direct în Centrul Gastric şi din Centrul Gastric di rect în 
Inimă. De obicei la noi este un Circuit Ocolit, Că de rea din 
Rai generând această abatere. Aşa din Centrul Gastric Ener-
gia Acumulativă trece în Organe şi din Or gane în loc să se 
reîntoarcă în Inimă se Duce în Sex unde în mare se Scurge şi 
doar o Parte Urcă pe Coloana Verte bra lă în Creier unde şi 
aici este Consumată de către Gân du rile Nocive iar în Inimă 
ajunge prea puţin... Ce mai stră bate direct prin Sânge mai 
ajunge şi în Inimă. De ase meni Energia Acumulativă Luată 
direct de afară prin Res pi raţia Ombilicală trece în Organe, 
dar imediat este Fu ra tă de către Sexul în Hiperfuncţie, care 
nu o mai lasă să ajun gă în Organele Superioare, mai ales Plă-
mâni şi Glan de le Gâtului, de unde desele afecţiuni respecti-
ve. Deci ca Te rapie este nevoie să se ţină cont de aceste Cir-
cuite ener getice. Apoi este Hrănirea prin Mâncare. Aici este 
de mare importanţă să facem nişte precizări aparte. În ca pi-
tolul „Postul” vom vorbi mai pe larg.
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B. Sacro‑Terapie

Prezentăm aici al treilea Mod de Desfundare-Optimi-
za re Energetică. Pe lângă Tratamentele clasice, de Medi ca-
ţie naturală sau artificială, ale Bolilor diagnosticate de că tre 
Specialişti, Medicina Isihastă indică şi Modul său Spe cific. 
Aşa s-a intuit „O Practică Medicală Psiho-Fi zi că” cu nişte 
Exerciţii proprii de Mobilizare a Energiilor Acu mulatorii şi 
Repunere a lor în Circuitul Normal. Zil nic pe Nemâncate, 
cu Intestinele Golite de reziduuri prac ti că încordări lente 
ale Diafragmei şi cu menţinerea în cor dă rii fă în specific pur 
Creştin Aplecări numite În chi nă ciuni şi Metanii. La înce-
put stai în genunchi şi cu în cor da rea Diafragmei pe expira-
ţie apleacă-te cu Fruntea jos şi la inspiraţie ridică-te, menţi-
nând încordarea Dia fragmei. Aceasta va realiza un Masaj al 
Organelor Interne ab do mi na le. La fiecare aplecare şi ridica-
re Asociază Ru găciunea ca Energia Divină să Purifice Orga-
nele. Conşti entizează că Inspiri şi Expiri prin Diafragmă şi 
prin toate Organele, ca o Baie Energetică, cu apă şi Lumină 
energe tică. Îm pli neş te 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 înceti-
neşte rit mul cu pauze uşoare. Apoi Relaxează Diafragma şi 
Con şti en ti zea ză Centrul Plexului Solar de sub Inimă, sub 
coas tele in ferioare. Fă câteva închinăciuni cu încor darea 
Acestui Punct, cu Ridicarea Energiilor spre Inimă până sim-
ţi în Ini mă că se Ridică şi se Revarsă Energia Ab do mi nală ca 
un Râu în Mare, unde se Linişteşte şi se Odih neşte.

Şi din Inimă Conştientizează că Marea de Apă Ener-
getică se Absoarbe de către o Supra-Mare a Sufletului, „O 
Lumină Imensă Dincolo de Toate Energiile”. Stai un timp 
în această Baie de Lumină Transcendentală şi apoi fă Reîn-
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toarcerea în Inimă şi din Inimă Conştientizează cum se Re-
varsă iarăşi în Abdomen şi în toate Organele. Ma re atenţie 
să nu laşi Antrenarea Căldurii Energetice să Alu nece în Jos 
spre Sex, unde tinde să se Scurgă ca pe un Ca nal de Arun-
care. Practică acest Exerciţiu Medical Îm ple tit totodată cu 
Sufletul, ca Legătură Energetică între Su flet şi Corp cât şi 
ca Restabilire a adevăratului Circuit Energetic. De obicei 
Energiile Abdominale nu Urcă spre Ini mă, ci se Coboară 
spre Sex unde caută o Scurgere, de unde Viciul unei Consu-
mări şi unei Acumulări Nepotolite de Energie. Sexul Scurge 
permanent Energie şi Abdome nul Cere permanent Hrănire 
cu Energie. Aşa are loc o Su pra solicitare Organică Abdomi-
nală, după care apar şi De re glări Funcţionale până la Lezi-
uni, ca Ulcer Gas tro-In tes tinal. Sexul însă Fură permanent 
Energii şi nu-i pasă că Or ganele sunt deja slăbănogite, de un-
de Epuizarea Or ga ne lor Bolnave până la distrugerea lor. La 
Tineri mai ales este Acest Viciu de Furt Energetic de către 
Sex. De aceea Ti nerii în Special să facă Desfundarea Energi-
ilor spre Ini mă şi Oprirea-Ferirea Energiilor Organice de a 
se Scurge în Sex. Aici Regimul Alimentar este de asemeni de 
mare Im portanţă. S-a vorbit despre Mâncăruri Explovize şi 
Mân căruri Acumulative. Toate Mâncărurile Omo râ te-Fier-
te şi de Origine Animală sunt Alimente Ex plozive, ca re nu 
se Depun în Organe ci doar Trec fugitiv prin Or ga ne şi apoi 
Explodează în Sex, sau în Creier printr-o Agi taţie Nervoa-
să permanentă. De aceea cei Agi taţi-In sta bili sunt totodată 
şi Epuizaţi Energetic Orga nic. Sin gu rul Remediu este Re-
nunţarea la Alimentaţia Explozivă şi Adop tarea celei Acu-
mulative, ca Mâncare Nefiartă, cu pu ţine Lactate şi Brânze-
turi tot Nefierte, fără Dulciuri Rafinate şi Grăsimi animale. 
La capitolul „Pos tul” vom oferi toate datele. Cine are Urechi 
de Auzit să Audă...
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29

A. Postul, Miracolul Echilibrării Energetice

Despre acest subiect ar trebui să se scrie o Carte în trea gă. 
Noi aici consemnăm partea noastră ca Medicină Isi hastă şi 
Sacro-Terapie. Şi ca să nu ne mai repetăm cu cele spuse pâ-
nă 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 Per-
sonală. Energiile Proprii Ies-Emană din Sufletul nos tru, în-
tâi în Inimă de unde se Triplează. 

Aşa sunt:
– Energii Informatice-Mentale care urcă în Cap-Creier şi 

se prelungesc pe Coloana Vertebrală.
– Energii Vitale care rămân în Inimă şi se ramifică prin 

Sânge.
– Energii Acumulatorii-Fizice din Organele Corpului.
– Energiile Moştenite-Cod Genetic de la Părinţi. 
Mai pe scurt sunt Energiile Esenţiale ale Corpului nos-

tru, ca Energii Directoare, Formatoare şi Depunătoare. 
Cele de Mediu sunt:
– Energiile Harice Divine care Pătrund prin Inimă Di-

rect,
– Energiile Cosmice care pătrund prin Vârful Capului, 

Energiile Îngereşti sau Malefice,
– Energiile Planetare, ale Naturii, care pătrund prin Res-

piraţia Pulmonară şi Gastrică,
– Energiile de Mediu-Social care pătrund prin Frunte şi 

Centrul Gastro-Ombilical. Împletirea Energiilor Esen ţia le 
proprii cu cele de Mediu dau Globalitatea Corpului nos tru. 
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Să ne conturăm clar Configuraţia Realităţii noastre Su flet 
şi Corp. Sufletul este partea Fiinţială Substanţial-Spi ri tuală, 
Realitatea noastră de bază. Corpul este partea ener getică a 
Mişcărilor de Suflet, ca Har-Strălucire de Miş care de Suflet. 
Corpul nu este o Dublură şi nici un Ada os, ci este o Ema-
naţie Naturală a Viului Mişcător de Su flet. Corpul Energe-
tic este Un Semi-Viu Mecanic care doar în Întrepătrundere 
cu Viul Adevărat de Suflet devine Viu Biologic propriu zis. 
Viul Mecanic este un Mental Me canic de Legi şi Combina-
ţii Chimice. Materia Nebio lo gică este un astfel de Semi-Viu 
Mecanic cu Mişcări Me canice Fizice dar fără Viaţa propriu 
zisă. Doar ca îm ple tire cu Sufletul se face Semi-Viul Meca-
nic, Viul Psi ho-Energetic Biologic pe care-l ştim noi. 

Psihologia ca Ştiinţă are două Orientări: 1) Idealistă, ce 
consideră Calităţile de Suflet ca Suportul Mentalului Me-
canic Fizico-Chimic din Organele Corpului; 2) Mate‑
ria listă, ce consideră ca bază întâi Mentalul Mecanic Fi zi-
co-Chimic, care acesta ar produce apoi şi manifestări zise 
Psihice, ca efecte. Mai este şi un Semi‑Idealism ce ia în con-
siderare 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 Princi-
piului Spiritual. Metafizica pur Creştină le Com ple tează pe 
celelalte cu Revelaţia Integrală. Aşa arată că Su fletul este o 
Realitate de Sine, o Substanţă Fiinţial-Spi ri tuală Deplină ca-
re are deja Viaţă şi Mişcare pur Fi in ţia lă, cu Limbaj total în 
Sine, ca manifestare în Sine şi de Si ne, fiind nedemn ca Fi-
inţa Spirituală să aibă o Mani fes ta re Contrară şi de Negaţie 
de Sine cum este Materia. Ma te ria nu este Manifestarea Spi-
ritului, ci Mani festarea Ma ni festării Spiritului. Viul şi Miş-
carea pur Spi ritu al-Fi in ţia lă cu Limbajul său Arhetipal-De-
plin se Pre lungeşte şi se Tra duce apoi în zisul Viu Mecanic 
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din Energii-Materie. Ener giile-Materia nu sunt Manifesta-
rea directă a Spiri tu lui, că atunci Materia este Negarea Spiri-
tului, ceea ce ar în sem na că Spiritul are Mişcări-Mani festări 
de Au to-Omo râre. Ma teria nu este Negarea Spiri tului, ci 
este Afirmarea Miş cărilor Spiritului, nu a Spiri tului însuşi. 
Aici se în cur că Filosofii. Spiritul ca Fiinţă Substanţială De-
plină are Afirmarea în El însuşi, prin Limbajul şi Viul de Si-
ne pur. Dar totodată mai are încă o Afirmare a Viului de Su-
flet, 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 exis tente ale Sufletului. Materia are în Sine In-
formaţiile de Mişcare de Spirit, nu însuşi Spiritul. De aceea 
în Energii-Materie Vezi Urmele Spiritului nu în suşi Spiritul, 
care este Esenţă pur Spirituală. Cu noaş terea Spiritului se fa-
ce Direct de la Spirit la Spirit, nu prin Intermediul Materi-
ei. Materia este Corolarul-Strălucirea Spiritului în Afară şi 
Dincolo de Sine, ca Raze de Sine, ca Proiecţii de Sine.

Substanţa Energetică Materială nu este o Substanţă prin 
Sine însăşi cum vrea să o facă Ştiinţa, ci este o Sub stan ţă ce 
Emană din Mişcările Spiritului şi depinde de Aces tea, de un-
de Relativitatea Materiei, fără ca aceasta să fie Contrarul Spi-
ritului. Vă rugăm să fiţi puţin atenţi aici ca să înţelegeţi Me-
tafizica pur Creştină. Fiinţa-Sufletul este Indestructibilul ca-
re nu se Rupe sau Fragmentează, dar care are în Sine Viaţă şi 
Limbaj pur Fiinţial. Energiile nu sunt Fiinţă Transformată, 
ci Emanaţii ale Miş că ri lor-Viului de Fiinţă. Aşa Materia nu 
este Manifestarea Fi in ţei însăşi, ci Manifestarea Manifestă-
rii-Mişcării deja a Fi in ţei. Fiinţa-Sufletul este Viul Triadic 
Pur Fiinţial, Con şti  inţa-Odihna, Duhul-Mişcarea, Spiri-
tul-Repausul. Şi Acest Arhetip apoi se Prelungeşte ca Ener-
gii ce sunt de ase meni Triple, Energii Informatice-Mentale, 
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Energii Vi ta le-Miş cătoare, Energii Acumulative Depună-
toare. Acest Com  plex Triadic Energetic este Corpul nostru, 
Altfel spus, un Sistem Nervos Mental, un Sistem Energetic 
Vi tal şi un Sistem Organic Anatomic.

Şi acest Corp este în Legătură cu Sufletul prin Mişcă ri-
le-Proiecţiile Viului de Suflet. Corpul nostru este Pro du-
sul Energetic al Mişcărilor Sufletului Nostru, ca Ema na-
ţie-Strălucire a Viului pur de Suflet. Da că Sufletul nostru nu 
se mai Mişcă Normal atunci şi Energiile Corpului nostru vor 
fi Anormale şi Bolnave. De aici Medicina Isihastă a Cores-
pondenţei Suflet şi Corp, o Boală de Suflet generând o Boa-
lă de Corp, în Potenţare şi In fluenţă reciprocă. Corpul nos-
tru este un Corp Născut şi Moş tenit de la Părinţii din care 
ne Naştem Trupeşte, dar care se Configurează totodată du-
pă Chipul Sufletului nos tru. Corpul nostru Seamănă cu cel 
al Părin ţilor şi totodată are Specificul personal al Chipului 
Su fletului nostru. Noi Moştenim de la Părinţi Modelul-Ar-
hetipul Corporal ca În rudire cu Părinţii, dar totodată Cor-
pul este înrudit direct cu Chipul Personal al Sufletului nos-
tru. Ca Viaţă Proprie Su fletul Nostru Personal se Im pune 
apoi peste Moştenirea Pă rinţilor noştri. Aşa Corpul nostru 
are Tendinţele Pă rin ţi lor, dar este sub Comanda Sufletului 
nostru care va Do mi na pe cele Părinteşti sau le va Denatu-
ra. Aici este Ca pa citatea noastră de a Prelungi pe Cele Bune 
Moştenite, sau de a Strica cu totul pe cele Moştenite. Deci 
să ne fi xăm bine Realitatea. Corpul nos tru este în fond Indi-
vi dua litatea Energetică a Mişcărilor Personale ale Sufle tu-
lui nostru şi Acest Individual-Perso nal dă Contur Celor lal te 
Energii Moştenite sau de Mediu ca Împletire. Să pri ce pem 
clar aceasta ca să descifrăm apoi ce este Postul de spre care 
vorbim. În mod normal noi ne Producem prin Miş cările Su-
fletului nostru Propri ile Energii, care apoi se îm pletesc cu 
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Cele de Mediu. Dar după Căderea din Rai noi pierdem ca-
pacitatea de a ne Mişca cu Sufletul Con şti enţi şi aşa noi cei 
Păcătoşi şi Urmaşi ai Căderii nu ne mai producem Energi-
ile Corpu lui în deplină Conştienţă, încât avem un Deficit 
continuu de Energii Corp. Acest Deficit de Energii îl Com-
pensăm prin Hrănirea din Energiile de Me diu. Aşa noi Că-
dem în Devorarea Energiilor de Mediu prin Mâncarea gro-
solană. În Rai noi eram ca şi acum, Corp cu toate Organele, 
dar un Corp Echilibrat şi Normal Ener getic. Organele nu 
erau Umplute cu Mâncăruri Re zi dua le, cu Mâncăruri Moar-
te, fiind un Schimb Energetic atât cât era nevoie. După Că-
derea din Rai nu mai este acest Control şi aşa apar Hiper-
funcţii Organice de Sucuri Di gestive şi de Prefaceri, cu noi 
Schimburi până la mo di fi cări de legături energetice. Din Su-
flet nu se mai Primesc Noi Energii şi Energiile Emanate nu 
se mai Întorc în Miş cările Sufletului să se Reînnoiască, apă-
rând astfel Energii Rup te-Reziduale şi Contrare-Nocive, pâ-
nă la Omorârea în tre Energii, ca Ar deri şi prefaceri Chimi-
ce Anormale. Fi zio logia Corpului nostru astfel se Complică 
şi se Dez echi li brează până la Bolile ştiute. Dacă înţelegem 
aceasta, pu tem să ne dăm seama ce importanţă are Interven-
ţia Pos tu lui, ca Oprire a Dezechilibrului Energetic şi Re fa-
ce rea lui aşa cum este Normal. Ca Normalitate Corpul nos-
tru se Hră neşte direct din Mişcările Sufletului nostru, din 
Ener gi i  le Harice Di vine şi din Celelalte Energii de Me diu.

În Bolile noastre acest Proces se Rupe. Deci să Vedem 
Unde este Ruptura ca să ştim unde să intervenim. Postul este 
însă Prima Pregătire de Intervenţie. Ca să putem Lu cra în-
tr-o Apă trebuie mai întîi să Oprim Apa. Postul ca Ori gine 
este considerat în „Interzicerea” pe care o face Dum nezeu 
încă din Rai, să nu se Mănânce din Pomul Bi ne lui şi al Rău-
lui: „dacă veţi Mânca veţi Muri”. Înfrico şă toa re avertizare... 
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Dumnezeu nu Interzice Cunoaşterea Vie ţii, cum zic unii, ci 
Interzice Negarea-Moartea-Cu noaş terea Negativă. Dumne-
zeu vrea să ne Scutească de Ori bila Experienţă a Morţii şi a 
Suferinţei. Oare nu este în drept să facă aceasta?... Nega-
rea-Omorâ rea-Su fe rinţa-De struc turarea sunt un Act Străin 
de Dumnezeu care este Via ţa în Sine Nemuritoare. Diavolul 
Inventează această Ori bilă Inversare a Realităţii şi aşa Dum-
nezeu Vrea să-l Scu tească pe Om să nu cadă în Aceeaşi Eroa-
re... De aici Pos tul ca Oprire a Negativului, a Morţii. Noi 
vrem o Li ber tate a Morţii deşi apoi ne plângem de ce vine 
Suferinţa Mor ţii... Libertatea Morţii în fond este Anti-Li-
bertate, căci ce Libertate este aceea de a te Auto-Distruge? 
Robit de Distrugere, cum mai eşti Liber?... Aici Diavolul se 
În cur că în Logică printr-o Anti-Logică pe care o face Lo gi ca 
Negării. Aici Postul este Logica Negării Negaţiei. Da că Ne-
garea pare să fie Liberă a Nega şi Negaţia are Li bertatea de a 
Reafirma ceea ce Neagă Negaţia, Această Re afir mare este 
Postul. Căderea din Rai ne aduce Rupe rea de Sufletul nos-
tru şi tot felul de Ruperi Energetice în Cor pul nostru, de un-
de Anomaliile respective. Noi ne Hrănim Corporal în Trei 
Moduri, ca Hrană Mental-In formatică din Conştiinţa Sufle-
tului nostru, din Energia Inteligentă Cos mică Spirituală În-
gerească şi a Sfinţilor (Energie In te li gentă în care se amestecă 
şi energii diavo leşti), ne Hră nim din Informaticul Naturii şi 
din Informa ticul Social, tot acest mod fiind Hrană zisă „So-
lară”. Noi fără Soare şi Lu mină nu putem Trăi. Lumina ne 
Hrăneşte însă şi Men ta lul şi Nervii noştri. Dar nu numai Lu-
mina Soarelui Pla ne tar, ci şi Lumina mai Subtilă, care este 
Lumina Men ta lă-Informatică. Noi avem mari deficienţe în 
acest sens, cât şi anomalii. De aceea este un Post de Energii 
Men  tal-Informatice. Aşa este: „Post mental, Post Vital şi 
Post Fi  zic”. Prin Post Mental Oprim toate Infor maţiile Men-
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ta le Negative, nu mai admitem Hrană Men tală „Fiar-
tă”-Omo râtă-Prefăcută. Mintea noastră este In toxicată cu 
tot felul de Informaţii Nocive care ne-au Dez echilibrat ade-
văratul nostru Circuit Mental. Să dăm aten ţie serioasă aces-
tui Fapt. În Creierul nostru Energiile Mentale nu sunt Sim-
ple Informaţii Sugestive-Abstracte, ci Energii Obiec tive care 
odată Intrate în Creier lucrează de la sine, se fac Energii care 
Modifică Circuitul şi Com poziţia Chimică a Organului 
Creier. Energiile Mental-In formative sunt tot Energii Mate-
riale, care odată Ingerate de către Creier se fac Substanţă In-
formatică care ne pro duce Stări Men ta le-Nervoase reale. 
Noi ne plângem că avem în Cap Gân duri Rele-Pătimaşe, 
porniri Nervoase incontrolabile... Da, aces tea sunt pentru că 
în Creier Intră permanent Energii Men tale care ne produc 
astfel de Gân duri. Noi nu Gân dim doar ce Vrem noi, ci Gân-
dim ce Mâncăm, ce Simţim, ce se Mişcă în Organe... În anu-
mite Boli Psihice apar Fe no mene de Posedări ale „Acestor 
Mentaluri In de pen den te” şi Dedublate. Acestea nu sunt 
simple Ficţiuni ale unei Min ţi Bolnave, ci sunt şi Energii 
Obiective Men tal-In for ma tive care au Intoxicat material 
Creierul şi Nervii Or ga ne lor. Mentalul nostru nu este doar 
„Gând Abstract” şi „Idei”, ci este şi o Energie Materială Men-
tală ce are în Ea In formaţii care se Desfăşoară în Creier şi 
Nervi ca „Ban da de Magnetofon” cu tot com plexul Mental. 
Ne mirăm uneori de unde apar în Noi In formaţii Negative la 
Care nici nu ne-am gândit. Nu le-ai Gândit, dar te-ai Hrănit 
cu Ener gii Mentale Negative şi acestea se Reproduc apoi în 
Cre ierul şi Nervii tăi. Zic cei „Vechi” să fugi de „Locul ce lor 
Răi” şi pe Scaunul celui Rău să nu te aşezi, că te In fec tezi cu 
Energii Informatice Rele care apoi produc în Cre ierul şi 
Nervii tăi Gânduri Asemănătoare Rele. Spu ne‑mi cu cine te 
Însoţeşti ca să spun ce Gândeşti, zice o vorbă. Aşa este. Men-
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talul şi Nervii noştri sunt ca o Bandă de Magnetofon care 
înre gistrează fără Conştiinţa noastră In formaţii de Mediu 
care apoi se Reproduc în noi. Tre bu ie să învăţăm practic cum 
să ne Apărăm de Aceste Ener gii Negative Mentale pe care le 
Respirăm vrând nevrând. Aici Postul este folosi tor, ca Post 
Mental, de Retragere din Medii Rele. De aceea celor Bolnavi 
Mental le face bi ne Schimbarea Me diului în care trăiesc. Fa-
miliile care au Bol navi Mental să fie atente, să înceapă ele în-
sele o Puri fi care şi Dezintoxi care de Energii Mentale Negati-
ve. Cer tu rile, Ura, Con fruntarea-Contrarierea să fie evitate 
pen tru că Descarcă în ambianţa Casei Energii Informatice 
Ne gative care se fac Mediu Poluant de menţinere a Bolii 
Men tale. Sunt Unele Case care te „Îmbolnăvesc de Nervi”... 
Nu este doar o afirmaţie gratuită, ci un adevăr. Fa ceţi Dezin-
toxicarea Casei dumneavoastră de Aceste Energii Mentale 
Nocive şi Diavoleşti (căci şi Diavolul emite energii rele), cu 
Postul de Orice Hrană Informatică Rea, cu Slujbe Reli gioase 
Anihilatoare de Informaţii Ma le fice, cu Stări Mentale Bune 
şi Armonioase. Cei Bolnavi să se silească să-şi formeze ei în-
şişi „Mediile de Vin de ca re” din casa lor şi din Locul unde 
sunt. Postiţi de toate Ener giile Ne gative Mentale prin Opri-
rea Muzicii Rele, prin Oprirea Discuţiilor în Contradicto-
riu, prin Formarea în Casă de „Colţuri Sfinte”, ca Mic „Para-
clis” cu o Can de lă şi Icoană unde puteţi să vă găsiţi Refugiul 
şi Liniş ti rea atunci când vă Bântuie Gândurile Rele. Nu ad-
miteţi nici Obiecte care au în ele Informaţii Negative, că 
acestea Ema nă Energii Negative independent de noi. Ştiinţa 
în cepe să înveţe şi să primească multe Observaţii Vechi-Bă-
trâ neşti. La fel, Postul Vital de toate Vibraţiile Vitale Ne ga-
ti ve vătămă toare. Aici intră Aerul Infectat, Mirosurile Ne c u-
răţeniei şi Neigienei, ca şi Mirosurile pe care le ge ne răm noi 
din Corpul nostru. Animalele şi Plantele ne Simt cel mai 
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mult Aceste Energii Vitale Rele prin Miros. Noi lă săm în jur 
şi după noi Energii Vitale potrivit cu Să nă ta tea noastră. Da-
că suntem Bolnavi avem Emanaţii de Ener gii Vitale Bolna-
ve. Medicina a sesizat aceasta. Noi tre buie să găsim Modali-
tăţi de Apărare, de Rezistenţă şi de Dezintoxicare. Cel mai 
teribil Mijloc este Postul. Dacă te Obişnuieşti cu Postul 
Conştient în Tine de Energii Men tale 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 Corpo-
rală, prin Sentimente Cu rate. Descărcările Nervoase Rele 
Produc Energii Men tale Nervoase. Des cărcările Sentimen-
tale Rele produc Des cărcări de Energii Vitale Nocive. Aşa 
Pos teşte de Aces te Descărcări şi nu Infecta Aerul şi Mediul. 
Descăr că rile Nervoase din Des frâu provoacă în casele noas-
tre o Poluare de Energii Ner voase Mentale foarte nocive. 
Unde este o Casă Desfrâ nată toţi sunt Ner voşi-Certă-
reţi-Mâ ni oşi. Unde este o Casă cu Mirosuri Urâte acolo este 
o In fec tare cu Energii Vitale, generate în special de Sen ti-
men te Necurate, de Ură şi Duşmănie, de Îngustimea Ini mii 
şi de Egoism exa gerat. După Miros, Animalele şi Plan tele 
stabilesc ce fel de Inimă şi Suflet ai. Cu „Arma Pos tului” 
poţi face o „Reechilibrare”. Posteşte-Înfrânea ză-te de la 
Gânduri Rele şi de la Desfrâu. Posteşte de Sen timente Rele 
şi Egoism şi vei face din Casa ta un Me diu de Sănătate. Însă 
cea mai groaznică Poluare o avem prin Mâncare. După Mi-
rosurile Mâncării şi Băuturii poţi spu ne câtă Sănătate ai. 
Aici Postul este de o Valoare ines ti mabilă. Cine nu Posteşte 
de la Mâncare nu Ştie ce este Tra tarea Bolilor. După Căde-
rea din Rai, apărând Deficitul de Hrănire din Suflet şi din 
Energiile Cosmice şi Harice, că dem în Devo rare de Energii 
Grosiere-Materiale. Su fle tul Despărţit de Dumnezeu devi-
ne un Orb şi un Rahitic ca re din cauza Slăbiciunii sale nu 
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mai Vitalizează Corpul. Aşa Corpul caută Compensaţia în 
Mâncarea Materială. Dar Încărca rea cu Mâncare Materială 
este Anormală, pen tru că nu Hrăneşte tot Corpul, ci doar o 
parte. Doar partea Car nală fizică, celelalte Energii rămâ-
nând în veşnică Ina ni ţie, de unde Hiperdezvoltarea Părţii 
Carnale în detri men tul Vi talităţii adevărate şi Energiei 
Mental-In for ma ti ve nor male. Noi ne Naştem cu un Corp 
de la Părinţi deja Bol  navi cu Deficite Energetice, şi Vitalita-
tea noastră cea No uă greu Străbate.

Organele noastre sunt îmbâcsite de Toxine şi depuneri 
anor male, Mentalul-Informaticul nostru este deja Dere glat 
şi Vitalul nostru este pe jumătate paralizat... De aici Me-
dicina trebuie să înceapă Terapia adevărată. Se fac mari gre-
şeli 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 to xine, dar pe 
altă parte Intoxică şi mai mult Corpul. Aici este Valoarea 
Alimentaţiei şi Sacro-Terapiei, care are în ve dere Dezintoxi-
carea şi Refacerea Circuitelor Energetice Nor male, prin Re-
stabilirea Legăturilor dintre Suflet şi Corp, dintre Energiile 
Proprii şi Energiile de Mediu. Pos tul trebuie aplicat de când 
eşti Copil. Vom vorbi des pre Me dicina Copiilor într-un ca-
pitol aparte. Ca adulţi trebuie să dăm importanţă şi mai ma-
re Postului. Nu mân caţi, Fra ţi lor, tot ce vă iese în cale, căci vă 
introduceţi în Or ga nism o Moarte Sigură. Postul este Opre-
liştea de a Ingera Mâncăruri Bolnave şi nocive, chiar dacă 
sunt Gustoase. 

Aşa sunt câteva Trepte ale Postului:
1) Mâncarea doar de Alimente Naturale, nefierte, ne pre-

făcute;
2) Mâncarea de Alimente doar de Origine Vegetală cu 

Lac tate tot nefierte dar puţine şi cu zile fără acestea;
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3) Mâncare cu Alimente jumătate Fierte, jumătate Ne-
fie rte; 

4) Mâncare şi cu Carne. 
Apoi este Postul Total fără nici un Aliment, de la o zi la 

Câteva Zile, după rezistenţă. Mai este un Post Interme di ar 
de mare Valoare, cu Hrană de un Singur Aliment la o ma să, o 
perioadă anume de timp, dar intercalat Fiert cu Ne fiert, alt-
fel se fac mari carenţe Vitaminice. Ce se În tâm plă în Post?... 
Întâi se face o Alertă în Organe, care nu mai primesc Hrana 
obişnuită. Această alertă Redeşteaptă In teligenţa-Mentalul 
Organic care Rememorează Funcţi u nile Organice, ca Simţ 
de Conservare, Consumându-se aşa Rezervele Energeti-
ce cele mai proaste şi mai Rezidu a le, făcându-se astfel deja 
Dezintoxicarea Organică. Dacă ţi nem un Post mai îndelun-
gat, această Dezintoxicare este mai puternică, până la deba-
rasarea de toate Toxinele Or ga nice. Totodată Postul Redeş-
teaptă Nevoia Organică de Le gătură cu Alte Energii Hră-
nitoare. Când eşti FIămând „Tragi cu Ochiul la Vecinul” 
să vezi dacă nu poţi Primi ce va... Chiar te Umileşti şi Cer-
şeşti... Aşa Organele se Sme resc şi Caută Legătura Uitată cu 
Energiile Luminoase Cos mice, cu cele ale Naturii... Aşa se 
Desfundă-Restabi leş te Reţeaua de Comunicare Energeti-
că Normală a Or ga nelor cu Mediul Energetic. Începem să 
ne Hrănim prin Res piraţie-Inspirarea Aerului, Cale de obi-
cei Înfundată. În cepem să ne Hrănim prin Energii care intră 
Direct prin Vâr ful Capului, prin Inimă, prin Centrul Om-
bilical, prin Piele şi prin tot Corpul. Aşa Sfinţii ajung du-
pă Posturi în delungate la această Hrană directă. În Rai era 
această Hra nă Directă – cea Gastrică fiind la Minimum, de 
unde lipsa de Reziduuri în Starea de Rai.

Sfinţii Reduc în mod Intenţionat Hrana Gastrică, toc mai 
pentru Restabilirea Hranei Directe. Noi însă, cei Obiş nuiţi, 
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ne Complacem cu Hrana Alimentară grosieră Gas trică. Dar 
să nu uităm de Miracolul Postului care ne Re stabileşte ade-
văratul Circuit Energetic. Postul Ali mentar ne Purifică şi 
Energiile Mentale şi pe cele Vitale. În Post Gândurile Nega-
tive se atenuează şi cele Vitale Dis trugătoare se îmblânzesc. 
Noi de obicei avem Gânduri pe Măsura Alimentaţiei din 
Memoriile-Informaţiile Mân cărurilor pe care le ingerăm. 
Orice Aliment are o Memo rie proprie care intrată în Orga-
nele noastre se Reproduce. Da că mănânci Carne de Oaie şi 
Vacă, începi să ai Memo rii ca atare... Dacă mănânci Carne de 
Porc, la fel... Spu ne-mi ce Mănânci ca să-ţi spun ce Simţi şi 
ce Gândeşti... Tre buie 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 
Re stabilire şi Rememorare a adevăratelor Energii. Dia vo lul 
a Inversat şi a Negativizat Memoriile Adevărate, iar Pos tul le 
Readuce la Normal, de unde Postul este Reveni rea la Starea 
de Înger.

B. Sacro‑Terapie

Începe Postul de la Suflet. După Căderea din Rai, Iubi-
rea Sufletului o facem Ură, Dragostea o facem Ucidere şi 
Dă ruirea o facem Egoism. Aşa Posteşte şi cu Sufletul, nu te 
mai hrăni cu Ura, cu Duşmănia, cu Închistarea şi Ego is mul. 
Opreşte aceste Negativuri de Suflet şi Restabileşte Le gătura 
directă cu Dumnezeu prin care să Reconşti en ti zezi Conşti-
inţa ta de Suflet Trezit la adevă rata Viaţă Cu ra tă şi Lumi-
noasă. Doar în această Măsură se vor Emana apoi în Corpul 
tău Noi Energii Bune esen ţiale, care le vor În locui pe cele 
Rele şi vor Revitaliza tot Corpul tău. În ce pe cu Rugăciunea 
Minţii, ca Post de Conştiinţă, Oprind Min tea în Conştiin-
ţa Iubirii de Dum nezeu care este mai ma re decât toate Gân-
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durile posibile. Începe cu Pocăinţa de Suflet-Inimă care este 
Postul de Duh de Suflet, prin ca re Opreşti Răutatea Sufle-
tului. Po căinţa Sinceră faţă de Dum nezeu este Revitaliza-
rea Între gului Suflet, ca Po go râ rea Sfântului Duh care Cu-
răţă Du hul de Suflet şi-i dă Noi Puteri de Suflet, Puteri ce 
se prelungesc apoi în Corp şi Revitalizează tot Biologicul. 
Nu Neglija Acest Tra ta ment de mare Valoare, care este Te-
melia Tratamentelor ur mătoare diverse. Tratamentul Reli-
gios este un Tra ta ment tot aşa de Obiectiv ca şi cel Medical. 
Dumnezeu este o Realitate Obiectivă, nu simplă Sugestie, şi 
aşa Tra ta mentul Religios este Real şi faptic, atât în Suflet cât 
şi în Organele Corpului. Nu neglija Spo vedania ca Descăr-
ca rea Conştiinţei de Toxinele Păcatelor. Nu neglija Sluj be le 
Religioase, ca Primire de Energii Harice şi de Puri fi ca re di-
rectă prin Lucrarea Sfântului Duh care este Dum ne zeiscul 
Curăţitor şi Dătător de Vi aţă. Nu neglija În vă ţă tura Hristică 
ce este Medicament real al Bolilor de Lim baj de Suflet, care 
apoi generează Boli de Funcţii Or ga ni ce. Se vorbeşte Mistic 
despre Tă măduiri prin Formule Ma gice... Este o Amintire 
de Tă măduire prin Cuvântul Dum nezeiesc... Sfinţii Vinde-
că prin Cuvânt Boli ca şi Mântuitorul Hristos în Evanghelie. 
Citiţi Zilnic Evan ghe li ile, câte un Capitol sau câteva Ver sete, 
citiţi cu voce tare şi Puterea cuvintelor Dumnezeieşti vă va 
aduce Vin de cări. Repetaţi Cuvintele Evanghelice în Inimă 
şi în Minte şi veţi simţi Noi Energii binefăcătoare. Acestea 
nu sunt sim ple sugestii... Cuvintele Sfinte produc real Ener-
gii-Vibraţii tămăduitoare. Şi Medicina descoperă Puterea 
Paranormală a unor Cuvinte Magice... În tulbură rile Ner-
voase şi Psihice Pronunţaţi Cuvinte Sfinte, dar nu în Cap ci 
în Gât aproape de Inimă şi veţi vedea cum vă calmaţi agita-
ţia psihică... Oprirea Gândurilor în Cuvântul Sfânt este Pos-
tul Gândurilor şi al Minţii. Oprirea Senti mentului Inimii în 
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Pocăinţa Inimii este Postul Inimii Pă cătoase şi Bol nave. Cei 
Bolnavi de Inimă să facă mai mult Această Po căinţă de Re-
întoarcere a Iubirii către Dumnezeu şi multe simptome de 
boală se ameliorează. Ca Medicină Isi hastă vă Indicăm aces-
te Remedii în Lăr gire şi In te gra li ta te Suflet-Corp.

30

A. Terapia prin Post

Ca Medicină Isihastă facem şi noi câteva consemnări asu-
pra Terapiei prin Post. Bolile de astăzi sunt aşa de Gre le în-
cât necesită mai mult ca oricând nişte Remedii tot atât de 
serioase. Postul este un Medicament Serios. Se vorbeşte mai 
nou despre Postul Total, ca despre o adevă rată Chirurgie fă-
ră Operaţie. Cancerul mai ales, doar prin Post total se mai 
ţine pe loc şi se mai ameliorează, de mul te ori până la vin-
decare. Aceasta Cere însă Curaj şi Vo inţă. Noi vrem să fa-
cem câteva adnotări. Din Experi en ţele noastre consemnăm 
câteva remarci de folos, mai ales pentru lumea de astăzi ne-
putincioasă. Înainte de un Post Total trebuie o Repunere a 
Organismului pe „Ori en ta rea normală”, ca o Rememorare 
a Fondului real. Adică, câ teva Săptămâni înainte, de prefe-
rat o Lună de Zile, să se ţină un Regim cu Mâncare com-
plet Nefiartă şi fără Car ne, Peşte şi Ouă, doar câteva Lactate 
ca Brânză ne fer men tată şi din Lapte Nefiert, pregătită fără 
ajutorul Ter mic, cum sunt preparate Caşcavalul şi alte Sor-
timente. De preferat este să se Evite şi Lactatele. De ce?... 
În In testinele noastre sunt Reziduuri din Mâncăruri Moarte 
ca re produc o Floră Microbiană ca atare. Această Floră Mi-
cro biană Saprofită are o mare Importanţă pentru Orga nis-
mul nostru. Noi prin Înlocuirea Alimentelor Moarte cu Ali-
mente Naturale facem o Schimbare Radicală în Flora Mi-
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crobiană Intestinală, Reziduurile acestor Alimente Ne fierte 
producând o altă Floră cu efecte Binefăcătoare. Dacă se tre-
ce direct la Post Total fără Schimbarea Florei Microbiene, se 
lipseşte Organismul de un Echilibru Valo ros. Chiar dacă se 
fac Clisme, în Intestine tot rămân Mi cro bii Vechi şi Nocivi 
şi mult timp ne aduc mari greutăţi. Du rerile de cap, Starea 
de rău în Post se datorează în par te acestei Flore Microbi-
ene din Reziduurile unei ali men ta ţii Moarte. Dacă se face 
Schimbarea propusă îna inte, aceste tulburări aproape că nu 
mai sunt. Multe Boli deja prin Această Postire de Alimente 
Omorâte se ameli orează şi chiar se Vindecă. Medicina Isi-
hastă indică Pos tul cu Ali mente complet Nefierte, fără Mân-
căruri de Ori gine Ani mală, ca prim Remediu în toate Boli-
le. Toate Bolile după o Lună de acest Post se Ameliorează. 
Există însă şi un Post mai de Durată, care trebuie să dureze 
la început Mi nim Trei Luni urmând să fie Repetat de câte-
va ori pe an şi mai ales înaintea şi în timpul Crizelor de Boa-
lă. Bo li le Psihice şi Bolile de Inimă, de Tensiune şi de Ane-
mie, ime diat sunt ameliorate cu un astfel de Post cu Hrană 
doar Vie, fără Dulciuri rafinate, şi chiar fără Pâine, folo sin  -
du-se Grâu măcinat, pus la Macerat ca o Cocă întinsă şi fă-
cută Pesmet subţire care se Usucă în opt Ore. Sunt Boli gra-
ve precum Cancerul şi Tumorile, când este ne vo ie şi de Post 
Total. Şi aici noi indicăm o Pregă tire cu Mân care Nefiartă. 
Dacă este ceva mai Urgent, se începe cu un Post total de 1-3 
zile, se Mănâncă doar nefi ert, fără ali mente de origine ani-
mală, apoi câteva zile iar se Pos teş te Total şi iar se Mănâncă, 
până la Schimbarea FIorei Mi crobiene din Intestine. Apoi 
se poate Trece cu tot cu ra jul la un Post Total mai Lung, cu 
Clisme totuşi, dar fără Risc de Accidente. Postul Total tre-
buie să fie to tuşi cu Apă, unii indicând Apa Distilată. Aici 
facem şi noi câteva re marci. Este Bună Apa Distilată, dar fi-
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ind obţi nută prin Fier bere are nişte Mişcări Magnetice No-
cive totuşi, care in fluenţează negativ. Este mai indicat a se fo-
losi Ceaiul prin Macerare la Rece, sau cel mai bine Su curile 
Na tu ra le, dar servite nu direct, ci după ce sunt lă sate câte-
va Ore să se Depună partea Sărurilor, Bându-se doar Lichi-
dul Lim pede al Sucului. La Clisme de asemeni să nu se folo-
seas că apă Fiartă, ci apă Dezinfectată prin câteva picături de 
Oţet, tinctură de Iod sau Ceaiuri prepa rate tot la rece, ca 
Muşeţel sau Coada Şoricelului. Medi cina Isihastă nu Admi-
te 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 în delungat, dar este Nevoie să 
nu se Treacă apoi iar la Ali mentaţia Moartă. Şi aici se fac 
mari Greşeli după Postul Total. Este drept că se Cere o Re-
facere a Organismului, dar nu prin In formaţii Vechi-Moar-
te, care Readuc Infor maţia Bolii. Du pă Post se începe Uşor, 
cu multă Precau ţie, cu o Ali men taţie normală. Dar Repe-
tăm, să fie Nefi artă, mai ales ime diat după Post. Simţim ne-
voia Mâncăru rilor Fierte, dar să nu ne lăsăm amăgiţi... Ofe-
rim aici câ teva Indicaţii prac tice. După Postul Total se face 
Ieşirea din Post, etapă de mare Importanţă. Nu treceţi direct 
la Mâncare, că pu teţi Muri... În prima zi folosiţi „o Supă Ne-
fiartă” din Le gu me Zdrobite cu puţină Nucă tot zdro bită şi 
apoi Stre cu rate bine, ca să fie un Lichid Uşor ce nu Înfundă 
Digestia. A doua zi adăugaţi Pesmet de Grâu Ne copt, făcut 
aluat din Grâu zdrobit şi Uscat la Căldură, la o Temperatură 
ca re nu trece de 30 grade, dar tot Strecurat. Folosiţi această 
Supă pentru Sănătate cu foarte puţină Sare, de mai multe ori 
pe zi. După trei-patru zile începeţi să consumaţi şi o Supă 
Nestrecurată, nu multă dintr-o dată, atenţi la felul cum reac-
ţionează Organismul. Şi aşa intraţi în Normal, dar cel puţin 
o Lună cu Regim complet Nefiert, doar cu pu ţine Lactate 
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tot nefierte. Mulţi Reuşesc să Ţină Postul To tal, dar dau pes-
te cap după Post tot ce au Câştigat, tre când la o Alimentaţie 
Grea şi Bolnavă care le va Readuce Boala. Sunt cazuri când 
trebuie un Post de la 10-20 zile în sus, chiar până la 40 zile. 
Dacă respectaţi cele mai di na in te nu este riscant. Se cere în-
să Curaj şi Risc, care însă nu este prea mare nemaifiind altă 
posibi litate. Prin Post mai este încă o Şansă. Postul după câ-
teva zile reduce nevoia de Calmante în Durerile atroce, chiar 
se ajunge la în lă tu ra rea lor.

B. Sacro‑Terapie

Încearcă şi te vei convinge de Importanţa Alimentaţiei 
Vii, fără Fierturi şi Mâncăruri preparate culinar. Ţi se va pă-
rea greu la început, dar cu timpul va deveni ceva obiş nu it. 
Mai întâi aproape că nu mai ştii ce să Mănânci. Con sul tă în 
acest sens şi Lucrarea lui Günther, care de ase me nea indi-
că o Alimentaţie naturală. Noi nu ne facem pro po văduitorii 
Naturismului. Ca Medicină Isihastă noi avem Temei Scrip-
turistic-Biblic. În Rai nu se Mânca ni mic Fiert şi după Că-
derea din Rai trecerea la Mâncarea Omo râtă aduce modifi-
cările anormale în Fiziologia Or ga ne lor Corpului. Aici este 
baza noastră. Cei trei Tineri din Ba bilon Mănâncă numai 
Seminţe şi Verdeţuri şi sunt mai Să nătoşi decât toţi ceilalţi. 
Sfinţii în Pustii şi Sihăstrii Mă nâncă doar Verdeţuri şi Se-
minţe şi Grâu şi trăiesc până la o Sută de ani. Experienţe-
le noastre Duhovniceşti de Împletire a Duhovniciei de Su-
flet cu Postul de Trup ne con firmă cele spuse înainte. Mulţi 
Bolnavi se fac Bine prin Mâncarea Naturală de la Mânăstiri 
şi Sihăstrii. Dăm aici un Model de Alimentaţie Isihastă. De 
obicei Dimi nea ţa nu se prea Mănâncă. Cei care trebuie să 
Muncească mai greu Mănâncă de obicei ceva frugal, o Fruc-
tă cu Pâi ne. Este foarte hrănitoare Pâinea cu Fructe şi câte-



TAINA VINDECăRII. MEDICINA ISIHASTă 207

va Nuci. La Prînz se Mănâncă un fel de Ghiveci nefiert, mai 
mult o Salată consistentă din Zarzavaturi cu Rădăcinoase, 
cu Nuci şi alte seminţe, cu Grâu Muiat sau Huruială de Grâu 
care a fost mai înainte ţinută la Macerat vreme de cel pu ţin 8 
ore. Seara se Mănâncă tot aşa, dar mai puţin. O Mân care Isi-
hastă este compusă peste 50% din Cereale şi Se minţe. În re-
st Rădăcinoase peste 25% şi în comple tare zar zavaturi şi alte 
ingrediente. Mâncarea Nefiartă este Să ţi oasă, nu poţi Mânca 
mult şi are multă Celuloză care cu ră ţă Intestinele şi nu pro-
duce Infecţii Intestinale. Hrana Aceasta se absoarbe aproape 
integral şi nu Obo seşte Or ga nele cu Efortul de Prefacere în 
Hrană vie, fiind deja Vie. Aşa Organele se Odihnesc şi tot-
odată se Împu ter ni cesc. Nu te îngraşi Carnal, dar devii mai 
rezistent. Am vă zut la un Schit o Metodă rapidă de a Pregă-
ti Mân care 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 Fa-
sole 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 ca-
re 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 Verde-
ţuri, puţină Sare şi câteva Nuci şi seminţe de Dov leac. Iarna 
se adaugă Varză acră şi Mu rături. Este o Mân care Naturală 
preparată Rapid, fără Omorârea Prin ci pi ilor Hrănitoare.

Fasolea este tot aşa de Hrănitoare ca şi Carnea, având 
mul te Proteine. Are însă o Toxină numită Fasolină care tre-
buie Inactivată printr-o Fierbere de 1 Minut maximum do-
uă. Dacă se Fierbe mai mult timp, Fasolea îşi degra dea ză Pro-
teinele într-o Coagulare ireversibilă, de unde tre ce rea mole-
culelor de Proteine Moarte în Sistemul Lim fatic ce provoacă 
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apoi tulburări grave în Organism. De fapt toate Alimentele 
care se Fierb de la câteva Minute în Sus îşi degradează Pro-
teinele până la pierderea lor mai mult de jumătate, ceea ce 
duce şi la Scleroze în Organe. Bolile Energetice în aceste to-
xine proteice îşi au Origi nea. Ouăle Fierte tari, Camea fiar-
tă mult, chiar şi Pâinea Coaptă şi toa te zarzavaturile Fier-
te au astfel de Degradări, încât noi Mâncăm mai mult Re-
ziduuri decât Hrană adevă rată. De aceea o Hrană Nefiartă 
aduce Organismului o În viorare şi o Hrănire reală. Cartofii 
sunt un Aliment Valo ros, dar ce pă cat că sunt Copţi cu Ore-
le în Cuptor, sau Fierţi tot cu Ore le în Apă... Obişnuiţi-vă 
să Mâncaţi la fi ecare Masă câte un Cartof Crud, tăiat şi adă-
ugat în Mân care. De ase meni nu-i mai Coaceţi la Cuptor, 
ci Tăiaţi-i în Felii Sub ţiri de de tot şi puneţi-i pe Plită doar 
un Minut-Două şi Mân caţi-i aşa, uşor fripţi. Sau tăiaţi-i mă-
runt de tot şi pu neţi-i în apă foarte puţină şi apoi la foc tare. 
Daţi-i în câ te va clocote doar, să nu treacă de 2 minute şi apoi 
zdro bi ţi-i ca pe un Piureu la care să adăugaţi celelalte in gre-
di en te. Prin aceste Metode nu degradaţi aşa de mult Pro tei-
ne le, care altfel devin foarte toxice pentru sistemul Limfa tic. 
Apoi Proteinele Fierte mult devin nişte Proteine foarte Ex-
plozive ce întărâtă mult Sexul mai ales la Copii şi Ti neri, ca-
re astfel cad victime unei desfrânări fără voie. Ule iurile din 
Comerţ care sunt făcute la Temperaturi mari să fie evitate în 
mare. Mai bine folosiţi Nuci şi Seminţe de Dovleac. Marga-
rina şi Untul din Comerţ sunt de ase meni obţinute la Tem-
peraturi Mari. Am văzut la un Schit Unt de Soia cu Fasole, 
foarte Hrănitor şi Igienic. Se pi sea ză Fasolea şi Soia până se 
fac Făină Fină. Se pun în pu ţină apă Rece şi Amestecul se 
dă în Clocot cel mult 2 Mi nute, 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 Bor-
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can şi se fo lo seş te ca Unt cu Pâine integrală de Grâu. Se mai 
poate adău ga puţină Smântână din Lapte prins şi nefiert, sau 
pu ţină Brânză Telemea. Acest Unt Natural este cu adevă rat 
Hrănitor şi Sănătos. Bucătăria Naturistă dă tot felul de Re-
ţete în acest sens. Noi v-am Indicat câteva din uzul obiş nuit 
şi mai frecvent. Ce dorim este să vă convingem de necesita-
tea unei Alimentaţii Vii şi Sănătoase, ca să pu teţi Lupta cu 
Bolile. Vă atenţionăm de Pâinea obţinută fă ră să fie Coap-
tă. Este o Pâine Minune. Măcinaţi-Zdro biţi Grâul cu puţine 
Boabe de porumb şi puneţi puţină Apă până obţineţi o Co-
că, ca de Pâine, apoi întindeţi această Co că în strat Subţire 
până la doi Milimetri şi pe o tavă de fa ianţă 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 pu teţi Mânca şi singur, fără alt-
ceva. Vrem să vă mai aten ţio năm că în Acest Regim Natural 
pot apărea unele reac ţii. Până vă Obişnuiţi cu Mâncarea Ne-
fiartă, Organismul va încerca o Respingere. O să aveţi unele 
Fermentaţii, Ba lonări, Greutate în Stomac. Nu vă speriaţi şi 
persistaţi în Regim, că este ceva trecător. Fiţi atenţi doar să 
nu ames tecaţi Mâncarea cu Fructele Dulci care produc fer-
men taţii. Dulciurile folosiţi-le la câteva ore după Masă, sau 
cu o Oră înainte de Masă. Când Mâncaţi Fasole este bi ne să 
mâncaţi mai slab alte alimente. Faso lea fiind foar te consis-
tentă Stomacul refuză pe celelalte, de unde un fel de indi-
gestie. 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 ca re 
Cere o Alimentaţie specială. Dacă vreţi Sănătate, tre bu ie să 
Lucraţi pentru Sănătate prin Metodele adec vate.
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31

A. Bolile Energetice şi Tratamentul lor

Al Treilea Sistem de Boli este cel al Bolilor Energe ti ce. În 
mare, din cele spuse până acum s-a văzut în ce con stă. Con-
cretizăm aici câteva puncte de bază. Sufletul Tri ni tar Ema-
nă o Energie Trinitară Corp în Inimă de unde se Tri plează. 
Energia Vitală rămâne în Inimă şi se desfă şoa ră apoi prin 
Sânge şi Ritmul Mişcărilor Energetice. Rit mul Vieţii nostre 
este Ritmul Inimii noastre. Deregla rea de Circuit Energetic 
Vital este legată direct de Starea Du hu lui-Memoriei de Su-
flet. Sufletul are şi el Inima Sa pură Su fletească, care este Du-
hul Memoria de Conştiinţă, Miş ca rea Permanentă din Su-
flet. După cum Inima din Corp Bate Permanent aşa şi Du-
hul din Suflet se Mişcă în Mod de Duh Permanent. Inima 
din Corp de aceea Bate Per ma nent, pentru că este Asemăna-
re de Duh de Suflet, Miş ca rea Permanentă. Duhul din Suflet 
niciodată nu Stă din Miş care, ci se Mişcă Permanent între 
Odihna din Eu-Con şti inţă şi Repausul Spiritual al Limbaju-
lui pur Sufle tesc. S-a relatat pe larg despre acest Viu de Suflet 
în cele an te ri oare (vezi şi „Memoriile unui Isihast” şcl.).

Duhul Sufletului este Inima Noastră Adevărată, iar Ini-
ma de Corp este Ecoul Duhului. Când Duhul Sufletului este 
Bolnav, se Îmbolnăveşte şi Inima de Corp. Sunt ca zuri când 
Inima de Corp se îmbolnăveşte accidental fără afec tarea Du-
hului de Suflet, dar în acest caz se Remedi a ză repede Boala. 
Când însă este o Boală Adâncă de Duh de Suflet, greu se face 
Ameliorarea Bolii de Inimă. Duhul de Suflet este Memoria 
Eului de Suflet. Eul-Conştiinţa Su fletului este Iubire Trans-
cendentală, Chip de Dumne zeu Transpus şi în Chip de Cre-
aţie. Duhul este Dragostea, Me moria Iubirii, Mişcarea Iubi-
rii. Dacă Iubirea-Conşti in ţa de Suflet este Bolnavă, Căzută 
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din Iubire în Ură cu tot apa najul ei, atunci şi Duhul-Dragos-
tea se face Duşmă nie şi Ucidere-Răutate. Aşa Bolile de Inimă 
sunt Boli ale Dra gostei de Suflet şi ale Sentimentului de Ini-
mă. Sufle tul este Iubire, Dragoste, Dăruire, iar Corpul este 
Voin ţă-Mental, Simţire-Vital şi Organe Raţiuni funcţionale. 
Psi  hologia obişnuită după filosofia Aristotelică Greacă îm -
parte Configuraţia noastră în Suflet, privit ca Voinţă, Sim-
ţire şi Raţiune, şi Corpul golit de acestea, privit ca o Ma terie 
fără Calităţi proprii. S-a văzut că în Viziunea Me tafizicii pur 
Creştine Sufletul este Fiinţa Substanţială Spi rituală mai Ma-
re decât Mental-Simţire-Raţiune, este Con ştiinţă-Iubire, es-
te Duh-Dragoste, este Spirit-Lim baj-Dă ruire. Sufletul este 
Esenţă pur Spirituală în care Rea li tatea nu este pe Calităţi 
de Spirit, ci pe Esenţă de Spi rit însuşi. Sufletul este Chip Tri-
nitar după Arhetipul Tre imii Creatoare Dumnezeieşti. Su-
fletul este astfel Chip-Con ştiinţă, este Faţă-Duh şi este Spi-
rit-Sine-Limbaj. Acest Arhetip pur de Suflet Dincolo de Ca-
lităţi se Tra du ce-Transpune în Energiile Corpului ca Minte 
cores pon den ţă de Conştiinţă Suflet, ca Simţire Corespon-
denţă de Duh Sufletesc şi Raţiuni Corespondenţă de Lim-
baj Spirit Su  fletesc. Vă rugăm să fiţi atenţi la Configuraţia 
Acestei Vi ziuni Isihaste. Mintea-Simţirea-Raţiunea nu sunt 
Însuşi Su fletul, ci Calităţi de Mişcare de Suflet, de aceea sunt 
Ener gii de Suflet. După Căderea din Rai Sufletul Orbeşte şi 
nu se mai Vede pe El însuşi şi aşa rămâne cu Reflectă ri le sa-
le în Corp ca Minte-Simţire-Raţiune. Dar Sufletul în fond 
este Dincolo de aceasta, este Conştiinţă-Duh-Spi rit. Min-
tea-Simţirea-Raţiunea sunt Reflectarea Sufletului în Energi-
ile Corpului. Corpul nostru nu este Străin Su fle tu lui 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 Vi ziunea Mistică Isi-
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hastă Corpul nu este o Materie Goală ca la filosofii greci, ci 
este o Trienergie de Viu Mecanic, ca Ecou-Prelungire Ener-
getică de Mişcare de Suflet. Min tea, Simţirea şi Raţiunea nu 
sunt Calităţi Directe de Su flet, căci ar fi un fel de Panteism, 
ci sunt Calităţi de Miş ca re de Suflet. Şi în Dumnezeire Ha-
rul, Energiile Ne crea te nu sunt Calităţi directe de Fiinţă, ci 
Calităţi de Mişcare de Fiinţă, ca Energii de Mişcare de Fi-
inţă. Pe acest Ar he tip este şi Corpul nostru ca Energii-Har 
de Su flet. Harul Dum nezeiesc nu este o Energie străină de 
Fi inţa Dum ne ze iască, este Însăşi Raţiunea Dumnezeiască 
numită So phia-În ţelepciunea Dumnezeiască. Energiile Ha-
rice nu sunt nişte Energii Moarte şi Nevii, ci sunt toc mai 
Viul Ne creat Energetic. De obicei Filosofia Con fundă Fi-
in ţa-Per soana Dumnezeiască cu Energiile-Harul Divin. Aşa 
Gre cii amestecă Spiritul cu Raţiunile Mentale ale Cor pu lui. 
Trebuie Descifrat Limbajul nostru Metafizic pur Creş tin. 
Creştinismul a preluat multe din Limbajul filo so fi ei Gre-
ceşti, dar s-a silit să Păstreze Specificul pur Creş tin. Creşti-
nismul are o Metafizică pur Creştină. Mulţi nu ad mit o Me-
tafizică pur Creştină, considerând Revela ţia Di vină însăşi 
Metafizica. Aşa este, dar cum Traducem noi Con ştienţional 
şi Mental Revelaţia este totuşi o Meta fi zi că. După Căderea 
din Rai se Uită de Sufletul în Sine, ră mâ nând Reflectarea de 
Suflet. Aşa noi Uităm de Con şti in ţa Pură de Suflet şi rămâ-
nem cu Reflectarea Conşti inţei ca Mintea Corpului nostru. 
Aici au dreptate şi Grecii că Sem nul Sufletului în Corp es-
te Mintea. Dar Mintea nu este Însuşi Sufletul. Aici se încur-
că mulţi. Mistica vine cu pre cizări. Mintea este Reflectarea 
Energetică a Conştiin ţei Pure de Suflet. Mintea este Energie 
şi Har de Mişcare de Conştiinţă de Suflet. De aceea Min-
tea nu este Vedere di rectă de Suflet, ci Vedere de Mişcare 
de Suflet. De aici Me tafizica Minţii. Ca Metafizică a Minţii 
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noi Vedem Semnele-Mişcările Sufletului, Taina Dincolo de 
Metafi zi că. Dar Sufletul-Taina-Mistica-Fiinţa-Persoana în 
Sine are în mod natural şi Energii de Taină, ca Descoperire 
de Tai nă, are astfel Metafizica Mentală. Mintea este Metafi-
zi ca Corpului. Energiile Corpului sunt definite clar şi de că-
tre Ştiinţă ca Informaţie-Energie-Masă. Aşa Materia nu este 
Goală de Minte, ci are cu adevărat o Minte-Informa ţie de 
Materie. Aici se Încurcă Evoluţioniştii. Pe de o par te nu vor 
să admită că Mişcarea este înaintea Ener gi ei-Materiei, că ar 
fi Semn de Spirit, şi pe de altă parte ad mit o Evoluţie a Ma-
teriei Nevii ca Mişcare şi Evoluţie de Miş care, care ar produ-
ce Materia complexă. Ca Metafi zi că-Filosofie pur Creştină 
Materia este Energia Mişcă rilor de Spirit, produsul Haric al 
Mişcărilor Fiinţei de Spi rit. Aşa Materia nu mai este Con-
trazicerea Spiritului, ci toc mai Afirmarea Spiritului. Aici este 
Cheia Metafizicii pur Creş tine cu bază în Revelaţia pur Di-
vină. Meta fi zi ca-Filosofia Originilor este totuşi şi în Cunoaş-
terea Creş ti nă. Cunoaşterea Creştină nu este o Simplă Gnos-
tică, un Ca tafatic aproape Străin de Apofaticul Imanent al 
Tainei Ab solute Dumnezeieşti-Fiinţei în Sine. În sens pur 
Creş tin Apofaticul este totodată cu Catafaticul, adică Fi in-
ţa-Tai na are totodată Har-Energii de Fiinţă, care sunt Afir -
maţia-Catafaticul. Dumnezeu după Revelaţie este în Per -
manenţă însoţit de Harul Său pur, care este Afirmarea Sa Per-
manentă în Afara Fiinţei Sale. Fiinţa este Comu ni ca  bilă doar 
prin Sfântul Duh care este tot Fiinţă, şi este Co municabilă 
prin Har-Energiile Fiinţei. De aici Teologia Creş tină ne spu-
ne că Sfântul Duh Izvorâtorul de Har se fa ce Comunicarea 
cu Taina Dumnezeu. Sfântul Duh cu Ha rul Său este Metafi-
zica-Catafaticul-Descoperirea Tai nei Dumnezeieşti.

De aceea Mintea este Harul-Catafaticul Fiin ţei-Con  şti-
in ţei de Suflet. Noi prin Harul Sfântului Duh Cunoaş tem 



214 IEROMONAH GHELASIE GHEORGHE

pe Dumnezeu. Aşa şi Corpul nostru prin Harul Minţii Cu-
noaş te SufletuI. Sufletul este Esenţă de Taină, este Con şti-
inţa-Cunoaşterea în Sine însuşi, care însă are Ener gia Min-
ţii ca Descoperire-Afirmare de Taină. Esenţa Su fle tu lui este 
Fiinţa-Conştiinţa şi Esenţa Corpului este Mintea Energeti-
că, Descoperirea-Afirmarea în Afară a Tainei Su fle tului. Noi 
ca Mistică Isihastă în cele 4 Lu crări an te ri oa re („Memoriile 
unui Isihast” ş.c.l.) am inten ţionat să Des ci frăm puţin Lim-
bajul Mistic şi Metafizic al Teologiei Creş tine, ca o Descifra-
re a însuşi Creştinismu lui în con tex tul general al Cunoaşte-
rii. Ca Medicină Isihastă apoi în cercăm o Descifrare a Legă-
turii obiective dintre Suflet şi Energiile Sale, Corpul. Deci să 
înţelegem clar că Ener gi ile-Corpul nostru este Harul-Ener-
getic al Sufletului nos tru, după cum şi Dumnezeu Însuşi are 
Harul Său. Tra du cerea Harului în Creaţie se face totodată 
prin Creaţia Voită şi Gândită Deliberativ de către Dumne-
zeu ca Rea li ta te Corp. Corpul nostru nu este Străin şi Ne-
gaţie a Su fle tu lui nostru, ci este tocmai Strălucirea-Harul, 
Afirmaţia Ener getică a Sufletului Nostru. De aceea Dom-
nul Hristos În viază cu Trupul, căci nu poate Fi Sufletul fă-
ră Har-Corp. Şi noi trebuie să Înviem căci nu este Nor mal 
să fim doar Suflete fără Energiile Corp. Căderea din Rai ne 
Fa ce Corpul-Energiile Contrare şi Negative, ca Păcat şi Bles-
tem al Păcatului Despărţirii şi Negării de Dumnezeu. Vă ru-
găm să ne iertaţi că vă obosim şi cu pu ţină Cu noaş te re Meta-
fizică, dar şi ca Medicină trebuie Cunoaştere, ca să ştim cum 
să intervenim în Anormalita tea Bolilor. Bo li le Energetice 
sunt Boli ale Duhului de Suflet şi ale Sim ţi rii de Corp. Du-
hul de Suflet fără Cu noaşterea de Dumne zeu este Slab-Ne-
putincios, Duşmă nos-Închistat, fără Des chi dere de Sine, fă-
ră Simţire Su fletească. Apropierea de Dum nezeu, Recâştiga-
rea Dra gostei de Dumnezeu şi de Se meni, Pocăinţa faţă de 
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Duş mănie şi Răutate, Iertarea şi În găduinţa cu cei din jur, 
acestea sunt Tratamentul Bo li lor de Duh-Inimă de Suflet. 
Tratamentul Bolilor de Inimă de Corp este Terapia Simţi rii 
de Corp, adică Reglarea Sim ţirii Curate, Igiena şi Cu răţenia 
Corpului, Mâncarea Vie şi neomorâtă, evitarea Certurilor 
şi Descărcărilor Duş mănoase-Răzbunătoare. Corpul nostru 
are şi el Cu noaş terea-Metafizica sa, anume Simţirea. Aici Psi-
hologia are dreptatea ei. Dacă Mentalul-Nervii sunt Infor-
maticul Ma teriei, Mişcarea-Cunoaşterea Materiei este Sim-
ţirea. De aici Filosofia Materialistă că Simţirea este adevărata 
Cu noaştere şi din Simţire se naşte apoi Mintea. Trebuie în-
ţeles că Simţirea este doar o Parte de Realitate. În Vi ziunea 
pur Creştină, Materia are Trei Părţi neamestecate şi nedes-
părţite, energie Mentală, ener gie Vitală-Simţire şi ener gie 
Acumulativă-Organică. Aici se încurcă Psiho lo gia. Menta-
lul, Simţirea şi Organele sunt Deodată toate, nu de rivă unele 
din altele şi nu se trans formă reciproc. Aici Şti inţa trebuie să 
fie mai atentă în constatări. Organul are Sim ţire şi Informa-
ţie funcţională nu prin Evoluţie de sine, ci prin Configuraţia 
de Sine. Dacă un Organ nu are Sim ţi re, nu va avea nici In-
formaţie, nici Masă Organică. În vă ţaţi să vă Însuşiţi şi Logi-
ca Tri nitară Creştină, dacă vreţi să Înţelegeţi ce este Medici-
na Isihastă şi Sacro-Terapia. Ener giile Corpului nostru sunt 
Energiile Simţitoare ală turi şi în mod egal cu Energiile Men-
tale şi cele Acu mu la ti ve din Organe. Acestea sunt în Cores-
pondenţa şi Re flec ta rea Triadei de Suflet, Conşti inţă, Duh, 
Spirit. Energiile noas tre sunt Memorii de Miş care de Duh 
şi Suflet. Sim ţi rea în Corpul nostru este Me morie de Min-
te Energetică. Sim ţirea este Memoria In formaţiei-Nervilor. 
Organele sunt Limbajul Mentalului-Nervilor prin Memoria 
Vita lu lui. Corporal Noi suntem Mental, Memorie energe ti-
că-Vi tală şi Limbaj Organic.
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Inima-Simţirea este Memoria Vieţii-Corpului nostru. 
Bă tăile Inimii sunt Veşnica Memorie a Existenţei noastre. 
În Suflet Veşnica Memorie este Duhul de Suflet. Duhul fără 
Memoria de Dumnezeu îşi pierde propria Memorie de unde 
Bolile de Duh, ca Lipsă de Simţire faţă de Dum ne zeu. Ini-
ma fără Memoria Sufletului Uită de propria Me morie şi se 
Îmbolnăveşte. Bolile Energetice sunt Boli ale Uitării de Su-
flet şi de Dumnezeu. Tratarea lor este ast fel Rememorarea 
Simţirii de Dumnezeu şi Rememorarea de Suflet. Inima este 
Slabă fără Vitalitate, fără Simţirea înaltă de Dumnezeu şi de 
Virtuţile Sufletului.

Vitalitatea noastră este Slabă fără o Hrănire Energetică 
Bu nă-Vie, neomorâtă. Omorârea este Distrugerea Memo-
ri ilor. Bolile energetice sunt Boli ale Omorârii Memorii lor 
Energetice. Alimentele Fierte au Memoriile Vieţii Omorâ-
te. Deci tratamentul Bolilor Energetice este Reve nirea la o 
Mâncare cu Memorii Vii. Aici este Nevoie de Post cu Mân-
care Nefiartă şi Post Total pentru Trezirea Me moriilor Ui-
tate. Este nevoie de Legătura cu Energiile Ha rice Divine ca-
re să dea Rememorarea Sacră a Energii lor Corpului. Păcatul 
Omorârii este cel mai mare, ca De sa cralizare. Pocăieşte-te 
de tot Omorul, de la Alimente până la Iarba pe care o Calci, 
până la Gândurile din Minte Ne gative. Nu fi şi tu un Propa-
gator de Energii Rele. Peste tot este o Reţea de Energii Bune 
întretăiate cu Energii Re le. Se vorbeşte de Zisele Reţele-No-
duri Radiestezice... Din Pământ se emană Energii Teluri-
ce, din Cosmos Ener gii Cosmice. Toate Obiectele emană 
Energii. Prin Ochi se ema nă energii Nervoase, prin Inimă 
Energii Vi tale şi prin Om bilic se emană energii Acumula-
tive. Noi permanent emi tem energii bune sau rele în jurul 
nostru, vătămând fă ră să ştim. Fiţi atenţi că vă faceţi Vino-
vaţi... Prin Mâini se ema nă Energii Vitale, de unde Persoane 
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dotate cu Trans fe rare de energii. Au apărut diferite me tode 
de zise Ener gi zări... Noi nu facem aici dispute, vă atragem 
atenţia doar să nu vă lăsaţi amăgiţi de acestea. Noi suntem 
sub con tinua Influenţă a Energiilor de Mediu. Depinde de 
Ener geticul nostru propriu cum Răspundem... Unii se lasă 
po sedaţi energetic, alţii fură energii, iar alţii domină... De 
ace ea fiţi Stăpâni pe propriile Energii şi aşa veţi fi în Imu ni-
tate, pentru că în Cap-Creier noi suntem înfundaţi, în Ini-
mă la fel, în Centrul Gastric de asemeni, Organele fi ind in-
toxicate de depuneri, şi aşa suntem în Hazardul In flu enţelor 
Energetice. Atunci când Postim şi consumăm o Ali mentaţie 
Vie, devenim Stăpâni în Pro priile Energii. Este o metodă de 
Purificare de Energiile Străine şi noci ve. Când vii de undeva, 
Spală-ţi Mâinile şi Faţa cu apă cu rată şi apoi Ridică Mâini-
le în Sus cu Rugă ciune, apoi du-le în dreptul Inimii împreu-
nate tot cu Ru găciune şi cu ple carea Capului în Jos contrac-
tând Centrul Gastric cu an trenarea energiei în sus tot spre 
Inimă. În văţaţi-vă să Re grupaţi Energiile proprii în Centrul 
Vitali tăţii Inimii. Să aveţi permanent Apă Sfinţită în Casă 
din care Zilnic să vă Udaţi puţin Fruntea şi Gâtul, precum 
şi Ulei Sfinţit. Lu aţi Anafură-Pâine Sfinţită care vă Purifi-
că Centrul Gas tric. În Casă să aveţi câteva Icoane la care să 
vă în chi naţi Zilnic şi de care să vă Atingeţi. S-a descope rit şi 
şti in ţific, că unele Obiecte în Cruce şi care Repre zintă Chi-
puri Sfinte sunt Adevărate Neutralizatoare de Energii Ne ga-
tive. Zilnic treci prin Faţa unei Cruci şi a unor Icoane, şi toa-
te Energiile Negative vor fi atenuate. Pentru Bolile noas tre 
amare nimic nu este de neglijat. La Masă faceţi Cru ce peste 
Alimente, aceasta le Neutrali zează Undele Ne gative. Orice 
Gest Sacru Reechilibrează Energiile. Yo ghinii Indiei au ob-
servat practic că Zisele Poziţii-Posturi sunt de fapt Gesturi 
de Reechilibrare a Energiilor în Corp. Ori ce Gest este o An-
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trenare de Ener gii. Gestul Inimii este Sen timentul. Când te 
întâlneşti cu cineva Rău nu genera Sen timent Rău că te Des-
coperi în faţa Energiei acestuia Rele şi Vătămătoare. În faţa 
Ener giilor Rele de Inimă nu Reac ţionaţi tot cu Energii Re-
le, că faceţi Scurt-circuite ca re vă ating direct. În Cap-Men-
tal Gestul este Gândul. Nu Gândi Rău în faţa celor Răi că te 
Descoperi Influenţei Men tale Rele. Binele este o Platoşă de 
Protejare în faţa Ener giilor Nocive. Învăţaţi această Tactică, 
pentru Sănă ta tea dumneavoastră. În confruntările directe cu 
Semenii nu vă lăsaţi Vampirizaţi de Energiile Centrului Gas-
tric... Mulţi în Întâlnirile cu Oamenii simt o Jenă şi un Gol 
în Cen trul Gastric, de unde frecvenţa Ulce relor şi tulbu rări-
lor Intestinale. Obişnuiţi-vă să aveţi cen trul de Stabilitate în 
locul apropiat de Inimă, în Plexul Solar de sub Inimă. Este o 
Aplecare spre Stânga a Ener giilor. De obicei are loc o Învîr-
tire în sensul Acelor de ceasornic a Energiilor spre Dreapta, 
care produce o Pier dere mare de Energie cu mult Consum. 
S-a observat că Schimbarea Sensului spre Stân ga Opreşte 
Consumul şi Pierderea Energiilor. În Cen trul Gastric se face 
aceasta, dar nu în Ombilic cum zic unii, ci în Centrul Ple-
xului Solar de sub Inimă. Re în toar ce rea Energiilor spre Ini-
mă este Reorientarea Energiilor spre Stânga, spre Regrupa-
rea Energiilor şi Oprirea Con su mului. Noi vă dăm şi această 
documentare mai nouă ca să o folosiţi. Toţi suferim cel mai 
mult de o Învârtire la ma xim a Energiilor spre Dreapta, cu 
un mare Consum.

De aici Distrugerea Ficatului în Bolile noastre Mo der-
ne, Exploziile energetice în Ficat se prelungesc apoi în Pan-
creas şi Splină. Faceţi zilnic Regruparea Energiilor din Cen-
trul Gastric spre Inimă. Mistica Isihastă, având Cen trul în 
Inimă, face această Descoperire Terapeutică fo lositoare Me-
dicinii. Din Cap-Creier de asemeni faceţi Re gruparea spre 
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Inimă. Obişnuiţi-vă să discutaţi cu Oa me nii prin Centrul 
Gâtului, nu prin Frunte, că emiteţi Ener gii Mentale Negati-
ve şi primiţi totodată energii Men tale Nocive. Centrul Gâ-
tului este Locul Coborârii Ener gi i lor Mentale spre Inimă ca-
re de asemenea în seamnă o Reorientare de Mişcare Energe-
tică Mentală tot spre Stânga. Energiile Mentale au Consum 
Mental prin Ur ca rea în Sus-Dreapta şi Reorientarea lor în 
Jos-Stânga spre Ini mă le Opreşte Răspândirea-Consumul 
şi Distruge rea. De aici marea Importanţă a Metodei Isihas-
te de a Coborî Min tea în Inimă, ca Regrupare a Energiilor 
Men tale, fă cân du-se astfel o Adevărată Revitalizare Menta-
lă, nu o Dis trugere-Anihilare Mentală cum zic unii. Mistica 
Isi has tă are astfel Valori Terapeutice Medicale, pe care noi 
vi le împărtăşim să le folosiţi spre Sănătate şi Vinde care de 
Oribilele Boli.

B. Sacro‑Terapie

Mai consemnăm aici încă un Exerciţiu Terapeutic Me di-
cal. Ca Medicină Isihastă noi încercăm o Descifrare în Vi-
ziune Isihastă a Energiilor Corpului nostru. Isihasmul este o 
Mistică, dar Mistica Isihastă este Dublă Mistică, de Su flet şi 
de Corp. Aşa nu este o Abatere dacă Vorbim cu atâ  tea amă-
nunte 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 Creş  tin Corpul este tot 
aşa de Important ca şi Sufletul, căci noi trebuie să Mântuim 
şi Corpul, nu numai Sufletul. Mân  tuirea Sufletului în Creş-
tinism nu se face fără toto da tă Mântuirea Corpului. De aici 
Sfinţirea Corpului este tot aşa de importantă ca şi Sfinţirea 
Sufletului. Să facem ast fel tot posibilul ca să ne Sfinţim Cor-
pul, prin diferite Me to  de, ca Restabilire a lui la Normalita-
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tea de Rai. Pen tru Bo  lile noastre este nevoie de Restabiliri de 
Circuit Ener ge tic Corporal. S-a Intuit încă un Exerciţiu de 
Des fundare şi Reorientare a Energiilor în Corpul nostru.

Pentru dumneavoastră, Mirenii, va fi un Exerciţiu Me-
di cal Sportiv, iar pentru cei Religioşi va fi „Un Canon Cor-
poral Duhovnicesc”, de Curăţire şi înduhovnicire a Cor-
pului. Abia în momentele când vă faceţi „Canonul Du-
hovnicesc”, adică Pravila de închinăciuni şi Metanii, cum 
avem noi, Creştinii, asociaţi şi acestea pe care vi le spu nem. 
Contractaţi Diafragma cu Dilatarea ei pe cât po si bil şi men-
ţinând această Contracţie faceţi Închinăciunile şi Metanii-
le, respirând normal, fără forţare, la aplecare ex pirând şi la 
ridicare inspirând. Rugaţi-vă totodată cu Co borârea Min-
ţii din Cap în Inimă. Din Abdomen căutaţi prin Contracţia 
Diafragmei o Ridicare a Simţirii Energe ti ce spre Inimă prin 
partea Stângă. Rugaţi-vă ca Harul Cel Sfânt să Curăţeas-
că Simţirea Energetică din Corp. Noi tre buie să ne Rugăm 
pentru Curăţirea Corpului nostru ca re este Biserică-Tem-
plul Sfântului Duh. Prin Metanii şi În chinăciuni Rugaţi-vă 
din Adâncul Inimii ca în Inimă să se Unească toate Energiile 
Corpului unde Harul Sfântului Duh să le Purifice, să le Însă-
nătoşească. Are mare Im por tan ță această Regrupare a Ener-
giilor Corpului în Cen trul Ini  mii, mai ales odată cu Rugă-
ciunea de Suflet, când Su fle tul la Rândul Său se Uneşte cu 
Energiile Corpului şi le Re vi talizează... Fă Acest Canon Du-
hovnicesc de Unire a Ener  giilor Corpului cu Simţirea Du-
hului de Suflet în Lo cul Ini mii. În Locul Inimii Isihasmul a 
Descoperit un ade vărat Mi racol de Regrupare şi Reînnoire 
a tuturor Ener gi i lor Cor pului, în acelaşi timp cu Legătura 
Corpului cu În suşi Su fletul, realizân du-se astfel Integralita-
tea Fi inţei noas tre Su flet şi Corp. De asemenea în timpul 
acesta, cu Dia frag ma încordată, Urcă Energiile de Jos de la 
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baza Co loanei Ver tebrale-Sex. Urcă-le până la Şale-Rinichi 
de un de să nu mai meargă mai sus, ci să intre prin Rinichi în 
Ab domen şi de aici spre Inimă. Aşa în Aceste Închi nă ciuni şi 
Metanii aso ciate cu Urcarea Energiilor Corpului în Inimă se 
va face tot odată o Restabilire a Cir cuitului nor mal energetic 
al Cor pului. Aveţi grijă să nu Ur caţi Ener giile de la baza Co-
loa nei Vertebrale mai sus de Şale şi nici să nu le coborâţi îna-
poi ci antrenaţi-le prin Rinichi în Ple xul Solar de la baza Ini-
mii. Dacă le Urcaţi spre Cap pu teţi avea Ameţeli şi tul bu rări 
Mentale toată ziua, cu stări nervoase şi alte tul bu rări. Încear-
că Sistemul Yoga să fa că o Urcare până în Cre ier, dar fără un 
control serios este riscant. Ca Isihasm, An tre narea Energii-
lor este în Cen trul Inimii unde nu este nici un Pericol, ci din 
con tră, o Redresare de Energii, mai ales că Asociind Rugăci-
unea se face totodată o Purificare Trans cendentală a Energi-
ilor Cor pului. Siliţi-vă să vă Pu ri fi caţi şi Corpul cu Rugăciu-
ne că tre Bunul Dumnezeu, cu Înc hinăciuni şi Metanii, ca să 
vă Tămăduiţi şi să vă Cu ră ţiţi de Mizeria Corpului pe ca re o 
Urăşte şi Dumnezeu.

În rest, ca Sacro-Terapie a Bolilor Energetice puteţi folo-
si şi diverse Remedii Medicale indicate de Medicina şti ută, 
Ceaiuri, Medicaţie, Acupunctură, Homeopatie, etc. Ca Me-
dicină Isihastă însă ţineţi cont de cele relatate ante rior. Noi 
vă dorim o Terapie Integrală Suflet şi Corp, doar astfel fiind 
o reală Vindecare de Boli.

32

A. Sexul, Desacralizarea Iubirii  
şi Negativizarea Inimii

Despre problema Sexului s-a scris mult. Noi nu facem 
dis pute, consemnăm Viziunea Isihastă Creştină. S-a Re la tat 
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că Însuşi Dumnezeu este Fiinţă-Personalitate şi Ener gii Har 
de Mişcări ale Fiinţei. Fiinţa este Substanţa Fi in ţia lă Spiritu-
ală vie şi Triadică deja în Sine. În viziu nea pur Creştină Fiin-
ţa ca Ultimă Esenţă a Realităţii este Tri a di că, Unul pornind 
de la Trei în Logica pur Creştină. Mi ni mul de Unitate este 
Trei şi Maximul de Unitate este tot Trei. Acesta este un Pos-
tulat al Revelaţiei, este Afir maţia în Sine a Filosofiei Creşti-
ne. Logica pur Creştină porneşte de la Afirmaţie-Revelaţie, 
care nu se probează prin Ne ga ţie, ci tot prin Afirmaţie. Uni-
cul este Trei Afir maţii deo da tă. Dacă Unicul ar fi Singulari-
tate ar fi un Imanent Ab so lut-Nemişcat-Apofatic Absolut. 
Dacă Uni cul ar fi Doi me, ar fi în Contrarietate, de unde nu 
ar mai fi Perfectul Ab solut, Opusul fiind tocmai Imperfec-
tul. Nu este logic să fie Două Absoluturi deodată, ca Bine şi 
Rău, ca Perfect şi Imperfect. Aşa nici Singularul nici Dua-
lul nu sunt Rea li tatea Perfectă, ci Triada care nu este doar 
Unul şi nici Do iul Contrar, ci Triplă Afirmaţie de Unicita-
te. De aceea Fi inţa Absolută în viziunea Creştină înseam-
nă Per soa nă-Ipostas şi Persoana înseamnă deja Triadă de Si-
ne, Viu Fi inţial Absolut. Doar în Sens pur Creştin Persoa-
na se de fi neşte ca Fiinţa Triadică de Sine, adică Spiritul Viu 
ca Eu-Conştiinţă, Duh-Memorie de Conştiinţă şi Spi rit-Si-
ne-Lim baj de Conştiinţă. Aşa Persoana-Spiritul-Fiinţa sunt 
deja Sinonime cu Treimea. Conştiinţa în viziunea Creş tină 
este deja Triadică în Sine, ca Identitate-Conşti inţă, Me mo-
rie-Duh şi Identificare-Limbaj. Aşa Conştiinţa este Vi ul 
Spiritual deja în Deplinătate în Sine, cu Memo rie şi Lim baj 
deja de Sine şi în Sine (vezi pe larg în „Ne voinţele Isi haste” 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 vi ziunea 
mistică Isihastă Triada de Sine: Iubire, Dragoste, Dă ruire, 
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în altă modalitate spus este Iubire şi Agape. Ar he tipul este 
în Revelaţia Treimii Dumnezeieşti. Dumne zeu Tatăl este Iu-
birea Absolută în Sine, care se Deschide în Agape ca Sfân-
tul Duh-Dragostea şi Fiul-Logosul-Dă rui rea. Aici Identifi-
căm noi Creştinii Originea Iubirii şi Aga pei. Mulţi se întrea-
bă care este Originea Iubirii?... Se con fundă apoi Iubirea cu 
Erosul de Corp. Noi ca Medi ci nă Isihastă facem aceste re-
latări ca să înţelegem ce este Se xul, fapt de mare importan-
ţă în Medicină. Se vorbeşte de un Chimism al Iubirii, de o 
Medicină a Dragostei, de o Ma gie a Sexului... Să facem câ-
teva precizări în acest com plex 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 Dra goste şi Dăruire a Iubirii Tatălui. Arhe-
tipurile Origi na le Acestea sunt. Iubirea este Culmea Trans-
cendenţei Vie ţii Dumnezeieşti, Beatitudinea Absolută în 
Sine. Aga pe este Deschiderea Iubirii ca Dragoste-Mişcare 
de Iubire şi ca Dăruire-Recunoştinţă de Iubire. Iubirea es-
te tota li ta t ea în Sine şi Agape este Viaţa Iubirii. Aceste Ar-
hetipuri se Traduc-Transpun apoi în Energii Corp ca Agape 
de Corp ce este Erosul. Aici să fim atenţi. În Corp nu este 
de cât Agape, adică Dragoste şi Dăruire. Noi în mod greşit 
fo losim cuvântul Iubire în cele ce ţin de Corp. Iubirea este 
doar ca Suflet Transcendental. Iubirea este doar ca Chip de 
Dumnezeu. Doar Sufletul nostru are Chip de Dum nezeu. 
Corpul are Chip-Semn de Suflet. Erosul este Chip de Aga-
pe de Suflet, este traducere în Energii Corp a Dra gostei şi 
Dăruirii. Aşa noi identificăm Origi nea Ero sului în Arheti-
pul Agape de Suflet. Ca Organ de Corp Ini ma este Sediul 
Erosului-Agape de Corp. Inima este Or ga nul Dragostei şi 
Dăruirii Corpului. Aici fiţi ia răşi atenţi. În Rai, în Inimă era 
Simţirea Sexului şi nu în Organele de Re producere ca după 
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Căderea din Rai. Orga nele de Re pro ducere sunt nişte Orga-
ne ca Stomacul şi Fi catul, nu ca un Centru de Viaţă şi Sim-
ţire Energetică. S-a văzut că sunt Trei Centre ale Energiilor 
Corp, Creierul, Inima şi Gas tricul. Organele Sex sunt Orga-
ne anexe ale Centrului Gas tric. 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 Cre-
ier noi avem Informaţie de Dragoste de Inimă şi în Cen trul 
Gastric avem Acumulări de Energii de Dragoste de Inimă. 
Centrul Întâlnirii Dragostei este în Inimă. Gân du rile Minţii 
sunt Memorii-Informaţii ale Dragostei de Ini mă şi Simţuri-
le de Organe sunt Limbaj de Dragoste de Ini mă. În Inimă 
trebuie să se Întâlnească Mintea-Memo ria cu Simţirea Or-
ganelor. În Inimă este Centrul Unităţii Min ţii şi Organelor. 
În Rai Dumnezeu a dat Poruncă să se În mulţească: „Creşteţi 
şi vă Înmulţiţi”. Prin Dragostea de Ini mă se săvârşea Înmul-
ţirea în Rai. Animalele deja aveau Pui. Omul cade înainte 
de a avea Copii. Dar ca Ori gine Cen trul Înmulţirii este Ini-
ma. Inima este Memo ria Iu bi rii-Înmulţirii-Deschiderii. Ero-
sul-Dragostea de Corp-Ener gii are Centrul în Inimă. După 
Căderea din Rai se pro du ce o Mutaţie anormală a Centru-
lui Erosului. Prin Căderea din Rai Sufletul pierde Iubirea fa-
ţă de Dumnezeu şi aşa Iu birea de Suflet nu se mai Reflec-
tă în Inima de Corp, ca re astfel nu mai Simte Dragostea 
Transcenden tală. Inima se Goleşte de Dragostea Adevărată 
Deplină şi Atot co ple şi toare. De aici în Inimă se reflectă doar 
Simţi rea Orga ne lor. Astfel, ca Reproducere, Organele Sex 
de vin Re flec ta rea Dragostei. Când în Inimă era Dragostea 
Trans cen den ta lă de Suflet, Simţirea de Organe Sex era Co-
pleşită de Su perioritatea Dragostei Transcendentale. Acum 
când se pierde, Simţirea Organelor Sex rămâne singura Sim-
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ţire a Dra gostei, cu vagi Sentimente în Inimă. De aici Mis-
tica du pă Căderea din Rai, ca Resacralizarea Dragostei în 
Dra gostea Transcendentală de Inimă şi de Suflet care să Co-
pleşească Simţirea Organelor Sex. Taina Căsătoriei în Creş-
tinism este o Resacralizare în acest sens, de a se avea în vede-
re mai întâi Dragostea Trans cendentală de Suflet şi Inimă ca 
Familie şi abia apoi Simţirea Organică, care să fie Domina-
tă de Dragostea de Suflet şi Inimă. Iar nu in vers, Organicul 
să copleşească Inima şi Sufletul. De aici în sens pur Mistic, 
Sexul după Căderea din Rai este De sacralizarea Iubirii de 
Suflet şi Negativizarea Dra gos tei de Inimă. Inima din Piept 
Cade în Inima din Sex. Se xul se face o Inimă Negativă, o 
Con tra-Inimă, care cu Sim ţirea Organică Ajunge să Domi-
ne Sentimentul de Ini mă. Organele Sex sunt Organe Nor-
male, cu funcţii nor ma le ca Reproducere, dar după Căde rea 
din Rai aceste Or gane se fac Contra-Partea Inimii, ca Sim-
ţire con tra-Dra gostei de Inimă, peste Simţirea de Inimă. Se-
xul de vine o Simţire care Domină Simţirea de Inimă. În mod 
nor mal Simţirea de Inimă trebuie să fie Totalita tea-Inte gra-
litatea 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 Mo-
dificările de Unitate şi Integralitate după Căderea din Rai. 
Sexul este un Organ normal, cu Funcţiile sale nor ma le, ca-
re însă Rupt de Centrul Inimii se face o Simţire-Ini mă Au-
tonomă, ajunge Centru Ener getic propriu. Dar ne no rocirea 
este că Organele Sex ne fiind Centru Energetic, Fură Energi-
ile din Creier şi din celelalte Organe. Aici du pă Căderea din 
Rai Sexul se face Vampirul Energiilor Cor pului. Sexul devi-
ne Şarpele-Ba laurul care Suge Lu mi na Mentală a Creieru-
lui prin Co loana Vertebrală şi Bea Apa-Energia Organelor 
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Abdomi nale. Basmele după Că de re sunt Mitizarea acestor 
Mutaţii care au loc în Noi. Se xul este Zmeul care fură Zâ-
nele din Palatul Creierului, fu ră Soarele Minţii şi totodată 
Ucide şi Devorează Organele Abdominale, Consumându-le 
fără milă toată Energia Acu mulativă. Nici nu ieşi bine din 
Copilărie şi gata Sexul te ia în primire, îţi suge energia Men-
tală prin Coloana Ver tebrală şi îţi Consumă Energia Orga-
nelor care încă sunt în Dezvoltare şi Creştere. De aici noci-
vitatea Se xu lui. Noi ca Medicină Isihastă încer căm o Desci-
frare a problemei Sexului, cu rol în Medicmă. Este o mare 
dramă că mulţi Tineri din lipsă de educaţie cad în mastur ba-
ţie-onanie, sau în desfrâu precoce până la perversiuni ado-
lescente, lucruri care produc apoi o Im potenţă atunci când 
ar trebui să fie apţi de Viaţa în Fami lie... Vai de Pă rinţii negli-
jenţi în acest sens şi vai de Tine rii care se lasă în Beţia desfrâ-
ului... Vor fi nişte nenorociţi energetic şi Psi hic.

După Căderea din Rai Centrul Eros din Inimă este Go-
lit şi Transmutat anormal în Organele de Reproducere, ca 
Ne gativizarea Centrului Inimii. Căderea produce odată Ne-
gativizarea Sufletului şi încă o dată Negativizarea Ener giilor 
Corp. Aşa Energiile Informatice Mentale cu Cen trul în Cre-
ier sunt Negativizate prin Scurgerea lor pe Co loana Verte-
brală în Sex. Energiile Vitale de Inimă la fel şi Energiile Acu-
mulative Abdominale de asemenea. La  tă cum Centrul Inte-
gralităţii Energetice devine Sexul, ca re nu este un Centru de 
Acumulare ci de Consum şi Dis trugere-Scurgere de Energii, 
atât Mentale, cât şi Vitale şi de Acumulare. Sexul devine Ne-
gativizarea întregului Sis tem Energetic. Ca Realitate în Si-
ne, Energiile Corpului nos tru au Integralitatea energetică în 
Centrul Inimii ca Eros energetic Sacru, care este în Cores-
pondenţă cu Aga pe de Suflet, în Potenţare Reciprocă. Că-
derea aduce Des păr ţirea de Agape de Suflet a Erosului de 
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Inimă, care la rân dul său se Divizează şi îşi pierde Centrul, 
Fiecare Or gan încercând să Devină Propriul Centru Ener-
getic. De aici după Căderea din Rai fiecare Organ în parte se 
face „o Desfrânare proprie”. Magia Energiilor Corp experi-
men tează tocmai „Desfrâul Organelor”, care se fac pro prii 
Centre de Senzaţii Tari Rupte de Unicul Sentiment In tegral 
al Inimii. În Mod Normal Simţirea Porneşte din Ini mă şi se 
Prelungeşte în Organe ca Limbaj de Simţire. Sim ţirea din 
Inimă este Conştiinţa Totală a Simţirii. Gân du rile Creie-
rului sunt Memoriile Simţirii Inimii şi Func ţi i le Organelor 
sunt Limbajul-Raţiunile-Funcţiile Simţirii Ini mii. Triada: 
Gândire, Simţire şi Voinţă este Integrali ta tea Simţirii Ini-
mii Energetice. Noi Corporal nu putem avea o Gândire fără 
Simţirea Inimii şi fără Funcţiile Or ga nelor. Aici se încurcă 
Psihologii. Unii consideră că nu Poţi Gândi fără Simţuri şi 
fără Organul-Organele Corpu lui. Se Consideră, mai mult, 
că Organele produc atât Sim ţi rea cât şi Gândirea, de unde 
Concepţia Evoluţio nis tă-Devenistă că prin Dezvoltarea Or-
ganelor noi ne Dez vol tăm Gândirea şi Simţirea. Ca Misti-
că, Simţirea în Sine îşi are Originea în Duhul Sufletului, în 
Memoria Trans cen dentală a Conştiinţei Sufletului, Această 
Memo rie Pre lungindu-se şi în Energiile Corpului ca Cen-
trul de Sim ţire Energetică. Simţirea Integrală de Inimă este 
Co res pondenţa directă a Simţirii-Memoriei de Duh-Suflet. 
Ini ma noastră Simte doar dacă Simte însuşi Duhul Sufle tu-
lui. Căderea din Rai Negativizează Simţirea, de unde Sim-
ţirea de Duh-Suflet este Tradusă Negativ de Simţirea Ini mii 
şi Simţirea Inimii la rândul său se Negativizează de Infor-
maţiile Creierului şi se Negativizează de Funcţiile Fie cărui 
Organ în parte. Aşa Căderea din Rai produce o Fă râmiţare 
la Maximum a Simţirii. Mistica vrea să Re gru peze Simţirile 
Rupte iarăşi în Centrul Integral al Ini mii şi de aici iarăşi în 
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Centrul Transcendental al Du hu lui-Su fletului. Bolile Cor-
pului nostru sunt Boli ale Sim ţirii fărâmiţate, de unde Sim-
ţirea Bună devine Suferinţă. Sim  ţirea Normală devine Sim-
ţire Neplăcută-Suferinţă. Boa la este Suferinţă, tocmai ce ne 
Sperie pe Noi. Sufe rin ţa este Negativizarea Simţirii norma-
le-Bune. Simţirea nor mală de Inimă este Înlocuită cu o Falsă 
Simţire Plă cută în Pro prie Plăcere Organică, de unde Satis-
facerile fie cărui Or gan. După Cădere, fiecare Organ devine 
o Com pensaţie de Plăcere de Inimă, un fel de Inimă-Simţire 
Pro prie in dependentă de Inima-Simţirea propriu-zisă.

Simţirea de Gânduri Creier se face o Plăcere proprie. Sim-
ţirea de Inimă-Sentimente Egoiste la fel. Simţirea de Ener gii 
Acumulative Gastrice se face de asemeni o Plă ce re proprie. 
Erosul Integral de Inimă care Îngloba toate Plă cerile Ener-
getice este Dispersat într-o multitudine de Plă ceri până la 
Înstrăinarea de Centrul Inimii. De aici în Mer sul Istoriei de 
Generaţii unele Organe s-au Exersat în mod deosebit pe Plă-
ceri proprii care le Domină pe cele lal te. Caracterele Energe-
tice Corporale se configurează pe aces te Plăceri Diferenţiate. 
Rasele apar în acest Sens. Une le Organe sunt în Detrimen-
tul altora. La unii Creierul este mai Activ, la alţii Vitalul este 
mai activ, iar la alţii Plă cerile Organice cu predominaţia Plă-
cerii-Sex. Aici Me di cina trebuie să diagnosticheze Predomi-
nanţa Simţirii Ener getice şi totodată Negativizările respec-
tive, ca să poa tă Restabili Legăturile Normale fără de care 
Bolile nu se pot înlătura. Se încearcă o Repunere în propriul 
Organ a Func ţio nalităţii, dar fără Armonizarea întregului 
Meca nism Ener getic se observă doar o Ameliorare provizo-
rie, nu o Vin decare a Bolilor. Organele Rupte de Simţirea 
Uni că de Ini mă îşi fac proprii Secreţii de Auto-Satisfac ţie. 
De aici Şti inţa vorbeşte despre un Adevărat Chimism al Plă-
cerii Or ganice, până la „Un Chimism al Dragos tei”...
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Ca Mistică, Dragostea are Originea întâi în Duhul de Su-
flet, care se Prelungeşte în Erosul de Inimă-Corp şi din Ini mă 
se Prelungeşte în Simţirile multiple de Organe. În Or gane 
apar apoi Funcţiile respective cu Chimismul pro priu Orga-
nic. Chimismul Organic este întâi Informaţie de Sim ţire de 
Inimă, care apoi se Traduce în Chimismul Ener giilor Fizice 
Chimice. Informaţiile Simţirii de Eros-Inimă produc Hor-
monii din Organele Respective. Nu Hormonii se produc de 
către Organe şi apoi produc Sim ţi rea de Inimă... Ştiinţa aici 
se cam încurcă. Organele sunt Forme ale Informaţiilor. Ştiin-
ţa doar a stabilit că Ma sa Fizică nu poate fi înaintea Informa-
ţiei, întâi fiind Infor maţia, apoi Energia şi apoi Masa Fizică. 
Organul are Chi mism de Masă-Substanţă Fizică-Chimică. 
Unde este In for maţia Chimismului?... Organul el însuşi es-
te Produ sul În globării Informaţiei şi Energiei. Organul este 
un Pro dus, nu Origine. În Energii Formele Fizice sunt Con-
fi gu ra ţii ale Informaţiei şi Energiei ca Suport al Masei Fi zice. 
Funcţiile Organice sunt Limbajul unor Funcţii Ener getice 
An terioare Organului, care Formează Organul. Chimis-
mul Organic este în Informaţiile Organului, în Memoriile 
Din colo de Organ. Ştiinţa vrea să Amestece Memoria In for-
mativă cu însăşi Masa Fizică. Aici este aportul Misticii pen-
tru Ştiinţă. Energiile sunt Triple Energii ce nu se Ameste-
că niciodată, dar care nu sunt Despărţite niciodată. S-a re-
latat că sunt Energii Informa tice, Energii Vibra to rii-Vitale 
şi Energii Acumulative. Ştiinţa le face o Sin gu ră Energie ca-
re ar avea Aceste Stări apoi, prin Trans for mări Una în Alta. 
Aici este Înţelegerea. Aceste Trei Ener gii nu se Transformă 
Unele în Altele, ci se Împletesc, se În trepătrund, se Poten-
ţează reciproc, Una atrăgând au to mat pe celelalte, fiind veş-
nic Deodată Trei împreună. Aici este şi Înţelegerea Bolilor. 
După Căderea din Rai Ener gi i le acestea Triple se Contra-
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riază şi aşa apar Energii Li be re-Rupte-Toxice-Nocive. Mis-
ticile au Expe rienţa Deta şă rii Energiilor, ca Paranormaluri. 
Aşa se pot Detaşa Ener gi ile Informative de celelalte, până 
la Dedu blarea Men ta lu lui de Organele-Trupul Fizic. Se vor-
beşte de o Ieşire a Min ţii din Corp, Mintea Putând Funcţi-
ona ca Minte Inde pen dentă de Organele Creier şi celelalte 
Or gane. Ştiinţa îşi pune deja probleme reale care ţin de aces-
te fenomene, re marcate de mult de către Mistică. Dar Aces-
te Ruperi sunt Anormale, deşi nouă ni se par Extra ordinare 
şi Su pe ri oare. În Mod Normal Sufletul este Cel care se Poa-
te De ta şa de Corp, dar nu de un Corp Mort, ci de un Corp 
In te gral, de unde Extazurile Isihaste sunt cu Păstrarea Men-
ta lu lui Corpului, Sufletul fiind Direct ca Paranormal (vezi 
cap. „Paranormal”). Medicina isihastă Identifică Dere glă -
rile Bolilor nu în Transformările ener getice între Ener gii ca 
Una prin şi din Alta, ci ca Ruperi şi Contrarieri ale Energi-
ilor Informatice, Vitale şi Acumu lative. Aceste Energii nu 
se Transformă nidodată Una în Alta, dar se Rup Una de Al-
ta şi se Contrariază până la Înlocuirea Une ia cu Celelalte. 
Astfel în Boli, energiile In formatice se dau la o parte de că-
tre Energiile Bolnave Vitale sau de că tre Energiile Acumu-
lative-Fizice. Şi aşa se Întâmplă cu fie care în parte. Chimis-
mul Atomic este al Energiilor Acu mulative. Aici iarăşi fiţi 
Atenţi. Fiecare Mod Ener ge tic are Propriul Mod de Mişcare 
în Sine. Aşa Energiile In for matice au o reală Mişcare în Pro-
pria Sub stanţă In for ma tică. Ştiinţa şi aici se încurcă. Ener-
giile In formatice nu sunt Abstracţii-Principii care se Fac 
apoi Energii Fizice. Aici să înţelegeţi bine cum stau Lucru-
rile. Este cu ade vă rat o Substanţă Energetică Informativă, ce 
are Esenţă şi Miş care în Sine doar ca Informaţii Pure. Aveţi 
grijă să nu Con fundaţi Această Energie Pur Infor mativă cu 
Sufletul, care este Dincolo de Energii. Deci Energia Infor-
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matică este Energie Deplină, cu Limbaj In formatic Deplin 
şi Pro priu. Apoi energiile Vitale la fel sunt Energii proprii 
Vita le, ca Memorii de Informaţii. Memoriile nu se Con fun-
dă nici nu se Amestecă cu Infor maţia în Sine. Fiţi atenţi ca 
să discerneţi bine. Apoi Ener giile Acumulative sunt la fel 
Energii Proprii, ca Limbaj de Informaţii. Înţelegeţi bine Lo-
gica. Informaţia este o Conştiinţă. Memoria este ca o Miş-
care de Conştiinţă în Conştiinţă. Limbajul este ca Stări de 
Conştiinţă. Acestea Trei nu se Amestecă nici oda tă, dar nici 
nu se Separă. Aşa Apar Bolile. Energiile In for matice se Rup 
de Energiile Vitale-Memorii şi de Ener gi ile Limbaj de Or-
gane, de unde Bolile respective. Şi fie ca re la rândul ei faţă de 
Ce lelalte. Energiile Me mo rii-Vi ta le dacă se despart de Ener-
giile Informatice devin nişte Me morii Libere foarte Nocive 
care nu mai păstrează In for maticul Normal, de unde Bolile 
Energetice ca Hi per func ţii sau Hipofuncţii, ca Beţie de Me-
morii sau Pierderi de Memorii. La fel Energiile Acumulati-
ve se Rup de Ener giile Informatice şi de Energiile Memorii 
Vitale, de unde Izolarea Organelor în proprie Materie pâ-
nă la Dez in tegrarea lor. Chimismul din Organe este Acest 
Răspuns Pro priu al Materiei Acu mulative Organice faţă de 
Ener gi i le Informatice şi faţă de Energiile Memorii-Vitale. 
Şti in ţa se Opreşte prea mult la Chimism, la Limbajul doar 
al Ener giilor Acumulative, neglijând faptul că este un Lim-
baj Energetic Vital şi unul Informatic Dincolo de Cel Chi-
mic-Fizic. Fenomenele Pa ranormale mai Trezesc Şti in ţa şi la 
Aceste Realităţi Din colo de Simplul Chimism doar al Ener-
giilor Acumulative, pe cele Vitale şi Infor ma ti ce doar Presu-
punându-le, dar nu Dându-le Realitate pro prie. Paranorma-
lurile arată că Aceste Trei Moduri Ener ge tice sunt Separate 
şi pot Funcţiona Chiar Independent. Bo lile sunt de fapt niş-
te Paranormaluri. De aici Înţe le ge rea şi a Problemei Sexu-
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lui. Hormonii Sexuali nu sunt în săşi Determinarea Sexu lui, 
cum afirmă Ştiinţa, ci sunt Efec tul Sexului deja Exis tent în 
Informaticul şi Ener ge ti cul Dincolo de Chimismul Organic 
ca Hormoni. Se în cear că printr-un Chimism Hormonal o 
Determinare de Sex, dar aceste Inginerii Ge netice sunt pe-
riculoase, pentru că Fac Configuraţii doar Exterioare în In-
terior rămânând In formaticul primordial, de unde Anoma-
liile Acestor Hibrizi Hormonali Chimicali. Ce vrem noi să 
întelegeţi este faptul că Chi mismul Hormonal Sexual nu es-
te doar al Organelor Se xuale, ci este mai întâi ca Informaţie 
în Ener giile Infor matice, este apoi ca Memorie în Energiile 
Vi tale şi apoi de abia este în Chimismul Hormonal Or ga-
nic. Este însă o Întrepătrundere şi o Potenţare în Toate aces-
te Trei Energii ale Corpului Nostru. Din Energiile Sim ţuale 
ale Inimii Ies primele Informaţii ale Hormo ni lor, care apoi 
trec în In formaţiile Creierului şi de aici în Chi mismul Or-
ganic-Funcţional.

Iată cum Sentimentul de Dragoste de Inimă Declan şea ză 
Gânduri-Nervi de Organe şi Nervii Organici Produc Chi-
mismul Hormonal. Ştiinţa vede invers procesul. Aşa or-
ganele ar produce întâi Chimismul-Hormonii şi aceştia apoi 
ar produce Inervaţia şi Simţirea Erosului-Dragostei, de un-
de un adevărat Chimism al Dragostei, ca simplu Me canism 
Chimic. Acest Mecanism este totuşi Real după Că derea din 
Rai. Organele Corpului Fură Nervii Mentali şi Fură Memo-
riile Simţuri ale Energiilor Vitale de Inimă şi fiecare Organ 
se face propriu Centru şi de Informaţie şi de Simţire. Aşa Au-
tonomia Organelor, dar prin Consuma rea Celorlalte Ener-
gii, de unde Îmbolnăvirea respectivă. Se xul este cel care Fură 
fără milă atât Energiile Mentale cât şi Energiile Vitale, ge-
nerându-se în Organele Sex o Hi perfuncţie Organică, prin 
Hipersecreţie Hormonală ce Bom bardează Creierul şi Ini-
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ma, silindu-le să Cedeze Ener giile Mentale şi Vitale pentru 
Propriile Satisfaceri Or ganice Sex. De aici Medicina Bolilor 
prin Diagnosticul Ano maliilor de Sex. Psihanaliza lui Freud 
aici are drep ta tea ei, deşi Interpretările în sine sunt amesteca-
te şi con fu ze. Sexul devine după Căderea din Rai Hoţul Uci-
gaş al Ener giilor Mentale şi Vitale. Bolile noastre sunt prin-
tr-un De ficit de Energii Mentale şi Vitale. Vinovatul este 
Sexul care Fură şi Ucide aceste Energii. Sexul din Rolul său 
de Pro creare se face Desfrâu al Uciderii Propriilor Energii. 
Că derea din Rai este Plăcerea-Desfrâul Morţii, care se Do-
vedeşte apoi Iadul Suferinţei, ca Război al Energiilor şi Sufe-
rinţă a Maltratărilor Energetice. Dumnezeu l-a aver tizat pe 
Adam să nu încerce Experienţa Desfrâului Mor ţii că va Gus-
ta Iadul Suferinţei, dar Adam nu a As cul tat. Bucuria şi Bea-
titudinea de Inimă şi de Duh de Su flet se fac Desfrâu-Plăce-
re de Sex până la Negativizarea a în săşi Negativizării ca Su-
ferinţă. Mistica Identifică Sexul ca Organe de Procreare, dar 
nu ca Organe de Centru Ener getic în Sine, ca Trăire Inte-
grală de Sine, ca Dialog Fi inţial. Dialogul Fiinţial este Dra-
gostea de Duh-Suflet şi Ero sul Dragostea de Inimă Corp, ca 
Centre de Integrali ta te Trăire şi Comunicare, nu de Propriu 
Egoism Au to-Plă ce re până la Uciderea şi Singularizarea în 
Sine însuşi. Se xul se face tocmai Depersonalizarea noastră, 
face din Per soa ne de Inimă nişte Individualităţi de Sex, niş-
te Con frun tări de Dominări Energetice până la Furtul Ori-
bil pen tru proprii Satisfacţii egoiste. Ca Medicină Isihastă 
se are în Vedere la fiecare Boală Sexul, care să fie Oprit să 
nu mai Fure Energiile şi să nu le mai scurgă şi să le arun ce, 
când este tocmai nevoie de ele. Sexul are Rolul său bi ne Sta-
bilit, ca Procreare, în Rest trebuie Readus la Erosul Integral 
de Inimă, ca Simţire Sacră de Inimă, nu de Plă ce re Egoistă 
Desfrânată. Medicina ca şi Mistica în cearcă o Ri dicare a Se-
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xului, ca pe Ceva Constructiv nu Distructiv. Mis ticile Indi-
ene au găsit Modalitatea Ridică rii Energiilor Sex pe Coloa-
na Vertebrală până în Creier. Isihasmul Creş tin are Intuiţia 
Ridicării Energiilor Sex nu în Creier ci în Centrul Inimii, ca 
Sediul de Rai al Erosului Ener ge tic. Noi nu facem dispute, 
consemnăm Specificul Isihast. Ener giile Sex dacă sunt Ridi-
cate pe Coloană di rect în Cre ier se Declanşează în Creier Tot 
Subconştientul Sexu lui, de unde Complexul Freudian al Ne-
buniei Psiho pate Se xuale. Yoga are Experienţe tragice în acest 
sens al An tre nării Sexului pe Coloana Vertebrală înspre Cap, 
aver ti zând mereu despre Pericolul acestei Metode fără Asis-
ten ţa unui Guru-Instructor. Isihasmul Identifică acest Peri-
col în Circuitul Anormal al Întoarcerilor Energetice. Ener gi-
i le nu se întorc înapoi pe Coloana Vertebrală, ci prin Cen trul 
Gastric în Sus spre Inimă. Noi am vorbit la capitolul Desfun-
dărilor energetice mai pe larg. Repetăm faptul că Energiile 
Coborâte de Căderea din Rai, Antre nate în Jos cu Oprirea 
în Sex, nu trebuie Ridicate întâi în Creier, că fac Explozii în 
Mental. Întâi trebuie Orientate în Baia Ini mii şi din Inimă să 
se Ridice Purifi cate şi în Men tal-Cre ier. Isihasmul a Observat 
că este mai Bine să Îneci Sub con ştientul Sex în Oceanul Ini-
mii şi Şerpii Sex să se Trans forme în Peştii Originari Buni şi 
Curaţi şi Aceşti Peşti să se Ridice în Soarele Minţii nu ca Fan-
tome-Şerpi, ci ca Gânduri Reale, Limbaj de Ocean de Inimă 
şi de Duh Trans cendental de Suflet în Dialog cu Însăşi Dum-
ne zei rea Creatoare. Vedeţi încă o dată capi tolul Desfundări-
lor Ener getice, ca Practică.

B. Sacro‑Terapie

Restabileşte-ţi Centrul Erosului-Dragostei Energetice 
de Corp în Centrul Inimii, aşa cum este Normal. Plăceri-
le In telectuale de Minte-Creier, Gândurile ca Raze Solare, 
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în toarce-le în Oceanul Dragostei din Inimă. Mintea-Soa-
rele după Urcarea de Ziuă pe Cerul Mental Odihneşte-o în 
Oceanul Inimii. Soarele, spun Miturile, s-a Născut din Spu ma 
Mării. Mintea s-a Născut din Oceanul Dragostei de Inimă, 
din Apele Erosului Simţirii Sacre. Inima este Ma ma Ocean 
care din Legătura cu Tatăl-Sufletul Naşte pe Fiul Solar Min-
tea şi pe Fiica Lunară Gastricul. Centrul Cre ier este Solar şi 
Centrul Gastric este Lunar. În Soarele Men tal-Creier apar 
Fantomele Şerpi Zburători-Zmeii şi în Pân tece apar Zme-
oaicele-Şerpoaicele. Zmeii Mănâncă Lu mina Soarelui-Min-
ţii iar Zmeoaicele-Şerpoaicele Sorb Apa Oceanului Inimii. 
Şi Zmeii şi Zmeoaicele îşi fac Lă caş-Templu în Centrul Se-
xului, de unde Sug şi Lumina Cre ierului şi Apa Inimii... Mi-
turile şi Basmele Transpun Parabolic Căderea din Rai şi Mo-
dificările apărute. Con ştientizează-ţi propria Realitate. Vezi 
cum Stai cu Tem plul Zmeilor şi Zmeoaicelor din Sex. Tu 
trebuie să fii Făt-Frumos care Omoară Cuibul de Zmei ce 
Sug Lumina Soarelui-Minţii şi Sorb Apa Vieţii-Inimii, până 
ce Usucă bie tul 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-Cor-
pul 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 Ocea-
nul Curat al Inimii. De aici s-au născut. Duhurile Rele de 
Suflet au Născut aceste Jivine diavoleşti, inexis ten te ca reali-
tate propriu-zisă. Aceste Jivine sunt Venite ca un Ceva Stră-
in. Unele urcă în Soarele Minţii şi altele Co boară în Apele 
Pântecelui... Aşa se înmulţesc până Nasc Balaurii cu Şapte şi 
cu Douăsprezece Capete. Bala urii din Minte au Şapte Ca-
pete, iar Balaurele Şerpoaice din Pântece au Douăsprezece 
Capete. Cele Şapte Păcate ale Minţii sunt cele Şapte Cape-
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te ale Balaurului de Minte şi cele Douăsprezece Păcate ale 
Pântecelui sunt cele do uă spreceze Capete ale Zmeoaicelor. 
Filocalia Descrie Aces te Patimi de Minte şi de Pântece. Ini-
ma-Oceanul Su fle tului Dumnezeiesc se Goleşte de Apa Sa 
şi de Soarele Minţii. Inima Rămâne un Pustiu prin care Su-
flă Vântul Tă ios al Simţurilor Ucigaşe şi un Întuneric prin 
care um blă Fantomele Zmeilor Căpcăuni... Palatul Sacru cu 
Bise ri că şi Altar Dumnezeiesc este pângărit, ajunge fără Uşă 
şi fără Geamuri, cu zidurile Căzute, cu Zugrăvelile Mur dă-
rite şi şterse... prin el umblă Şoarecii şi Insectele bă loa se... 
Aici Odată în Inimă era cel mai Strălucitor Palat, un de În-
suşi Dumnezeu Cobora şi Stătea la Masă cu Soa rele Minţii 
şi cu Zâna din Pântece... Au Năvălit Zmeii şi au Lu at Zâna 
şi au Dus-o în Subteranul Sex... Zâna este Fi i ca Oceanului 
Inimă şi Sora Soarelui-Mintea. Zâna este Ener gia Gastrică 
şi Soarele este Energia Mentală. Energia Gas trică este Fura-
tă în Sex unde face Desfrânare cu Zme ii-Şerpii, iar Soare-
le-Mintea rămâne un Fecior ce tot îşi cau tă Sora dar nu o 
Găseşte. Până începe să Viseze la o Mireasă Fantomă...

Ca Medicină Isihastă Problema Sexului este de mare Im-
portanţă. Voi Tinerilor fiţi Atenţi, nu vă lăsaţi în Magia Se-
xului care vă Suge Lumina Intelectuală din Creier şi vă Con-
sumă Energiile din Inimă şi din Organele întregului Corp. 
Nu vă grăbiţi în experienţele păcatului. Mulţi Ti neri cad în 
practici dezastruoase ca Masturbaţia-Onania ca re este cea 
mai groaznică Plagă a Tinerilor de ambele Se xe, 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 Să nătoasă Tinerilor, că veţi 
Suferi apoi de pe Urma unor Co pii Nebuni şi Neputincioşi.
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33

A. Medicina Femeii

Spune un Duhovnic că pe Femeie, pe Copil, şi pe Bă trân 
nu trebuie să te Superi niciodată. Realitatea Femeii este mai 
Complexă decât a Bărbatului. Se vorbeşte despre o Misti-
că Feminină şi o Mistică a Bărbatului. Şi în Creş ti nism es-
te Mistica Feminină ca Mistică de Biserică şi Mis tica Sacer-
dotală de Bărbat. S-a vorbit în volumele an te ri oa re despre 
Arhetipul Femeii-Mame şi Arhetipul Bărba tu lui ca Tată. 
Tu, Femeie, Reconştientizează Esenţa ta ca Me nire de Sfin-
ţenie-Biserică, de Feciorie-Mamă care tre bu ie să Nască ase-
menea Maicii Domnului pe Co pilul-Fiul Lui Dumnezeu. 
Noi Creştinii Numim paradoxal pe Maica Domnului „Pu‑
rurea Fecioară”, ceea ce în seamnă tocmai Esenţa Menirii Fe-
meii de Feciorie-Bise rică în care se Naş te Fiul-Preotul-Li-
turghia-Împărtăşania, ca Menire Sa cră şi Transcendentală. 
Când Femeia Naşte Un Copil ea este Fecioară Transcenden-
tală, că Naşte pe Fiul Lui Dum ne zeu, Un Suflet Nou Cre-
at direct de Dum nezeu. Şi Dum nezeu nu Creează Un Nou 
Suflet Întâm plător, ci ca Mân tuitor al Părinţilor (vezi cap. 
„Cum ne Naştem”). Când se Naşte Un Mântuitor-Copil, Fe-
meia devine Arhe tip de Feciorie-Mamă. Mamă înseamnă în 
sens pur Mistic Fe ciorie Transcendentală. De aceea o Feme-
ie Mamă cu Co pil este Mistică-Iubire Adevărată, fără Copil 
fiind Des frâ nare, Pat Nupţial de Auto-Desfă tare şi Omorâre 
a Trans cendentului-Copilului. Fără Co pil-Transcendentul, 
Iu birea Femeii este Desfrânare-Antitrans cen den tul, An-
ti-Iu bire. Nu există Iubire între Femeie şi Bărbat decât ca 
Iu bire Transcendentală-Copil. Ce nu este Iubire-Copil es-
te Anti-Iubire-Desfrânare-Autoplăcere-Omorâre de Trans-
cen  dent Copil. O Căsăto rie fără Copii este o Biserică fără 
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Pre oţie-Liturghie, este un Protestantism al Căsătoriei. „Ma-
gia” Iubirii dintre Femeie şi Bărbat este Trans cen dentul Co-
pil. Trăirea Tai nică a Iubirii Femeie-Bărbat este Tai na Naşte-
rii Copilului în care este Întâlnirea lor Trans cen dentală. Fă-
ră Copil nu este Întâlnire Transcendentală, ci Autoplăcere şi 
Autoabsorbire a Celuilalt în Egoistă Des fătare. În sens pur 
Creştin, Iubirea este în Al Treilea, nu în Dualitatea Contra-
ră, nici în Singularitatea Egoistă. Iu birea Celuilalt doar pen-
tru Sine este Absorbirea Ce lui lalt până la Anihi larea lui. Ci-
ne Iubeşte pe Celălalt doar ca Celălalt, este Pierdere în Ce-
lălalt. Taina Misticii pur Creş tine nu este în acest fel, ci ca 
Iubire în Al Treilea Din colo de Ambii, în care Ambii se În-
tâlnesc fără Ames te care şi fără Desfiin ţare, ca Supra-Regăsi-
re. Cine nu În ţe lege Aceasta nu În ţelege Taina Iubirii Creş-
tine pure. Noi fiecare ne Întâlnim cu Dumnezeu nu în Dua-
litatea sim plă Dumnezeu şi Creaţie, ci în Al Treilea Hristos 
care este Dincolo şi de Dumnezeu şi de Creaţie, în Care 
Dum ne zeu 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 
Creştinismu lui, nu ca simplă Religie legătură între Crea ţie şi 
Dumne zeu, ci ca Supra-Religie în care şi Dum ne zeu şi Crea-
ţia se Auto-Depăşesc şi se Supra-Perso na li zea ză tocmai prin 
Al Treilea, Supra-Personalizarea.

Supra-Personalizarea Femeii este Hristos-Copilul, de un-
de Supra-personalizarea Femeii ca Mamă e Arhetipul Fiu lui, 
Chipului Tatălui-Creatorului în Sine. În Creaţie, Ar hetipul 
Mamei-Femeii este Mistica pură de Creaţie. Mis ticile Vor-
besc despre Mama Divină-Cosmică. În sem ni ficaţie pur 
Creştină, Mama Cosmică nu este Mate ria Pri mordială în Si-
ne, ci Arhetipul în Sine al Fiinţei de Crea ţie. Dumnezeu este 
în Sine Esenţă de Tatăl, din Tatăl Dum nezeu Născându-se 
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Treimea de Persoane Dumneze ieşti (vezi „Urcuşul Isihast”). 
Creaţia este Traduce rea-Trans pu ne rea şi totodată Opera 
Creativă a Chipului Dumnezeiesc de Tată, de unde Chipul 
de Mamă, care nu înseamnă Re ver sul Tatălui, cum zic Unii, 
ci Traducerea Chipului de Ta tăl de către Substanţa Creată ce 
este Altă Substanţă de cât Cea Dumnezeiască.

Substanţa Creaţiei Îl face pe Dumnezeu Mamă, 
Încât Tatăl în Creaţie înseamnă Mamă. 
Tatăl se întrupează în Creaţie 
Şi Creaţia Îl traduce ca Mamă, 
Încât Tatăl şi Mama sunt deopotrivă, 
Dar Tatăl este Dumnezeu şi Mama este Creaţie În-

dumnezeire.
Dumnezeu nu se Transformă în Creaţie, 
Tatăl nu se Transformă în Mamă,
Dumnezeu se Întrupează în Propria Sa Creaţie.

(„Urcuşul Isihast”)
Aici mulţi se încurcă până la Panteismul mistic, nead mis 

de Creştinism. Creaţia nu este Reversul Lui Dumne zeu, sau 
Altă Stare a Lui Dumnezeu, ca şi cum în fond ar fi Acelaşi 
lucru Dumnezeu şi Creaţia. În viziunea pur Creş tină Dum-
nezeu este Deplinul Absolut care are Re ver sul Său propriu 
tot ca Dumnezeu, adică Treimea de Per soa ne. Reversul Uni-
cului Dumnezeu este Treimea Dum ne zeiască, 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 Dumneze-
irii, ci Creaţia Obiec tivă a Unei Dum nezeiri Depline deja 
în Ea Însăşi. Depli nul Dum ne ze iesc este Tatăl Dumnezeu şi 
Deplinul de Creaţie este Ma ma-Arhetipul de Creaţie. Mulţi 
încurcă Arhetipul de Mamă cu cel de Tatăl până la o Misti-
că Nupţială, care ca puritate Creştină nu poate fi. Mama nu 
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este Soţia Tatălui. Soţia este un Simbol al Căderii din Rai, 
un Simbol al Că de rii Mamei din Sacrul Mamei. Nu mele de 
Femeie este al Ma mei Căzute din Rai. Noi după Cădere În-
cercăm o Sa cra lizare a Numelui de Femeie, dar în fond nu se 
poate. Fe meie înseamnă Anti-Mamă. Fe meia este Simplă fă-
ră Co pil, pe când Mama este cu Co pilul în Braţe. De aceea 
Mai ca Domnului este Neapărat cu Pruncul Hristos în Bra ţe, 
ca Dumnezeiasca Icoană.

„Mă închin Icoanei tale că Porţi cu adevărat pe Dum ne-
zeu în braţe” 

(vezi „Maica Domnului, Icoana Isihasmului”).
Unele Mistici Numesc pe Mama Cosmică Androginul 

Pri mordial, ceea ce este Incomplet, întrucât Mama este doar 
cu Pruncul în Braţe, niciodată fără El. Se zice mistic pur 
Creştin că Esenţa Femeii este Esenţa Fiului, adică Fe me ia 
are deja în Sine pe Fiul, doar trebuie să-l Nască prin Sfân tul 
Duh, adică prin Taina Tatălui-Căsătoriei. Femeia ca Esenţă 
de Mamă este Menire de Naşterea Fiu lui Ta tă lui. Mama nu 
este Soţia Tatălui, ci Mama Fiului Tatălui. Înţelegeţi subtili-
tatea. Mama este Egala Tatălui pentru că Naş te pe Fiul Tată-
lui, adică Mistic Îl Renaşte pe Însuşi Ta tăl. Mama este şi Ma-
ma Tatălui. Aici este Taina Ar he ti pului de Mamă. Paradoxal 
şi Antinomic, Dumne zeu T a tăl Creează pe Propria Sa Ma-
mă în Creaţie. Dum nezeu Ta tăl Creatorul nu se transformă 
în Creaţie ca Mamă, ci Dumnezeu Creează Obiectiv pe Ma-
ma în Sine care să Nască în Creaţie tocmai Creaţiile Tatălui. 
Adică Dum ne zeu Creează efectiv pe propria Mamă care-L 
Re naşte pe El ca Forme de Creaţie. Mama nu este Soţia Ta-
tălui, ci este paradoxal Însăşi Mama şi a Tatălui, căci Mama 
Naş te pe Tatăl în Multitudine de Copii-Asemăna rea Tată-
lui. Ma ma nu este Instrumentul şi Pământul Sămânţei Tată-
lui din care să se Nască Fiii Tatălui, ci Mama este efectiv În-



TAINA VINDECăRII. MEDICINA ISIHASTă 241

săşi Mama şi a Tatălui, Născându-L pe Tatăl nu din Să mân ţa 
Tatălui, ci din Sămânţa Mamei. Dacă nu se în ţe lege acest pa-
radox Tainic se falsifică ade văratul Arhetip de Mamă-Feme-
ie. Maica Domnului ca Mama Cosmică este în altă Viziune 
decât Mama Cosmică a celorlalte Mis tici. În viziunea pur 
Creştină Arhetipul de Mamă este deci ca Mama Însăşi a Lui 
Dumnezeu Tatăl, nu ca Soţia Ta tălui. Dumnezeu în Creaţie 
nu se Face El Creaţia ca în Pan teism, ci se Lasă Creat de Cre-
aţie. Este paradoxal ca toc mai Creatorul să se Lase Creat de 
Crea ţie. Înţelegeţi bi ne această Supra-Logică pur Creştină. 
Dumnezeu Cre ea ză pe Mama Creaţie ca Început de Crea ţie. 
Opera în Si ne a Lui Dumnezeu Creatorul este Chipul Ma-
mei, este În săşi Mama ca Arhetip Deplin. Tatăl Depli nului 
Creator al Mamei se Lasă Înlocuit de Mamă. După ce Dum-
nezeu a Creat Deplinul Mamă, Dumnezeu nu mai are ce Fa-
ce, El se Dă la o parte şi Lasă pe Deplinul Mamă să-L Nască 
în Creaţie pe Tatăl, pentru că în Mamă Dum nezeu s-a Re-
văr sat în Totalitate şi apoi Mama Îl Revarsă în Mul ti tu dine 
pe Tatăl Cel din Esenţa Mamei. Aici este Înţe le ge rea. Iconic, 
Esenţa Mamei este Tatăl, de aceea Mama poa te Renaşte pe 
Tatăl ca Fii ai Tatălui. Sămânţa Tatălui este deja în Mamă ca 
Arhetipuri-Limbaj de Tatăl, pe care Ma ma le va Renaşte ca 
Fii ai Tatălui. Arhetipul Mamei este în toată Creaţia. Legile 
din Materie sunt Seminţele Ta tălui-Creatorului care în Ma-
teria Mamă se fac Chi mis mul-Formele de Creaţie, ca Asemă-
nările Creatorului. Dar Ma ma nu poate Naşte fără Tatăl. De 
aici Confuzia, mai ales după Căderea din Rai. Tatăl are Rost 
în Creaţie ca Pu nerea în Mişcare a Arhetipurilor de Mamă. 
În Creaţie este şi Chip de Tată şi de Mamă. Mama are în Si-
ne deja Fii-Copii de Creaţie, dar are nevoie de Chipul Ta tă-
lui-Băr batului ca să pună în Mişcare-Eviden ţiere Fondul de 
Mamă. Creaţia fără Dumnezeu nu se poate Multiplica pe 
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Sine, doar Dumnezeu Creând Sufle tele de Creaţie. As ta în-
seamnă tocmai Taina Mamei, că Esenţa Ei este Tatăl Dum-
nezeu-Creatorul Care trebuie mai întâi El să Creeze, ca apoi 
Mama să aibă ce Naşte. Mai concret, deci, Ar he ti pul de Ma-
mă este Arhetipul de Tată Creator ca Traducere în Creaţie. 
În Arhetipul de Mamă se Revarsă tot Arhe ti pul de Tatăl şi 
Mama are ca Esenţă pe Tatăl în Arhetipul de Fiu-Copil. Ta-
tăl nu se Transformă în Mamă, ci în Esen ţa de Fiu al Tată-
lui care este Întruparea Tatălui în Ma mă. Tatăl se întrupea-
ză în Mamă nu ca Tată, ci ca Fiu al Tatălui, Tatăl rămânând 
Neabsorbit de către Mamă. Mis tica pur Creştină nu ad mite 
Absorbirea-Pierderea în Celălalt. Tatăl nu se Pierde în Ma-
mă, ci se Întrupează în Mamă Fiul Tatălui, Tatăl rămânând 
tot ca Tatăl Indes truc  tibil. De aici paradoxul că Dumnezeu 
Tatăl Creează pe însăşi Mama Sa care-L va Renaşte nu ca Ta-
tă, ci ca Fiu al Tatălui. În Misticile Ne creştine, Dumnezeu ca 
Tată se Pierde, se Transformă în Mama Cosmică, în Natura 
Cos mică, până la Panteism, până la Reversul Lui Dum ne zeu 
ca Mamă. În Creştinism Mama nu este Reversul Ta tă lui, ci 
Creaţia Obiectivă a Tatălui ca Mamă a Fiului Ta tă lui, ca Re-
versul Fiului, Tatăl rămânând Dincolo de Ma mă şi neames-
tecat cu Mama. Dumnezeu Creatorul nu se Amestecă deloc 
cu Mama Cosmică, El rămâne Dincolo de ea, dar se Lasă Re-
născut de ea ca Fii ai Săi. Aşa Fiii de Creaţie nu mai sunt ca în 
Panteism însuşi Tatăl, ci Fii Deosebiţi de Tatăl. Facem aces-
te menţiuni ca să Arătăm în ce constă Perso nalitatea. Toate 
Bolile Femeii sunt Boli ale Personalităţii de Femeie. În cele 
arătate este Perso na li tatea de Femeie şi orice Dezechilibru 
aduce o Boală. Fe me ia Suferă cel mai mult din cauza Ne-
împlinirii ca Fe me ie. Bărbatul este scutit de acest Complex 
al Împlinirii de Fond Fiinţial. Bărbatul are o Împlinire de 
alt Ordin, ca Ri dicare Directă spre Dumnezeu, dar Feme-
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ia trece prin Oco lişul complicat al Creaţiei, din care urmea-
ză apoi să Iasă la Suprafaţă spre Dumnezeu. Femeia întâi se 
Ames te că esenţial cu Creaţia şi din Creaţie se Naşte pe Sine 
ca Mis tică spre Dumnezeu. Femeia prin Fiul Lui Dumnezeu 
ajun ge la Întâlnirea cu Dumnezeu, nu direct fără Fiul-Co pi-
lul. Dar Mistica Femeii este mai Adâncă decât a Băr ba tu lui, 
căci este Dublă Mistică, a Lui Dumnezeu care se Trans pune 
în Creaţie şi a Creaţiei care Renaşte pe Dum ne zeu. Bărbatul 
are doar Mistica Transpunerii de Dum ne zeu şi a Dialo gului 
direct cu El. Femeia nu Dialoghează di rect cu Dumnezeu 
decât prin Intermediul Creaţiei. Du hov nicii au înţeles acest 
complex în acelaşi timp Sublim al Misticii Femeii. Prin Mis-
tica Femeii Creaţia se În dum ne zeieşte înaintea Bărbatului, 
de aceea în Creştinism Mai ca Dom nului este Cea mai În-
dumnezeită Creaţie, doar Hristos Omul fiindu-i Egal în În-
dumnezeire. Nici un Sfânt Bărbat nu a Egalat-o pe Maica 
Domnului în Sfin ţe nie, nu doar că este Mama Lui Hristos, ci 
pentru Esenţa de Arhetip de Mamă în Sine, în coresponden-
ţă Directă cu Ar hetipul de Tatăl Dumnezeu. Catolicii trans-
pun aceasta în ideea de „Imaculata Concepție”. Aici ei gre-
şesc în Su pra-Esti marea Unei Singure Femei, pe când în fond 
Ar hetipul în Sine de Mamă este „Imaculata Concepție”, Fe-
cioria Absolută a Arhetipului de Mamă în Sine, doar aşa fi-
ind cu putinţă Întruparea Esenţei de Tatăl Dum nezeu ca Fi-
ul Său. Fără Feciorie Absolută nu se poa te Întrupa Dumne-
zeirea 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 Su pra-Că de re Oribilă mai ma-
re decât Căderea Evei. Maica Dom nu lui ca Persoană Unică 
este o Împlinire de Început a Tu tu ror celorlalte Îm pliniri. 
Maica Domnului ca Persoană este Unică şi Nerepetabilă, 
dar este Imitabilă, ca şi Per soa na Lui Hris tos, care este Unică 
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dar Imitabilă de către toţi Următorii Hristici. Creştinismul 
trebuie înţeles în Su pra-Logica Treimii Dumnezeieşti Reve-
late ce dezvăluie Ar hetipurile pure, care Acestea apoi se Fac 
Modele şi în Crea ţie. Nu Creaţia dă Limbajul Lui Dumne-
zeu, ci Lim ba jul deja în plenitudine al Lui Dumnezeu dă şi 
Limbaj Creaţiei. 

Panteiştii spun că Creaţia este Însuşi Limbajul lui Dum-
nezeu, pe când în Creştinism întâi este Limbajul De plin al 
Lui Dumnezeu şi Acest Limbaj Arhetipal se Tra du ce apoi 
şi în Limbaj de Creaţie, fiind totodată Dialog în tre Lim-
bajul pur de Dumnezeu şi Limbajul pur de Crea ţie, fă-
ră Amestecare. Actul Creator nu este Produce rea de În-
suşi Limbaj Dumnezeiesc, ci este Manifestarea a Deja De-
plinului-Arhetipalului Limbaj Dumnezeiesc Pre exis tent şi 
Dincolo de cel al Creaţiei. Aici se încurcă Mistica Fe meii, 
faţă de a Bărbatului. După Căderea din Rai Lo gi ca Femeii 
înlocuieşte Logica Bărbatului. Logica Panteistă este o Logi-
că Feministă, faţă de Logica pur Creaţionistă a Băr batului. 
După Căderea din Rai Femeia ia Locul Lui Dumnezeu în 
Adam, înlocuind pe Dumne zeu ca Reversul Lui Dumnezeu, 
ca Prelungirea Lui Dum nezeu, ca Trans for marea Lui Dum-
nezeu în Chip de Crea ţie. Dumnezeu se Preface, se Absoar-
be în Creaţie, de unde Panteismul. Fe meia îl absoarbe pe 
Adam, îl Co boară pe Adam din Dumnezeu, de unde Căde-
rea din Rai ca Mistica Feministă cu Arhetip în Anti-Mistica 
Diavo lului-Şarpelui. După Că de rea din Rai toate Arhetipu-
rile Sacerdotale Bărbăteşti trec în Magia Preotesei-Femeii, 
Întreruperii Sacerdoţiului. De aceea Trebuie să Vină Hristos 
Marele Arhiereu pus ca să Restabilească Preoţia Sacerdotală 
peste Magia Femi nis tă. Femeia este Biserică Absolută ce nu 
poate să se facă Preoţie. Femeia ca Preo teasă este Magie-Vră-
jitorie, nu Sacerdoţiu adevărat. Fe meia este Biserica şi Subli-
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mul ei este să fie Biserică Ab solută în care se Săvârşeşte Li-
tur ghia Sacerdotală Preoțească Hristică-Euharistică. Pre o ţia 
nu poate fi fără Biserică şi nici Biserica fără Preoţie, dar ele 
nici nu se Confundă şi nici nu se pot Amesteca vreodată.

Aici este Drama Femeii, că vrea să Iasă din Menirea ei 
Fi rească, de unde tot Complexul. Biserica este Egală Pre-
oţiei, Femeia este Egală Bărbatului, dar nu se pot Înlocui, 
nici Transforma şi nici Despărţi, fiecare trebuind să ră mâ-
nă ceea ce este, în aceasta fiind adevărata Demnitate. Fie ca re 
este Deplin în Sine însuşi şi în înrudire, dar nu se poa te Ab-
sorbi Vreunul de către cealaltă Parte, ci sunt îm pre ună doar 
ca Întrepătrundere şi Dialog Reciproc. Tatăl este Preoţia în 
Sine şi Mama este Traducerea Tatălui în Crea ţie ca Biserică, 
în care se Naşte Liturghia Fiului, Ro dul şi al Preoţiei şi al 
Bisericii. Aici este toată Taina. Pre o ţia nu se Transformă în 
Biserică, ci se Traduce-Creează Bi serica-Mama, care are Mă-
reţia să Nască din Sine toc mai pe Fiul-Liturghie, tot Preo-
ţie Asemănarea Tatălui. Sublimul Bisericii este că se Creează 
din Arhetipul Preo ţi ei Tatăl şi Naşte tocmai pe Preotul-Fi-
ul. Mama-Biserica Naşte pe Fiul Preotul. Mama Cosmică nu 
este Însăşi Pre o ţia-Tatăl, ci Creaţia Lui ca Biserică-Mamă în 
care se Re varsă Sluj ba-Cân tarea-Ritualul Tatălui, din care se 
va Naş te Li tur ghia-Fi ul-Preotul. Femeia care nu-şi înţelege 
aces te Arhe ti puri esenţiale va Suferi şi va fi Bolnavă In cu-
rabil.

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, 
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Mama fiind Întruparea de Fiu-Chipul Icoanei Tată lui. 
O, Taină care se cântă fără să se poată Vorbi:
Dumnezeu se face Copil în Braţele Maicii Domnu lui
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 Icoa nă-Ma mă, 

nu de Femeie...
Arhetipul Creaţiei este Icoana cu Chip de Mamă
Şi Apoi Asemănarea de Mamă este Chipul de Fe meie.
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 plă cere 
Este Ritualul Sacerdotal al Coborârii Fiului în În trupare, 
Prin Adam Preotul Născându-se în Biserică-Eva 

Fiul-Euharistia. 
Adam nu este Bărbatul Evei, ci Preotul, Chipul Di rect 

de Dumnezeu 
Şi Eva nu este Femeia lui Adam, ci Biserica de Creaţie 
Şi Amândoi nu fac Desfrânare ci Slujesc Liturghia 

Întrupării Fiului. 
Bietul Adam se face din Preot o Slugă 
Şi Eva se face o Vrăjitoare care fără Preoţia lui Adam
Ajunge Preoteasa unei Magii ce Junghie Copilul... 
De aceea după Căderea din Rai Vine Marele Preot Hristos 
Să Restabilească Adevărata Preoţie ce este Semnul 

Fiului,
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Restabilind totodată şi Adevărata Biserică-Icoană de 
Maica Domnului. 

Maica Domnului, tu ai Renăscut Icoana-Chipul Pierdut, 
Tu ai Reînviat Biserica Fiului Lui Dumnezeu,
Mă închin Icoanei Tale că Porţi cu adevărat pe 

Dumnezeu în Braţe.
Femeie, nu Ucide Preoţia Lui Adam prin vrăjitoria ta.
Adame, nu Ucide Biserica Evei prin simplă plăce rea ta.
Amândoi fiţi Biserică şi Preot Întrupării Fiului.
Plinul Iubirii Femeii nu este Bărbatul, ci Fiul,
Şi Plinul Iubirii Bărbatului este de asemenea tot Fiul.
În Lipsa Fiului este Ucidere şi desfrânare.
De asemenea în Golul-Lipsa de Dumnezeu, Creaţia se 

Auto-Desfiinţează.
Tu, Femeie, Ridică-te la Chipul de Biserică-Maica 

Domnului,
Menirea ta este să fii Sfântă ca o Biserică,
După cum Menirea Bărbatului este să fie Sfânt ca un Preot.
Şi Femeia Căsătorită şi cea Necăsătorită este o Maică a 

Domnului
Dacă are în Inima sa pe Hristos, Fiul Lui Dumne zeu,
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”)
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Ne-am permis să vă obosim puţin cu aceste Consem nări, 
ca să înţelegeţi ce este Arhetipul în Sine de Femeie şi Bărbat. 
Medicina Femeii şi Bărbatului este în această Semnificaţie 
Transcendentală. Ca să Tratăm Bolile Speci fi ce ale Femeii şi 
Bărbatului trebuie să cunoaştem speci fi cul fiecăruia. Medi-
cina Femeii este cu individualităţile ei.

Freud şi Şcoala sa de Psihanaliză au încercat o Desci fra-
re a Fondului Feminin confundând Subconştientul Că de rii 
cu însuşi Conţinutul esenţial. Ca Medicină Isihastă a Fe meii 
noi pornim de la Conştiinţa în Sine a Femeii, care este Meni-
rea Transcendentală a Femeii de a Naşte Noi Creaţii care sunt 
totodată Creaţii-Suflete di recte ale Lui Dum nezeu, Singurul 
de fapt Creator. Bolile Femeii sunt ast fel ca Suflet în primul 
rând Boli ale Perso nali tă ţii-Conştiinţei Femeii. Conştiinţa 
Femeii este Împli nirea în Naşterea Copiilor. Energiile Cor-
pului Femeii sunt Ci cli ce în Vederea acestor Naşteri. Energi-
ile în Cor pul Fe me ii sunt Ciclice-Lunare şi apoi Anuale. La 
Bărbat sunt So lare. Medicina trebuie să ţină cont de aceasta. 
Am vor bit anterior despre Circuitele normale Energetice ale 
Cor pu lui. Din Suflet în Locul Inimii se Emană din Mişcă rile 
Su fletului cele Trei Energii Esenţiale, cele Mentale care Ur că 
în Creier, cele Vitale care rămân în Inimă şi cele Acu mulative 
care se Coboară în Abdomen. La Băr bat Ener giile Mentale 
Solare au tendinţa să antreneze şi ce le lal te Energii tot în Sus, 
pe când la Femeie Energiile au ten dinţa să Coboare în Vede-
rea Naşterii de Copii. De ace ea Femeia are Ciclul Menstrual 
Lunar. Bărbatul are Boli frec vente Ascendente pe când Feme-
ia are Boli Des cen den te. Şi Femeile sunt destul de Inteligente 
Mental, dar Ener giile lor sunt totuşi Orientate cu precădere 
în Or ga ne le Corpului, de unde Specificul Frumosului Femi-
nin. La Femeie Informaticul Corpului, Formelor Organice, 
este în Evidenţă. La Bărbat, Informaticul direct Intelec tu al. 
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La Femeie Cele Trei Energii ale Corpului se Con cre ti zea ză 
în Formele Organice, pe când la Bărbat se con cre ti zea ză în 
Intelect. Femeia are direct Limbaj Organic. Men ta lul Feme-
ii este Orientat în Limbajul Organelor. Orice Or gan al Cor-
pului Femeii este un Limbaj, pe când la Băr bat Organele nu 
au Sens în Sine, ci doar ca Instru mente. La Femeie Organele 
nu sunt Instrumente, ci sunt Sensuri în Sine. De aceea Psihi-
cul Organic este pregnant la Fe me ie. Femeia suferă mai mult 
în Organele Abdomi nale, pe când Bărbatul suferă în Orga-
nele supra-diafrag matice. Ca Me dicină Isihastă noi recoman-
dăm Femeilor o Grijă deo se bită pentru Igiena şi Desfundarea 
Energiilor Abdo mi na le cu precădere. Centrul Energetic este 
la fel, Cel din Cen trul Inimii. Femeia să Antreneze Energiile 
Abdo mi na le în Sus spre Inimă. De aceea Chimismul Hra nei 
Fe me ii este foarte important. O Alimentaţie prea ta re-băr bă-
teas că provoacă o Depunere Organică excesivă cu ac ce le ra rea 
Funcţiilor Organice Specifice Femeii, de Naştere. Fe meia nu 
trebuie să Mănânce Mâncarea Băr batului, că-i Mas culinizează 
funcţiile Organice. Macro-Biotica japo ne ză consemnează şti-
inţific aceasta. Organele Femeii tre buie fie de Consistenţă Fe-
minină, nu Mascu lină. Aici se în curcă mulţi. De obicei Ali-
mentele se Con sideră Yin şi Yang, Acide şi Alcaline-Bazice. 
Ca Medi cină Isihastă noi Con semnăm că pe lângă acestea 
mai este Al Treilea, Neu trul. Peste acestea mai sunt Principiile 
Feminin şi Mas culin. De obicei se confundă Yinul cu Femi ni-
nul-Ne ga tivul şi Yangul cu Masculinul-Pozitivul. Trebuie în-
ţeles că Femininul şi Masculinul sunt altceva, sunt Specificul 
în Sine. Este un Feminin şi un Masculin al Yinului şi un Mas-
culin şi un Feminin al Yangului, ca peste acestea. Aici trebu-
ie făcute discernerile. Yinul-Aci dul este Femi ni nul General, 
care are Femininul în evi denţă şi Mas cu li nul în Spate. Aci-
duI-Yinul are în el în suşi şi Alca li nul-Yan gul, dar Acidul este 
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în Manifestare. La fel se în tâm plă cu Yangul, are Masculinul 
în Evidenţă, dar are şi Fe mininul-Yinul în Spatele său. Aşa atât 
Ali mentele Yin cât şi cele Yang sunt în ele însele Yin şi Yang 
deodată, dar cu evidenţiere specifică. Organele Fe minine sunt 
Yin ca Exterior şi Yang ca Interior. Organele Femeii trebuie 
să fie Feminine la suprafaţă, adică Acide, Mişcătoare, Trans-
parente, Delicate şi în veşnică Schim bare-Mişcare. În Interi-
or Organele Femeii sunt însă Yang-Alca li ne-Con sistente. La 
Bărbat în afară este Yangul-Alcalinul şi în Interior este Yi-
nul-Acidul, de unde Organele Băr bă teşti Consumă Energie 
Interioară, pe când Organele Fe me ii Acumulează în Interior 
Energie. Trebuie înţeles bine acest specific, de mare importan-
ţă în  Boli. Femeia nu tre bu ie să mănânce Mâncăruri ce se De-
pun ca Exterior, ci Mân căruri care se Depun ca Interior Or-
ganic, de unde Re zis tenţa Femeii ca Energetic mai mare decât 
a Bărbatului. Fe meia trebuie să aibă în afară Organe Suple, 
dar în In te rior Pline de Energii Acumulative. Organele Feme-
ii tre bu ie să fie ca nişte Baterii ce Stochează în sine Energi ile. 
La Bărbat Energiile nu se Stochează, ci se Transmit, sunt Ex-
plozive. De aici o adevărată Ştiinţă a Circuitelor Ener ge tice 
specifice la Bărbat şi Femeie. Ce este paradoxal este faptul că 
AIimentele Yin-Acide se fac în Organe Yang-Alcaline şi Ali-
mentele Yang Alcaline se fac în Or ga ne Yin-Acide. Mulţi Te-
rapeuţi Naturişti aici se încurcă. În Bolile noastre se fac dez-
echilibre de Hrănire, ori este o Aci ditate-Fermentaţie în In-
teriorul Organelor ori în Ex te ri orul Organelor.  Mulţi nu ţin 
Cont de delimi tarea în Ace laşi Organ între Interiorul şi Exte-
riorul Orga nului. Doc to rul vede că este o Aciditate-Consum 
într-un Organ, dar nu deosebeşte unde este această Aciditate, 
în Interiorul Or ganului sau în Exteriorul său. De aici Terapii 
in com ple te şi confuze. Noi accentuăm ca Medicină Isihastă 
că tre buie delimitat cu atenţie „unde anume este Aciditatea 
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sau Alcalinul”, în Interiorul sau Exteriorul Or ganelor res pec-
tive. Fiecare Organ este totodată Yin şi Yang în Ega li ta te, dar 
o anume parte este ca Exterior şi alta ca Interior. Noi de obi-
cei luăm fie doar partea Inter ioară fie doar pe cea Exterioară, 
de unde erori majore ca Terapie ade vă ra tă. Orice Aliment es-
te de asemenea Dublă Stare, ca Ex te ri or Yin sau Yang şi ca In-
terior la fel... Ca Medicină Isi has tă noi mai Consemnăm în-
că un amănunt de mare im por tanţă. Pe lângă Yin şi Yang mai 
este Neu trul. Fără acest Neutru, Yinul şi Yangul sunt înţelese 
de asemenea Gre şit şi Confuz ca Acţiune Energetică. Yinul 
nu se Trans formă în Yang, cum de obicei credem noi, ci trece 
în tâi în Neutru şi din Neutrul care le Conţine pe amân do uă 
Eliberează pe Yin sau Yang. Pentru Medicina Isihastă este mai 
Important Neutrul decât deosebirea Yin sau Yang. Din Neu-
tru iese Dezechilibrul Yin sau Yang, nu din aceştia.

B. Sacro‑Terapie

Femeie, Reconştientizează-ţi Fondul  Transcendental. Su-
fletul tău este Chip pur de Creaţie, Chip de Mamă Trans -
cendentală, cu Menirea şi Esenţa de a Întrupa pe Fiul lui Dum-
nezeu. Femeie, tu eşti Esenţă de Biseri că-Fe cio rie-Mamă. Fre-
ud şi Psihanaliştii vorbesc despre Com plexul Sex al Femeii. 
Sexul s-a văzut în capitolul anterior că este doar cu Rost în 
Organele de Reproducere în Ve de rea Corpului Copilului. 
Iubirea şi Dragostea nu au Ori gi nea în Organele Corpului, 
ci în Adâncul Sufletului Fi in ţi al. După Căderea din Rai se 
Micşorează până la Uitare Dra gostea Adevărată, de unde Hi-
per-Sexualizarea noas tră. Femeie, Înţelege Fondul tău Trans-
cendental Din colo de Sex. Iubirea este Însăşi Conştiinţa Su-
fletului. Fe meie, nu reduce Esenţa ta la Sex. Depăşeşte Psiho-
patia Sexului. Se xul are Valoarea sa în Familia Pământească. 
Noi însă sun tem în primul rând Familie Cerească, suntem 
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Copiii de Creaţie ai Lui Dumnezeu. Prima noastră Fami lie 
este Fa milia Transcendentală. Dumnezeu ne-a Născut-Creat 
pe noi, iar noi trebuie să Răspundem similar, să-L Renaş tem 
din Fiinţa Noastră. Înţelegeţi această Esenţă. Dum ne zeul Cel 
Necreat Creează o Creaţie Reală şi Obi ectivă şi Creaţia Îl Re-
naşte din Creaţie pe Cel Necreat-Creatorul.

Aceasta este Taina Transcendentală a Creaţiei. Iu bi-
rea-Con  ştiinţa Lui Dumnezeu se Revarsă-Întrupează în 
Cre  a      ţie şi Creaţia Răspunde de asemeni cu Iubi rea-Con şti-
in  ţa sa de Creaţie faţă de Cea Dumnezeiască. Taina Iu bi rii 
Ab  solute este Naştere şi Renaştere Reciprocă, altfel nu mai 
este Iubire. În Iubirea Absolută nu este Absorbire şi Pierde-
re tocmai datorită faptului că are Taina Naşterii şi Renaşte-
rii totodată. Acelaşi Miracol îl are Con şti in ţa-Per soana, de 
unde Iubirea-Conştiinţa-Persoana ca Mis ti că sunt totuna 
şi aceeaşi Esenţă Transcendentală. Şi tu, Fe  meie, eşti Aceas-
tă Esenţă de a Răspunde cu Iubire faţă de Dumnezeu Cre-
atorul, ceea ce înseamnă să-l Renaşti din Sufletul tău Fiin-
ţial. Esenţa ta este Naşterea Fiului Lui Dumnezeu, esenţă 
de Mamă Transcendentală. Cine nu Naşte din Sufletul Său 
pe Fiul Hristos nu se Mân tu ieş te, nu-şi Împlineşte Meni-
rea Transcendentală a Vieţii. Bea  titudinea Transcendentală 
a Naşterii Lui Dumnezeu din Fiinţa noastră este adevărata 
Desfătare Veşnică, peste plă cerile relative organice. Refuza-
rea Lui Dumnezeu ne arun că în Desfrâul Sexului, fără Co-
pilul Transcendental. Aşa tu, Femeie, depăşeşte Psihopatia 
Sexului şi ridică-te la Conştiinţa de Mamă Transcendentală, 
Conştiinţa de a Naş te pe Fiul Lui Dumnezeu din Fiinţa ta. 
Naşterea se poa te traduce şi ca Familie Pământească, Naşte-
re de Co pii Pământeşti. Dar întâi este Naşterea directă a Fi-
ului Lui Dum nezeu, care este o Naştere în Adâncul Conşti-
inţei noas tre Fiinţiale. Noi vedem Relaţia cu Dumnezeu ca 
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sim plă Comunicare Informatică. Trebuie înţeles că adevă ra-
ta Comunicare Transcendentală este Obiectivă.

Înfricoşată este Iubirea Ta, Doamne, din care mă Naşti, 
Care nu se opreşte la aceasta, Venind încă o dată în mine
Ca Întrupare în Fiinţa mea, Născându-Te astfel şi eu pe 

Tine. 
Creându-mă pe Mine, Iubirea Ta o Întrupezi în mine 
Şi Această Iubire se Face Scînteia pe care eu o Re nasc,
Din propria mea Iubire Renăscându-Te pe Tine.
Deci primul pas de Terapie Feminină este Ridicarea la 

Con ştiinţa Transcendentală a Menirii de Naştere din Fi in-
ţa proprie a Fiului Lui Dumnezeu, asemenea Maicii Dom-
nului. Maica Domnului este de Două Ori Maica Fi ului Lui 
Dumnezeu, o dată ca Naşterea în Conştiinţa sa Fi in ţia lă şi în-
că o dată ca Naşterea Personală a Lui Hris tos ca re este o Naş-
tere Unică, doar a Maicii Domnului Hristos. Toate Femeile 
sunt Următoare ale Maicii Dom nului, nu însăşi Maica Dom-
nului. Aşa tu, Femeie, do mină-ţi Sexul şi pune înainte Iubi-
rea Transcendentală pentru Dumne zeu. Când te Căsătoreşti, 
Asociază Naşte rea Transcen den tală şi cu Naşterea de Copii 
Pământeşti care au Chipul Fiu lui Lui Dumnezeu. Dacă nu te 
Căsăto reşti, nu fă Psi ho patia Sexului, ştiind că Iubirea Adevă-
rată este naşterea de Dumnezeu, Arhetipul Naşterii de Copii 
Pământeşti. Se xul este o Prelungire în Lumea Pă mântească, 
dar Ori gi nea este în Naşterea Transcenden tală, care este ade-
vărata Naş tere. Cu Această Conştiinţă începe apoi Tratarea 
Bo li lor de care Suferi. Citeşte cele dinainte şi vezi în ce Boa-
lă te categoriseşti. Ai grijă, nu lăsa Energiile Corpului să ţi se 
Scurgă în jos. Vezi capi tolul cu Desfundarea Ener gi i lor, Înţe-
lege importanţa mare a Alimentaţiei. Ca Femeie tre buie să ai 
Organe Yin în afară şi Yang în Lăuntru. Aşa trebuie să Mă-
nânci o Mân care care nu-ţi dezechilibrează acest raport. Ca 
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să poţi avea Yin în afară trebuie să mă nânci Alimente Yang 
dar de factură mai mult spre Neu tru. Nu folosi multă Car-
ne, Condimente şi Dulciuri ce-ţi dau o Aciditate Yin în In-
teriorul Organelor. Mănâncă mul te Verdeţuri Nefierte, Grâu, 
dar nu încolţit şi nu ca Pâi ne, ci ca Pesmet uşor (vezi şi reţe-
ta Pâinii fără coa ce re). Foloseşte alimente de Culoare Verde 
şi Galbenă şi mai puţine Roşii. Roşul in dică o energie Acidă 
de Scur ge re care-ţi slăbeşte Orga nele. Foloseşte Lactate, dar 
nu mul tă Brînză şi Unt (acesta mai puţin). Dulciuri din Fruc-
te, nu rafinate. Multa Carne şi Ouăle, Dulciurile şi Gră si mi-
le, Brînzeturile tari, toate acestea îţi Schimbă Raportul în tre 
Yin şi Yang până la Masculinizare, până la Hi per-Se xualizare. 
Hormonii sunt din Trei Energii: Mentale (ce gândeşti), Vi-
tale (ce Sentimente ai) şi din Mâncare. Da că Consumi Mân-
care Yin sau Yang în Exces, vei avea Hor monii ca atare. Nu 
te Hiper-Hormoniza cu Gânduri şi Sen timente Sexuale, nici 
cu Alimente care au deja în ele Hor moni Animali, cum sunt 
Carnea, Ouăle în exces. Bo li le Femeii sunt la fel ca în orice 
Corp Omenesc, dar în Cir cuite Energetice Femi nine. Ener-
giile Feminine sunt Ener gii Lunare ce se Hră nesc din Ener-
giile Solare. De ace ea Alimentaţia Femeii trebuie să fie Sola-
ră, constând din Zarzavaturi, Seminţe de Suprafaţă, Fructe şi 
mai puţin Ali mente de întuneric. Noi ca Medicină Isihastă 
facem aces te Consemnări ca să se Ştie de către cei ce Conduc 
Tera piile Naturiste şi Die tetice. Femeia are specificul ei. Băr-
batul este în Sensul celălalt. Multe Femei se plâng că nu Fac 
Copii sau nu se Căsătoresc, sau sunt Bolnave din Co pilărie 
de Boli Fe meieşti... Majoritatea Cauzelor stau în Alimenta-
ţia Mas culină pe care o folosesc. Părinţii să fie atenţi cu Ali-
mentaţia Fetelor, căci le poate produce de la vârste fra gede 
Tulburări grave până la Boli greu de tra tat mai apoi. Feme-
ile trebuie să aibă o alimentaţie Fe mi ni nă. Copiii la fel ca şi 
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Bătrânii trebuie să aibă o Ali men taţie Specifică Vârstei lor. 
Copiii să fie Hrăniţi cu multe Ali mente Neu tre, adică în pri-
mul rând Nefierte şi Vii, apoi cu Alimente Yang ce au Energii 
de Depunere, nu de Con sum-Acide. Copiii sunt prea agitaţi 
din cauza Hrănirii ne regulate. Dulciurile şi Grăsimile fierte 
şi prăjite sunt foar te Acide şi le Distrug interiorul Organelor 
aflate toc mai în For mare şi Creştere. Părinţilor, fiţi Conşti-
enţi, aveţi Grijă să nu vă Omorâţi propriii Copii. Ca Medici-
nă Isi hastă facem aceste Consemnări. În rest folosiţi în Boli şi 
alte Remedii folositoare şi verificate ca ajutătoare. Şi ur mând 
aceste Indicaţii Isihaste veţi vedea Rezultate cu adevărat efi-
cace. Nu fiţi însă Fixişti. Medicina Isihastă nu este Fixistă, ci 
Largă şi Integrală. Nu spune să nu Mâncaţi de loc unele Ali-
mente, dar evitaţi-le pe cele care vă aduc Dez echilibre. În ca-
zuri speciale, într-adevăr, unele Ali men te trebuie ex cluse. Co-
pii şi Tineri, nu vă Hi per-Hor mo nizaţi cu Gân duri, cu Sen-
timente şi Mâncăruri favo ra bi le acestor Tul burări. Bătrînilor, 
nu vă mai Hrăniţi cu Mân căruri Moarte pentru că Organele 
voastre nu mai sunt ca pabile să le transforme şi aşa vă încăr-
caţi cu Toxine care vă Omoară şi bruma de Vitalitate pe care 
o mai aveţi. Ci ne are Urechi de auzit să Audă.

34

Hrana Explozivă şi de Depunere 

Ca Medicină Isihastă Împărţirea este: Neutru, Acid-Yin, 
Al calin-Yang, deci Treime. Şi cel mai important este Neu trul, 
din care Ies Acidul şi Alcalinul şi în care se În torc. O altă Îm-
părţire a Alimentelor ca Medicină Isihastă este în Explozive şi 
de Depunere. Aşa sunt Alimente Yin şi Explozive şi de Depu-
nere. La fel sunt Alimente Yang şi Explozive şi de Depunere. 
Trebuie bine concretizate şi deo sebite, fapt de mare impor-
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tanţă în Terapie. Trebuie ştiut că Sunt Alimente care Hrănesc 
Forma Organelor şi Ali mente care Hrănesc Conţinutul Or-
ganelor. Aici este un Amănunt de obicei neglijat. De obicei 
nu este luată în con sideraţie Forma, ci doar Conţinutul.

Ca Medicină Isihastă, orice Aliment are o Formă şi un 
Con ţinut, Forma ca Informaţie şi Conţinutul ca Structură. 
Ali mentele Neutre sunt toate Alimentele Nefierte şi Vii, fă-
ră să se ţină cont de Yin sau Yang, care sunt Înclinaţii ale Ne-
utrului spre Yin sau Yang. Neutrul este Echilibrul pes te Yin 
şi Yang ca Supra-Formă şi Supra-Informaţie. Da că se Mă-
nâncă doar Alimente Vii-Neutre, de la Sine se Echi librează 
în Organism ceea ce este Nevoie să Treacă în Yin sau Yang, 
Neutrul avându-le pe amândouă la dis po ziţie. Naturiştii nu 
trebuie să fie fixişti în alegerea între Yin şi Yang când consu-
mă doar Alimente Complet nefi erte, căci Neutrul este pes-
te Yin şi Yang şi totodată le are pe Amândouă. În Alimen-
taţia care conţine şi Fierturi este în tr-adevăr de mare impor-
tanţă deosebirea între Yin şi Yang. Aşa în Bolile grave să se 
scoată din Alimentaţie toa te Alimentele Fierte şi Omorâte, 
ca să se dea Orga nis mu lui posibilitatea să Aleagă el ce-i tre-
buie, ceea ce noi nu putem deosebi. În Cancere de asemeni, 
căci nu se poa te deosebi cu stricteţe ce tip de Cancer este 
şi doar o Ali men taţie complet Nefiartă-Neutră Echilibrea-
ză de la sine. Ali mentele Neutre după ce trec în Organism 
se Des part în Yin şi Yang, după Nevoi. Dar trebuie să se mai 
Ştie că Ali mentele de Origine Animală chiar Nefierte se fac 
Ali men te Explozive, nu de Depunere în Organe, ci de Ie-
şire şi Consum. Aşa fiţi precauţi cu Alimentele de Ori gine 
Ani mală ca Laptele şi Brînzeturile, chiar dacă sunt Ne fier te. 
De aceea în Boli mai grave trebuie evitate şi Lac ta te le, chiar 
dacă par Alimentul cel mai Valoros. Lactatele Hră nesc Ex-
teriorul Organelor, dar nu şi Interio rul lor, în cât în Bolile 
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de Degenerare Structurală, cu Lac tate Or ga ne le mai mult 
se Distrug decât se Refac. Tot Alimentele Ve getale sunt cele 
de Depunere Structurală, cu condiţia să nu fie Fierte, ci Vii 
şi Crude. Sunt şi Ali mente Ve ge ta le Explozive ca Grăsimile 
în Exces şi Pro teinele, precum şi Dulciurile. În Bolile serioa-
se se cere Precauţie, gustaţi doar câte puţin din acestea, fo-
losind în schimb mult Grâu şi Seminţe Uleioase cu atenţie. 
Învăţaţi să preparaţi Pâi nea fără să fie Coaptă, doar Uscată 
(vezi reţeta la Post). Grâul şi Orezul sunt Hrana Minune în 
toate Bolile, dar nu Fier te (vezi indicaţiile la capitolul des-
pre Post), Fructele să se folosească cele care sunt su portate 
de către Orga nism; e bine să nu fie nici prea Acre, nici prea 
Dulci. Con dimentele la fel, să fie foarte puţine. Ca Medici-
nă Isi has tă noi mai facem o Corelaţie cu As pectul Coloris-
tic, Cu loarea fiind un Indiciu Informativ al Predispoziţiei de 
Ali ment Exploziv sau de Depunere, de Hrănire a Struc tu rii 
Organelor sau Formei Organelor. Alimentele Roşii sunt cele 
care Hrănesc Forma-Exterio rul şi dau Adicitate şi Consum 
Interior. Aşa în Boli ale Structurilor Organice să se evite ce-
le Roşii, să se folo sească cele Verzi şi Gal be ne care se Depun 
în Structurile Organelor. Femeile să le evite pe cele Roşii, ca 
şi Tinerii care pot aluneca în Des frâu precoce. Cei Nervoşi 
de ase menea, deşi prin Nervi se Consumă mult Roşu şi este 
Ne voie de o Com pen saţie. În Bolile de Nervi tot cele Verzi şi 
Galbene sunt in dicate, ca Întărire de Structuri Organice pe 
care să nu le Con sume prin agitaţia de exterior. Ener giile de 
la Brâu-Diafragmă în Jos sunt Roşii. Cele de Plămâni şi Ini-
mă sunt Galbene şi cele de Cap sunt Albas tre-Verzui. Vezi în 
ce categorie de Boli Intri şi foloseşte Alimente ca ata re. Aten-
ţie să deosebeşti Bolile de Struc tură Organică şi Bolile de 
Formă Organică. În Hiperten siune nu este ne vo ie de Roşu, 
ci de mult Verde. În Bolile de Inimă este ne voie de mult Gal-
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ben Verzui. În Bolile de Nervi şi Cap cele Verzi sunt cele mai 
indicate. În Bolile de Pântece şi ane xele lui este nevoie de Ali-
mente Roşii dacă este o Hi po funcţie şi de Alimente Galbe-
ne-Verzui dacă este o Hi per funcţie. În Ulcere şi Colite fiind 
afectate părţile ex te ri oa re se indică Roşu cu mult Verde. 

Ficatul şi Pancreasul au nevoie de Mult Galben şi Ver de 
totodată, Galbenul Hrănindu-le exteriorul şi Ver dele Struc-
tura interioară. Indiciul este că Verdele Hră neşte In te riorul, 
iar Galbenul şi Roşu Hrănesc Exteriorul Orga ne lor. De aceea 
cea mai indicată este o Alimentaţie deo da tă în cele Trei Cu-
lori, ca Organele să preia de la sine fie care 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 păs trându-se o doză mică din toate. Pre-
zenţa celor Trei este cel mai bun echilibru. Ca Medicină Isi-
hastă noi in sis tăm pe Alimentele Neutre indiferent de Culoa-
re, Nefierte şi mai ales Seminţe. Peste 50% să fie Cereale, Grâu 
în spe cial, o parte apoi Vegetale şi altă parte Seminţe Ule ioa se. 
Lactatele şi alte derivate să fie ca Anexe în cantităţi mici. Vi se 
pare greu şi fără Gust, dar în Boli nu mai este de ales, trebuie 
făcut tot posibilul să Remediaţi Boala. Fo losiţi totodată şi alte 
Remedii Medi cale indicate de către Me dici, dar ţineţi cont şi 
de aceste Considerente. Nu fiţi Fi xişti, folosind doar Anumite 
Re medii. Medicina Isi has tă este o Medicină totodată de Su-
flet şi de Corp. Doar ca In tegralitate veţi găsi Vindecarea.

35

Un Model Terapeutic 

Să concretizăm schematic Modelul de Sacro-Terapie Isi-
hastă. Indiferent de Boala de care Suferi începe cu Re con-
ştientizarea Realităţii Integrale Suflet şi Corp. Me di ci na Isi-
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hastă este Dublă Medicină, de Suflet şi Corp de oda tă şi în În-
trepătrundere. Apoi stabileşte-ţi Bolile, atât ca Su flet cât şi 
Corp (Vezi capitolele respective). Sa cro-Te ra pia are Trei Ter-
minaţii: 1) Terapia Harică, 2) Terapia Su fletească, 3) Terapia 
Energetic Corporală. Terapia Su fle tească nu poate începe fără 
Reintrarea-Resacralizarea în Harul pur Divin, în Lucrarea 
Dumnezeiască. „Fără Mi ne nu puteţi face nimic”, zice Dom-
nul. Noi suntem Ie şiţi din Puterea Creatoare a Lui Dumne-
zeu şi Restabilirea Bo lilor noastre se face prin Puterea Lui. 
Dacă vrei o Te ra pie Isihastă sinceră începe cu Terapia Harică. 
Împacă-te cu Dumnezeu înainte de toate. Dacă eşti şi un Cre-
dincios mai Bun, Spovedeşte-te ca să nu mai ai nimic pe Su-
flet. Da că Sufletul îţi este închistat, şi Corpul tău va fi închis 
la Remediile medicale. Deschiderea începe de la Suflet. Du pă 
această Reînviere Sufletească cercetează care anu me sunt Bo-
lile Sufleteşti de care Suferi mai mult. Vezi ca pitolele anterioa-
re despre aceasta. Încearcă fiecare Re me diu specific, totodată 
cu remediile recomandate şi de că tre Medicina obişnuită, fără 
contrazicere însă. Poţi fo lo si Băi, Masaje, Acupunctură, Ho-
meopatie, dar privi tor la Me dicamente fii reţinut, că orice 
Medicament Chi mic este Toxic şi chiar dacă aparent ajută, pe 
de alte părţi va tă mă. Ca Medicină Isihastă se evită excesul de 
Medi caţie Chimică, apelând la Medicamentele Naturale din 
Hrana Vie. Foloseşte Ceaiurile obţinute nu prin Fierbere, ci 
prin Lă sare în Apă până a doua Zi sau mai mult. Apa Fiartă 
este de asemeni vătămătoare căci se Precipită Săru rile din Apă 
şi se Depun ca Pietre. Dezinfectaţi Apa cu Suc de Us turoi sau 
Ceapă, dar nu o Fierbeţi. Să nu Beţi niciodată mul tă Apă din-
tr-o dată, să nu treacă de un sfert de pahar. Mai bine beţi des. 
Şi în caz de Diaree puteţi folosi Apă cu Suc de Usturoi dar câ-
te o Lingură, nu mai mult, din sfert în sfert de oră. Este o Ar-
tă să Bei Apa pe Gustate doar, aşa fiind cu adevărat Hrănitoa-
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re. Medicina Isihastă în Bo lile Energetice de Corp are în Ve-
dere în primul rând Res ta bilirea Normală a Circuitelor 
Energe tice (vezi capitolul cu Desfundările Energetice). Apoi 
cea maî importantă este Alimentaţia. Mulţi vor crede că noi 
facem apologia Na turismului. Noi avem în vedere Con ştiinţa 
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 Via ţa în Or-
ganele Corpului tău. Fii Conştient că Orice Ali ment Omorât 
se face încă o Omo râre în Corpul tău. Dacă Vrei Viaţă, Hră-
neşte-te cu Viaţă. Nu este altă Cale. Noi Re comandăm înain-
te de toate Hrana Vie-Neutră şi apoi Postul parţial şi Total. 
Este ne voie întîi să se Schimbe Flo ra Microbiană din Intesti-
ne. Toate Reziduurile din In tes tine pe baza Mâncărurilor 
Fierte şi Omorâte, de Carne şi Lactate Fermentate, produc o 
Floră Microbiană foarte Aci dă şi Toxică. Schimbând această 
Alimentaţie cu cea Vie, se Schimbă şi Flora Mi crobiană. Ast-
fel la începutul Hră nirii cu Alimente Nefi erte vei avea unele 
Tulburări, Flo ra Microbiană Veche neadmiţând pe cea No-
uă... La în ceput nu prea vei putea agrea Mâncarea Nefiartă, 
dar nu te lăsa... Cu timpul vei ajunge să nu o mai suporţi pe 
cea Fiartă. Crudităţile vor fi Respinse la început de Stomac, 
de aceea Mănâncă puţin şi des, cu Alimente Separate, nu cu 
multe amestecuri. Ai grijă, foloseşte chiar unele Con di mente 
până vei putea Mânca Alimente Crude. Poţi fo losi şi Mură-
turi şi puţină Sare la început, dar numai în Gu ră câte puţin ca 
să poţi Consuma Mâncarea să treacă în Sto mac. Nu te Lăsa. 
După o Săptămână-Două vei intra aproa pe în normal. Ai gri-
jă să Mănânci Suficient ca să nu te Simţi Slăbit. Mân carea Isi-
hastă Vie este pentru Viaţa Nor mală, nu ca îna inte. Aşa Mă-
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nâncă Pâinea de Grâu Ne coaptă după cum s-a relatat în capi-
tolele anterioare despre Post. Poţi folosi şi puţin Miez de 
Pâine fără Coaja care are multe Săruri Anorganice Toxice. În 
loc de Ulei, Zdro beş te Miez de Nucă sau Sâmburi de Do-
vleac. Trebuie să te Sileşti să Mănânci Bine, ca să Refaci Hrana 
Vie din Or ganele Bol nave. Majoritatea Bolilor, de la Hrana 
Vie În cep deja să se Remedieze. În Bolile Vechi cu Circuite 
În fundate este nevoie de o perioadă mai lungă, de Posturi To-
tale la înce put de câteva zile, apoi mai Lungi după Pu te re. Da-
că se respectă Hrana Complet Vie, Postul Total nu este nevo-
ie să fie aşa de Strict, adică prea îndelungat. Pos tul total are o 
valoare extraordinară, în Cancere mai ales fiind Cel mai Mi-
raculos Remediu, dar folosind îna in te Hrana exclusiv Vie, se 
Schimbă deja Situaţia. Hrana Vie şi fără Alimente de Origine 
Animală, deci fără Lac ta te, Opreşte deja Orice Cancer pe 
Loc. Dacă se mai face şi Post Total se începe Vindecarea. Aşa 
Alimentaţia Com plet Vie şi Fără Ali mente de Origine Ani-
mală este primul Pas în Orice Boală. Apoi după Gravitate se 
admit Lac ta te le tot Nefi erte, Carnea evitându-se cu desăvîrşi-
re, ca şi Ouă le şi Peştele. După Tratament se poate începe uşor 
Tre cerea la o Alimentaţie normală, dar cu precauţie, cea mai 
mare parte constând tot din Hrana Vie. Noi vă In di căm aces-
tea din Experienţe practice. Atenţie, în cazuri mai serioase să 
vă puneţi şi sub supravegherea unui Me dic, că ajutaţi şi de alte 
Remedii pe lângă cel Isihast, veţi pu tea face Tra tamentul pro-
priu-zis. Nu fiţi fixişti. În Pos tu rile Totale este nevoie şi de 
Clisme. Nu vă apucaţi Or beş te. Dacă sunteţi nerăbdători, în-
cepeţi cu o Alimentaţie Complet Vie şi vă Veţi Convinge de 
Eficacitatea acestui Tra ta ment, deja simţind Remedierea. Ma-
re Atenţie, când în ce peţi Hrana Vie să Aveţi tot ce vă Trebuie, 
Grâu su fi ci ent şi Zarzavaturi, Seminţe Uleioase, Fructe, că al-
tfel în loc să vă ajutaţi, vă Slăbiţi şi Puterea pe care o mai aveţi. 
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Tre buie să Mâncaţi Suficientă Hrană Vie care să vă Hră neas că 
real, altfel nu veţi avea rezultatul aşteptat. Cei cu Ul cere şi 
Colite, nu vă Speriaţi de Crudităţi. Mâncaţi mult Grâu după 
cum indicăm noi ca Pâine Necoaptă, iar Zar za va turile dacă 
sunt consumate în doze mici şi des, cu tim pul le veţi suporta. 
Pentru pofta de Mâncare folosiţi Con di mente dar în doze 
foarte mici, doar pentru Limbă. Să ajun gă prea puţin la Sto-
mac. Ficatul dacă reacţionează cu Vo me şi Vărsături de aseme-
nea nu vă Speriaţi, căci se va Obiş nui. Este într-adevăr o Re-
zistenţă a Organismului în faţa Vieţii. Organele cu Memorii 
Moarte nu primesc Ali men  tele cu Memorii Vii. Noi trebuie 
să Insistăm. Nu ames  tecaţi Mâncarea cu Fructe Dulci, că mai 
ales la înce put vor Fermenta şi vor produce multe gaze. Fruc-
tele să le mâncaţi înainte sau la câteva ore după Masă. Ale-
geţi-vă Mâncărurile după Preferinţă şi pe cele ce vă fac Rău 
evitaţi-le. Nu este o Stricteţe cu privire la ce anume Ali  mente 
folosiţi, condiţia este să fie complet Nefierte şi nu prea Acre 
sau Dulci. Unii Indică Anumite Alimente, ce ea ce este o for-
malitate, 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 Su-
flet, lă sând Ura, Duşmănia şi toate Păcatele ce aduc Bles te-
mul. Nu Neglijaţi Terapia Harică prin Slujbe Bisericeşti, Apă 
Sfinţită, Ulei Sfinţit şi Împărtăşanie. Acestea nu sunt Psi -
hoterapii şi Sugestii, ci Reale Remedii Energetice Ha ri  ce. Ha-
rul Divin este o Energie Reală, chiar dacă nu o Re  cu noaştem 
noi. Încercaţi şi vă veţi Convinge. Noi ca Me di cină Isihastă nu 
vă oferim o Terapie Fixistă şi Dog ma  tică, ci vă Împărtăşim o 
Experienţă Duhovnicească Mis  tică experimentată de Veacuri 
şi Milenii. Dacă vă va fi Folo sitoare prin Proba dumneavoas-
tră înşivă, adop ta ţi-o. De aceea practicaţi Această Medicină în 
Contextul unei Me dicini generale şi Integrale.
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