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PREFAŢĂ 

Temeiul iconic al psihanalizei creştine 

Psihanaliza creştină, aşa cum a conceput-o părintele Ghelasie,  
are ca punct de pornire definirea Principiului Realităţii, din 
perspectiva teologiei creştine şi a antropologiei iconice.  

Realitatea originară, fructul creaţiei dumnezeieşti, reprezintă 
un cu totul alt tropos decât ceea ce părintele Ghelasie numeşte 
„realitatea căzută”. Momentul Căderii lumii sub păcat şi sub 
entropie, culminând cu fenomenul morţii, este o idee care res-
pectă concepţia biblică. Totodată, este o idee crucială atât sub 
aspectul implicaţiilor şi semnificațiilor sale ontologice, cât şi din 
perspectivă psihologică.  

Perfecţiunea este natura noastră originară, raportându-ne la 
care avem şanse să regăsim în noi înşine o profunzime de esenţă 
supraraţională, mai presus de iraţionalitatea subconştientului 
măcinat de dualismul antagonist inerent.  

Transcendenţa necreatului în raport cu creaţia este un izvor 
suprem al tainei, al misterului inepuizabil în căutarea căruia 
omul încearcă să se descopere pe sine şi fără de care nu poate fi 
înţeles misterul însuşi al sinelui, purtând amprenta iconicităţii 
după Hristos, Logosul vieţii.  

Astfel, psihanaliza creştină oferă un model viabil de depăşire 
atât a raţionalităţii exacerbate caracteristice superegoului, cât şi 
de depăşire a erupţiei de haos din adâncurile inconştientului 
colectiv.  

Critica ideii de evoluţie se desfăşoară în paralel cu preci-
zarea conţinutului noţiunii de realitate originară. Tot din această 
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perspectivă apare regândită semnificaţia raportului dintre 
masculin şi feminin. Acestea sunt văzute ca nişte fundamente 
ontologice mai înainte de a fi nişte realități biologice. Altfel 
spus, sunt purtătoare de sensuri mistice, modelate după chipurile 
iconice ale lui Hristos şi Bisericii (Maicii Domnului).  

Ni se deschide în faţă astfel un model de psihanaliză creştină 
menită să ne dăruiască repere pentru o analiză psihologică axată 
pe necesitatea dialogului şi a conştiinţei iconice, aceste dimen-

siuni ale universalităţii euharistice. 
Fundamentul iconicităţii este filiaţia, hristologia. Hristos-

Omul constituie amprenta iconică întipărită în creaţie în totalita-
tea acesteia. Sub acest aspect, psihologia umană îşi află o deschi-
dere semnificativă către psihologia naturii, ceea ce reprezintă o 

abordare în spiritul cercetărilor etologice comparate atât de 
actuale. 

În căutarea unei psihanalize creştine, părintele Ghelasie a 
recurs nu în ultimul rând la interogarea conţinutului de idei livrat 
de teoriile psihanalitice importante, în special cu raportare la 

freudism. Analiza conceptuală pe care a întreprins-o din perspec-
tivă creştină, considerăm, este convingătoare prin minuţie, prin 

redistribuirea şi reinterpretarea semnificaţiilor într-un mod 
coerent şi consistent. 

Aceasta dovedeşte o dată în plus faptul că un fenomen psihic 

necesită reflexivitatea conştiinţei pentru a putea fi asimilat sau, 
eventual, depăşit. 

Premise pentru o psihanaliză creştină:  

patru complexe 

Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte despre Întruparea lui 
Dumnezeu ca despre o tăietură in istorie, care luminează sensul 

acesteia în întregul ei. Părintele Ghelasie Gheorghe vorbeşte în 
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repetate rânduri despre o logică iconică, trinitară, euharistică, 
non-antagonistă sau supra-afirmativă, care stă la originea vieţii 
de creaţie şi care, deşi ocultată de logica antagonistă a căderii, ce 

i se suprapune, rămâne să fie redescoperită şi reactualizată 
liturgic, pentru a afla împlinirea în comuniune cu Dumnezeu. 

Întruparea lui Dumnezeu reprezintă, aşadar, o tăietură în 
istorie şi pentru că pentru prima oară pune faţă în faţă, în mod 
concret şi decisiv, două moduri de viaţă: unul, al afirmării vieţii 

pe baza conflictului, al unei logici antagoniste ce tinde să 
domine existenţa actuală, celălalt, al afirmării vieţii pe baza 

comuniunii, ce constituie taina transfigurării creaţiei în lumina 
cea mai presus de fire a dragostei dumnezeieşti.  

Pentru modul antagonist al fiinţării, dragostea poate să apară 

ca nebunie şi sminteală, însă din perspectivă iconică se pot 
decela traiectoriile semnificante ale prezenţei şi absenţei ei, 

discernând adevărul de contrafacere, fără a uita de nuanţele 
subîntinse chipului ei.  

Aceste observaţii deschid calea unei psihanalize creştine, o 

dată cu depăşirea paradigmei dualismului antagonist pe care 
psihanaliza tradiţională îl consemnează, prin observaţiile sale 

clinice, la baza fenomenului psihic.  
O psihanaliză creştină are la bază observaţii ce reuşesc să 

deceleze chipul originar al fiinţării, nucleul incandescent, inalte-

rabil, din magma psihică dominată fenomenologic de conflictul 
finalităţilor, cu alte cuvinte de troposul/modul căderii ce sparge 

„arhetipurile” în perechi de contrarii, ce se anihilează reciproc.   
În icoana vieţii sfinţilor desluşim acest chip restaurat: vedem 

plăcerea duhovnicească, puterea duhovnicească, sensul duhov-

nicesc, viaţa duhovnicească în dinamismul lor infinit potenţat de 
părtăşia cu Arhechipul dumnezeiesc. Înstrăinarea de Dumnezeu a 

omului şi plafonarea creşterii sale spirituale ce urmează de aici 
au drept consecinţă o schimbare de mod sau tropos ce se mani-
festă prin scindarea arhetipurilor plăcerii, puterii, sensului şi 
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vieţii în perechi de contrarii: plăcerea sfârşeşte în durere, puterea 
în slăbiciune, sensul în absurd şi viaţa în moarte. Aceste contrarii 
în tandem devin complexe ale vieţii psihice ce afectează din 

inconştient viaţa omului, forfecând şi ameninţând echilibrul 
psihic, exercitându-şi presiunea independent de voinţa noastră.  

Modul conflictual al fiinţării nu poate fi, însă, dezrădăcinat 
în mod facil, tocmai pentru că, s-a spus, conflictul finalităţilor se 
manifestă până în adâncimea planului biologic şi în abisurile 
inconştientului. O simplă aplicare a unei cenzuri conştiente 
împotriva durerii, slăbiciunii, absurdului şi morţii, nu face decât 
să amplifice prin recul forţa distrugătoare a acestor complexe 
psihologice.  

Pe de altă parte, în durere, slăbiciune, absurd şi moarte e 
ascunsă o taină a iconomiei dumnezeieşti, prin care se limitează 
alienarea chipului omului în raport cu Prototipul său dumne-
zeiesc. Ele se constituie şi ca semne de hotar ale ratării ţintei de 
către plăcerea, puterea, sensul şi viaţa umană şi ca indicatoare 
spre nevoia lor de împărtăşire cu infinitul dumnezeiesc.   

De aceea, o rezolvare în sens creştin a provocărilor pe care 
ni le ridică aceste complexe trebuie să aibă în vedere o anume 
transformare a constelaţiilor conflictuale prin care durerea, 
slăbiciunea, absurdul şi moartea potenţează, respectiv, plăcerea, 
puterea, sensul şi viaţa, la întâlnirea cu Dumnezeu. În acest fel, 
durerea poate potenţa plăcerea duhovnicească atunci când se 
constituie ca jertfă sau compasiune, slăbiciunea poate fi mediul 
desăvârşirii puterii duhovniceşti, atunci când este valorizată ca 
izvor de smerenie, absurdul poate deveni prin credinţă paradoxul 
care lărgeşte raţiunea şi deschide spre infinit recep tivitatea 
gândirii umane, ferind-o de mania reducţiilor şi raţionalizărilor, 
iar moartea poate ajunge dătătoare de viaţă prin constituirea ei 
nu ca simplă anihilare a vieţii, ci ca trecere spre Viaţa cu orizont 
infinit de creştere şi înaintare.  

Complexele, însă, „rezistă” prefacerii şi procesul de reco-
nectare la valenţele arhetipale ale plăcerii, puterii, sensului şi 
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vieţii poate fi unul îndelungat şi anevoios. Limbajul vital şi cel 
inconştient ne arată cât de greu este să spargi acea încifrare sau 
rezistenţă ce ne împiedică accesul la limbajul originar al vieţii.  

Pornim, aşadar, de la patru complexe fundamentale ireducti-

bile: complexul plăcerii/durerii, complexul puterii/slăbiciunii, 
complexul sensului/absurdului şi complexul vieţii/morţii. Toate 
acestea, după cum am remarcat, au la bază afirmarea de sine pe 

baza conflictului finalităţilor (între structuri, între funcţii, între 
pulsiuni, între dorinţe, între imaginar şi simbolic, între parte şi 

întreg, între sine şi alteritate etc.) şi se nasc din înstrăinarea 
plăcerii, puterii, sensului şi vieţii de sursa dumnezeiască.  

În complexul plăcerii/durerii se urmăreşte permanent supri-

marea durerii, însă, paradoxal, o plăcere înstrăinată, ruptă de 
infinitul doririi dumnezeieşti sfârşeşte în durere şi această 

zbatere neîncetată de a căuta plăcerea şi a fugi de durere creează 
o forfecare a fiinţei, un complex care marchează traiectoria per-
sonală cu trauma insuficienţei plăcerii, a negăsirii unei rezolvări, 

sau a unei ieşiri din acest cerc vicios.  
Complexul puterii/slăbiciunii, spre deosebire de tendinţa de 

posedare hedonistă a realităţii, de desfătare individuală egocen-
tristă cu ea, la concurenţă cu alteritatea, pe care o presupune 
complexul plăcerii, poartă cu sine tendinţa de controlare a 

realităţii, iarăşi la concurenţă cu alteritatea, de dominare a 
întregului prin parte, de parvenire la butoanele de comandă ale 

realităţii. Orice putere ruptă de puterea dumnezeiască, însă, 
sfârşeşte în slăbiciune, se epuizează, se consumă, şi zbaterile 
disperate şi zadarnice de a întreţine şi spori puterea creează un 

complex psihic, o traumă a insuficienţei puterii.  
La rândul lui, complexul sensului/absurdului exprimă disi-

parea oricărui sens ce caracterizează condiţia omului înstrăinat 
de Dumnezeu. Oricât s-ar tinde spre plinirea unui sens al exis-
tenţei, ne izbim în condiţia căzută de contradicţii irezolvabile, de 

absurdul existenţei alienate, de o deficienţă fundamentală în ce 
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priveşte salvgardarea lui în concreteţea adeseori bulversantă a 
vieţii. Trauma absenţei sensului în care sfârşesc prizele lui exis-
tenţiale exprimă complexul insuficienţei sale atunci când slă-

beşte legătura cu Logosul divin.  
Un al patrulea complex determinant al condiţiei actuale este 

cel al vieţii/morţii. Omul caută viaţa cu obstinaţie, cu fervoare, 
dar viaţa sfârşeşte inevitabil în moarte. Sfâşierea pe care o aduce 
cu sine lupta pentru supravieţuire sortită finalmente eşecului  
proiectează în fiinţa noastră un complex irezolvabil înscris în 
condiţia actuală a lumii, trauma iminenţei unei copleşiri prin 
absenţă a vieţii.  

O plăcere care se reconectează doririi dumnezeieşti poate 
transfigura suferinţa, continuând dincolo de ea sub forma unei 
fericite pătimiri.  

O putere care se reataşează de puterea divină nu se epui-
zează, ci se desăvârşeşte în slăbiciune.  

Un sens care se realipeşte de Logosul dumnezeiesc e 
reconfirmat de paradoxul înţelepciunii nebune a lui Dumnezeu, 
al acelui absurd, din perspectiva înţelepciunii imanentiste, care 
dă sens şi orientare iconică vieţii.  

Iar o viaţă care se împărtăşeşte de viaţa dumnezeiască nu 
mai vede moartea ca pe o întrerupere sau deconectare fatală, ci 
penetrează moartea şi trece dincolo de ea, făcând din ea trecere 
şi salt spre Viaţa veşnică, care nu înseamnă numai un viitor 
incert, ci un mod de viaţă ce poate fi experiat încă de pe acum, 
ca modul comuniunii cu Sfânta Treime şi al improprierii lucră-
rilor dumnezeieşti de către fiinţa creată, unită cu Dumnezeu.  

Traumele celor patru complexe amintite sunt vindecate în 
cursul acestui proces de apropiere, întâlnire şi unire cu 
Dumnezeu, manifestarea lor ca absenţă în prezenţă fiind tran-
sformată liturgic în manifestarea lor ca prezenţă în absenţă. 
Printr-un proces de chenoză, plăcerea, puterea, sensul şi viaţa 
ajung să fie sesizate şi împlinite în absenţă, conferind contrariilor 
lor nuanţe paradoxale.  
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Terapia patristică 

Suferinţa, slăbiciunea, absurdul şi moartea au devenit lucrur i 
normale, cu alte cuvinte se întâmplă în mod regulat, în toate 
locurile şi în toate timpurile. Omul resimte însă ca pe ceva 
nefiresc această normalitate a lor, după cum remarca părintele 
Alexander Schmemann referindu-se la suferinţă.   

În acest sens, răspunsul creştin  la problema suferinţei, slăbi-
ciunii, absurdului şi morţii nu este abolirea lor, ci „prefacerea lor 
în biruinţă”. În fapt, tocmai încercarea de a aboli contrariile 
plăcerii, puterii, sensului şi vieţii întreţine cercul vicios al 
complexelor.  

Astfel, magia complexului plăcerii/durerii constă în iluzia 
abolirii suferinţei, în aruncarea în umbră sau refularea durerii. 
Elementul refulat, însă, se întoarce la un moment dat cu o şi mai 
mare putere.  

Magia complexului puterii/slăbiciunii constă în iluzia abo-
lirii slăbiciunii prin scoaterea din prim-plan, aruncarea în umbră 
sau refularea slăbiciunii. La fel, elementul refulat se întoarce la 
un moment dat cu o forţă distructivă sporită.  

Magia complexului sensului/absurdului constă în iluzia 
abolirii absurdului prin eliminarea acestuia, prin scoaterea din 
prim-plan, aruncarea în umbră sau refularea absurdului. Din nou, 
elementul refulat se întoarce răzbunător, prin efectul de 
bumerang. 

Magia complexului vieţii/morţii sau al supravieţuirii constă 
în iluzia abolirii morţii prin aruncarea în umbră sau refularea 
morţii. Spectrul refulat al morţii ajunge, însă, prin acelaşi efect 
de bumerang, să ne bântuie.  

Refularea durerii, slăbiciunii, absurdului şi morţii amplifică 
respectivele complexe, care rezistă simplificărilor sau reducţiilor 
de orice fel. Odată alungate, ele revin în conştiinţă cu puterea 
vitală ce le hrăneşte din biologicul însuşi şi din pulsiunile 
inconştiente.  
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Durerea, slăbiciunea, absurdul şi moartea nu pot fi des-
fiinţate şi pentru că în sensul iconomiei divine ele au un rost de 
limitare a hybrisului plăcerii, puterii, sensului şi morţii în modul 

de viaţă imanentist, marcat astfel ca deviant printr-o dezbinare în 
sine pe care nu o poate depăşi decât prin recursul la tran-

scendenţă.  
În terapia patristică, hybris-ul plăcerii e oprit prin postire sau 

înfrânare, hybris-ul puterii e oprit prin ascultare, tăierea voii sau 

nevoinţă, hybris-ul sensului e întâmpinat prin oprirea sau 
răstignirea gândurilor în rugăciune, iar hybris-ul vieţii e înfruntat 

prin lepădare de sine şi dăruire de sine pe altarul iubirii dumne-
zeieşti.  

În creştinism se opreşte, aşadar, prin metanoia, sau schim-

barea modului de viaţă, hrănirea acestor complexe. Se stopează 
astfel orice fel de raportare antagonistă, pentru că dragostea 

duhovnicească (care nu cade niciodată, cu alte cuvinte nu se 
transformă în contrarul ei, nu se scindează în perechi de 
contrarii) nu desfiinţează, ci recuperează durerea, slăbiciunea, 

absurdul şi moartea şi le preface în fericită pătimire, desăvârşire 
în slăbiciune, înţelepciune nebună (sau nebunie în Hristos) şi 

moarte dătătoare de viaţă.    
În acelaşi timp, nu este o rezolvare nici eliminarea, printr-un 

radicalism ascetic sau nihilism pretins pozitiv, a plăcerii, puterii, 

sensului sau vieţii, ce sunt fireşti şi constitutive firii create. Este 
nevoie, în schimb, de o anumită integrare a antinomiilor în 

ordinea dragostei, printr-o anumită reaşezare şi chiar transfi-
gurare a raporturilor dintre plăcere şi durere, dintre putere şi 
slăbiciune, dintre sens şi absurd, dintre viaţă şi moarte.  

Terapia creştină orientează eforturile de vindecare a firii în 
direcţia misterului asimilării prin despătimire, iluminare şi unirea 

cu Dumnezeu a tainei Vieţii în Dumnezeu, a modului comu-
nional de a fi. Mergând până în planul biologic şi inconştient, 
complexele amintite nu pot fi niciodată smulse ca atare din fire, 
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aşadar, ci supuse unei asimilări a lor în Trupul înviat al lui 
Hristos ce dă o altă cuprindere reciprocă, necontrară, raporturilor 
dintre plăcere şi durere, putere şi slăbiciune, sens şi absurd, viaţă 

şi moarte. Este Trupul în care locuieşte plinătatea dragostei 
divine, cu modul ei de viaţă mai presus de antagonismul ce 

sfâşie creaţia după Cădere.  
Orice demers imanentist al psihanalizei pierde din vedere 

înseşi cauzele scindării arhetipurilor în complexe generatoare de 

traume şi, de aceea, nu-şi poate propune mai mult decât să 
atenueze manifestările celor patru complexe, urmărind şi ajutând 

să le facă suportabile, prin apelul la măsură şi echilibru, însă în 
creştinism rezolvarea nu poate veni doar autonom, independent 
de participarea la taina dumnezeiască mai presus de fire. Pentru 

a preface tragica absenţă în prezenţă în inefabila prezenţă în 
absenţă, este nevoie de o prefacere de tip euharistic, în care 

concorporalitatea cu Trupul înviat al lui Hristos dă o notă iconică 
atât plăcerii, cât şi durerii, atât puterii, cât şi slăbiciunii, atât 
sensului cât şi absurdului, atât vieţii, cât şi morţii. Eliberate, 

astfel, de atracţia neantului, a nimicniciei, ele sunt atrase în 
curentul de viaţă mergător spre Viaţa Treimică.  

În concluzie, pentru a depăşi propria insuficienţă în terapia 
acestor complexe, şi a oferi un ajutor decisiv, mai mult decât 
unul doar paliativ, psihanaliza creştină face apel la întâlnirea cu 

transcendenţa, la regăsirea în noi înşine a chipului pierdut 
propriu modului de viaţă al comuniunii lui Dumnezeu, al comu-

niunii cu Dumnezeu şi al comuniunii cu celălalt în genere.  
Starea de comuniune cu Dumnezeu este caracterizată de 

dualitatea iconică, adică de conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu ca 

distinctă de fiinţa proprie, care îşi află totuşi identitatea ca 
inseparabilă de pecetea divină care stă la baza fiinţei create, 

susţinând viaţa şi dăruindu- i potenţele de creştere şi răspuns 
propriu la chemarea divină. În starea de înstrăinare de 
Dumnezeu, tinderea de a reconstitui dualitatea originară în 
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absenţa lui Dumnezeu generează dedublarea sau scindarea 
limbajului, manifestare dominantă a logicii antagoniste pe care o 
consemnează teoriile psihanalitice în câmpul manifestărilor 

inconştientului. În lipsa conştiinţei iconice, identificarea şi 
distincţia ce stau la baza constituirii subiectului capătă ele însele 

caracterul unei alienări de sine prin identificarea cu celălalt şi 
unei separări de celălalt prin reperarea disociativă a diferenţei.  

Un caracter fundamental al durerii, slăbiciunii, absurdului ş i 

morţii este cel de a aduce în conştiinţă limita umanului şi, odată 
cu aceasta, constituţia sa liturgică. Prin alcătuirea sa sufletească 

şi trupească omul uneşte în sine cerul şi pământul, spiritul şi 
materia, psihicul omenesc reflectând această întrepătrundere şi 
cuprindere reciprocă între suflet şi trup. Mai mult, chipul lui 

Dumnezeu din om exprimă menirea omului de a aduce ca dar 
integralitatea creaţiei înaintea lui Dumnezeu spre transfigurare, 

de a potoli, cum spune Scriptura, suspinul creaţiei întregi după 
slava fiilor lui Dumnezeu.  

Fără actualizarea condiţiei sale liturgice, aspiraţia chipului 

omului spre întâlnirea şi unirea cu Arhechipul divin nu poate fi 
împlinită. În absenţa acestei împliniri, omul resimte un gol de 

împărtăşire cu Divinul, gol în care îşi proiectează obiecte ale 
dorinţei din lumea aceasta, ca pe nişte idoli ce substituie iluzoriu 
Divinul, însă aspiraţia infinită a adâncului fiinţei umane nu poate 

fi saturată de niciun obiect din imanenţă.  
Acest lucru face ca acest gol să apară la capătul tuturor 

eforturilor umane de împlinire, ca un capăt inevitabil al tuturor 
strădaniilor imanentiste, dezvăluind insaţietatea dorinţei şi insu-
ficienţa oricărui obiect al dorinţei din această lume. Un zid alb 

sfâşietor marchează fundătura demersurilor imanentiste, calea 
marcată cu obiecte ale dorinţei din  lume devenite idoli, sau 

substitute/surogate ale Divinului. Nimic din această lume nu 
poate, însă, înlocui întâlnirea şi unirea cu Dumnezeu. Nimic din 
lumea aceasta nu poate satura acest gol de împărtăşire cu 
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Dumnezeu, care este în acelaşi timp un gol de actualizare a 
propriului chip, fapt ce constituie trauma fundamentală a omului.  

Pentru a depăşi trauma fundamentală a înstrăinării de 

Dumnezeu, omul şi creaţia în întregul ei au nevoie de actua-
lizarea condiţiei lor euharistice, de intrarea în circuitul litur-

ghisirii euharistice, care înseamnă alipirea la Trupul lui Hristos. 
În această plămadă a veşniciei, modul de viaţă care are la bază 
afirmarea vieţii pe baza conflictului este înlocuit de modul de 

viaţă care are la bază afirmarea vieţii pe baza comuniunii. Acest 
mod poate fi pregustat încă de aici, din viaţa pământească, însă 

va fi actualizat deplin, potrivit revelaţiei dumnezeieşti, în 
Împărăţia lui Dumnezeu.  

Terapia patristică are două aspecte fundamentale. Primul 

dintre ele are în vedere asceza sau nevoinţa prin care este retrasă 
proiecţia iluzorie în obiectele imanente ale dorinţei a aspiraţiei 

infinite a fiinţei umane (sau a chipului omului) după Prototipul 
dumnezeiesc. Odată cu aceasta, golul de participare la via ţa 
dumnezeiască nu mai e în mod iluzoriu umplut cu lucruri ce nu- l 

pot satura şi are loc metanoia, schimbarea minţii, care înseamnă o 
reorientare a conştiinţei spre singurul lucru care poate satura acest 

gol, şi anume prezenţa lui Dumnezeu.  
Prezenţa lui Dumnezeu este în acelaşi timp singurul lucru 

care aşază toate chipurile create în direcţia împlinirii lor, a 

participării la modul de a fi al dragostei Sfintei Treimi.  
Asceza sau înfrânarea creştină nu amputează nimic din cele 

fireşti. După conştientizarea nevoii de transfigurare a firii, de 
actualizare a chipului unirii cu Dumnezeu, dorinţa de plăcere, 
dorinţa de putere, dorinţa de sens şi dorinţa de viaţă se reconec-

tează participării la viaţa dumnezeiască, şi astfel trauma absenţei 
lui Dumnezeu admite o rezolvare numai în acest sens.  

Dacă primul aspect ţine de recunoaşterea alterităţii divine în 
diferenţa ei ontologică sau a „distanţei” dintre creat şi necreat ce 
nu poate fi surmontată decât prin taina pogorârii divine, cel de-al 
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doilea aspect ţine de participarea liturgică a omului la taina 
acestei pogorâri, cu alte cuvinte, la taina Trupului lui Hristos ce 
constituie subiectul uman ca mădular al trupului înveşnicirii 

lumii în modul de viaţă al iubirii divine.  
Psihanaliza vorbeşte despre o alienare a subiectului în 

propria fiinţă, de un „deficit de fiinţă”. În sensul antropologiei 
iconice dezvoltate de părintele Ghelasie, această „carenţă de 
fiinţă” indică tocmai incompletitudinea imaginii de sine auto-

nome. Prin dinamismul imaginar şi simbolic, fiinţa umană îşi 
proiectează sau manifestă imboldul de a reconstitui imaginea 

integralităţii, integrităţii, coerenţei şi stăpânirii de sine într-o 
stare actuală de alienare şi fragmentare. În fapt, după cum s-a 
remarcat, realizarea omului e „în altă parte”, cu alte cuvinte 

împlinirea chipului omului ţine de însăşi taina unirii cu Chipul 
lui Dumnezeu cel mai presus de fire.  

 
Florin Caragiu 
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INTRODUCERE 

Antropologia Creştină  
între Teologie, filosofie şi ştiinţă 

Omul nu s-a întrebat ce este lumea, că, fiind în Rai, ŞTIA că 
lumea este Creaţia Lui DUMNEZEU. După izgonirea din Rai, 
contrarierea dintre lume şi DUMNEZEU aduce şi uitarea 
Memoriilor ORIGINILOR.  

Aşa, după Revelaţia Biblică, Omul este ÎNTREG şi DEPLIN 
de la început, nu este un „produs” al unui proces îndelungat de 
evoluţie a naturii. Ruperile „big-bangului” păcatului îşi caută 
„întregul primordial”, făcându- l eronat un „produs evolutiv”.  

Se zice că diavolul- îngerul căzut face o „reconstituire 
inversă” a Realităţii. Gândirea luciferică este „gândirea în sens 
invers”. Astfel, consideră DEPLINUL ca „golul”, începutul ca 
sfârşitul, Întregul ca parte, inversând totul până la „Fiinţialitatea 
Însăşi”, pe care o face „ne- fiinţialitate”. Se zice că nenorocirea 
„gândirii demonice” este „golul-anihilarea”, ce înseamnă 
tocmai „antidumnezeu”. DUMNEZEU este FIINŢIALITATEA 
şi DEPLINUL absolut. DUMNEZEIREA este LOGICA şi 
GÂNDIREA AFIRMAŢIEI absolute. Cea luciferică este logica 
şi negaţia absolută, a „golului absolut”, de unde şi denumirea de 
„cădere”. Lucifer „cade în golul negaţiei, pe care îl face 
metafizic”. Se ajunge astfel până la „uciderea Realităţii”, ca apoi 
s-o Reconstituie dintr-un „gol care se umple progresiv pe sine”.  

Căderea din Rai a Omului pune amprenta „gândirii luciferice” 
şi destructurarea pe care o face „păcatul” configurează şi în 
gândirea omenească „procesul evoluţiei şi devenirii”.  
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Omul Primordial mai avea Memoria Lui DUMNEZEU şi a 

Creaţiei ca Opera Lui, dar cu timpul se pierde, şi aşa Omul 
trebuie să-şi Reconstituie Gândirea după propriile procese de 

înţelegere. Filosofia cu metafizica sunt ce a mai rămas din 

„capacitatea de Cunoaştere”. Omul Gândeşte şi Gândirea are un 

„ceva” care o face să se „orienteze spre acesta”, fără de care 

nu-şi găseşte împlinirea. Este Tainică această „Orientare” care 

dă Gândirii Raţiunea-convingerea de sine, autoconvingerea. 

Interesant, cum Gândirea se poate „opri” doar în Raţionament. 

Dar nenorocirea este că Gândirea poate să-şi „producă raţiona-

mente infinite”, până la „beţia şi desfrâul” abstractizării.  

Aici este deosebirea dintre GÂNDIREA AFIRMATIVĂ 

absolută şi „gândirea negaţiei absolute”. Cea AFIRMATIVĂ nu 

trece niciodată „dincolo” de CEL Ce ESTE. Cea negativă inven-

tează „zero-golul” de la care începe numerotarea cu minus, ca o 

paradoxală afirmaţie a „inexistentului”, pe care îl face existent 

abstract-presupus. 
De aici „inventarea” pe care o face „gândirea negativă” luci-

ferică, inventarea „golului metafizic”, care este tocmai „negaţia” 

DEPLINULUI METAFIZIC. Diavolul- îngerul căzut inventează 

„nefiinţa”, ca negaţia FIINŢEI în Sine. Aici este o problemă 

foarte subtilă a misticii metafizice.  

Dacă DUMNEZEIREA este FIINŢA absolută, înseamnă că 

nu se mai poate presupune că ar mai putea „fi” şi o „nefiinţă”, că  

nu ar mai fi FIINŢA absolută. Aşa, logica luciferică face o 

„rupere” a FIINŢEI cu o „presupusă negaţie, ca nefiinţă-golul 

metafizic”. Gândirea luciferică face o „auto-anihilare, negaţia” şi 

aceasta devine „raţionamentul contrar Raţionamentului”.  

Creştinismul vine cu RESTABILIREA Gândirii AFIR-

MATIVE. Dualitatea contrară de „bine şi rău”, de „Afirmaţie şi 

negaţie” este astfel depăşită în SUPRAAFIRMAŢIA cea peste 

Afirmaţie şi negaţie.  
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Aici Creştinismul se dovedeşte ca RESTABILIREA ÎNTRE-
GULUI din „ruperile sale”, care şi mai mult, se ÎNTREGEŞTE 
într-un SUPRAÎNTREG ce este „şi peste ÎNTREG, şi peste 

părţile sale”. 
Negaţia este mai întâi „dualizarea” ÎNTREGULUI cu un 

presupus „anti- întreg” şi apoi „anti- întregul în reconstituire de 
ÎNTREG” se face „ruperea” în „părţi”.  

Aici se încurcă mulţi, considerând „negaţia şi părţile” ca 

„legile logicii”. Anticii de aici fac zisele „raţionamente şi 
judecăţi”, până la celebrele sofisme. Logica veche nu poate fi 

decât prin „negaţie şi afirmaţie”. Ca să afirmi ceva, trebuie 
neapărat să-l raportezi la o negaţie a celui afirmat.  

Creştinismul vine cu o LOGICĂ ce nu mai are nevoie de 

„raportul negaţiei”, ci de raportul SUPRAAFIRMAŢIEI peste 
Însăşi AFIRMAŢIE. Aşa, ca să Afirmi „ceva”, îl raportezi la o 

SUPRAAFIRMAŢIE a acestui „ceva”, care dă o REALITATE 
şi în sine, şi dincolo de sine. Logica luciferică pune tocmai 
„raţionamentul alternanţei”, pe care o face „contrarul” AFIR-

MAŢIEI, ca o presupusă SUPRAAFIRMAŢIE a AFIRMAŢIEI. 
Se zice că diavolul Îl întreabă pe DUMNEZEU: „De ce mă scoţi 

în afara creaţiei, că eu, inventând negaţia Ta, de fapt Te SUPRA-
AFIRM. Aşa, consideră lumea mea negativă ca o SUPRA-
AFIRMAŢIE a Lumii Tale AFIRMATIVE”.  

Şi DUMNEZEU îi răspunde: „Eu nu pot accepta lumea 
negaţiei nu că Mă neagă pe Mine, ci că te neagă pe tine, îmi 

distruge Creaţia. Tu, „inventând” negaţia, pe Mine nu Mă atinge 
cu nimic, dar te atinge pe tine, că te „rupi” în două, în afirmaţie 
şi negaţie, şi aşa faci o „distrugere” a ÎNTREGULUI Propriu. Tu 

omori jumătatea din tine şi aceasta pe Mine mă afectează, pentru 
că în PERFECŢIUNEA Mea nu se pot admite părţi, ci doar 

ÎNTREGURI. Tu gândeşti prin părţi şi nu prin ÎNTREGURI, 
fapt ce este o antigândire. Pe Mine nu Mă poţi „rupe”, dar inven-
tezi „nefiinţa” FIINŢEI Mele, inventezi „golul metafizic”, care 
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nu mă supără direct, ci Mă supără că în acest „gol antifiinţial” 
cazi tocmai tu şi atragi şi pe alţii, unde se face o „autodistrugere”,  
pe care Eu nu o pot admite. Tu omori prin negaţie, ca să naşti o 

lume negativă, pe care s-o faci totodată o presupusă SUPRA-
AFIRMAŢIE a AFIRMAŢIEI Mele. Eu nu am nevoie de o astfel 

de SUPRAFIRMAŢIE, care este pătată de „sânge”. Negaţia este 
vărsarea Sângelui „AFIRMAŢIEI”.  

În aceste considerente noi Identificăm Teologia Antropo-

logiei Creştine.  
De aceea relatările noastre vor fi prin perspectiva tocmai a 

unei LOGICI SUPRAAFIRMATIVE, fără negaţia logicii luci-
ferice a păcatului căderii.  

Ca să ne înţelegeţi, să ţineţi cont de aceasta.  

Antropologia creştină este puţin dezvoltată, încât mulţi se 
plâng. Sfinţii Părinţi au fost preocupaţi în mod deosebit de 

Teologia în Sine Creştină, şi din aceasta au fost şi referiri de 
Antropologie. 

Aşa, Antropologia Creştină este între Teologie, filosofie ş i 

ştiinţă. 
Noi nu facem dispute cu psihanaliştii freudieni, ci încercăm 

o distincţie între Teologicul Creştin şi zisul „ştiinţific”.  
Este deplorabil că ştiinţa, deşi se laudă că este neutră faţă de 

Teologie şi filosofie, îşi „confecţionează” o „auto-teologie” şi o 

„auto-filosofie”, care, şi mai rău, se postează într-un „negativism 
aproape făţiş” faţă de Teologia şi filosofia propriu-zisă. 

Aici şi Antropologia Creştină se „loveşte” de „negativismul” 
multor afirmaţii zis ştiinţifice, care în fond nu sunt decât „presu-
puneri zis ştiinţifice”.  

O ştiinţă care „neagă” DIVINUL din Realitatea lumii este o 
ştiinţă insuficientă şi cu multe falsităţi. Dar şi o Religie care 

neagă ştiinţa este la fel insuficientă, precum şi o filosofie închisă 
doar în sine, care este „oarbă în afara sa”.  
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ÎN CĂUTAREA  

UNEI PSIHANALIZE CREŞTINE 
 

Motto: „Natura Omului (cum o ştim noi), 

pentru învăţătura biblică şi patristică, este o 
stare «ulterioară», după căderea din Rai, nu 

însăşi «Natura Originară»”.(...)„Chiar şi savanţii 

îşi pun această întrebare”. (...) „Pentru o Antro-

pologie biblico-patristică ortodoxă, această dis-

tincţie are o însemnătate decisivă”. 

Panayotis Nellas, „Omul, Creaţie Îndumnezeită” 

 

1. Început de Antropologie biblică  

Şi a zis DUMNEZEU: „Să facem Om după CHIPUL şi Ase-
mănarea Noastră” (Facere l, 26).  

„Atunci, luând DOMNUL DUMNEZEU ţărână din pământ, 
a făcut pe Om şi a SUFLAT Suflare de Viaţă şi s-a făcut Omul 
Fiinţă Vie” (Facere 2, 7).  

„Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu Fe-
meie... Ea se va numi Femeie pentru că este luată din Bărbatul 
său” (Facere 2, 22-23). 

„Iar în mijlocul Raiului erau POMUL VIEŢII şi pomul 
cunoştinţei binelui şi răului” (Facere 2, 9).  

„Din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căc i 
în ziua când vei mânca din el vei muri” (Facere 2, 17). 

„Atunci Şarpele a zis către Femeie: «Nu, nu veţi muri»” 
(Facere 3, 4). 

„Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că 
erau goi şi au făcut cu frunze de smochin acoperăminte” (Facere 
3, 7). 
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„Apoi, a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii sale 
îmbrăcăminte de piele” (Facere 3, 21). 

„Blestemat va fi pământul pentru tine... În sudoarea feţei tale 

îţi vei mânca Pâinea, până te vei întoarce în pământul din care ai 
fost luat. Ca nu cumva să-şi întindă mâna şi să ia roade din 

POMUL VIEŢII... i-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea 
din Eden” (Facere 3, 19-23). 

„Şi a zis Domnul Dumnezeu către Cain: «...când faci bine, 

oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă 
să te târască, dar tu biruieşte- l»” (Facere 4, 6-7). 

„Iar când erau ei în câmpie, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, 
fratele său, şi l-a omorât (...) şi a zis Domnul Dumnezeu către 
Cain: «ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine 

din pământ (...) zbuciumat şi fugar vei fi»... «atunci oricine mă 
va îatâlni mă va ucide»... Şi a pus Domnul Dumnezeu Semn lui 

Cain, ca tot cel care îl va întâlni să nu- l omoare” (Facere 4, 
6-15). 

„Şi ca pulberea să se întoarcă în pământ, iar Sufletul să se 

întoarcă la Dumnezeu, care l-a dat” (Ecclesiastul 12, 5-7). 
„Şi a murit săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avram” 

(Luca 16, 22-23). 
„Ce va da omul în schimb pentru Sufletul său?... De ar 

dobândi omul toată lumea şi îşi va pierde Sufletul său, ce va 

folosi?” (Marcu 8, 36-37). 
„Voi sunteţi Biserica Dumnezeului Celui Viu şi DUHUL 

Lui Dumnezeu se odihneşte în voi” (I Cor. 6, 15; Efes. 5, 30).  

Luăm drept adevăruri de bază aceste Mărturii Biblice, ca 
Revelaţii incontestabile. 

 

2. Între căutare şi orientare  

Anticii s-au preocupat de tainele Spiritului şi au tras câteva 
concluzii pe care le folosim şi noi astăzi. Metafizica filosofică a 
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găsit bazele intelectului spiritual. Religiile au găsit Arhetipurile 
fenomenelor Vieţii Sufleteşti.  

Creştinismul vine cu încununarea. „Eu n-am venit să stric 

legea, ci să o împlinesc”, zice Domnul HRISTOS. De asemenea, 
spune: „Vinul nou se pune în burduf nou, că altfel sparge 

burduful vechi”. „Noul Testament se ascunde în cel Vechi şi cel 
Vechi se descoperă în cel nou”, afirmă Sfinţii Părinţi.  

Anticii ne-au lăsat primele noţiuni de Psihologie, ştiinţa 

psihicului. După filosofia greacă, Omul este „trihotomia”: Spirit 
Divin, apoi Corpul şi între acestea Sufletul-puntea dintre Spirit şi 

materie. Ar veni că Sufletul este de fapt Psihologicul. De aici a 
apărut o disciplină nouă, Psihologia, ştiinţa interacţiunii Spiri-
tului cu Trupul. Filosofia caută Spiritul pur. S-a simţit nevoia să 

se vorbească şi de Spiritul legat de Corp, ca şi de Corpul legat de 
Spirit. 

Psihologia a început să pună apoi câteva probleme delicate: 
– Spiritul are nişte funcţii ale lui proprii, care se transmit 

Corpului? 

– Corpul are de asemenea funcţii autonome, sau sunt reflec-
tările celor spirituale?  

– Dacă sunt funcţii separate, cum se întâlnesc şi cum se 
influenţează reciproc? 

Au apărut şi păreri că Psihicul este produsul funcţiilor 

Organice în evoluţie de sine, Nervii fiind primele apariţii de 
psihic, culminând cu Creierul. 

Modern se descoperă că şi Plantele au „psihicul lor”, prin 
care recepţionează. O Plantă începe să tremure când vrei s-o 
omori. Este şi cântecul popular: „când trecea, iarba creştea”; sau 

despre cel rău: „când trecea, iarba se usca”.  
Se dovedeşte tot mai mult că Psihicul nu este doar a l 

Nervilor şi al Creierului, ci este „un ceva al Viului direct”. Viul 
nu este doar „mişcarea” (pe care o au şi atomii în materia anor-
ganică), ci este tocmai Psihicul în sine.  
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„VIU este Domnul DUMNEZEU”, afirmă deseori Profeţii 
biblici. VIUL este semnul Spiritului, acea SUFLARE-DUH. 
Filosofii reduc Spiritul la „principiile” spirituale. Se neglijează 

tocmai VIUL acestor principii, care le fac de fapt „active”.  
Psihologia încearcă o dezlegare a tainei VIULUI, materiei ş i 

Psihicului acestora. Se caută Originea VIULUI. Primele forme 
de Viaţă au şi primele manifestări de „psihism”. Unicelularele 
ziselor „prime apariţii de viaţă” au nişte funcţii pre-nervoase, 

care fac posibil viul. Ştiinţa vrea să le separe, dar practic ele sunt 
inseparabile. Unde este „materie anorganică” poate să lipsească 

Psihicul, dar unde este VIUL, nu poate. Filosofii văd Viaţa ca pe 
o manifestare a Spiritului în materie. Religia susţine că VIUL 
este însuşi Spiritul. Care dintre ele produce pe celălalt?  

A Fi este a Gândi sau este a avea Viaţă?... Conştiinţa este 
Raţiunea sau VIUL?... 

Iată că apare o disciplină nouă în cadrul Psihologiei, ş i 
anume Psihanaliza. Freud şi Jung caută să teoretizeze această 
nouă orientare. 

Psihanaliza lor se crede ştiinţifică tocmai prin faptul că 
înlocuieşte Spiritul cu Viaţa, pe care le separă şi apoi le 

confundă. Dacă Spiritul este VIU Spiritual, la Jung şi Freud Viul 
este „instinct” şi instinctul este „prepsihicul”, care evolutiv ajunge 
la zisul Psihic raţional. În termeni consacraţi, „inconştientul” 

este baza instinctului care se face „subconştient” şi acesta apoi 
conştient. Complexele acestora sunt materialul Psihanalizei lor.  

Psihanaliza a scos în evidenţă câteva probleme care înce-
puseră să se uite şi să se degradeze. Mai mult, întâlneşte Spiritul 
cu Ştiinţa, care începuseră să se duşmănească de moarte. Cu 

toate deficienţele, Psihanaliza face un „pas” înainte în Cunoaştere.  
Încercăm şi noi o Psihanaliză de Orientare Creştină.  

Freud a încercat o asociere a Psihanalizei zis „ştiinţifice” cu 
Religia, dar le-a cam „prefăcut”. Semi-ateismul şi semi-
materialismul Psihanalizei nu sunt admise de mulţi.  
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Noi căutăm o Psihanaliză Religioasă şi Spirituală în sensul 
strict al problemei. Luăm de model Creştinismul, ca Religia şi 
Spiritualitatea cea mai evoluată.  

 
3. Căutarea reperelor de Psihanaliză Creştină  

Noi, desigur, luăm ca bază Revelaţia Biblică şi transpunerea 

acesteia în viziunea Sfinţilor Părinţi, care sunt tocmai 
Psihanaliştii Religioşi ai Creştinismului.  

Primul reper: 

♦ Distincţia dintre Natura Sfântă-adevărată de Rai şi natura 
degradată-păcătoasă, cea după căderea din Rai.  

Al doilea reper: 
♦ Zisa evoluţie a Omului (căreia noi îi zicem Creştere), nu 

porneşte de la „primitivismul iraţional”, ci de la Omul Adam 
lnteligent, care este capabil să „pună nume tuturor animalelor şi 

păsărilor cerului” (Facere 2, 20). Păcatul căderii din Rai aduce 
boala „iraţionalismului”. 

Al treilea reper: 
♦ În starea de Rai, primează Viaţa de Suflet şi prin Suflet 

apoi este şi o viață biologică. Păcatul aduce inversarea raportului 
dintre Suflet şi corp, cu „hiper- funcţia” biologică, zice Sfântul 

Maxim Mărturisitorul. 

Al patrulea reper: 
♦ Ca stare de Rai, fiind pe prim plan Sufletul, centrul Vieţii 

era Iubirea faţă de DUMNEZEU,  care prin păcat se transmută 

într-o zisă „auto-plăcere sex”. Reproducerea nu trebuie să se 
confunde cu sexul. 

Al cincilea reper: 
♦ În Rai, nefiind moarte, nu se punea problema „conservării 

speciei”, încât Reproducerea nu era „salvarea vieţii”, ci Creş te-

rea ei, ca Iubire pură de Înălţare. În Rai nu se ştia de sex, deşi era 



28 

ca modalitate biologică, ci se ştia de Naşterea de noi Creaţii, ca 
Bucuria supremă. Plăcerea sex nu exista, fiind depăşită de Bu-
curia Naşterii. Instinctul sexual era în Rai Supraconştiinţa Naşte-

rii. Sexul era doar „forma de masculin şi feminin ca modalitate 
de Naştere”, nu ceva din care apoi să rezulte naşterea. Naşterea 

este Originea sexului, nu sexul originea naşterii. Sexul este un 
„biologic în umbra naşterii”. Prin păcat, sexul se rupe de Naştere 
şi se face „autonom-autoplăcere”. De aceea sexul fără naşterea 

Copilului este „semnul păcatului”. Naşterea este Originea „diho-
tomiei” Bărbat şi Femeie, care sunt o UNITATE spre Tripla 

Deschidere, Copil-Bărbat-Femeie. Originea Bărbatului şi Femeii 
este Copilul. „Coasta lui Adam” ca Femeie este în vederea 
Copilului. Copilul este Renaşterea lui Adam, nu Eva. 

Femeia-Eva este modalitatea Naşterii Copilului lui Adam. 
Plăcerea lui Adam nu este Eva, ci Supraplăcerea Naşterii 

Copilului Adamic. Sexul apare ca „uciderea Copilului”, de aceea 
este „complexul uciderii”, cum bine descoperă Freud. Păcat că 
Freud uită tocmai de Copil, ca „dincolo de sex”. Freud face o 

groaznică greşeală, confundând Copilul cu însuşi sexul, 
„sexualizând Copilul”, care este tocmai „dincolo de sex”. 

Sexualizarea Copilului este cea mai mare deficienţă a psihana-
lizei Freudiene, care face şi „de-sacralizarea ultimului Sacru care 
a mai rămas după căderea din Rai, Copilul”. Complexul Freudian 

al „incestului” este de fapt „sexualizarea-uciderea Copilului”. 
Aici are dreptate Freud, că incestul este originea sexualizării 

Omului. Freud însă nu vede originea incestului, care este 
„uciderea Copilului”. Copilul este „depăşirea incestului sexual”, 
de aceea în Vechiul Testament se admitea uneori căsătoria între 

„rudenii”, doar în scopul „naşterii de Copil”. Copilul are şi el ca 
Individualitate de sine „complexul său sexual”, dar ca Chip de 

Copil este „dincolo de sex”. De aceea, Chipul de Copil-tânăr este 
considerat „a-sexuat”, ca Idealul Divin. Îngerii sunt în acest 
Chip. Mai mult, Femeia are Chip de Copil tocmai prin faptul că 
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este „coasta Copilului lui Adam”. Eva nu este „jumătatea” lui 
Adam, cum se tot vorbeşte, ci este Adam care trebuie să se Re-
nască prin Copilul Adamic. Adam nu se uneşte cu Eva ca să se 

„Întregească”, ci ca să se „Renască”. De aici, are dreptate Freud, 
că Psihanaliza are ca esenţă „sexul”, dar noi spunem „sexul nu 

ca sex, ci ca Naştere-Copil, dincolo de sex”.  
Psihanaliza noastră Creştină are ca esenţă COPILUL, TAINA 

ÎNTÂLNIRII IUBIRII Lui DUMNEZEU şi Iubirii de Creaţie. În-

tâlnirea Divină nu este „patul nupţial”, ci este Copilul. Aici este 
toată esenţa Psihanalizei Creştine. Sexul este în originea „uciderii 

Copilului”, păcatul incestului Adamic. Perversiunile sex sunt „in-
cestul demonic”. Şi culmea incestului demonic este „homosexua-
litatea cu Copilul”. Zice Domnul HRISTOS în Evanghelie că până 

nu „veţi ajunge ca un Copil, nu veţi intra în Împărăţia Lui DUM-
NEZEU”. 

Dacă centrul Psihanalizei freudine este „complexul sexual”, 
centrul unei Psihanalize Creştine este „complexul Naşterii 

Copilului din noi”. Taina Divină a Copilului din noi ne face să 

fim Bărbat sau Femeie, ce sunt caracterele „a-sexuate ale 
Copilului” (Copilul fiind a-sexuat în sine), care din cauza 

păcatului Adamic se fac „sexuate-ucidere de Copil” şi care 
trebuie să le „a-sexuăm” prin Naştere de Copii. Familia Creştină 
este acest ideal de „a-sexualizare-copil”, ca stare de Rai. Mona-

hismul şi ascetismul Creştin sunt idealul doar în „a-sexualizarea 
Copilului din noi”, tot ca restabilirea stării de Rai. Sexul nu este 

un „rău în sine”, ci este „victima sexualizării-uciderii Copilului”. 
În psihanaliza lui Freud nu este decât „soluţia conştientizării 
refulărilor sex”, ca o „sexualizare conştientă din cea inconştientă 

şi subconştientă”. Ca o Psihanaliză Creştină, „soluţia” este 
de-sexualizarea prin Copilul a-sexuat şi prin caracterul de 

Femeie sau Bărbat de asemenea de-sexuat prin Copil, nu prin 
anihilarea Copilului, ce este tocmai păcatul sexua lizării. Cum 
zice Sfântul Apostol Pavel, că nu mai este Bărbat sau Femeie  
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(ca sexualizare, nu ca chip). Conştiinţa Creştină începe cu 
NAŞTEREA FIULUI-COPILULUI HRISTIC. Esenţa Conştiin-
tei Creştine este COPILUL HRISTIC care se face BĂRBATUL 

HRISTIC DIVIN dincolo de „sexualizare, nu de sexul ca Naş te-
re”. Aici este temeiul psihanalizei noastre. 

Al şaselea reper: 
♦ Supraconştiinţa că suntem „un Cineva în noi”. 
Copilul este considerat „un om instinctual”, în creştere de 

Conştientizarea instinctelor naturii sale. Tot mai mult se dove-

deşte că încă din primele luni de Sarcină Fătul „recepţionează 
auditiv” limbajul părinţilor, pe care îl „învaţă”, dar într-o formă 
„mentală” şi de asemenea este martor la toate fenomenele vieţii 
de Familie. Deci Copilul nu este „inconştient, nici un instinctual 

total”, ci este „un pre-conştient în Conştientizare”. Mai mult, 
fiecare Copil are deja „Personalitatea sa”, este „un microhomo 
totalis”, cu un Centru de Personalitate bine stabilit, tocmai 
Supraconştinţa „Cineva-ului din el”. Psihanaliza freudiană şi a 

lui Jung introduc acest Centru de Personalitate în „dobândirile 
evolutive ale naturii instinctuale”. Noi, ca Psihanaliză creştină, 
considerăm Centrul de Personalitate baza acesteia. Fiecare avem 
pe prim plan Conştiinţa Sufletului, care după căderea din Rai 
este „umbrită, dar nu anihilată” ci retradusă ca Individualitate. 

Păcat că Psihologia nu porneşte tocmai de la Centrul de 

Personalitate, ca SURSA Psihismului propriu-zis. Psihologia 
vede Personalitatea ca o „însumare” a fenomenelor pre-psihice 
instinctuale, care devin psihice şi psihismul apoi se face Centru 

de Personalitate, acel „Eu produs”, nu origine. Ca Psihologie de 
orientare Creştină, EUL Personal este Originea în sine a 

Psihismului total, de la zisele instincte până la Raţiunea 
Conştientului. Centrul de Personalitate este însăşi INDES-

TRUCTIBILITATEA. Păcatul căderii din Rai aduce „destructi-
bilitatea-moartea” ce produce „angoasa- frica pierderii Indestruc-
tibilităţii”, care adaugă „auto-conservarea şi conservarea speciei”.  
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Freud nu ştie bine de unde vine „angoasa”, sursa cea mai vie a 
fenomenelor psihopatologice. Angoasa noi o identificăm în 
„păcat”, atingerea indestructibilităţii Centrului de Personalitate.  

Bărbat şi Femeie, masculin şi feminin sunt Centre de Per-

sonalitate a-sexuate şi supra-sexuate, care au apoi sexul ca mani-
festare biologică în vederea Renaşterii Centrului de Personali-

tate. Sexul, la Freud, este o „refulare-ieşire ascunsă” a „restricţiilor” 
instinctuale. Impulsurile instinctuale se fac „complex de 
refulări”. Refulările sunt astfel „distructivităţi” ale componen-

telor instinctuale. Ca Psihanaliză Creştină, nu există „instinct”, ci 
Natura Centrului de Personalitate. Din aceasta ies manifestările 

normale care au ca scop tot Centrul de Personalitate, ca Renaş-
tere de Sine. Păcatul aduce „atingerea” Centrului de Perso-
nalitate, care în frică-angoasă se repersonalizează în „auto- 

conservare”, aceasta fiind Naşterea, şi frica de pierderea Naşterii 
aduce „hiper-sexualizarea, personalizarea fricii”. Sexul după 

căderea din Rai iese din Centrul de Personalitate cel A-sexuat, şi 
se face „auto-personalizare hiper-sexuată”. În Rai, Adam şi Eva 
şi toate Vietăţile sunt dincolo de sex, deşi sexul există, pentru că 

Centrul de Personalizare este în totalita te Indestructibil. Păcatul 
aduce „moartea-distrugerea Individualităţii”, şi aşa sexul se face 

„personalizarea distructivităţii”, ca rezistenţă. Ca Psihanaliză 
Creştină, se are în vedere deci în primul rând NATURA în Sine 
a Centrului de Personalitate de Rai, apoi „de-personalizarea prin 

păcat, ca hiper-sexualizare”. Şi remediul, ca Recâştigarea 
Centrului de Personalitate de Rai A-sexuat, ca „de-sexualizarea 
sexului fără distrugerea sexului, ca Naştere”. 

Centrele de Personalitate, ca Psihanaliză Creştină, sunt 
Adam şi Eva, ca Bărbat şi Femeie, apoi Mama şi Copilul, şi apoi 

UNIREA cu DUMNEZEU, ca SUPRAPERSONALIZARE 
Divină a Creaţiei, scopul în sine de fapt al Creaţiei.  

Centrul de Personalitate are deci ca esenţă COMUNICA-

BILITATEA. 
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Al şaptelea reper: 
♦Personalitatea ca Centru de COMUNICABILITATE. 
COMUNICABILITATEA este Înrudirea şi această Înrudire 

are ca sens ÎNFIEREA şi ÎNFIEREA are ca Împlinire Renaşterea 
COMUNICABILITĂŢII. 

Aici Freud s-a încurcat. El nu porneşte de la Originea 
Fiinţialităţii ca NATURĂ în Sine de Centru de Personalita te, 

care are ca esenţă COMUNICABILITATEA, şi aceasta 
FILIAŢIA. Freud nu explică de ce există Mama şi Copilul... pe 
care le face „produsul” sexului. Mama şi Copilul sunt Centre de 
Personalitate în sine, dincolo de sex, care au ca sens 

COMUNICABILITATEA Centrelor de Personalitate, tot ca 
dincolo de sex. La Freud, comunicabilitatea este pe baza 
„impulsurilor sex”, ca un produs al sexului, care, şi mai mult, 
tinde la o patologie de „de-personalizare” a Însăşi comu-

nicabilităţii. Ca Psihanaliză Creştină, Originea în sine este 

mai întâi CENTRUL de PERSONALITATE, care are ca 

sens COMUNICABILITATEA, acestea Împlinindu-se în 

Renaşterea Originii-Centrului de Personalitate . Şi de 

remarcat este încă un fapt tot esenţial, că Renaşterea Centrului 

de Personalitate are ca Origine Paternitatea, nu Mater-

nitatea. De aici alt reper de bază.  

Al optulea reper: 

♦ PATERNITATEA, ORIGINEA tuturor Originilor.  
Dacă luăm ca MODEL pe Însuşi HRISTOS OMUL, vedem 

că esenţa PERSONALITĂŢII Sale este TATĂL, adică 
PATERNITATEA în Sine. „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe 
TATĂL” (Ioan 14, 9). Şi de aici noi identificăm esenţa 
Copilului, care este TATĂL, nu „libidoul mamei”. Esenţa 

PATERNITĂŢII este COMUNICABILITATEA cu ORIGINEA 
în Sine, tocmai CONŞTIINŢA Centrului de Personalitate. 
Copilul are ca Natură, va să zică, nu „libidoul-sexul”, ci 
Conştiinţa Centrului de Personalitate. Păcatul căderii din Rai a 
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produs „ruperea” de ORIGINEA-PATERNITATEA DIVINĂ şi 
din cauza acestui „gol” apare o „auto-paternitate”, care se 
traduce prin „individualitatea sex”. Toate psihopatologiile 
freudiene sunt complexe ale „golului de paternitate”, care se 

traduc, cum bine descoperă Freud, în primul rând prin 
„complexul auto- incestului, libidoul de fapt”. Copilul psihopat 
face „masturbaţie-autoincestul”, ca o refulare a „incestului 
matern”. Complexul Oedip freudian este în acest sens. 

Oedip-Copilul lepădat nu-şi ştie Paternitatea şi de aceea îşi 
„omoară tatăl”, fapt care deschide „calea spre incest”, de a 
deveni „soţul propriei Mame”. Deci, doar după uciderea 
Paternităţii apare „incestul”, altfel nu este posibil. Freud nu 

interpretează complexul Oedip în sensul direct al „uciderii pa-
ternităţii” şi de aceea reduce totul doar la „libidoul incestului”. 
Ca Psihanaliză Creştină, PATERNITATEA este ORIGINEA 
Originilor. PATERNITATEA este baza Centrului de Perso-

nalitate şi pierderea acestuia stă la originile tuturor pa tologiilor 
psihice. Libidoul este „auto-paternitatea şi sexul este auto- 
personalizarea”. 

Al nouălea reper: 

♦ Anti-paternitatea şi anti-personalizarea, ca produs a l 
„păcatului luciferic”.  

Acestea sunt reperele-„cheie” ale unei Psihanalize Creştine, 

pe care vom încerca să le dezvoltăm.  

 

4. Big-bangul creaţiei 

Se încearcă găsirea Originii Actului Creaţiei. Ştiinţa a căutat 

un mod al ei propriu de concepere. Religia susţine o Revelaţie 

Divină în acest sens. Cosmogoniile antice sunt şi primele meta-
fizici şi chiar primele explicări ştiinţifice, chiar dacă limbajul 

este mitizat. Toate susţin un fapt de bază: 

– Big-bangul, explozia Creaţiei.  
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Noţiunea de „explozie” este foarte sugestivă. Indiferent de 
origine, Creaţia este o „explozie, o apariţie a unui act de o putere 
excepţională”. A exploda înseamnă „spargerea unei tensiuni in-

terne”. 
Să vedem cum este big-bangul Biblic. 

„La început a fost CUVÂNTUL... şi DUMNEZEU era 

CUVÂNTUL... şi prin EL toate s-au făcut din ce s-a făcut” 
(Ioan 1, 1-3). 

„La început, DUMNEZEU a făcut Cerul şi Pământul. Ş i 
pământul era netocmit şi gol şi întuneric era deasupra Adâncului 

şi DUHUL Lui DUMNEZEU se purta deasupra APELOR”. 
Şi a ZIS DUMNEZEU: „Să fie LUMINĂ” (Facere l, 1-3). 
Din aceste relatări de Revelaţie reiese că ACTUL îl face 

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU. CUVÂNTUL „explodează” în 
afară. Explozia CUVÂNTULUI este în dublă modalitate, ca Cer 

şi Pământ, care sunt ca formă iniţială într-o „masă ne-diferenţiată 
de APĂ primordială”.  

„Şi a ZIS DUMNEZEU: să fie o Tărie prin mijlocul Apelor 

şi să se despartă Ape de Ape... Tăria a numit-o Cer... şi să adune 
Apele cele de sub Cer la un loc şi să se arate Uscatul, pe care l-a 

numit Pământ...” (Facere 1, 6-10). 
Şi în continuare, cele Şase Zile ale creaţiei.  
Zilele încep cu LUMINA. „LUMINA a numit-o DUMNEZEU 

ZI... Ziua Întâi” ( Facere l, 5).  
LUMINA-Zi este Originea apoi a Soarelui. „Şi a ZIS 

DUMNEZEU: să fie Luminători pe Tăria Cerului, ca să Lumi-
neze pe Pământ...” (Facere l, 14).  

„Şi a făcut DUMNEZEU Animalele şi toate Fiinţele Vii... ” 

(Facere 1, 21). 
„Şi a făcut DUMNEZEU pe Om după CHIPUL şi Asemă-

narea Sa... l-a făcut Bărbat şi Femeie” (Facere l, 26-27). 
FIUL FIINŢIAL al Lui DUMNEZEU, ca Prinos-Dar faţă de 

TATĂL, Creează şi un Chip de Creaţie. „PĂRINTE, iată şi un 
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Chip de Creaţie, căruia Dăruieşte- i Fiinţă, Tu, FIINŢA în Sine. 
Este un Chip în care EU, FIUL Tău, Mă Întrupez, făcându-Mă şi 
un Fiu de Creaţie, în CHIPUL Meu de FIU Tu Cel necuprins 

putând să «încapi»”.  
Astfel, Creaţia este în esenţă Chip de Fiu, cu Paternitatea în 

absoluta PATERNITATE DUMNEZEU TATĂL. Noi suntem în 
Filiaţia FIULUI-CUVÂNTULUI Lui DUMNEZEU. Natura noas-
tră de Creaţie este deci Natură specifică de Fiu-Copil. Freud şi 

Jung s-au zbătut mult până a găsi „Arhetipul” Naturii de creaţie, 
pe care până la urmă l-au tot ocolit, ca să-l facă „un produs al do-

bândirilor instinctuale”. Ei pornesc de la „substanţa naturii” a lui 
Spinoza, în ipoteza că se „auto-modelează”. După ce Model se 
modelează, n-au putut să spună. Recunosc şi ei că este un „Model 

Metafizic necunoscut” în sine. Noi, ca Psihanaliză Creştină, ştim 
că MODELUL în sine al Naturii Create este MODELUL de FIU. 

FIUL este numit şi CUVÂNTUL. Iată esenţa Substanţei Naturii 
Create, Fiu-Cuvânt de Creaţie. Şi noi, ca Psihanaliză Creştină, 
pornim de la Psihismul Copilului. Zicem plastic, Big-bangul 

Creaţiei este „explozia Naturii Copilului”. Toată Creaţia este un 
Arhemodel de Copil de Creaţie, care apoi îşi va desfăşura „natura 

sa specifică”. Arhemodelul de Copil este esenţa şi originea tuturor 
Chipurilor, de Bărbat, de Femeie, de Comunicabilitate, de 
Paternitate şi Maternitate.  

Toate Chipurile de Creaţie sunt în POTENŢA Chipului de 
Fiu-Copil. Sesizaţi bine distincţia de Fiu şi de Copil, care sunt 

însăşi Natura Substanţei lor Fiinţiale. Fiul este în PATERNITA-
TEA TATĂLUI şi Copilul este în Arhemodelul FIULUI. FIUL 
este un ALT Centru de PERSONALITATE al CONŞTIINŢEI 

TATĂLUI. FIUL este ASEMĂNAREA TATĂLUI. Copilul este 
Asemănarea Fiului, de aceea Copilul este Fiul Tatălui în Creştere 

de Conştiinţă. Freud şi Jung văd „natura instinctuală” într-o 
tindere de „satisfacere” de sine, care astfel produce „structurarea 
zisului psihism de dobândire”. Ca Psihanaliză Creştină, nu există 
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întâi „inconştientul instinctual”, care apoi se „modelează”, ci 

este deja preexistenţa Arhemodelului-Conştiinţa de Fiu, care se 
desfăşoară prin Copil-Noul Fiu, în Creaţie. Arhemodelul de FIU 

se face Noi Fii şi acest Nou este Modelul de Copil. 
Modelul de Copil este CONŞTIINŢA de FIU într-un Nou 

Centru de Personalizare, ca Nou Fiu. De aceea Copilul REME-
MOREAZĂ Natura de FIU şi se face Nou Fiu. Şi Natura de FIU 
este REMEMORAREA NATURII de TATĂL, SUPRACON-

ŞTIINŢA CONŞTIINŢEI de FIU. Ontogeneza şi filogeneza, 
despre care se vorbeşte adesea, aici îşi au originea. Aşa, noi, ca 

Psihanaliză Creştină, pornim de la această Natură Substanţială 
de FIU în ARHEMODELUL PATERNITĂŢII. Centrul de 
Personalitate al Copilului este Conştiinţa de Fiu în raportare faţă 

de SUPRACONŞTIINŢA PATERNITĂŢII. Freud recunoaşte că 
psihismul Copilului de ambele sexe în primii ani este axat pe 

afecţiunea faţă de Tatăl, mai mult decât faţă de Mamă. Copilul 
este A-sexuat şi dincolo de sex, Centrul de Personalitate-
individualitate fiind Conştiinţa în Sine a Paternităţii. Datorită 

„moştenirii păcatului adamic”, Copilul are totodată „rememorarea  
individualităţii sex”, care adesea „rivalizează” chiar din primele 

luni de la naştere.  
De aceea noi numim plastic Big-bangul Creaţiei ca 

Big-bangul PSIHISMULUI CONŞTIINŢEI de FIU faţă de 

SUPRACONŞTIINŢA PATERNITĂŢII. FIUL-LOGOSUL 
DUMNEZEIESC Creează Lumea ca „Big-bang de Creaţie”, al 

CONŞTIINŢEI Sale de FIU faţă de TATĂL DUMNEZEU. Baza 
Lumii Create sunt LOGHII-Arhemodelele-Paradigmele PSIHIS-
MULUI acestei CONŞTIINŢE. Jung nu a putut găsi „originea 

arhetipurilor în sine”, declarându- le „metafizice”. Noi le 
identificăm în Metafizica CONŞTIINŢEI de FIU, care este 

Metafizica SUPRACONŞTIINŢEI PATERNITĂŢII. 
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5. Arhemodelele Biblice 

Să căutăm o Identificare în Revelaţia Biblică a Arhemo-
delelor de mai sus. 

1. Primul Arhemodel este CUVÂNTUL-CHIPUL FIU-

LUI-LOGOSULUI Lui DUMNEZEU. „La început a fost CU-

VÂNTUL... şi CUVÂNTUL era DUMNEZEU... prin care toate 
s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). 

2. Al doilea Arhemodel – Cerul şi Pământul, Centrele de 

Personalizare ale CUVÂNTULUI. „La început DUMNEZEU 

(CUVÂNTUL) a creat Cerul şi Pământul” (Facere l, l).  
3. Al treilea Arhemodel este Apa, substanţa creată a 

Cerului şi Pământului. „Şi pământul era netocmit... şi DUHUL 
Lui DUMNEZEU se purta deasupra Apelor” (Facere 1, 2). Apa 

este Substanţa Creată ce Întrupează CUVÂNTUL CREATOR. 
Apa este Natura de Creaţie. Apa este „Sângele metafizicii 
CUVÂNTULUI”. În orice Vietate trebuie să fie Seva-Apa- 
Sângele, Substanţa CUVÂNTULUI. CUVÂNTUL Curge în 

Lume şi de aceea se face Apă. 
În Sânge este Viaţa. Şi ştiinţa susţine că în Apă este originea 

Vieţii, „întru EL (CUVÂNTUL) era VIAŢA” (Ioan 1, 4). Ştiinţa 
nu vede Natura Apei, care este în Sine CUVÂNTUL. Apa 

trebuie să curgă de SUS, ca ploaie. Apele terestre se evaporă, se 
urcă în SUS şi de acolo „curg cu Viaţă”.  

4. Al patrulea Arhemodel este Lumina-Mama Apei. Fiţ i 
atenţi cum Apa este FIUL care Creează Lumina-Mama din care 

să se Nască în Lume. „Şi a zis DUMNEZEU (CUVÂNTUL) să 
fie Lumina şi s-a făcut Lumina” (Facere l, 3). Întâi este 

Apa-Sângele şi apoi Lumina. Fără această „logică” paradoxală, 
nu veţi înţelege esenţa Naturii de Creaţie. Întâi este COPILUL 

şi apoi Mama. COPILUL este Originea Mame i. Mama este 

REMEMORAREA COPILULUI şi COPILUL este REME-

MORAREA TATĂLUI. Acest fapt este „cheia” pentru 
Psihanaliza noastră Creştină. Freud crede „cheia” psihanalizei 
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„libidoul sex”. Noi o vedem în această REMEMORARE 

paradoxală şi metafizică a FIULUI, Mamei şi PATERNI-

TĂŢII. Se vede Biblic cum FIUL-CUVÂNTUL REMEMO-
REAZĂ Natura Sa de FIU în Arhemodele de Creaţie. Cu 

Lumina-Mama începe „prima Zi” de Creaţie, adică „zămislirea 
în pântecele Mamei”. „Lumina a numit-o DUMNEZEU Ziuă... 
Ziua Întâi” (Facere 1, 5). Din Pântecele Luminii-Zilei se 
zămislesc apoi toate Făpturile Create, de la Plante şi Animale 

până la Om. Mama-Lumina este însă cea care Întrupează 
Apa-Cuvântul, care se face Zi-Copil. Iată Preexistenţa ICOANEI 
FIULUI Lui DUMNEZEU care se face COPIL în Braţele 
MAICII DOMNULUI. Mama este cea care aduce la Lumină pe 

Fiul. Numirea metafizică a Mamei ca Lumină este sublimă. 
Psihanaliza Creştină este în SACRUL Luminii, nu în 
„libidoul-păgânismul incestului sex”.  

5. Al cincilea Arhemodel este Arătarea CHIPULUI 

FIULUI în Centrele sale de PERSONALITATE directe, ca 

Adam-Bărbat şi Eva-Femeie, masculin şi feminin. Acestea de 
asemenea sunt A-sexuate şi dincolo de sex. „Şi a făcut 

DUMNEZEU pe Om după CHIPUL Său... şi l-a făcut Bărbat şi 
Femeie” (Facere l, 26-27). „Iar coasta luată din Adam a făcut-o 

Domnul DUMNEZEU Femeie” (Facere 2, 22). Aceste Arhe-
modele sunt din sursa Naturii de FIU. Freud vorbeşte despre 
„bisexualitatea Copilului” care se menţine şi la adult. În fond, nu 

este „dublu sex”, ci „dubla deschidere” a Centrului de 

Personalitate a Naturii de FIU. Fiul, ca să se Renască în „mul-

titudine de alţi Fii de Creaţie”, are nevoie de această „dublă des-
chidere”. Adam este corespondenţa directă a Chipului FIU-

LUI, din „coasta” căruia se Creează-naşte Eva-Mama 

Noului Fiu-Copil. Adam nu este Tatăl, ci FIUL care are 

Natura Tatălui, pe care FIUL o face o Nouă Natură de 

Mamă, din care se poate Renaşte ca Nou-Fiu-Copil. Freud 
aici se încurcă. Copilul are Natura unui dublu Psihism, al 
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Paternităţii ca fond în sine şi al Maternităţii prin care să 

Renască CONŞTIINŢA Paternităţii. Dacă nu faceţi aceste 
distincţii de bază, cădeţi în confuzii sau erori. Copilul-Noul Fiu 

se „zbate” între două Conştiinţe, a Naturii Paternităţii Fiului şi a 
Naturii Maternităţii Noului Fiu-Copil. La început, Conştiinţa 

Paternităţii este mai tare, de unde afecţiunea mai mare spre 
Tatăl, care apoi se diversifică, ori rămâne spre Tată, ori se orien-
tează spre Mamă. Aici nu este „libidoul sex”, ci fondul Psihis-

mului celor două Naturi ale Psihismului Copilului, Natura 
Paternităţii şi Natura Maternităţii. Freud şi Jung văd doar o 

singură Natură Psihică, de aceea o confundă cu sexul. Indivi-
dualitatea sex, băiat sau fată, noi o vedem ca o corespondenţă 
apoi a celor două Naturi.  

 
După căderea din Rai, într-adevăr, Psihismul Naturii 

Metafizice se umbreşte şi se amplifică psihismul Naturii femi-
nine. Aici psihanaliza freudiană este realistă. Se zice, mistic, că 
Îngerul Luceafăr, din Chipul Metafizic Divin strălucitor, ca 

Bărbat Îngeresc, cade în „chipul feminin de demon”. Poeţii 
vorbesc plastic de „Înger şi demon” în chipul feminin. Şi noi, ca 

Psihanaliză Creştină, vom vorbi adesea de  „complexul 

luciferic”, ca patologie a psihismului Naturii Maternităţii. 
 

Acestea sunt Arhemodelele-„cheie” Biblice. Vom vorbi apo i 
de „anti-modelele” Biblice, ca produsele păcatului, ca baza 

„psihopatologiei”. Ce mai trebuie remarcat, chiar de la început, 
este faptul specific al Psihanalizei Creştine, ca Psihanaliză 
Teologică. 

Mulţi vor considera aceasta ca „religizarea psihanalizei”, ce 
ar dăuna caracterului de Ştiinţă a Psihicului. Noi încercăm o 

„descoperire” a Teologiei Psihicului, ce înseamnă cu adevărat o 
Ştiinţă a Psihologiei Umane. Teologicul este recunoscut şi de şti-
inţă ca o Realitate a Psihicului. Ştiinţa Psihologiei Umane vrea o 
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„de-religizare” a psihicului, ce este o „mutilare deliberată” a 
Însăşi Naturii Psihice. Natura Psihică are o Componentă 
Teologică, care nu se mai poate contesta. Originea Religiozităţii 

este tocmai în „Conţinutul Teologic” al Naturii Psihice. Religia 
nu este „un produs” al psihismului, ci un „Conţinut” al Naturii 

Psihice. Omul este după CHIPUL Lui DUMNEZEU (Facere l, 
26), adică are în Natura sa Fiinţială Teologicul. A scoate 
Teologicul din Natura Psihică, înseamnă a- l „mutila” de Chipul 

Divin. Reducerea Omului la un simplu „animal psihizat” este o 
de-sacralizare forţată şi „anti-naturală”. De aceea, noi mai 

numim Psihanaliza noastră Creştină şi Psihanaliza SACRULUI 
Psihic. Freud face Psihanaliza „de-sacralizării” psihicului. 

 

6. Natura Psihică în sine şi configuraţia ei  

S-a văzut că Originea creaţiei este în FIUL-CUVÂNTUL 

Lui DUMNEZEU CREATOR. „La început a fost CUVÂN-

TUL... prin care toate s-au făcut” (Ioan l, 1-3). Big-bangul 

Creaţiei este „explozia” Creatoare a FIULUI-CUVÂNTULUI 

CREATOR. Creaţia are astfel ARHECHIPUL şi Arhemodelul 

NATURII de FIU. 

DUMNEZEUL Revelaţiei Creştine este TREIMEA, 
TATĂL, FIUL şi SFÂNTUL DUH, UNIC DUMNEZEU în 

TREIME FIINŢIALĂ de Sine. NATURA Substanţială- 

FIINŢIALĂ DUMNEZEIASCĂ este NATURA TATĂLUI, care 

Naşte pe FIUL şi Purcede pe Sfântul DUH. NATURA 

PATERNITĂŢII TATĂLUI se deschide în TREI CENTRE de 

PERSONALITATE, ca PERSOANELE-IPOSTASURILE 

TREIMII, TATĂL, FIUL, SFÂNTUL DUH. 

Psihismul în Limbaj Creştin înseamnă Centru de Personali-

tate. Şi Centru de Personalitate înseamnă CONŞTIINŢA de Sine 

şi CONŞTIINŢA de Sine înseamnă Identificarea Memoriei 

Originii de Sine, adică MEMORIA PATERNITĂŢII. 
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– Centrul de Personalitate Origine-NĂSCĂTOR este NATU-
RA PATERNITĂŢII. 

– Centrul de Personalitate NĂSCUT este FILIAŢIA. 
– Centrul de Personalitate PURCES este ÎNRUDIREA. 
De aici noi Identificăm Configuraţia Psihicului din fiecare 

Centru de Personalitate, ca: 
– Centrul de Personalitate al Auto-conştiinţei de sine, 
– Rememorarea NATURII PATERNITĂŢII din centrul de 

Personalitate. 
– Răspunsul în mod Propriu faţă de NATURA PATERNITĂ-

ŢII. 
 
Astfel, Psihismul, după Revelaţia Creştină, este Psihismul 

PATERNITĂŢII în Trei Deschideri de Configuraţie Psihică. 
Psihismul ca Substanţă în sine este astfel NATURĂ de PA-

TERNITATE într-un Centru de Personalitate Propriu. 
Revelaţia Creştină este tocmai TAINA Celor TREI 

CENTRE DE PERSONALITATE ale NATURII-SUBSTANŢEI 
DUMNEZEIEŞTI a TATĂLUI DUMNEZEU. Şi prin acestea 
noi Identificăm Psihicul Psihanalizei noastre Creştine ca Chipul 
şi Asemănarea CHIPULUI Lui DUMNEZEU (Facere l, 26). 
TAINA, dincolo de toate, a TREIMII DUMNEZEIEŞTI, se 
transpune astfel şi în Centrul de Personalitate de creaţie.  

Noi nu putem vorbi direct despre NATURA SUPRA-
PSIHICĂ a FIINŢEI DUMNEZEIEŞTI, dar Înrudindu-ne ca 
„Chip după CHIP” ne Identificăm Configuraţia Psihicului 
nostru. Natura Psihică de Creaţie nu se confundă şi nu se 
amestecă cu Cea DIVINĂ, dar poate COMUNICA. 

FIUL Lui DUMNEZEU este ARHECHIPUL-Arhemodelul 
Naturii noastre Psihice. „Cine  M-a văzut pe Mine a văzut pe TA-
TĂL” (Ioan 14, 9). De aici Identificarea Psihismului FIULUI ca 
PATERNITATE. 

Dar FIUL Lui DUMNEZEU Se Coboară-Se Întrupează şi ca 
Fiu de Creaţie. Iată că FIUL îşi mai ADAUGĂ şi o Natură de 
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Naştere în Creaţie, Natura Maternităţii. FIUL în Sine are 
ORIGINEA absolută în PATERNITATEA absolută a TATĂLUI 
absolut, DUMNEZEU. Ca să Creeze şi un Chip de creaţie, are 
nevoie şi de o Origine de Întrupare, care este Maternitatea. Fiţi 
atenţi că aici este Taina Naturii Psihice de Creaţie şi „cheia” 
Psihanalizei Creştine. FIUL în Sine are doar NATURA 
PATERNITĂŢII, dar Întrupându-se îşi ADAUGĂ şi Natura 
Maternităţii. De aici noi, Creaţia, avem astfel „două Naturi”, a 
PATERNITĂŢII ca bază şi a Maternităţii ca transpunere în 
Creaţie. 

Maternitatea nu este „jumătatea Fiului Paternităţii”, cum se 

vorbeşte, ci este Natura de Întrupare a FIRII FIULUI şi într-o 

Fire de Creaţie. Să se distingă bine FIREA Naturii în Sine a FIU-

LUI, care este absolutul Paternităţii, de transpunerea acesteia ca 
Întrupare într-o Fire de Creaţie. Aici Freud se încurcă, confun-

dând cele „două naturi” cu „bisexualitatea” naturii noastre. Noi 

nu suntem „jumătate bărbat şi jumătate femeie”, ci suntem o 

UNICĂ NATURĂ de FIU ce-și adoptă-asumă şi o Natură de 
Maternitate, ca Întrupare-Naştere în Creaţie. De aici, spune 

Sfântul Apostol Pavel, că noi nu mai suntem „bărbaţi sau femei, 

ci un UNIC Chip”, CHIPUL de Fiu în Sine fiind esenţa. Dar 

acest UNIC Chip de Fii ai Lui DUMNEZEU nu „desfiinţează” 

Chipul de Bărbat şi Femeie, care sunt Natură de Paternitate şi de 
Maternitate, care sunt „dincolo” de sex, ci le „transfigurează” în 

Suprachipul UNIC de „Fii de Creaţie” ai Lui DUMNEZEU. 

Şi Freud, pe baza celor „două componente” Psihice, de 

Paternitate şi Maternitate, găseşte „mecanismul psihismului”, dar 

le amestecă până la confundare cu sexul, ce este transpunerea 
biologică şi, mai mult, luând ca bază „psihopatologiile sex”. Ca 

Psihanaliză Creştină, trebuie bine definite „componentele 

psihice”, cele „dincolo de sex” faţă de cele în corespondenţă sex, 

cu distincţia totodată a „Psihismului normal” de psihismul 
bolnav-patologic. Freud „filtrează” tot psihismul prin 
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„psihopatologia sex”. Ca Psihanaliză Creştină, noi „filtrăm” 
Psihismul în primul rând prin UNICA Natură de FIU în Sine, cu 

cele două deschideri Paternitate şi Maternitate, care sunt 

A-sexuate, ca Centre de Personalitate ale UNICULUI Centru de 

Personalitate de Fiu. Sexul este astfel „sacralizat” prin 

A-sexualitatea Naturii în sine de Fiu, fără să fie desfiinţat, ci 
„depăşit” în Originea dincolo de sex.  

Dacă Metafizicul Psihismului nostru este PATERNITATEA, 
Fizicul Psihismului este Maternitatea şi apoi de-abia se poate 

vorbi de „sex ca naşterea Metafizicului în Fizic”. Psihismul 
Normal este A-sexuat, dar şi cu o „deschidere” sex, ca „transpu-

nere” de Creaţie. De aici paradoxul Psihanalizei noastre Creşti-
ne, că Fiul Naşte pe Mama sa, că Mama este „ieşirea” Firii Fiu-
lui „spre Naştere”, că Mama este „Fiul în Renaştere de Sine”. 

Psihanaliza noastră Creştină, acest paradox îl are ca „fun-
dament”. De aici „misterul sexului” ca „Renaşterea Fiului prin 

Mamă”. Mama fiind Renaşterea Fiului, nu „desfrâul- libidoul” 
Fiului, ca la Freud. Desfrâul este „golul de Fiu”. Sexul în „gol de 
copii” este desfrâu-păcat, iar în „naştere de copil” este Sacru. 

Noi, ca Psihanaliză Creştină, prin aceasta facem „deosebirea” 
dintre Psihic normal şi patologic. La Mamifere se păstrează 

aceste Arhe-memorii de Rai, sexul „apărând” doar când este 
„spre naştere”, altfel femela şi masculul fiind „dincolo de sex”. 
Sexul în mod normal trebuie să „apară” doar când este „spre 

naşterea copilului”, în rest fiind Centre de Individualitate 
A-sexuate. Aici Freud a descoperit bine „sexul ca incest”, ca 

Maternitate care-şi omoară Copilul şi ca Fiul care-şi omoară 
Tatăl, aşa-zisul „complexul Oedip”. Ca Psihanaliză Creştină, noi 
„depăşim” incestul şi mergem la Originea Psihismului în sine, 

care este „pur şi sacru”. Păcatul Adamic este „omorârea Chipului 
de Fiu” de Creaţie al Lui DUMNEZEU, ca „negativ” faţă de 

DIVINITATE, care aduce astfel „golul de Fiu” şi acest gol 
aduce „patologia sexului”, ca „hiper- functie sex” faţă de Centrul 
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de Personalitate de Fiu A-sexuat. Adam şi Eva în Rai erau două 
Centre de Personalitate „dincolo” de sex, dar care aveau 
„deschiderea sex” pentru Naştere de Copii. Păcatul „omorârii” 

Chipului DIVIN prin mâncarea din „pomul răului” pierde Chipul 
de Fii ai Lui DUMNEZEU. 

 

Schematic: 
– FIUL Lui DUMNEZEU este Cel care Concepe Creaţia ş i 

astfel CHIPUL NATURII de FIU este şi Chipul Naturii de 
Creaţie. FIUL este NATURĂ de PATERNITATE în alt Centru 

de Personalitate. 
– CHIPUL de FIU se deschide în Creaţie ca Fiu-Adam- 

Bărbat şi, din „Coasta” sa, ca Mamă-Eva-Femeie. CHIPUL 

DUMNEZEIESC al FIULUI este CHIPUL PATERNITĂŢII şi 
Chipul de Creaţie al Fiului este Chipul Maternităţii. FIUL în 

Sine este doar UNICĂ NATURĂ de FIU ca NATURA 
PATERNITĂŢII într-un Centru de PERSONALITATE de FIU. 
Coborât în Creaţie, CHIPUL de FIU trebuie să-şi Creeze şi un 

Chip de Naştere în Creaţie, ce este Maternitatea. Astfel, Natura 
de Maternitate este o Natură Normală a Fiului în Naştere în 

Creaţie. 
 
UN ANUME CUVÂNT al Tău, 

CHIP de FIU al Lui DUMNEZEU, 
Din „COASTA-FIREA” Sa 

Creează şi un Anume Chip al Sufletului meu,  
Chip de Fiinţă Creată. 
 

Şi dacă Chipul de FIU al Lui DUMNEZEU 
Este în faţă 

Se Naşte Chipul de Adam-Bărbat; 
Şi dacă Chipul de Creaţie este înainte  
Se Naşte Chipul de Eva-Femeie. 
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Astfel noi avem şi Chip DIVIN, şi de Creaţie  
Ce sunt Arhechipurile Fiinţei noastre,  
Care apoi ne Configurează 
Ca Centre de Personalitate, 
Bărbat sau Femeie ce sunt în egalitate.  
 
Acesta este un punct-„cheie” al Psihanalizei noastre 

Creştine. FIUL îşi „prelungeşte” Firea de Fiu, „Coasta sa”, şi o 
face „Maternitate”, ca să se poată „Naşte” şi ca Chip de Fiu de 
creaţie. Freud vede aici „bisexualitatea”, care în fond nu este 
„sexualitate”, ci „deschiderea” Arhechipului de FIU, care din 
„Coasta” Sa Naşte pe „Mama” sa. Sesizaţi bine acest fapt de 
„Taină”. Ca Origine, „sexul” este „paradoxul naşterii Mamei din 
Fiu”. Aici nu mai este „libidoul”, ci Metafizicul DIVIN. Noi, ca 
Psihanaliză Creştină, punem ca „bază” acest Metafizic DIVIN 
care este dincolo de sex şi apoi se deschide în biologic şi ca sex. 
Întâi este DIVINA BUCURIE a Naşterii Metafizice şi ca răsfrân-
gere în biologic este şi o zisă „plăcere” în Corp. Noi Identificăm 
Natura Psihică în sine ca această DIVINITATE Metafizică, 
Originea şi Izvorul apoi al tuturor „manifestărilor” psihice.  

Fiecare Copil-Nou Fiu Rememorează în Psihismul său 
această DIVINITATE Metafizică şi, în raport cu „moştenirile” 
de la Părinţi, îşi „structurează” specificul Psihismului său. Dacă 
„presiunea” psihopatologică de moştenire este prea mare, 
„acoperă” Metafizicul şi aşa apar zisele „tare” psihice.  

Fiecare Copil „repetă” în mod propriu însă această „ontoge-
neză”, de la ACTUL CREATOR până la Actul zămislirii 
biologice. Freud nu a putut găsi „originea sexului” decât în „libi-
doul” acestuia. Noi, ca Psihanaliză Creştină, găsim Originea în 
Metafizicul DIVIN, cel dincolo de sex, care ca „prelungire” se 
traduce apoi şi ca „răsfrângere biologică”.  

 
Freud nu a putut rezolva „enigma” Feminismului, care pare 

să fie „obiectul” libidoului. Copilul are chiar din primele zile de 
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la naştere nişte „impulsuri” care par să „mimeze” (după Freud) 
tocmai sexul. Noi, ca Psihanaliză Creştină, dăm la o parte aceste 
„presupuneri sex” şi redescoperim Natura Originară de Rai a 
Psihismului în sine, fără pervertirile păcatului cu adausurile 
patologice, ce se vor o „nouă normalitate”.  

Astfel, Copilul în primul rând, dacă este băiat, îşi caută 
„Coasta sa” Metafizică DIVINĂ şi totodată Adamică. Copilul are 

în Natura Psihismului său MEMORIILE ORIGINILOR. Copilul-  
Noul Fiu este un Nou Centru de Personalitate al Rememorării 

Originilor. Deci toate „impulsurile” Psihice au acest factor de 
bază. Prima Origine este cea Metafizică DIVINĂ, ce se traduce 
ca PATERNITATE şi apoi cea de Creaţie ca Maternitate. Copilul 

îşi CAUTĂ Tatăl şi Mama deodată, ca Primele Memorii apriori-
ce. De aceea şi primele Cuvinte care i se spun Copilului sunt Tata 
şi Mama. Aceste Cuvinte sunt şi devin Conştiinţa Copilului. 

„Coasta Metafizică” este Tatăl şi cea fizică este Mama. Copilul 
apoi îşi defineşte „Propriul Chip de Personalitate”, ca Băiat sau 

Fată, prin „Identificarea” cu Tata sau Mama. Sexul nu are nici un 
rol aici, degeaba Freud se sileşte să demonstreze aceasta. Natura 
Psihică a Copilului este sub „puterea Memoriilor Arhetipale”, 

care sunt „dincolo” de sex. Freud le „sexualizează”, văzând totul 
prin prisma acestuia. Este aici o adevărată „mistică metafizică”, 

pe care o vom dezvolta la locul respectiv. Laptele Matern este 
paradoxal „Seva Paternităţii” care se deschide prin Mamă. Zisa 
„fază orală” a libidoului freudian nu este prima fază sex, ci e ste 

tocmai Metafizicul Paternităţii, ca Rememorarea Originii prime a 
Naturii Psihismului. 

 
Suptul Copilului este „Izvorul Originii”, din care se Naşte ş i 

din care se Hrăneşte. Freud uită de Taina Hranei, care este  înain-

tea „sexului”. Freud pune „sexul” înaintea şi drept cauza Hranei. 
Fiţi atenţi la aceste „specificuri” ale Psihanalizei noastre Creştine,  

dacă vreţi să o faceţi cu adevărat. Hrana în viziunea Creştină este 
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tocmai Metafizicul din care trebuie permanent să ne Hrănim, 
fiind şi Origine, şi Susţinere. Re-sacralizarea Hranei ca Metafi-
zicul DIVIN este iarăşi un punct-„cheie” al Psihanalizei creştine.  

Dacă la Copil Laptele este SACRUL Vieţii lui, faza „anală” 
este „adausul” de-sacralizării. Păcatul căderii din Rai este 

„stricarea naturii”. Copilul este între „SACRU şi profan”, între 
„Lapte şi fecale”, între Chipul de Rai şi chipul de „iad” al 
păcatului Adamic. Sexualixarea „anusului” este tocmai încer-

carea de a „compensa Raiul în condiţia iadului păcatului”. Ca 
Psihanaliză Creştină, „anti-metafizicul păcatului” este originea 

„psihopatologiilor”.  
Deci, problema celor Două Naturi Psihice ale Copilului, ca 

Bărbat-Fiu (a Paternităţii) şi ca Feminitate (a Maternităţii) îşi au 

dezlegarea în aceste Arhechipuri Metafizice ale Naturii 
Psihismului. Copilul pare şi masculin, şi feminin, dar în fond 

este dincolo de acestea. Cei din jur le dau „atributele” respective 
după propriul lor psihism. Feminitatea este „taina masculinului”. 
Dacă nu ar fi feminitatea, masculinul ar fi „incomplet şi 

insuficient”. Dar încă o dată menţionăm că Feminitatea în sine 
este tocmai Metafizicul cel dincolo de sex. Aici trebuie insistat 

ca Psihanaliză Creştină. Sexualizarea Feminităţii în sine este 
originea „patologiei psihice”. Păcatul căderii din Rai, prin 
„mâncarea demonică”, este tocmai „patologia desacralizării 

Feminităţii”. De aceea Eva-Femeia este cea care mănâncă prima 
„fructul demonic”. Adam este „victima” apoi a păcatului Evei.  

Arhemodelul de FECIOARĂ ca Feminitatea în sine nu este 
întâmplător. Pierderea Fecioriei este „pierderea Feminităţii în 
sine”. 

Să vedem de ce Feminitatea este Metafizicul de Creaţie. 
FIUL DUMNEZEIESC este ARHECHIPUL Psihismului 

nostru. FIUL este FECIORIA în Sine, Cel care are Originea pură 
şi directă în PATERNITATEA absolută a Lui DUMNEZEU 
TATĂL. FIUL, ca să-şi Întrupeze CHIPUL de FIU şi într-un 
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Chip de Creaţie, are nevoie de o Origine de Creaţie. Dacă 
ORIGINEA în Sine este PATERNITATEA, Originea de Creaţie 
este Maternitatea. ORIGINEA de PATERNITATE este 

SUPRAMETAFIZICUL DIVIN în Sine. Originea de Creaţie 
este Metafizicul de Creaţie. Iată cele două Componente de bază 

ale Psihismului. FIUL, ca PURITATE DIVINĂ, are nevoie ca să 
se Nască şi în Creaţie şi de către o Puritate de Creație, care este 
Feminitatea-Mamă. În acest sens, Feminitatea este ca Origine 

FECIORIA în Sine, deci „dincolo de sex”. Freud vede doar 
„sexualizarea” acestor Arhechipuri Psihice. Ca Psihanaliză 

Creştină, vedem baza primă, care apoi se transpune şi în 
biologicul-sex. 

S-a arătat că Natura Psihică în sine este Memoria Originilor. 

Prima Memorie şi totodată baza celorlalte este Supramemoria 
Paternităţii. După aceasta este Memoria Originii de Creație, 

Memoria Maternităţii. Aici sunt cele două Arhechipuri ale Psi-
hismului, Paternitatea-Bărbat şi Feminitatea-Maternitatea. Freud 
le „sexualizează” direct, pe când noi le considerăm A-sexuate, 

care apoi se traduc biologic şi în zisul sex. Mai mult decât atât, 
noi, ca Psihanaliză Creştină, le Identificăm în Suprametafizicul 

IUBIRII DIVINE şi în Metafizicul Dragostei de Creație. De obi-
cei acestea se confundă, se amestecă şi se falsifică de către sex.  

IUBIREA este esenţa MEMORIEI PATERNITĂŢII DIVINE, 

cea mai esenţială şi cea mai metafizică Componentă Psihică. 
După IUBIREA DIVINĂ este Dragostea-Metafizicul de Creaţie. 

Atenţie, să faceți clar aceste distincţii. IUBIREA este ARHE-
CHIPUL Bărbatului şi Dragostea este Arhechipul Feminităţii. 
Bărbat înseamnă „Pecetea Chipului Lui DUMNEZEU” şi Femi-

nitate înseamnă „Pecetea Chipului de Creaţie”. Acestea sunt 
Arhemodelele Psihismului, dincolo de sex, care apoi se traduc şi 

ca „model sex”. Să se deosebească „modelul sex” de „sexua-
lizarea” modelului sex. Freud nu face aceste distincţii şi reduce 
totul la „sexualizarea” care dă chiar şi „modelul sex”, ceea ce 
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este greşit, după părerea noastră. Jung caută „metafizicul” 
psihismului, dar şi el îl face o „dobândire în inconştientul 
instinctual”. Noi, ca Psihanaliză Creştină, Identificăm Supra-

metafizicul DIVIN şi Metafizicul de Creaţie, ca Arhetipurile 
Metafizice în sine, care sunt Originea şi baza apoi a tuturor 

„formaţiilor psihice” ulterioare. 
IUBIREA, în Limbaj Creştin, este DIVINITATEA DIVINĂ 

în Sine, CHIPUL Lui DUMNEZEU Însuşi, iar Dragostea este 

Divinitatea proprie de Creaţie. Astfel, noi Identificăm Arhe-
modelul de Bărbat ca transpunerea Arhechipului IUBIRII- 

Suprametafizicul, iar Arhemodelul Feminităţii, ca transpunerea 
Dragostei-Metafizicul propriu de Creaţie. Chipul Psihismului 
DIVIN din noi este Psihismul IUBIRII DIVINE şi Chipul 

Psihismului propriu de Creaţie este Psihismul Dragostei de 
Creaţie, ce înseamnă Feminitatea. Astfel noi avem ca Psihism 

cele două Componente, dar ca Arhechipuri care produc apoi 
„modelul sex” şi modelul sex apoi produce „sexualizarea” 
propriu-zisă, despre care vorbeşte Freud. Feminitatea şi Vi-

rilitatea nu sunt „bisexualitatea” psihismului, ci „Bi-metafizicul” 
Psihismului. Copilul are „impulsuri” virile şi feminine nu ca 

sexualitate, ci ca „Bi-metafizicul” Naturii Psihismului, care 
poate fi „amestecat patologic” şi cu „păcatul sexualizării”. Aici 
este insuficienţa lui Freud, că nu vede şi „dincolo” de sex, 

sexualizând în mod absolut totul. Jung până la urmă recunoaşte 
„metafizicul arhechipului”, dar îl lasă în „golul neguros” al 

inconştientului total. Ca Psihanaliză Creştină, inconştientul este 
„urmarea păcatului”, în Sine Psihismul fiind Supraconştientul 
Suprametafizicului DIVIN şi Metafizicului de Creaţie. 

„Instinctul”, de asemenea, este o „prefacere” a căderii în păcat, 
păcatul producând „uitarea” Arhememoriilor, în „golul uitării” 

depunându-se „memoriile de dobândire”, ca şi „reamintirile 
Arhememoriilor”. Noi, ca Psihanaliză Creştină, considerăm 
Natura Plină în Sine de Arhememoriile Metafizice, care sunt 
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apoi baza „funcţiunilor” psihice, despre care se vorbeşte. 
IUBIREA şi Dragostea nu sunt „instincte”, ci Arhememoriile 
Naturii Psihice, baza Conştiinţei Psihice. Conştiinţa în sens 

Creştin niciodată nu este „singulară”, ci deodată cu Memoriile 
ei. Psihologia greşeşte când consideră că „acumularea memo-

riilor” produce apoi Conştiinţa. Conştiinţa, Memoria şi 

Limbajul sunt TREIMEA nedespărţită şi neamesteeată a 

Psihismului. Fixaţi-vă clar acest fapt de bază al Psihanalizei 

noastre Creştine. Baza Creştinismului este UNICUL CHIP în 

TRIFIINȚIALITATE şi TREIME de Sine. Unde lipseşte 

aceasta, nu mai este Creştinism.  
 

Treimea Psihismului nostru este astfel: 

– Suprametafizic, Metafizic, Centru de Personalitate,  
adică: 

–  Conştiinţă, Memorie, Limbaj,  
adică: 
– Paternitate, Filiaţie, Maternitate,  

adică: 
– Iubire, Dăruire, Dragoste,  

adică: 
– CHIP al Lui DUMNEZEU, Chip de Personalitate de 

Creaţie, Chip de Proprie Personalitate,  

adică: 
– Adam, Copil, Fiu-Fiică, 

adică: 
– Om, Bărbat, Femeie, 
adică: 

– Arhechip, Arhemodel, Arhetranspunere,  
 

Şi biologic: 

– Corp, masculin, feminin, 
adică: 
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– Organe, funcţii, sex,  
adică: 
– Substanţă, informaţie, energie.  

 

Şi Psihologic, UNITATE şi întrepătrundere: 

– Mental, Minte, Intelect, 
adică: 
– Informaţie, Memorie, Gândire,  

adică: 
– Genetic, Moştenire, Dobândire,  

adică: 
– Arhetip, Individualitate, Limbaj, 
adică: 

– Sistem nervos, Inervaţie, Configuraţie,  
adică: 

– Creier, Nervi, Centre de Inervaţie,  
adică: 
– Inteligenţă, Operaţii mentale, Raţiune,  

adică: 
– Intuiţie, Sentiment, Idee,  

adică: 
– Viziune, Participare, Discernere,  
adică: 

– Vedere, Simţuri, Impulsuri,  
adică: 

– Cap, Inimă, Organe, 
adică: 
– Psihism, Psihic, Psihologic,  

adică: 
– Natură, Componente, Manifestare,  

adică: 
– Bucurie, Beatitudine, Cântare, 
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care patologic devin: 

răutate, libidou, desfrâu,  
cu: ucidere, incest, păcat.  

 
Vă dăm această schemă, pe care luaţi-o deocamdată ca 

simplă informaţie şi privire generală. Mai târziu, când veţi 

încerca să faceţi practic o Psihanaliză, o s-o folosiţi cu 
deamănuntul, lovindu-vă de cele Trei aspecte ale Psihanalizei 
noastre Creştine: raport cu DIVINUL, raport cu Psihismul în 
sine şi raport cu manifestarea acestora în Centrul de 

Personalitate respectiv. 
 
Psihanaliza este deodată Spiritualitate şi Ştiinţă biologică, 

adică deodată Suflet şi Corp. Mulţi consideră Psihanaliza doar ca 
Psihism abstract. Aici Freud are dreptate, dar insuficienţa sa este 

că reduce totul la un „biologic producător de psihism”. Ca 
Psihanaliză Creştină, noi privim Psihismul, cum s-a văzut, prin 
cele Trei Aspecte deodată. Ştiinţele aplicative moderne, 
intenţionat sau mai puţin, dau la o parte „DIVINUL”, pun apoi 

biologicul ca bază şi apoi fac o „semi-spiritualitate de produs”. 
Este deplorabil că Ştiinţa se „dogmatizează” în această 
„singularitate de sine”. Noi căutăm şi o Ştiinţă Creştină, ce are la 
bază Viziunea Creştină asupra Lumii. De ce să adoptăm o 

concepţie necreştină, pe care s-o declarăm „ştiinţifică” doar aşa, 
din oficiu, fără un temei propriu-zis?... 

 
7. Feminitatea, între Natura Psihică în sine şi 

deschiderea ei 

Pentru Psihanaliza Psihismului nostru, Freud pune ca bază 
„sexul”. Noi, ca Psihanaliză Creştină, punem Centrul de Per-
sonalitate de FIU ca fundament în sine, din care se deschide Psi-
hismul în sine cu cele două orientări: PATERNITATE şi Ma-

ternitate, Suprametafizicul DIVIN şi Metafizicul de Creaţie. 
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Mai mult, Natura Psihică a noastră este sub „semnul” 
Maternităţii, iar Maternitatea este sub semnul „Feminităţii”. 

Greşeala lui Freud este că „amestecă” Feminitatea cea 

dincolo de sex cu „sexul” feminităţii.  
De acest punct esenţial depinde şi Psihanaliza noastră.  

Originea noastră este în CHIPUL FIULUI-CUVÂNTULUI 
DUMNEZEIESC CREATOR (loan 1, 1-3). 

Taina FIULUI este „dubla” sa Deschidere.  

Ca Psihanaliză Creştină, noi pornim de la Arhechipul de Fiu 
în sine, care are fondul de Psihic al Paternităţii. FIUL 

DUMNEZEIESC Creator este Originea Chipului de Creaţie. El 
Creează pe baza CHIPULUI Său şi un Chip de Fiu Creat, pe care 
îl asumă, făcându-Se totodată „de Două ori Fiu”, în Aceeaşi 

Persoană UNICĂ de FIU. 

Cântarea FIULUI Lui DUMNEZEU 

* 

O, PĂRINTE, CHIPUL Absolut 
Cel ce eşti înainte de toate,  

Cel NENĂSCUT 
Şi în Sine NĂSCĂTOR, 

Deplinul în Sine, 
Ţie Se cuvine 
Prima Cinstire 

Cu Închinăciune. 
 

În Mine, FIUL Tău, Te Renaşti 
Şi Te faci – încă o dată – 
PĂRINTE şi TATĂ. 

În Mine, FIUL Tău, eşti Întreg 
Şi Infinitul Tău Se Deschide  

Într-un Infinit ce Infinitul Cuprinde. 
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PĂRINTE, în Mine eşti 
Absoluta IUBIRE 
Ce Mă NAŞTE ca FIU, 

IUBIRE fără oprire. 
 

PĂRINTE absolut şi TATĂ,  
În Mine FIUL Tău eşti – încă o dată – 
Şi nimeni Adâncul Tău nu- l Cuprinde 

Decât FIUL Tău ce-L Deschide. 
 

În Mine este toată Viaţa Ta  
Şi Viaţa Mea este în Tine,  
O, IUBIRE, 

Tu eşti UNICUL CHIP ICOANĂ 
În Sine şi în Afară.  

 
** 

 

PĂRINTE, Eu, FIUL Tău, 
Sunt – TOTUL – absolut 

Cel din Tine NĂSCUT 
Şi nu mai este nevoie  
– Altceva – să fie, 

Decât DUHUL SFÂNT 
Cel tot din Tine Purces, 

TREIMEA FIINŢEI absolute,  
UNICUL în TREI FEŢE Nedespărţite.  

Şi totuşi Eu, Fiul Tău,  

Creez şi un – Chip de Făptură – 

După a Mea Măsură,  

În care Eu Însumi Mă Întrupez 

Şi aşa Mă Înfăţişez 

De Două ori FIU: 
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Cel UNUL NĂSCUT 
Şi cel creat şi făcut 
În ACEEAŞI PERSOANĂ. 

 
Primeşte, PĂRINTE, 

Şi Chipul Meu de Fiu creat,  
Pe care Ţi-L pun Înainte 
Ca pe un Dar de IUBIRE, 

Fără contenire. 
 

Şi mai mult, 
Prin acest Chip de Fiu creat 
Mai Creez şi o Lume 

Ce va Cânta al Tău Nume, 
Căruia Se cuvine 

Iubire şi Închinăciune.  
 

*** 

 
Eu, FIUL, LOGOSUL CREATOR, 

Am Originea absolută 
În Tine, TATĂL absolut, 
Din care sunt NĂSCUT.  

 
Dar ca Fiu de creaţie, totodată, 

Am nevoie şi de o Origine creată,  
Ce înseamnă Chip de Mamă. 
 

Cântare de FIU în Sine DUMNEZEIESC 
Îţi aduc, PĂRINTE, 

Şi totodată cântare de Fiu de creaţie  
Aduc şi Mamei ce Mă Întrupează,  
Două CHIPURI, între care Eu sunt,  
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Două IUBIRI ce Se-NTÂLNESC 
Şi în CHIPUL Meu de FIU Se UNESC. 
 

De aici noi avem „Temeiul” Psihanalizei noastre, ca Fond 
Psihic, Origine şi bază. Păcatul aduce „adaosurile” negative şi 
denaturative, care se fac o „natură stricată” şi cauză a psihopa-
tologiei. 

 
8. Adam şi Eva 

Chipul de Adam-Bărbat este corespondenţa CHIPULUI 
FIULUI Lui DUMNEZEU, care la rândul Său este cores-
pondenţa CHIPULUI TATĂLUI DUMNEZEU. Femeia-Eva 

este corespondenţa Chipului MAICII DOMNULUI, care la 
rândul ei este corespondenţa Chipului în sine de Creaţie.  

Omul este Chip de Adam şi Chip de Eva, adică tocmai cele 
două corespondenţe, de DUMNEZEU şi de Creaţie. Esenţa DI-
VINĂ din Om este CHIPUL Lui DUMNEZEU. Adam este tran-

spunerea directă a CHIPULUI Lui DUMNEZEU şi într-un Chip 
de Creaţie. Nu DUMNEZEU este după Chipul Omului, ci Omul 
este după CHIPUL Lui DUMNEZEU. De aceea Omul este 
TEO-morf, de „Formă” DIVINĂ. Forma DIVINĂ este Chipul de 

Bărbat-Adam. Şi Chipul de „formă” de Creaţie este Chipul de 
Eva-Femeie. Adam este şi el tot creaţie, dar după „Forma” DI-
VINĂ, pe când Eva este după „forma creaţiei”. Dar Bărbatul şi 
Femeia sunt „Egali” ca Chip, dar de „două forme” diferite.  

Adam este Creaţie după „Forma” DIVINĂ directă, iar Eva 
este după „Forma creată a Chipului de Creaţie Adamic”. Adam 
este Chip de Creaţie ca transpunere în Natură Creată a „Formei” 
CHIPULUI Lui DUMNEZEU. Nu se confundă CHIPUL Lui 

DUMNEZEU cu cel de Creaţie-Adamic, sunt într-o „Înrudire” 
de CHIP, dar fiecare în Natura sa, Cel de DUMNEZEU în 
SUPRANATURA DUMNEZEIASCĂ şi cel de Creaţie în 
Natura de Creaţie. Eva este creată din „Coasta-Chipul-Natura de 



57 

creaţie” al lui Adam. De aceea pe Eva a Creat-o DUMNEZEU 
după ce l-a Creat mai întâi pe Adam. Adam este Chipul Naturii 
TEO-morfice de Creaţie, pe când Eva este Chipul Naturii 
„Creaţio-morfice”. Adam este TEO-morfism Prefăcut în 

Creaţio-morfism. Eva este Creaţio-morfismul TEO-morfismului. 
Dacă Adam este „Urma Lui DUMNEZEU” în Natura Creată, ca 
Dumnezeu-Om, Eva este „urma” Omului-Dumnezeu în Creaţie. 
Adam este Prefigurarea Lui HRISTOS Cel ce trebuia să se 

ÎNTRUPEZE. Eva este Prefigurare de CHIP HRISTIC 
Om-Dumnezeu. Astfel, Chipul de Bărbat este Chipul Lui 
DUMNEZEU „făcut Creaţie”, Eva este Chipul Creaţiei „făcut 
Om”. Adam este Om în Potenţă, iar Eva este Omul în 

Desfăşurare. Din Chipul-Coasta de Om-Adam este născută Eva.  
Adam este Născut din COASTA-CHIPUL Lui DUMNE-

ZEU, CHIPUL Lui DUMNEZEU „făcut Om”, Dumnezeu-Om 

Prefigurare de HRISTOS. Eva este Om-Dumnezeu. Aici este 
deruta multora. Să se distingă Chipul de Dumnezeu-Creaţie-Om 
faţă de Chipul Creaţie-Om-Dumnezeu. 

Iată cele Două TAINE ale celor Două Chipuri din Creaţie, 
ca Bărbat şi Femeie, Masculin şi Feminin.  

Acestea să nu se confunde cu „dualitatea contrară” după 
„căderea din Rai”, ca „Binele şi răul”, pozitivul şi negativul. 
Asocierea Evei cu „răul” face ca Femeia să ia „chipul şi al 

contrarului”. Eva nu este „contrarul lui Adam” şi nici comple-
mentaritatea lui, ci este Chipul Omului propriu-zis. 

Adam este Iconografic Steaua lui David, Prefigurare de 
LOGOS Întrupat, Chip HRISTIC-Mesianic, Templul cu 
ALTARUL Închis. Deschiderea ALTARULUI este Eva-Biserica, 

ALTARUL Deschis. Adam-Bărbatul este Omul-Altar- 
Dumnezeu-Om, iar Eva-Femeia este Omul-Biserică-Om- 

Dumnezeu. 
Chipurile de Adam şi Eva, de Bărbat şi Femeie, sunt 

ARHECHIPURI, ca MODELE Arhetipale, care sunt apoi 
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transpuse concret în Centre de Personalitate şi Individualitate. 
De aici „Eternul Chip de Bărbat şi Eternul Chip de Femeie”, ca 
Chipurile Eternizării Creaţiei. Creştinismul are acest Ideal al 

Eternizării Creaţiei, ca Rai-Cer-Împărăţia Veşnică a TRUPULUI 
ÎNVIAT HRISTIC. 

Chipul de Rai este Prefigurarea Eternizării Creaţiei, prin 
Prefigurarea Eternului Chip de Adam şi Eternului Chip de Eva, 
Prefiguraţii al CHIPULUI HRISTIC şi al MAICII DOMNULUI,  

ALTARUL-PREOŢIA şi Biserica-Lumea. 
Adam este Chip de CER-PREOŢIE şi Eva este Chip de Pă-

mânt-Biserică, care în UNIRE sunt Raiul. Şi RODUL PREO-
ŢIEI şi Bisericii, al Raiului, este POMUL VIEŢII-EUHARIS-
TIA-ÎMPĂRTĂŞIREA, care este atât a PREOŢIEI, cât şi a 

Bisericii, în Egalitate. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte 
despre această LITURGHIE Cosmică, a celor Două ARHE-

CHIPURI, PREOŢIE şi Biserică, CER şi Pământ, DUMNEZEU 
şi Creaţie în UNIRE-ÎMPĂRTĂŞIRE, în care Creaţia este 
ETERNIZATĂ-Îndumnezeită, ca URCUŞUL mobilului în Sine 

al ACTULUI CREATOR, cât şi al Vieţii Creaţiei.  
În Adam este în Potenţă şi Chipul PREOŢIEI şi al Bisericii, 

care doar în DESCHIDERE se fac PREOŢIE şi Biserică. De aici 
Universalitatea Preoţiei şi Bisericii din Om şi din fiecare Creaţie. 
Toate Făpturile Create sunt în Sine PREOŢIE şi Biserică, dar în 

Potenţă; acestea trebuie „Desfăşurate”, pentru a fi „LUCRĂTOA-
RE”, ca PREOŢIE SACERDOTALĂ şi Biserică PREOŢEASCĂ. 

Aici se încurcă mulţi ce recunosc Preoţia şi Biserica, dar fără 
Preoţi şi Biserică propriu-zisă, considerându-se fiecare în sine 
Preoţie şi Biserică directă. Trebuie înţeles clar că Potenţa  

acestora are nevoie de „desfăşurarea” ei în Reala PREOŢIE şi 
Biserică LUCRĂTOARE. Unii exclud tocmai ACTIVUL 

PREOŢIEI şi Bisericii ca Manifestare-Viaţă, reducând totul la o 
„interiorizare închisă”, de Templul Vechiului Testament. Preoţia 
şi Biserica în Potenţă este Chipul Vechiului Testament, al 
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„aşteptării lui Mesia”, pe când PREOŢIA şi Biserica 
LUCRĂTOARE este a Noului Testament, a Lui HRISTOS- 
MESIA care a Venit în Lume şi LUCREAZĂ în ea. Unii 

introduc pe HRISTOS în Templu, fără CHIPUL de HRISTOS 
Biserică Nou Testamentară.  

Adam-Preoţia şi Templul Vechi Testamentar sunt HRISTOS 
închis ca „tablele Legii” în „Chivot”, iar ca Nou Testamentar 
este Cel IEŞIT din CHIVOT ca ARĂTARE şi EUHARISTIE- 

ÎMPĂRTĂŞIRE. Această „IEŞIRE” din CHIVOT este 
PREOŢIA LUCRĂTOARE a Bisericii LUCRĂTOARE, a 

FECIOAREI care a NĂSCUT pe MESIA. 
Prin Hirotonie Apostolească se face tocmai această IEŞIRE 

şi NAŞTERE a Potenţei Preoţiei şi Bisericii Universale.  

Adam singular este Vechi Testamentar, de Templu fără AL-
TAR Deschis, şi doar prin Naşterea Evei din Coasta sa este 

Adam Nou Testamentar, ca Biserică-ALTAR Deschis. Cele 
Două Chipuri nu se confundă.  

Omul are Menirea, pe lângă Chipul propriu de Creaţie, să fie 

şi TAINA ÎNTRUPĂRII LOGOSULUI EUHARISTIC 
LITURGIC. Adam Rememorează CHIPUL FIULUI- 

LOGOSULUI, care „Intră” în Creaţie.  
S-a văzut că LOGOSUL în Sine, FIUL Lui DUMNEZEU, 

îşi Creează Sieşi şi un Chip de LOGOS Creat.  

„Iată, PĂRINTE, zice FIUL. Eu, CHIPUL Tău de FIU, 
Creez şi un Chip de Creaţie, în care tot Eu Sunt, dar transpus şi 

într-un Chip de Creaţie, ca UNIC FIU în «Două Chipuri»”. Este 
Prima ENIPOSTAZIERE a LOGOSULUI. Chipul Creat este 
Chipul de DUMNEZEU-Om, avându-se în vedere apoi ÎNTRU-

PAREA HRISTICĂ de Om-DUMNEZEU. 
În Adam este Chipul de DUMNEZEU-Om şi Chipul de  

Om-Adam ca transpunerea Creativă a Firii de DUMNE-
ZEU-Om. 

Atenţie la aceste distincţii! 
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Unii le confundă.  
Adam nu este direct transpunerea CHIPULUI LOGOSULUI 

DUMNEZEIESC, ci a LOGOSULUI deja transpus ca Chip de 

Creaţie. 
LOGOSUL DUMNEZEIESC şi LOGOSUL Său de Creaţie 

sunt ICONOGRAFIC Steaua Lui David, Triunghiul cu vârful în 
jos fiind DUMNEZEIREA şi cel cu vârful în sus fiind Cel Creat. 
Acest Chip al LOGOSULUI Creat, de DUMNEZEU-Om, este în 

ADAM, care totodată se transpune şi într-un Om-Om. În Adam 
sunt Două Chipuri, de DUMNEZEU-OM şi de Om-Om. 

FIUL DUMNEZEIESC CREATOR are Două FIRI, de 
DUMNEZEU FIINŢĂ şi de Creaţie. Şi Firea de Creaţie a 
LOGOSULUI DUMNEZEIESC se face Chip de Om. Şi apoi 

CHIPUL de Om al CHIPULUI de DUMNEZEU FIUL se 
transpune şi într-un Chip de Om-Om. Adam este Împletirea de 

DUMNEZEU-Om (CHIP Prehristic) şi de Om-Om (ca Chip de 
Făptură proprie de Om). 

Şi Chipul de Făptură Creată Om Adamic este „Coasta” din 

care se Naşte Eva, care este Împletirea de „Două Chipuri”, de 
Om-Om (ca Chipul lui Adam) şi de Om-Eva (ca Chip propriu de 

Femeie). 
Adam are direct CHIPUL DIVIN al Lui DUMNEZEU-Om, 

care se transpune şi într-un Chip de Om-Om Adam. 

Eva are şi ea CHIPUL DIVIN al Lui DUMNEZEU, dar nu 
direct, ci prin CHIPUL de OM-Om Adam. 

Fără aceste distincţii se fac erori de interpretare a Chipurilor 
ca „dualităţi amestecate şi de transformare reciprocă”. Revelaţia 
Creştină nu admite aşa ceva. Anticii uită de CHIPUL de LOGOS 

Prehristic, ca DUMNEZEU-Om, ca DUMNEZEU care Se ÎN-
TRUPEAZĂ, nu ca DUMNEZEU Însuşi (ce este panteism), 

ACESTA transpunându-Se propriu-zis în Creaţie. 
Creaţia nu are în Sine direct CHIPUL de DUMNEZEU 

FIINŢA, care este total dincolo de Creaţie, ci are CHIPUL de 
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DUMNEZEU-Creaţie, care Se ÎNTRUPEAZĂ în Creaţie, ca 
CHIPUL Prehristic, care apoi se ÎMPLINEŞTE cu CHIPUL 
propriu-zis HRISTIC, de Creaţie-DUMNEZEU. 

Să se distingă CHIPUL FIINŢIAL direct al Lui DUMNE-
ZEU, ca DUMNEZEU-DUMNEZEU, de CHIPUL FIINŢIAL 
care Se face şi Creaţie, ca DUMNEZEU-Creație, şi de Chipul 
propriu de Creaţie (transpunerea Chipului de DUMNEZEU- 
Creație), Chipul de Creaţie-Creație. 

CHIPUL de DUMNEZEU-Creaţie, Cel Prehristic şi apo i 
HRISTIC sunt „Legătura şi Înrudirea” Creaţiei cu DIVINUL. 
Aici este toată TAINA Revelaţiei Creştine.  

Să se distingă CHIPUL de DIVIN ÎNTRUPAT în Creaţie de 
Chipul de Creaţie-Creaţie. Aici se încurcă majoritatea.  

Anticii uită de CHIPUL de DIVIN ÎNTRUPAT, care este 
ARHECHIPUL DIVIN care apoi se transpune şi într-un Chip de 
Creaţie-Creaţie. 

Unii, de asemenea, uită de ARHECHIPUL HRISTIC şi Î l 
înlocuiesc cu HARUL, ca intermediar dintre DIVIN şi Creaţie, 
sau, mai mult, fac din „principiile” HARICE înseşi Arhetipurile 
HRISTICE. 

Mare atenţie. CHIPUL HRISTIC este FIRE de FIINŢĂ 
DUMNEZEIASCĂ UNITĂ cu Firea de Fiinţă Creată, în 
SUPRAPERSOANA UNICĂ de totodată DUMNEZEU şi 
Creaţie, fără amestecare. Acest CHIP de LOGOS de ÎNTRU-
PARE este PROTOTIPUL-ARHECHIPUL DIVIN al Creaţiei. 
HARUL este apoi ENERGIA directă a DIVINULUI care 
LUCREAZĂ însă prin ARHECHIPUL HRISTIC şi datorită 
ARHECHIPULUI HRISTIC. HARUL nu este LUCRĂTOR în 
Creaţie, ci rămâne închis în Sine dacă nu trece prin ARHE-
CHIPUL de DIVIN ÎNTRUPAT HRISTIC. HARUL fiind tot 
DIVIN INCREAT, nu este accesibil fără ACCESIBILITATEA 
HRISTICĂ, care deschide HARUL Cel LUCRĂTOR de Creaţie. 

Chipurile de Adam şi Eva sunt tocmai Rememorarea în 
Creaţie a CHIPULUI HRISTIC spre ÎNTRUPAREA Sa, de unde 
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şi DESTINUL Omului de a fi CHIPUL HRISTIC, totodată cu 
propriu Destin de Făptură Om.  

Ca o concluzie deci: 
– Adam este Dublu Chip, de DUMNEZEU-Om şi Om-Om. 
– Coasta de Om-Om a lui Adam se face Trupul Evei. 
– DIVINUL din ADAM este în CHIPUL de DUMNEZEU- 

Om, care totodată Se transpune şi în Chipul de Om-Om Adam. 
– Dar Coasta de Om-Om Adam nu este însăşi Eva, ci Trupul 

Evei, în care DUMNEZEU SUFLĂ, ca şi în Adam CHIPUL 
Său. 

Atenţie la acest punct.  
Adam nu se „dedublează” ca zisul androgin, în două, ca 

„bărbat şi femeie”. Singurul care Se „dedublează” este 
LOGOSUL DUMNEZEIESC, care îşi Creează paralel cu 

CHIPUL Său de DUMNEZEU şi un Chip de Creaţie, ca Logosul 
Creat, Iconografic Steaua lui David. 

Adam este „dublu” Chip, ca CHIPUL Logosului Creat a l 
LOGOSULUI CREATOR, care Se transpune totodată şi într-un 
Chip de Făptură Creată proprie de Om Adam. Astfel, Adam are 
CHIPUL DIVIN al Lui DUMNEZEU-Creaţie (Prehristicul, 
Logosul în Sine Creat) şi Chipul de Făptură  Creată Om. Acest 

Chip de Făptură Om este Chipul de Bărbat Adam. 
Apoi Chipul de Făptură Bărbat-Om (Coasta Adamieă) se 

face Trupul-ţărâna din care Însuşi DUMNEZEU Creează pe Eva, 
SUFLÂND de asemenea un Suflet Propriu al Evei. DUMNE-
ZEU tot cu „MÂINILE Sale” face Creaţia Evei; în locul „ţărânei 
de Pământ” ia „ţărâna lui Adam”, în care SUFLĂ tot CHIPUL 
Său de Logos Creat, de DUMNEZEU Creaţie. Eva este astfel 
Egala lui Adam, că are la fel CHIPUL DIVIN al Logosului 
DUMNEZEU-Creaţie (Prehristic), iar Trupul este în Înrudire 
directă cu Chipul de Om-Adam. 

Chipul de Femeie-Eva este astfel Chipul de Om-Adam în 
care se ÎNTRUPEAZĂ CHIPUL lui DUMNEZEU-Creaţie 
(Prehristic). 



63 

Aici este confuzia anticilor şi a celorlalţi, care consideră că 

în Adam este şi Chipul de Eva-Femeie şi prin „separare” apare şi 
Femeia de sine. 

Trebuie făcute discernerile de mai sus.  

Noi trebuie să pornim de la Configuraţia clară a Celor Două 

CHIPURI:  

1) de DUMNEZEU-Creaţie (Prehristic) şi  

2) de Creaţie-Creaţie (propriu de Făptură respectivă).  

Adam are Chipul de Creaţie-Creaţie, Chipul de Om (trans-

punerea ARHECHIPULUI DIVIN Prehristic de DUMNEZEU- 

Creaţie). Deci CHIPUL DIVIN este „Arheforma-Arhetipul” 

Propriului Chip de Bărbat Adam.  

CHIPUL DIVIN în faţa Chipului de Om este Chipul de Băr-

bat-Adam. 

Eva are şi ea, de asemenea, SUFLAREA DIVINĂ a 

CHIPULUI DIVIN, dar în „ţărâna” Chipului de Om-Adam, deci 

în Arhetipul de Om. Eva este Om în care se SUFLĂ CHIPUL 
DIVIN. Şi acesta este Chipul de Femeie, în care Chipul de 

Creaţie-Om este în faţa CHIPULUI DIVIN. 

Deci Chipul de Om este „COMUNUL” şi al Iui Adam, şi a l 

Evei, dar în „poziţie” diferită faţă de CHIPUL DIVIN, care îi dă 

specificul de Om-Bărbat şi de Om-Femeie. 

Astfel, Adam nu este androgin sau „bivalent”, şi Bărbat ş i 

Femeie, de asemenea nici Femeia nu are şi Chipul de Bărbat 

(cum consideră greşit anticii şi încă mulţi alţii), ci sunt 

„CENTRE de PERSONALITATE” ale Specificului de 

„ÎNTRUPAREA” CHIPULUI DIVIN. 

Chipul de Bărbat este Chipul de DUMNEZEU-Creaţie 

(Prehristicul) Transpus şi într-un Chip specific de DUMNEZEU- 

Om. 

Chipul de Femeie este Chipul Specific de Om, transpus ş i 

într-un Chip Specific de Om-DUMNEZEU. 
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Chipul de Bărbat şi Femeie sunt două Sublimări Egale ale 
Chipului de Creaţie Om, ca DUMNEZEU care se face Om (Băr-
batul) şi ca Omul care se face DUMNEZEU (Femeia).  

Deci nu există „bisexualitatea” Bărbat şi Femeie, cum 
consideră Psihanaliza Freudiană, ci există Chipul COMUN de 
Om, în CENTRE de PERSONALITATE ale Specificului de 
ÎNTRUPARE a CHIPULUI DIVIN HRISTIC, ca DUMNEZEU- 
Om şi ca Om-DUMNEZEU. 

De aici şi Sublimul Destinului Bărbatului şi Femeii.  
Adam, Omul-Bărbat, este cel care este „Născut din CHIPUL 

Lui DUMNEZEU”. 
Eva, Omul-Femeie, este Chipul care „NAŞTE CHIPUL Lui 

DUMNEZEU”. 
De aici şi paradoxurile specificurilor de Bărbat şi Femeie.  
Bărbatul are MEMORIA ORIGINII DIVINULUI din care 

s-a Născut. 
Eva are MEMORIA ORIGINII DIVINULUI pe care trebuie 

să-L NASCĂ. 
Adam este Omul din care se va NAŞTE HRISTOS 

DUMNEZEU şi ca FIUL Omului, ca Originea Omenească. 
Eva este Omul care va NAŞTE pe HRISTOS Cel DUMNE-

ZEU, ca TEO-tokos, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU. 
Fiul Omului Adam trebuie să fie HRISTOS şi Fiica Omului 

Eva trebuie să fie MAICA DOMNULUI-NĂSCĂTOAREA de 
DUMNEZEU. 

Tot aici este „complexul” IUBIRII de DUMNEZEU Împletit 
cu Iubirea Proprie de Creaţie.  

Omul este „între” Două IUBIRI, cea de DUMNEZEU şi cea 
de Creaţie. Paradoxal, Femeia este în Sine IUBIREA de 
DUMNEZEU şi Bărbatul Iubirea de Creaţie. De aici Taina 
Căsătoriei, Bărbatul CHIP DIVIN coborându-se la Chipul de 
Creaţie Femeia, ca Femeia să NASCĂ CHIPUL DIVIN al 
Bărbatului. Bărbatul astfel se face Tatăl de Creaţie şi Femeia se 
face, paradoxal, MAMA DIVINĂ a Fiului Tatălui de Creaţie.  



65 

IUBIREA astfel este REMEMORAREA ORIGINILOR ş i 
CONCRETUL IUBIRII este NAŞTEREA ORIGINILOR. 

Iubirea fără Memoria Originilor se face „anti- iubire-păcat”, 

care ucide Naşterea, ceea ce înseamnă moartea.  
 
9. TEOGONIE. Cosmogonie. Cosmologie 

Problemele cele mai grele ale metafizicii, misticii ş i 
Teologiei sunt TEOGONIA-naşterea DIVINITĂŢII, Cosmo-

gonia-naşterea Cosmosului şi din acestea apoi tot felul de 
Cosmogonii-desfăşurarea lumii. 

Anticii pornesc de la o FIINŢĂ DIVINĂ Singulară, 
Necuprinsul-nemanifestatul, din care apoi iese un fel de 

„Divinitate de afară” care totodată este Creaţia cu nivelurile ei.  
Creştinismul vine cu o nouă Viziune.  
În primul rând, TEOGONIA-naşterea DIVINULUI este 

complet separată de Cosmogonie-naşterea Cosmosului Creat.  
TEOGONIA este INTRAFIINŢIALĂ-INTRADIVINĂ, 

nu în „afară”, ca la antici. TREIMEA DIVINĂ Creştină este 

total în SINE ÎNSĂŞI, n-are nicio treabă cu lumea creată. 
TATĂL, FIUL şi SFÂNTUL DUH nu sunt „funcţionalităţi” de 
Divinitate care iese în „afară”, ci tot DIVINITATE, care INTRĂ 

în SINE Însăşi. Să se sublinieze bine acest fapt. 
Anticii văd în Cosmogonie însăşi TEOGONIA, ca „devenirea 

divinului”, de unde panteismul. Şi acest „amestec” dă tocmai di-
lema „originii dualităţii contrare”. Astfel, se consideră că Divinului, 

ca să „iasă” din Sine, îi trebuie o „raportare contrară”. Gnosticii 
antici vorbesc alegoric de „cei doi fii” ai Divinului, unul ca prin-
cipiul răului- întunericului şi altul al Binelui – principiul Luminii 
(Satanail şi Hristos), care, astfel, prin „lupta” permanentă a lor fac 

să se Creeze lumea, sau să se distrugă, ca o „reîntoarcere la ne- 
creat”. Anticii prin aceasta caută o „împăcare” cu „imperfectul” 
pus alături de Perfecţiunea Divină, dând şi „imperfectului-răului” 
chiar o „origine divină”.  
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În sens Creştin, TREIMEA DIVINĂ, fiind complet dincolo 
de Cosmogonie, nu mai are nevoie de o „raportare contrară”, 
încât TATĂL NAŞTE pe FIUL ca AFIRMAŢIE şi PURCEDE 

pe SFÂNTUL DUH tot ca AFIRMAŢIE. Aceasta este TEO-
GONIA DIVINULUI în SINE Însuşi. Şi trecând la Cosmogonie- 

naşterea Creaţiei, FIUL Lui DUMNEZEU cu SFÂNTUL DUH 
pot Crea de asemenea fără „rău-contrar”. Aşa, Creaţia nu mai 
este în primul rând „panteism-emanaţie Teogonică” şi apoi 

„răul” nu mai este parte „constitutivă” din „natura creată”. Este 
rezolvarea dilemei metafizicii antice. Răul este astfel un „adaus” 

al „răspunsului propriu al creaţiei”, nu al însuşi ACTULUI de 
Creaţie, cum greşit consideră anticii. Satanail nu este „fiul” Lui 
DUMNEZEU, ci îngerul creat, care din proprie atitudine se face 

„contrar”. Răul nu este „un mobil al creaţiei alături de Bine”, ci 
un „distructiv” total al mobilului de Creaţie. Răul anticilor are 

partea lui „constructivă”, pe când în viziunea Creştină răul este 
total distructiv, nu poate participa la Creaţie, ci se face un 
„distrugător” după ce a fost făcută Creaţia. Răul este „după” 

ACTUL Creaţiei şi niciodată în ACTUL ei. Atenţie la aceste 
distincţii. 

Citatul Biblic în care „DUMNEZEU separă Lumina de 
întuneric” este în sensul că „îngerul răului- întunericului” nu este 
lăsat cu nimic să participe la „Zilele Creaţiei”. Demonul începe 

să participe la „căderea-distrugerea” lui Adam, cel Creat fără 
„dualitatea răului”. Răul şi Binele încep după „terminarea” 

Creaţiei. 
Iarăşi o problemă delicată este „dualitatea Bărbat şi Femeie”, 

ca masculin şi feminin, cu specificul „sex”. Este foarte prob le-

matic să- i zici „dualitate sau dihotomie”. Se pare că este şi una, 
şi alta, dar depinde din ce sens o priveşti. Anticii văd o 

„bi-polaritate”, ca principiu al însăşi „naturii de creaţie”, ce- l 
face pe Freud să considere că „esenţa lumii este sexul”. Ş i tot 
„amestecul” TEOGONIEI cu Cosmogonia este cauza erorilor 
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antice. Unii ajung astfel să „introducă sexul chiar în Divinitate”. 
Creştinismul vine cu precizări clare.  

„La început a fost CUVÂNTUL-FIUL... prin care toate s-au 

făcut” (Ioan l, 1-3). 
„La început DUMNEZEU (FIUL) a făcut Cerul ş i 

Pământul” (Facere 1, 1).  
Cerul şi Pământul sunt „dihotomia-dubla deschidere” a 

Unicei Naturi Create. Atenţie, nu este „dualitate”, ca „două naturi”.  

Aici se încurcă anticii, considerând Cerul natură Spirituală şi 
Pământul natura contrară-materială. Cerul şi Pământul Biblic 

sunt „Arhechipuri dihotomice” ale Naturii de Creaţie, care 
într-adevăr sunt ca Spirit şi Corp, dar ca „deschidere a aceleiaşi 
naturi create”. Revelaţia Creştină susţine că DUMNEZEU 

Creează Natura de Creaţie în dublu aspect, ca Suflet-Spirit şi 
Corp-îmbrăcămintea Spiritului. Corpul nu este „natura contrară” 

a Spiritului, ci face parte tot din Natura Creată, dar ca „energii de 
creaţie”. DUMNEZEIREA este Ea Însăşi FIINŢĂ-IPOSTASURI 
şi Energii HARICE DIVINE, fără să fie două NATURI 

DIVINE, ci UNA în dublă deschidere, ca SPIRIT în Sine şi 
Energii de SPIRIT. 

Şi Creaţia fiind după „CHIPUL şi ASEMĂNAREA Lui 
DUMNEZEU”, este tot astfel, ca Unică Natură Creată în dublă 
deschidere, ca Spirit de Creaţie şi Energii de Creaţie. 

Unii confundă Spiritul cu „masculinul” şi Corpul cu „femi-
ninul”. Mai mult, Spiritul Creat îl consideră Însuşi Divinul şi 

Corpul creat îl confundă cu însăşi „natura de creaţie”. Vă daţi 
seama ce amestec şi greşeli sunt.  

S-a expus distincţia dintre CHIPUL DIVIN şi Chipul de 

Creaţie în relatarea anterioară, „Adam şi Eva”. Aici menţionăm 
Arhechipurile de Bărbat şi Femeie, ca o dată „dualitate DIVIN şi 

Creaţie” şi apoi „dihotomie Spirit creat şi energii create”. Fără 
aceste distincţii, nu se poate înţelege viziunea Creştină în 
privinţa „sexului”.  
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Ca Origine, Chipul de Bărbat este în Transpunerea Creativă 

a CHIPULUI FIULUI DIVIN CREATOR. Adam este direct 
această Transpunere. Adam are „dublu Chip” de DIVIN făcut şi 

Om-Creaţie, şi de Creaţie-Om. Să se deosebească Chipul de 

DIVIN-Om faţă de Chipul de Om-om. Chipul de Om-om este 

Natura în sine de Creaţie  a lui Adam, care este Bărbătească. 

Această Natură Bărbătească este luată ca Plămadă-coastă, din 

care se Creează Eva-Femeia. Deci, Natura de Om-om nu este 

„androgină”, cum greşit consideră anticii, ci este „doar bărbă-

tească”, care în „afara sa” se face şi „deschidere feminină”. Să se 

menţioneze că, în sine, Natura de Adam-bărbat nu este 

„bivalentă, şi masculină, şi feminină”, ci o Unică Natură mascu-

lină, care în „afară doar” poate lua şi un „aspect feminin”. Astfel, 

Femininul Naturii de Creaţie nu este niciodată în „interiorul 

Naturii”, ci în „exteriorul naturii create”. Acesta nu „inferio-

rizează” sau distruge natura masculină, ca pol negativ, ci din 

contră, face o dublă „pozitivizare a pozitivului masculin”. Aici 
se încurcă anticii, văzând masculinul şi femininul ca dualitate 

polarizată. 

Teologico-mistic, se spune că FIUL DUMNEZEIESC 

CREATOR, El Însuşi „dualitate DIVIN şi Creaţie” (Steaua lui  

David, Adam fiind Rememorarea acestui CHIP), Creează apoi în 

„afara” Sa pe MAMA de Creaţie, care Să-L NASCĂ şi ca 

Om-DIVIN. El, CREATORUL, este DIVIN-OM care Se face 

apoi Om-DIVIN. Este tocmai ARHECHIPUL HRISTIC în 

Dubla Sa ENIPOSTAZIERE, de Hexameronul Facerii Lumii şi 

Hexameronul EUHARISTIC al UNIRII Lumii cu DUMNEZEU. 

Aici Creştinismul identifică şi Taina „sexului”. Anticii spun 

că „sexul” face parte din „actul cosmogonic”, de unde miturile 

de Zei şi Zeiţe. Creştinismul spune că ACTUL NAŞTERII 

produce apoi sexul. Anticii consideră că sexul produce actul 

naşterii. Atenţie la aceste distincţii nete.  
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Anticii consideră că întâi este sexul (diferenţierea masculin 
şi feminin) şi apoi Naşterea. În sens Creştin, FIUL Lui DUMNE-
ZEU, ca ACT al Său de NAŞTERE şi în Creaţie, Creează pe 

MAMA Sa. Astfel, Femininul paradoxal este „născut de mas-
culin”, dar nu din „natura de masculin”, ci ca „o altă natură din 

afara Sa”, care să-L Nască şi ca „Altă Natură, de Creaţie”. Aici 
este „sublimul Femininului”, ca „transcendere în altă Natură”. Şi 
Femininul are apoi sexul, ca modalitate de Naştere. Astfel, mas-

culinul în sine este total „a-sexuat”, având ARHECHIPUL 
NAŞTERII şi ARHECHIPUL NAŞTERII Naşte Arhechipul 

Feminin, care are apoi sexul. Doar Femeia este sex, Bărbatul 
este în sine doar NAŞTERE, care este dincolo de sex. Naşterea 
este în legătură însă cu Femininul şi Femininul care NAŞTE 

NAŞTEREA Masculinului se face sex. Aceasta se vede în 
puritatea Naturii, când animalele şi chiar insectele devin sex doar 

când trebuie să „nască”, în rest femininul şi masculinul sunt în 
inactivitate de sex. De aici considerarea ca „păcat” a activului 
sex în „gol de naştere”.  

De aici, distincţia netă dintre Arhechipurile de Bărbat şi Fe-
meie, ca Centre de Personalitate ale TAINEI NAŞTERII, ce sunt 

„a-sexuate”, care apoi ca Act de Naştere îşi „adaugă” şi sexul, 
modalitate de Naştere a NAŞTERII. Miturile antice amestecă Me-
moriile pure primordiale cu „memoriile căderii”, de unde ames-

tecul sexului cu Arhechipurile NAŞTERII de Bărbat şi Femeie. 
În Cosmogonia Creştină, TAINA NAŞTERII FIULUI 

DUMNEZEIESC şi ca Chip de Creaţie este mobilul însuşi al 
Creaţiei. 

Căsătoria Creştină are „sexul doar în Plin de Naşterea 

Copiilor”, tot ce este în gol de Naştere fiind considerat păcat.  
IUBIREA este esenţa Vieţii, Însuşi DUMNEZEU este 

IUBIRE, zice Scriptura. 
Şi IUBIREA înseamnă tocmai NAŞTERE. În Sine, 

DUMNEZEIREA este IUBIRE că TATĂL NAŞTE pe FIUL şi 
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PURCEDE pe Sfântul DUH. Şi în Creaţie Iubirea este la fel, 
doar dacă Naşte. 

Şi DUMNEZEU are o IUBIRE de NAŞTERE în Sine şi o 
IUBIRE de Creaţie în „afară”.  

Şi Creaţia are o Iubire de Naştere de Creaţie în afară şi 

una de IUBIRE DIVINĂ în „lăuntru”.  
Iată Tainele Iubirii de Creaţie.  
Creaţia trebuie să aibă astfel Două NAŞTERI, altfel nu 

este completă şi desăvârşită. 
Creaţia trebuie să NASCĂ şi ea pe DUMNEZEU CREATO-

RUL, după cum DUMNEZEU CREATORUL a Născut Creaţia.  
ICOANA Lui DUMNEZEU care a Născut Creaţia este 

HRISTOS care se ÎNTRUPEAZĂ şi în Creaţie. Iar ICOANA 

Creaţiei care NAŞTE pe DUMNEZEU este MAICA 

DOMNULUI, TEO-tokos. 
Aici este şi ascetismul Creştin.  
NAŞTEREA DIVINULUI din Creaţie trebuie să fie 

Asemenea NAŞTERII pe care o face MAICA DOMNULUI, care 
trece dincolo de sex, păstrând Arhechipul de MAMĂ ca dincolo 
de sex, ca NAŞTERE PURĂ. MAICA DOMNULUI este tocmai 
Misticul Feminin Etern cel dincolo de sex, ca Femininul de 
NAŞTERE ETERNĂ a DIVINULUI pe care o face Creaţia. 
Adam-Bărbatul Naşte şi el DIVINUL în Interiorul său, dar 
NAŞTEREA propriu-zisă este „externă”, de aceea Eva-Femeia 
este aceea care Naşte şi Iubirea externă a lui Adam. Prin aceasta 
Femeia este „Desăvârşirea de Creaţie” a lui Adam. Dacă 

Femeia-Eva este „deschiderea lui Adam în afară”, ce pare o 

„dependenţă”, în schimb este „Desăvârşirea Chipului de 

Creație”, care UNEŞTE şi Naşterea de Creaţie, şi NAŞTE-

REA DIVINULUI din Creaţie. De aceea FRUMUSEŢEA de 
Creaţie este Femeia, nu Bărbatul. Bărbatul este „susţinătorul” 
Frumuseţii. 

Ce trebuie menţionat este faptul că partea energetică-Corpul 
de Creaţie are „semnul sexului”, care dă înfăţişarea de Bărbat şi 
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Femeie. Sufletul de Bărbat şi Sufletul de Femeie sunt tot în 
deosebire netă, dar nu sexul le determină înfăţişarea, ci 

Chipul Spiritual de Bărbat (CHIP al Lui DUMNEZEU 

înaintea Chipului de Creaţie) şi Chipul de Femeie (Chipul de 

Creaţie în evidenţă fată de Cel al Lui DUMNEZEU). De 
aceea zice DOMNUL că în Cer nu se mai mărită şi nu se mai 
însoară, că în Cer nu mai este Naştere din Corpuri sex, ci doar 
NAŞTERE DIVINĂ, păstrându-se însă Chipurile Indestructibile 
de Bărbat şi Femeie, care sunt dincolo de sex. 

ICOANA MAICII DOMNULUI este ICOANA Desăvârşirii 

de Creaţie. În faţa ei Freud îşi pierde toate argumentele.  
FIUL Lui DUMNEZEU este doar FIUL TATĂLUI 

DUMNEZEU ca ORIGINE, care coborând să se Nască şi în 

Creaţie îşi Creează „în afara” Sa şi un Chip de MAMĂ, ca 

Origine de Creaţie. Anticii vorbesc alegoric că DUMNEZEU 

se face şi MAMĂ, ca să devină şi Creaţie, ce este greşit. FIUL 
Lui DUMNEZEU ca CHIP de BĂRBAT în Sine nu poate deveni 

niciodată şi Chip Feminin, ci îl Creează „în afara celui Bărbă-
tesc”, după cum în INTERIOR are CHIPUL TATĂLUI. Chipul 

Feminin de asemenea nu este „proiecţia în afară” a Chipului 
Bărbătesc, ci este un Chip „net dincolo”, ca „Transcendent de 

Creaţie”. 

Sunt două TRANSCENDENTURI, Cel direct DIVIN, ca 
CHIPUL TATĂLUI DUMNEZEU şi cel de Creaţie ca Chipul 

MAMEI-Femininului. De aici, Femininul este TAINA de 
Creaţie, în care Bărbatul însuşi Intră în Taina Propriei Naşteri de 

Creaţie. 
Însuşi FIUL DUMNEZEIESC CREATOR, ca să INTRE în 

Creaţie, trebuie să TREACĂ prin MAMA-Transcendentul de 
Creaţie, altfel nu poate fi şi Creaţie cu adevărat.  

Adam trebuie să treacă prin Eva, ca să poată Naşte Fii 
Adamici. Aici este marea deosebire faţă de antici, care văd trans-

formarea Divinului în „femininul creaţiei”, de unde panteismul 
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creaţiei. În sens Creştin, DIVINUL nu se transformă în Creaţie, ci 
Creează real şi faptic „un dincolo de creaţie”, care este 

„Femininul”, MAMA de Creaţie. Eva este „dincolo-ul” lui Adam, 
nu proiecţia lui în Eva. Adam prin Eva se poate apoi Proiecta pe 

sine, ca Naşterile Adamice. Dacă Eva ar fi însăşi Proiecţia lui 
Adam, Eva nu ar Naşte Fii Adamici, ci i-ar „omorî”, totodată 

omorând chiar pe Adam, absorbindu- l în Feminin. Aici are 
dreptate Freud. Psihopatologiile sex au ca origine tocmai „păcatul 

uciderii, ca paricid, filiocid şi maternocid”, uciderea-contrarul 

celor ce sunt Arhechipurile în sine ale Naşterii. Complexul Oedip 
este transpunerea în altă variantă a căderii din Rai.  

Adam ca Oedip (care dă ordin să-i fie ucis Fiul, care, altfel, 
îl va ucide pe el), „ucide” Chipul de Fiu Adamic din el, care 
trebuia să se Nască prin Eva şi aşa se substituie el în Fiu, ca să 
poată desfrâna cu Eva, în locul Naşterii Fiului. Eva, la fel, uită 
de Fiul ei şi, în locul Naşterii lui, se face soţia sa. Este tocmai 
„uciderea Naşterii”, rămânând doar „sexul în gol de Naştere”, ce 
înseamnă păcatul. De aici psihopatiile sex, ca „gol de naştere”, 
ca masturbaţie, homosexualitate, desfrâu, ca urmarea „incestului-  
uciderii Originilor”. Mistica astfel consideră „păcatul” ca 
„uciderea originilor”, tocmai uciderea Naşterii-Viaţa Originilor”.  

De aici, păcatul cel mai mare, ca „omorârea copiilor”, care 
sunt Naşterea Originilor, ucidere prin care se face „gol de 
Naştere”, ce produce „sex fără Naştere”, tocmai păcatul „inces-
tului Originilor”. De aici corelaţia căderii în păcat, cu „desfrâul” 
şi mitul antic al „Salvării creaţiei”, prin Refacerea 
Fertilităţii-Naşterilor. 

 
Ce mai trebuie încă evidenţiat este faptul ORDINII Naşte-

rilor, Cea DIVINĂ şi cea de Creaţie. Ele sunt deodată şi în 
egalitate, dar ORDINEA lor este diferită şi specifică.  

S-a văzut că FIUL DUMNEZEIESC CREATOR este în Sine 
NAŞTERE din DUMNEZEU TATĂL, apoi face şi o Naştere din 
Creaţie. 
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Noi Creaţia avem Naşterea de Creaţie mai întâi şi apoi NAŞ-
TEREA pe care trebuie să o facă Natura Creată, ca NAŞTEREA 
DIVINULUI din Creaţie. 

Aici este deosebirea dintre TEOGONIE şi Cosmogonie. 
DUMNEZEU, deja TEOGONIC-NĂSCUT în Sine şi prin Sine 
Însuşi, coboară şi în Cosmogonie, ca într-un „Transcendent- 
Dincolo” de Creaţie, unde face paradoxal o Naştere a Creaţiei în 
DUMNEZEU. Anticilor le lipseşte tocmai această Naştere a 
Creaţiei în DUMNEZEU, oprindu-se doar la Naşterea Lui 
DUMNEZEU în Creaţie. Acest „pas în plus” este Creştinismul. 

De aceea Creştinismul insistă tot mai mult pe „În-Diviniza-
rea Creaţiei”, ca Eternizarea Creaţiei, ca ÎNVIEREA HRISTI-
CĂ, faţă de antici, care insistă pe „pierderea Divinului în negura 
creaţiei şi apoi distrugerea creaţiei ca revenirea la Divin”.  

În sens Creştin, DIVINUL nu se „pierde în creaţie”, c i 
RIDICĂ şi Creaţia la DIVIN, ca ÎNTÂLNIRE „Faţă către Faţă”, 
care înseamnă DIALOG de ÎNTREGURI, nu absorbirea lor. 

Acest DIALOG de NAŞTERI Reciproce este Cosmogonia ş i 
Cosmologia Creştină, fără amestecare şi niciodată una în lipsa 
celeilalte. 

 
10. Metafizic. Metapsihic. Autopsihic 

Jung consideră fondul Psihicului în zisele „Arhetipuri colec-
tive”, modele în care se încadrează toţi şi care se găsesc în 
„inconştientul colectiv”.  

Ca Psihanaliză creştină, considerăm că de fapt este SUPRA-
CONŞTIENTUL DIVIN al ARHECHIPULUI de FIU, ce este 
preluat de Conştientul Individual.  

Deşi Jung până la urmă recunoaşte că „Arhetipurile” sunt 
totuşi „metafizice”, le consideră însă ca un „inconştient ce apoi 
tinde spre conştient”, printr-o devenire şi prefacere.  

Mai mult, Jung, ca şi Freud şi Adler, vede „fondul psihic” ca 
o „proiecţie” apoi în afară. Aşa consideră Religia ca „proiecţie a 
propriului Sine” într-un presupus Divin. 
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Pentru psihanaliştii respectivi, Sinele, ca „fond în sine” (care 
este de fapt un „inconştient cu potenţă de conştientizare”), ar fi 
originea. 

Noi vedem SUPRACONŞTIENTUL ARHETIPAL DIVIN 
ca SUPRASINELE care apoi Se transpune ca Sinele Conştient 

de Creaţie, din care iese Psihismul. Un „Sine neant şi 
inconştient” are nevoie el însuşi de o „devenire la arhetipuri”, pe 
care apoi să le facă arhetipuri de proiectare.  

Ca să fie un Psihic, trebuie un „metapsihic” care să- l nască, 
ca apoi să- l desfăşoare în fenomenele psihice. Psihanaliştii 

confundă „fenomenele psihice” cu însuşi „fondul psihic”, făcând 
din „fenomene însăşi originea”.  

Noi, ca psihanaliză Creştină, distingem „Fondul Psihic” în 

Sine de fenomenele psihice, ca transpunerea Capacităţii fon-
dului. Trebuie pornit direct de la Origine, nu de la „desfăşurarea” 

acesteia, care se confundă cu însăşi Originea. Desfăşurarea 
trebuie să aibă deja SUPRAPSIHICUL în DEPLINĂTATE, nu 
în devenire şi formare. Psihanaliştii confundă „STRUCTURA în 

Sine” cu însăşi „structurarea prin fenomenele de desfăşurarea 
Structurărilor”. STRUCTURA este o „Fixaţie”, iar fenomenele 

de structurare sunt pe „daturile fixaţiei”. Şi dacă se recunoaşte o 
„Structură în Sine”, ca „Fond Arhetipal”, înseamnă că aceasta 
este „metafizică şi metapsihică” faţă de fenomenele psihice.  

Aici este problema grea a Psihologiei, dacă este un „Psihism 
în Sine” sau doar nişte „operaţii psihice ale unui fond încă 

nestructurat psihic”, care paradoxal se Structurează prin opera-
ţiile sale. De ce însă „operaţiile psihice” sunt doar într-o „anumită 
Orientare”? Aici este Taina. Înseamnă că acest „ANUME” este 

tocmai FONDUL PSIHIC Metafizic şi Metapsihic. Structura 
Arhetipală trebuie să aibă o SUPRASTRUCTURĂ în Sine, pe 

baza căreia să fie apoi în desfăşurare Arhetipală.  
Freud confundă „sexul” cu însuşi „fondul şi desfăşurarea 

psihismului”. 
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Aici se încurcă şi „evoluţioniştii”. De ce evoluţia are un 
„anume model de evoluţie” şi nu altul?... Înseamnă că este deja o 
„SUPRASTRUCTURĂ” a evoluţiei şi evoluţia nu este „fond în 

sine”, ci desfăşurare de „Fond  deja deplin în Sine”. Aşa, 
Psihismul nu mai este o „auto-psihizare” (cum vor s-o demons-

treze psihanaliştii), ci este o desfăşurare a UNUI PSIHIC în Sine, 
Metafizic şi Metapsihic. Structurarea Psihică nu mai este pe bază 
de „autostructurare”, ci pe baza UNUI ARHEMODEL DIVIN 

Metapsihic, dincolo de Propriul Psihic.  
Psihanaliza Creştină insistă pe această evidenţiere a 

ORIGINII CHIPULUI Psihic, ca CHIP DIVIN DEPLIN, 

prin care apoi este posibilă şi o „autostructurare” de Psihism 

Propriu. 

Şi ARHECHIPUL de FIU al Lui DUMNEZEU este acest 

CHIP PSIHIC DIVIN, prin care ne Structurăm şi noi ca Psihic 

de Creaţie. 
Să se distingă astfel ARHEMODELUL PSIHIC DIVIN 

CREATOR al FIULUI DUMNEZEIESC de Arhemodelul Creat, 

care apoi ca Fond Psihic Creat se transpune în „fenomenele” 
Psihice ale Psihismului nostru.  

Aici se încurcă psihanaliştii zis ştiinţifici, uitând de 
ORIGINEA DIVINĂ Metafizică şi Metapsihică, ca apoi să uite 
chiar şi de un „Chip de Psihism Creat”, pe care îl confundă cu 

„fenomenele psihice”, care şi mai mult se deformează de 
„anti- fenomenele” păcatului, ca psihopatologie. 

Doar în aceste distincţii, noi facem o Psihanaliză Creştină.  

Psihanaliză 1 

– Doctore, ce sunt eu ca Psihic? 
– Un ansamblu de fenomene psihice, de la senzaţiile sub-

conştiente până la zisa Conştiinţă raţională. 
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– Dar aceste fenomene pe ce bază sunt? Sunt înseşi feno-
menele inconştiente care tind spre Conştiinţă?  

– Aici sunt mai multe interpretări, filosofice, religioase ş i 

pretins ştiinţifice. Filosofii caută „esenţele” psihismului, ca zisul 
Spiritual. Religia caută şi mai mult, SUPRAESENŢELE 

DIVINE care Creează după CHIPUL Lor şi nişte „esenţe 
create”. Ştiinţa ia de bază doar „fenomenele în sine”. De fapt, 
sunt toate trei valabile, dar să nu fie despărţite şi contrariate. 

Religia creştină susţine că noi avem un SUPRAPSIHISM CHIP 
de DUMNEZEU PECETLUIT pe un Psihism Creat, ca 

Asemănare-transpunere şi din „DIALOGUL” acestora ies apoi 
„fenomenele de desfăşurarea Psihică” Individuală şi Personală.  

Fiecare suntem „Un Anume MODEL de CUVÂNT DIVIN”, 

care ne Creează un „Anume Suflet-Psihic”, care se transpune 
apoi ca fenomene Psihice proprii fiecăruia. Noi Rememorăm o 

SUPRASTRUCTURĂ DIVINĂ CREATOARE, care Creează 
Structura noastră de Creaţie, fără amestecare, ca o ÎMPLETIRE. 
Şi Psihicul nostru este un Psihic de Creaţie, dar pe fundalul 

SUPRASTRUCTURII DIVINE, ce se face totodată „Dialog”. 
Dacă Psihicul nostru ar fi doar „psihism de structură creată”, fără 

ARHECHIPUL DIVIN metafizic, ar fi un Psihic în „auto- 
structurare” (cum zic psihanaliştii) ca auto-psihizare, care însă se 
dovedeşte insuficient şi înclinat spre „destructurare-patologic”. 

Aici este şubrezimea „auto-psihicului de creaţie”, că face o 
presupusă Structurare într-un paralelism de „de-structurare”, 

care nu mai are logică.  
Psihismul are câteva caracteristici:  
– să aibă o SUPRASTRUCTURĂ Metafizică,  

– psihismul propriu să nu fie orientat spre sine însuşi, ci în 
Comunicare faţă de un altul.  

Psihismul nu este „auto-dialog”, ci „Meta-dialog”. Conştiinţa 
de Sine ca esenţa psihismului este tocmai „Metafizicul 
psihismului”, care se „Regăseşte pe Sine” în Recunoaştere de 
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Sine. Ca Lege, Psihismul este „Orientarea peste propria 
Memorie”, care totodată se deschide în desfăşurare de Memorii 
de Sine faţă de Sine şi de SPAŢIUL acestora. Astfel, se poate 

zice că originea Spaţiului este Memoria Conştiinţei de Sine. Şi 
Structurarea Psihismului este astfel Conştiinţa în Dialog cu 

Memoriile de Sine. Deci Conştiinţa nu este produsul Memoriilor 
acumulative, ci tocmai Originea Memoriilor-reactualizarea 
Conştiinţei. Memoria este Conştiinţa în Repetare de Sine. Întâi 

trebuie să fie Conştiinţa, ca să poată fi apoi Memoria sa. Noi 
greşit considerăm că avem Conştiinţa din Acumularea 

Memoriilor inconştiente şi semiconştiente. Trebuie deosebit clar 
că Memoria niciodată nu poate fi Memorie dacă nu se naşte din 
Originea Conştiinţei deja existente. Noi punem Spaţiul-Memoria 

înaintea Substanţei-Conştiinţei, ceea ce este greşit. Spaţiul 
niciodată nu este „golul”, ci Memoria Substanţei care există 

înaintea Spaţiului, de aceea, în sens Creştin, DEPLINUL este 
înaintea „golului-spaţiului”. Memoriile sunt „Spaţiul din 
Interiorul Substanţei-Conştiinţei”. Şi SUBSTANŢA absolută în 

Sine este FIINŢA absolută DUMNEZEU, ca DEPLINĂ 
CONŞTIINŢĂ, în care se deschide apoi SPAŢIUL-Memoriile. 

În această Logică este Psihismul nostru, ca Psihanaliză 
Creştină. SUPRASTRUCTURA DIVINĂ a FIULUI Lui 
DUMNEZEU este SUPRACONŞTIINŢA CREATOARE ce 

Creează Conştiinţa-Sufletul nostru, care are ca Spaţiu apoi 
Memoriile-Psihismul nostru. 

Aşa, Psihismul nostru este „Spaţiul Creat (Conştiinţa creată) 
al SUPRASPAŢIULUI DIVIN CREATOR, (SUPRACON-
ŞTIINŢA DIVINĂ) în care sunt Memoriile-Psihicul, ca 

Structură Psihică. De aici noi Identificăm astfel Structurile 
Psihicului nostru. 

Freud şi Jung nu pornesc de la SUPRACONŞTIINŢA 
DIVINĂ şi nici de la Conştinţa Creată, încât Memoriile după 
aceştia sunt „inconştiente”, care se acumulează spre un „pretins 
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conştient de evoluţie şi devenire”. În viziunea Creştină, 
Memoriile fiind Repetarea Conştiinţei, sunt deci „Conştiinţe în 
Structurări tot de Conştiinţe”, ca Psihic de la început Conştient, 

care nu mai evoluează la Conştiinţă, ci face doar desfăşurarea 
Memoriilor de Conştiinţă.  

La Freud şi Jung, Memoriile trebuie să facă un lung drum ca 

să ajungă la Conştiinţă, tocmai prin „desfăşurarea inconştientă a 
memoriilor”. 

În sens Creştin, nu există Memorii inconştiente, ci doar 

Memorii Conştiente. Într-adevăr, după căderea din Rai, apare 

patologicul „ruperii” Memoriilor, ca „uciderea” lor, ca 

„de-structurarea Memoriilor”, ce înseamnă un patologic al 

„inconştientului şi subconştientului”, ca o „structurare negativă” 

prin „de-structurarea” Conştientului.  

Aşa, noi nu avem un Psihism de „produs al Memoriilor 

acumulative”, ci un Psihism DEPLIN, care apoi face 

desfăşurarea în Memorii, ce deschid SPAŢIUL Psihismului.  

În sens Creştin, Psihismul în Sine nu se confundă cu înseş i 

„fenomenele psihice” ale Psihismului (cum fac psihanaliştii), ci 

se distinge Psihismul în Sine DEPLIN, care are apoi Capacitatea 

să se deschidă şi în nişte fenomene psihice. 

Ca Psihanaliză Creştină, Psihismul în Sine este „Conştientul 
Total” (Fiinţa-Sufletul), care apoi se desfăşoară în Viaţă Psihică 

de Complex al fenomenelor psihice. Păcatul-patologicul nu 

atinge Psihicul în Sine, ci produce perturbări ale desfăşurării lui 

în fenomenele psihice, care devin anormale.  

În această perspectivă, Psihanaliza Creştină face şi ea o 

Psihanaliză, care se arată în altă înfăţişare.  

Aşa, Psihicul nostru nu este „un produs evolutiv de 

auto-psihizare”, ci un „Psihic Deplin”, care îşi lărgeşte propriul 

Spaţiu, prin Acumulări de Memorii care deschid şi mai mult 

Spaţiul Psihic Indestructibil ca fond şi Structuralitate.  
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Structurile patologice, ca inconştient şi subconştient, sunt 
adaosurile păcatului, care se fac „anti-psihismul” Psihismului 
nostru adevărat.  

Ca Psihanaliză creştină, prin aceste distincţii, noi Identi-
ficăm bolile şi totodată facem Sacroterapia lor, ca RESTA-
BILIREA Conştientului Psihic asupra Memoriilor inconştiente şi 

subconştiente. 
 
II. Cei Trei Adam 

Se vorbeşte biblic de un „Adam-Om” pe care l-a Creat 
DUMNEZEU din ţărâna pământului (Facere 2, 7), pe care l-a 
pus în Rai-Grădina Creaţiei, Om care, deşi Stăpân peste toate, nu 

se simte bine „singur”, şi de un Adam din care ia o Coastă şi o 
face Eva, cea pe „măsura” lui (Facere 2, 22), încât cei doi sunt 
„un Trup”. Ar veni un Adam în sine şi un Adam cu o „Soaţă” 
care nu „împarte pe Om”, ci rămâne „un Unic Trup” (Facere 2, 

24). Este Chipul de Om, Creat după CHIPUL DIVIN, dar în 
„dublă deschidere”, ca „Bărbat şi Femeie” (Facere l, 26-27). „Şi 
a zis Adam, este carne din carnea mea... Femeie... cea luată din 
Bărbatul său...” (Facere 2, 23).  

Aici este Taina UNICULUI Chip de Om, care este în Adam 
şi care este „deschis” şi într-un Chip de Femeie-Om. Adam este 
OM-Om, adică Bărbat şi Omul din Omul-Adam mai este încă o 
dată „Rememorat” şi într-un Om-Femeie. 

Atenţie la aceste distincţii.  
În Adam nu sunt „două Chipuri, ca Bărbat şi Femeie”, c i 

UNICUL Chip de Om din Adam, care în afara lui Adam se face 
şi un Chip de Om-Femeie. Adam nu este androgin (şi bărbat, şi 

femeie), ci Chip UNIC de OM şi Chipul de OM UNIC este luat 
(Coasta) şi se face în afară şi un Chip de Om-Femeie. 
„COMUNUL” (carne din carnea adamică) este Chipul UNIC de 
Om, care în Miracol DUMNEZEU îl face şi Chip de Om- 

Femeie. 
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Şi noi Identificăm TAINA Chipului de Om-Femeie în 

TAINA Chipului de „Fiu” al lui Adam. 

Aici este cheia zisei „dualităţi”, Bărbat şi Femeie.  

UNICUL TRUP despre care vorbeşte Biblia este Chipul de 
„Fiu de Om”, care UNEŞTE Bărbatul şi Femeia. DUMNEZEU 

creează şi un Om-Femeie, ca posibilitate de Naşterea unui 
Om-Fiu, că le Zice: „creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi 
Pământul...” (Facere l, 28).  

Aşa este clar. Omul-Femeie este ACELAŞI Chip de 
Om-Adam (Coasta adamică), ca „Ieşirea Fiului-Om”. 

După căderea din Rai, păcatul aduce „uciderea” tocmai a 
Chipului de Fiu-Om. Aici psihanaliza lui Freud este adevărată, 
prin complexul Oedip. Mitul lui Oedip este varianta para-biblică 

tocmai a căderii din Rai. Oedip îşi „omoară Fiul” la indicaţia 
„orbului prezicător”, că Fiul îşi va omorî Tatăl când se va face 

mare. Oedip, de frică, o ia înaintea Fiului, dar „sluga” nu- l 
omoară, ci îl dă unui păstor care îl creşte şi aşa Fiul revine la 
Tatăl, pe care îl omoară şi se căsătoreşte cu „mama” sa. În 

Biblie, „prezicătorul” este „şarpele-diavol”, care momeşte pe 
Adam şi nereuşind, o înşală pe Eva cu „mărul oprit” care este, 

foarte semnificativ, tocmai „uciderea” UNITĂŢII, în „dualitatea 
bine şi rău”, UNITATEA Omului fiind „UNICUL Trup”, adică 
„Fiul ce trebuie să se Nască”. Şarpele-diavol vrea să „împiedice” 

tocmai „Naşterea UNITĂŢII”, într-o „naştere ce rupe” 
UNITATEA. De aceea după păcat Adam şi Eva se „văd goi” 

(Facere 3, 7). „Golul” de care vorbeşte Biblia este şi la propriu, 
şi la figurat. Apare un „gol” între Adam şi Eva, care înainte era 
„Chipul unui singur Trup-Fiul”, încât prin păcat se fac „trupuri 

goale, separate”.  
Deci, să se distingă cele Două Chipuri de Adam-Om. 

1) Primul este Adam-Omul Arhechipal, ca Fiinţă Indes-
tructibilă de Om, ca specific de Făptură creată, alături de Îngerii 
Cerului şi Făpturile Naturii. Este Adam-Omul, ca Arhechip 



81 

COMUN pentru toţi Oamenii care se vor naşte. Este „Prototipul” 
de Om. 

2) Al doilea este Adam-Omul în Naştere de Om, ca Adam 

Născător de Fiu-Om, care se concretizează prin „luarea Coastei” 

ce se face MAMA-Om. Deci, Omul din Adam-Omul (Coasta- 

Chipul de Om) Naşte pe Fiul-Omul „ÎNTRUPAT în Omul-  

MAMĂ-Femeie”. 

Aşa, noi ca Psihanaliză Creştină, numim Teologico-

Mistic Femeia ca „Omul care ÎNTRUPEAZĂ pe Fiul-Om”. 

Adam este Om-Bărbat, ca Chip de Om în Sine, care are  

pe „Fiul-Om”, nu pe Femeia-Om, cum greşit consideră psiha-

naliza freudiană. Adam nu este „bi-sexual”, ci este „unic-

sexual”, sexul Bărbat fiind Tată-Fiu, iar sexul feminin fiind 

Mamă-Fiu. Aici psihanaliza Freudiană aduce totuşi un aport 

valoros, că descrie patologicul ca „fili-cid şi pari-cid” în 

Bărbat şi ca „fili-cid şi mater-cid” în Femeie. Freud însă 
confundă şi amestecă „sexurile de bărbat şi femeie”, considerând 

că sexul la bărbat este „determinat” de Chipul de Femeie şi sexul 

la Femeie este „determinat” de sexul bărbatului, ce este greşit.  

Ca Psihanaliză Creştină, noi insistăm pe distincţia clară ş i 

netă dintre Chipul de Bărbat ca Chip Tată-Fiu şi Chipul de 

Femeie ca Chip de Mamă-Fiu. COMUNUL dintre Bărbat şi 

Femeie este Fiul, care de fapt „sexualizează” ambele Chipuri. 

Bărbatul, datorită Chipului de Fiu din Sine, are „căutarea” 

Femeii, ca Mama care să-l ÎNTRUPEZE. Bărbatul este 

Născător de Fiu, dar în Sine, şi doar prin Femeia-Mamă 

poate fi „Scos” din Sine. De aceea Femeia este „Scoaterea 

Fiului din Bărbat” şi această „Scoatere” determină sexul 

Feminin. 

De aici, ca Psihanaliză Creştină, sexul se consideră „doar 

prin determinarea Chipului de Fiu” şi tot ce este în „lipsa” 

Fiului constituie „patologia sexului”.  
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Idealizarea anticilor de a face un „Eros Bărbat-Femeie”, în 
sterilitatea Fiului, este o încercare de a idealiza tocmai „sexul 
până la o pretinsă Iubire în sine”.  

Atenţie la distincţiile noastre stricte.  

Iubirea este TAINA COMUNULUI şi UNICITĂŢII Fiinţe i 
în Sine. Iubirea este COMUNICAREA în UNIRE. 

UNIREA dintre Adam şi Eva este Fiul-COMUNICAREA-
Om. Adam COMUNICĂ prin Fiul cu Eva, prin „Coasta sa, ce 

este Fiul”. Şi Eva la fel COMUNICĂ tot prin Fiul cu Adam. O 
COMUNICARE directă este o Unire de „absorbire şi întregire a 
unor părţi”. Dar Adam şi Eva nu sunt „părţi de Om”, ci 
ÎNTREGURI ale UNICULUI Chip de Om. 

De aici, la antici, Iubirea Ideală ca „Iubire distanţată”, ca 
Dante ce o Iubeşte pe Beatrice, care este undeva Sus, unde el nu 
poate ajunge, dar spre care tinde. 

3) Şi mai este şi al Treilea Chip de Adam, ca 

Adam-HRISTIC, de UNIREA Creaţiei cu DUMNEZEU.  
Şi nu se poate trece cu vederea şi „antichipul” de Adam ca 

„antiadam”, Adam cel păcătos, cu prototipul în Cain şi Iuda.  
 
12. Cele Trei Chipuri de Eva 

S-a văzut anterior cum Eva este Om-Femeie, ca ÎNTREG de 

Om, nu ca „parte” de Om. Şi pe Eva o Creează tot direct 
DUMNEZEU cu MÂINILE Sale, luând „Coasta-Chipul de 
Om-Fiu” a lui Adam în locul „ţărânii” şi la fel „SUFLĂ” 
DUHUL de Viaţă. Eva astfel este Om-MAMĂ. 

Dacă suntem atenţi la relatările biblice, DUMNEZEU 
creează întotdeauna în „Chipuri de Deschidere Perechi”, care nu 
înseamnă părţi de întreg, ci „ÎNTREGURI de ÎNTREG”.  

„La început Creează Cerul şi Pământul... Apa şi Uscatul... 

Bărbat şi Femeie... Noapte şi Zi”... etc. (Facere 1).  
Acestea sunt tocmai LOGICA TRINITARĂ DIVINĂ, pe 

care o are DUMNEZEU ca Însuşi CHIP al Său. 
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DUMNEZEIREA în Sine, după Revelaţia Creştină, este 
TREIME de ÎNTREGURI şi astfel Creaţia este după CHIPUL şi 
ASEMĂNAREA Sa. Şi LOGICA DIVINĂ este: SUPRA-
ÎNTREGUL, EGALUL şi ÎNTREGUL. Toate sunt în această 

LOGICĂ. SUPRAÎNTREGUL este UNICUL, EGALUL şi 

ÎNTREGUL sunt Deschiderile Proprii. De menţionat este 
faptul că ORIGINEA este totodată SUPRAÎNTREGUL. Aşa, 
DUMNEZEU TATĂL este ORIGINEA DUMNEZEIRII şi 

SFÂNTUL DUH este EGALUL şi FIUL este ÎNTREGUL, 
TREIMEA UNICULUI SUPRAÎNTREG. 

CHIPUL Lui DUMNEZEU este CHIPUL TREIMIC în 

primul rând, al doilea este CHIPUL CENTRULUI de 

PERSONALITATE-INDIVIDUALITATE al Fiecăruia şi în 

al treilea rând, COMUNICAREA neamestecată şi INDES-

TRUCTIBILĂ dintre acestea. 
Natura Creată are acest Chip Treimic în Sine, fiecare 

Făptură a Naturii fiind în „Perechi Treimice”. Vegetalele sunt 

Plantă, Flori, Roade; Animalele sunt masculin, feminin, pui. Şi 
Ştiinţa descoperă această „pereche treimică” în fizică şi chimie. 

Căderea din Rai ucide CHIPUL TREIMIC şi- l face „dualitatea 
contrară”. 

Şi Omul este astfel „Adam, Eva, Fiu”. Omul UNIC este în 

această Treime de Egaluri.  
Eva, ca şi Adam, are Trei Iconări-Transpuneri: 

1. Eva ca Om-Femeie, Prototipul de Femeie-Om. 
2. Eva care Naşte pe Fiul COMUN de Om, ca MAMA-Om. 
3. Eva-HRISTICĂ, ca FECIOARA MAICA DOMNULUI, 

care va ÎNTRUPA-NAŞTE chiar pe FIUL DUMNEZEIESC, ca 
UNIREA Creaţiei cu DUMNEZEU, Destinaţia SACRĂ a Vieţii 

Omului. 
Şi nu se poate uita anti-Eva, „femeia-demon”, Lilita din 

tradiţia iudaică, sau Elena lui Homer, Cleopatra Romanilor etc. 

Aici psihanaliza lui Freud îşi are şi ea aportul ei. Patologicul 
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Psihismului Feminin este datorită păcatului, care adaugă tocmai 
aceste memorii de „feminin ucigător”. 

Se zice că după căderea lui Adam şi a Evei şi izgonirea lor 

din Rai, Adam visa adesea pe o Evă-demon care-şi „mânca” 
Copiii şi îi exacerba apoi sexul până la vampirism.  

De asemenea, Eva visa adesea pe un „Adam-ucigaş”, care- i 
„mânca” Fiul din braţe şi apoi cu o beţie demonică îi exacerba 
sexul feminin până la acelaşi vampirism, de „devorare volup-

tuoasă” a Corpului.  
Cain, primul Fiu al lui Adam, este anti-chipul adamic, care 

în Revelaţia Creştină se repetă ca Iuda-ucigaşul de DUMNEZEU. 
Se zice că Adam mai avea un coşmar, pe lângă cel a l 

Evei-demon, coşmarul „uciderii de DUMNEZEU”. Visează 

adesea cum DUMNEZEU Se Arată în Grădina Raiului şi el, 
Adam, cum Îl vede, se ascunde. DUMNEZEU îl strigă: „Adame, 

unde eşti?... „Şi el, Adam, nu vrea să răspundă. DUMNEZEU 
ajunge în sfârşit lângă el, cel ascuns după un tufiş, şi acum 
săvârşeşte un act care-l îngrozeşte, îi dă în Cap cu o bâtă Lui 

DUMNEZEU... DUMNEZEU se uită lung la Adam cu nişte 
OCHI care- l străpung până în oase şi mai mult în adâncul 

Fiinţei... Un plânset disperat izbucneşte din sine şi o nebunie 
totodată... Şi începe să fugă... să fugă ca un nebun, dar OCHII lui 
DUMNEZEU nu dispar, ceea ce- l exasperează... Cum e posibil 

aceasta, să devină el un „ucigaş”?... Şi fuge... fuge să o găsească 
pe Eva, care stă cu un Copil în braţe... şi în Ochii Copilului vede 

ACEIAŞI OCHI ai Lui DUMNEZEU şi furios ucide şi Copilul 
într-o luptă cu Eva... Oribil!... Eva şi ea îngrozită îi stă în faţă... 
Adam vrea s-o omoare şi pe ea, dar „braţele” Evei îl 

„îmbrăţişează” şi începe o „orgie a unui desfrâu demonic”...  
Şi Adam se deşteaptă răvăşit la maxim, ca după o beţie 

nebună... Zile întregi stă trist şi- i vine să „urle”... Singura 
mângâiere o mai are cu Fiul său, Abel, care fiind de câţiva 
anişori doar, îi vine în Braţe şi- i zice: „Tăticule, spune-mi şi mie, 
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de ce azi noapte DUMNEZEU mi s-a arătat în Vis zicându-mi: 
„Tu, Abel, să speli sângele vărsat de Tăticul tău, Adam... Ce 
înseamnă aceasta, tăticule, eu nu înţeleg?...” Şi lui Adam încep 
să-i curgă lacrimi amare din Ochi şi îl strânge la Piept pe Abel, 
care-i mai potoleşte „iadul din sine”. „DOAMNE, va fi posibil 
ca un Fiu al meu să spele «sângele» uciderii de DUMNEZEU?... 
DOAMNE, dacă nu ar fi această Speranţă, m-aş omorî...”. 

Se spune, tradiţional, că şi Eva mai avea şi ea un coşmar. 
Visează adesea cum stă lângă „pomul cu şarpele-demon” care o 
momeşte cu „mărul blestemat”... Este de data acesta singură, 
fără Adam... Intră într-un fel de cochetărie cu şarpele-demon, 
care îi vine în braţe şi începe să o strângă de Sân... şi parcă îi 
varsă până în Inimă o „licoare de venin plăcut şi îmbătător”... 
Dar deodată observă că „şarpele-demon” îi „suge” tocmai Copiii 
care parcă sunt adormiţi în trupul ei...Vrea să- l smulgă de la 
Piept, îl trage afară, dar i se rupe „capul” care rămâne înfipt în 
Piept... Încearcă să- l smulgă şi pe acesta, dar nu poate... O frică 
nebună o apucă... Cum o s-o vadă Adam cu însuşi „capul 
şarpelui” înfipt în Sân?... nu se poate... înseamnă adulter... Ce să 
facă?... Adam se arată şi o strigă: „Eva, unde eşti?...” Şi Eva se 
ascunde după un tufiş... Adam o găseşte... „Adameee, vino 
repede, că un şarpe m-a muşcat de piept şi i-a rămas capul 
înfipt... au, ce mă doare!...” Şi Adam sare s-o ajute... dar în 
zadar... Şi de atunci Eva îşi „ascunde” mereu pieptul de Ochii lui 
Adam. Şi de fiecare dată când Naşte câte un Copil, cât timp îl 
Alăptează, dispare „capul şarpelui” şi apoi iarăşi revine... Odată 
o Fiică de cîţiva anişori îi vede „capul de şarpe” şi speriată îi 
zice: „Mămică, e un «cap de şarpe» în Pieptul tău... mi-e frică să 
mă mai iei în braţe, să nu mă muşte şi pe mine «şarpele»”... „De 
ce nu- l scoţi?...” „Nu pot”, îi zice Eva. „Roagă-te tu deseară Lui 
DOAMNE DOAMNE să mi- l scoată.” A doua Zi, Fetiţa îi zice 
Evei: „M-am Rugat şi mi-a răspuns: „Se va Naşte o Surioară 
de-a ta care o să poată scoate «capul şarpelui»”. Va veni şi 
aceasta curând”. 
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Şi se zice că toate Fiicele care se Nasc din Eva au „semnul 
capului şarpelui” pe Piept, mai pronunţat sau mai puţin vizibil.  

Aceste transpuneri parabolice sunt sugestive pentru desci-

frarea unei Psihanalize Creştine.  

Psihanaliză 2 

* 
Mirela este trecută de doisprezece ani şi creşte zilnic văzând 

cu ochii. Mama sa este grijulie, exigentă şi religioasă. Ea, Mirela, 

pare s-o moştenească pe Străbunica sa, al cărui Tablou stă în 
Dormitor. Priveşte adesea Tabloul şi de la o vreme începe să- i 

sară în ochi un „zâmbet” care- i produce repulsie...  
– Mamă, spune Mirela, observi ce zâmbet răutăcios avea 

Străbunica? 

– Ai grijă, că tu îi cam moşteneşti caracterul... Se zice că era 
cam uşuratică... S-a căsătorit repede, a ţinut mai mulţi bărbaţi şi 

a avut un singur Copil, pe Bunica ta care, debilă şi bolnăvi-
cioasă, a murit de tânără, după ce m-a născut pe mine... În 
schimb era foarte religioasă, în contrast cu Străbunica ce era ca o 

„păgână”, murind şi neîmpărtăşită.  
– Mamă, eu nu vreau să fiu ca Străbunica. Ce să fac?...  

– În primul rând, tu să conştientizezi clar ce înseamnă 
Chipul tău Feminin, ce rost are. Eu ca Mamă trebuie să te educ 
bine, să nu mă învinuieşti că nu te-am învăţat. Ţi-am spus mereu 

că ICOANA MAICII DOMNULUI este CARTEA în care să 
citeşti şi din care să înveţi ce-ţi trebuie. 

Ţi-am spus adesea ce diferenţă este între Chipul de Bărbat ş i 
cel de Femeie. Ai citit din Biblie la Facere, cum DUMNEZEU a 
Creat pe Om în dublă deschidere, ca Bărbat şi Femeie (Facere l, 

26-28). Mulţi susţin că Omul Primordial era „androgin, bărbat şi 
femeie deodată”, din care prin diferenţiere apare Chipul de 

Bărbat şi Femeie. Atenţie la Revelaţia Creştină. Adam nu este 
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„androgin-ambigen”, ci este Chipul de Om Total în Sine, care 
are Taina Fiului Adamic, Coasta sa şi aceasta este „luată” de 
DUMNEZEU ca Plămadă-ţărână să Creeze şi pe Omul-Eva. 

Adam este Chip de Bărbat Total, ce înseamnă Tată şi Fiu în 
UNIRE. Deci Omul Adam este „Tată şi Fiu-coasta”, nu bărbat şi 

femeie. Şi apoi Chipul Fiului-coasta se face Trupul Evei, ca 
ÎNTRUPAREA Fiului. Aşa, Taina Chipului de Femeie este 
Taina Naşterii Fiului. Adam-Bărbatul are Chipul Fiului în 

„interior”, iar Eva-Femeia are Chipul Fiului în exterior, de unde 
Asemănarea Femeii cu Chipul de Copil, mai ales vocea şi 

gingăşia. 
În tot Chipul Femeii se vede Chipul Copilului care iese în 

afară. Feminin înseamnă „Chip de Naşterea Copilului”. De aceea 

Femininul are un NUME SACRU, de MAMĂ. Aici Freud spune  
bine, în psihanaliza sa, că „sexul” este „uciderea Tatălui şi 

incestul cu Mama”, adică acel complex al lui Oedip. Dar, în sens 
Creştin, „sexul” nu este produsul acestui „mecanism oribil”, ci 
are Originea în SACRALITATEA cea dincolo de sex, SACRA-

LITATEA Naşterii Fiului care nu-şi omoară Fiul şi nici nu face 
incest cu Mama. Păcatul căderii din Rai face patologia lui Oedip.  

– Medicina spune că masculinul are cromozomii XY ş i 
femininul are cromozomii XX, ca o „bisexualitate”, ce este şi în 
Bărbat, şi în Femeie. 

– Este greşită interpretarea. Masculinul are într-adevăr cele 
două „gene” XY, dar ca Fiu-Tată şi Femininul are cele două 

„gene” XX, ca Fiu-Mamă. COMUNUL este Fiul, X, iar Mascu-
linul este Y şi Femininul este X. Nu este vorba de bisexualitate, 
ci de o „sexualitate net proprie”, fiecare datorită ARHECHIPU-

LUI de Bărbat şi Femeie, care sunt „dincolo şi înaintea sexului”, 
ca Originea apoi a sexului. Sexul Bărbatului este un sex net 

specific şi al Femeii de asemenea net propriu, specificuri care nu 
se pot „inversa niciodată”. „Inversiunile patologice” despre care 
vorbesc Freud şi psihanaliştii sunt „anormalităţi total împotriva 
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Naturii”. Homosexualitatea şi lesbianismul sunt „demonismul 
sexului”, deci ca „anti-sex”. Bărbatul care îşi „schimbă sexul” în 
cel feminin este „caricaturizarea maximă” a Naturii sexului 

masculin şi la femeie de asemenea. Este un „sex prin uciderea 
sexului”, deci o desfiinţare a sexului într-un „sex care în fond nu 

există” decât ca totală aberaţie şi patologie. Schimbarea sexului 
este „imposibilă” ca realitate în sine, sexul fiind INDESTRUC-
TIBIL, ca şi INDIVIDUALITATEA de Bărbat şi Femeie. O 

eventuală mutilare organică a sexului nu produce o „trecere în 
celălalt sex”, ci o oprire de manifestare proprie de sex. Pa-

tologiile inversiunilor sex sunt, din punct de vedere Creştin, „de-
monismul sexului”, ca „uciderea naturii sex” şi producerea unei 
„anti-naturi sex”, ca un „sex fără sex, un para-sex”. 

– Înseamnă că Frumuseţea Femininului este Taina Naşterii 
Copilului, nu este o Frumuseţe a unui „sex în sine”.  

– Da. Atracţia Femininului este Naşterea, fenomen ce se 
păstrează la Făpturile Naturii, care doar atunci când trebuie să 
Nască au legătura sex, în restul timpului par complet 

„a-sexuate”, fără desfiinţarea Individualităţii sex.  
– Poeţii vorbesc despre un Feminin în sine, fără să fie la 

mijloc Naşterea. Nici un poet nu cântă Iubitei Naşterea 
Copilului, ci cântă un „feminin tainic” pe care-l caută Bărbatul 
cu o „beţie transcendentală”. 

– Aici fii atentă, Fata mea. Să nu cazi în această „falsă 
divinizare”, de „feminin demonic”, de feminin „gol de naştere”. 

Este patologicul păcatului, al căderii din Rai, al complexului 
Oedip, al „pari-cidului şi fili-cidului”. 

ICOANA MAICII DOMNULUI cu Pruncul DUMNE-

ZEIESC în Braţe este ICOANA Adevăratului Chip Feminin. Ea 
este în totalitate NAŞTEREA FIULUI DUMNEZEIESC, de 

aceea este MAMA absolută. Ea este Femeia în Sine cea dincolo 
de sex, care posedă însă sexul pe care îl face total NAŞTERE de 
FIU. NAŞTEREA de FIU este aşa de PREGNANTĂ, încât 
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acoperă sexul, ca o VEŞMÂNTARE SACRĂ. Ea este Femeia 
PURĂ şi totodată MAMA PURĂ. Doar o astfel de Femeie este 
vrednică de NAŞTEREA FIULUI DUMNEZEIESC. Chipul ei 

SEAMĂNĂ leit cu CHIPUL FIULUI, parcă ar fi ACELAŞI 
CHIP, dar în Transpuneri distincte. Este TAINA Femininului cu 

Adevărat TRANSCENDENTAL, cel care este „dincolo de sex”.  
Poeţii caută acest Feminin Transcendental, dar fiind în „go l 

de Naştere”, nu-l pot găsi şi atunci fac un fel de „divinizare a 

femininului”, ce este falsă şi chiar „anti- feminină”, de unde 
„demonismul femininului transcendental”.  

Femininul MAICII DOMNULUI nu se DIVINIZEAZĂ ca 
la Poeţi, ci se TRANSFIGUREAZĂ în CHIPUL FIULUI 
NĂSCUT. DIVINUL Femininului este  tocmai DIVINUL 

FIULUI NĂSCUT. Femininul nu poate fi DIVIN niciodată ca 
Feminin în sine, decât prin FIUL DIVIN. A face Femininul un 

DIVIN pur Feminin este cea mai mare eroare, până la 
„transcendentalul demonic”, care este tocmai luciferismul în 
esenţă. Un „transcendental de autodivinizare” este însuşi „răul în 

sine”, care nu poate exista decât ca „negaţie” a TRANSCEN-
DENTALULUI DUMNEZEIESC propriu-zis DIVIN. 

A ridica Femininul la un „transcendental feminin în sine”, 
fără TRANSCENDENTALUL NAŞTERII FIULUI, înseamnă a 
face un „transcendental sex”, ce este ultima patologie a 

păcatului. 
De aici cele două patologii consemnate şi de Freud, ca 

„autodivinizarea sexului”, ce înseamnă perversiunea homosexua-
lităţii, lesbianismul şi masturbaţia; şi „divinizarea femininului”, 
ce înseamnă „erotismul ridicat până la  transcendenţă”. Poeţii cad 

în acest „erotism de falsă divinitate feminină”.  
O Poezie reală a Femininului este Poezia MAMEI, cu 

adevărat o Poezie a Femininului SACRU. 
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** 
– Dar cum se împacă Fecioria Femininului cu Naşterea? 

Esenţa Iubirii Feminine este Naşterea şi esenţa Iubirii Bărbatului  

ce este? 
– Şi Iubirea Bărbatului este tot Naşterea Fiului, dar în 

specific propriu. Teologic se spune că Iubirea Bărbatului este 

Preoţie şi Iubirea Feminină este  Biserică. Deosebeşte aceste 
Chipuri şi vei înţelege.  

Preoţia şi Biserica sunt Egale, dar cu specific propriu; 
acestea nu se pot substitui sau înlocui reciproc, trebuind să fie în 

COMUNIUNE şi fără amestecare.  
Preoţia este cea care „COBOARĂ” pe DUMNEZEU, iar 

Biserica este cea care „PRIMEŞTE” pe DUMNEZEU Cel 

Coborât de Preoţie. Deci nu se poate una fără alta. 
Şi ca Transpunere la Chipul Iubirii Omeneşti, Iubirea 

Bărbatului este cea care „Scoate Iubirea în afară” şi cea Femi-
nină este Iubirea „care Primeşte Iubirea şi totodată o Întrupează”. 
Sesizează acest fapt. Iubirea Feminină are, să zicem aşa, ceva „în 

plus”, are şi „Întruparea”. Iubirea Bărbatului Naşte Iubire, pe 
care nu are voie să o „ţină în Sine”, ci neapărat trebuie să o 

„Dăruiască”. O Iubire „oprită în sine” este patologicul Iubirii 
Bărbăteşti. Bărbatul ca Chip de Preoţie trebuie să fie permanentă 
DĂRUIRE în afară. Paradoxal, Bărbatul ca Chip direct al Lui 

DUMNEZEU trebuie să „scoată în afară DIVINITATEA”, nu să 
o „Interiorizeze”, cum greşit consideră filosofia antică. Misticul 

Bărbătesc nu este de a se face „Locaş DIVINULUI”, ci de a se 
face „CONSTRUCTORUL” Lăcaşului DIVINULUI. De aici 
Teologia Preoţiei care este Originea apoi a Bisericii. Dacă este 

Preoţie, poate fi şi Biserică, dar de este doar Biserică-Locaş, nu 
poate fi Preoţie, care „vine de dincolo” de Biserică. Preoţia este 

„Cerul de Sus” şi Biserica este „Pământul de Jos” şi Raiul este 
„ÎNTÂLNIREA-UNIREA” lor. La fel, Iubirea Bărbatului este 
„de Cer” care Coboară şi Iubirea Femininului este „de Pământ” 
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care totodată se face „Locaş de RAI”. De aici RAIUL este 
Femininul. De aici Femininul este acela care configurează 
FRUMUSEŢEA Cerului şi Frumuseţea Pământului în Împletire. 

Misticul Feminin nu este „femininul singular în sine”, ci tocmai 
Chipul de Rai al Femininului, ca FRUMUSEŢEA de RAI, adică 

„cea de Cer şi de Pământ în Împletire”.  Aşa, Femininul este 

FRUMUSEŢEA Iubirii Omeneşti. Aceasta de fapt o cântă 
Poeţii. 

De aici Biserica este „Preînchipuirea RAIULUI DIVIN”.  
Bărbatul trebuie să vadă în Feminin nu „Femininul 

singular”, ci FRUMUSEŢEA RAIULUI, care este UNIREA 

Bărbătescului şi a Femininului. De aceea Bărbatul se 

„Oglindeşte în Feminin”, căci în Feminin se RECON-

ŞTIENTIZEAZĂ pe Sine. 

Psihanaliza lui Freud este o psihanaliză lipsită de „Misticul 

Transcendental”, ce este de fapt Originea sexului, lăsând sexul 
ca unică origine. 

Sexul nu „produce” Transcendentalul Iubirii (cum consideră 

mulţi), ci Rememorează în afară tocmai Transcendentalul Iubirii, 
care este „dincolo şi înaintea” sexului.  

Acest TRANSCENDENTAL PUR al Iubirii este FECIO-

RIA. FECIORIA este RAIUL VIRGIN, care are în Sine toate 
DESCHIDERILE Vieţii de RAI.  

De aici FECIOARA mai are un NUME Mistic, de 
MIREASĂ, precum FECIORUL pe cel de MIRE. Strict mistic, 

MIREASA, dacă nu este FECIOARĂ, nu mai poate fi 
MIREASĂ, precum şi MIRELE dacă nu este FECIOR.  

MIREASA-FECIOARA absolută poate fi apoi MAMA 

absolută a FIULUI-FECIORULUI absolut. Această condiţie o 
îndeplineşte MAICA DOMNULUI. 

Obişnuit, MIREASA, ca Femininul Pur, se face Soţia 
MIRELUI-Bărbătescul Pur, ca să se Nască Fiul sau Fiica, un 
NOU MIRE sau MIREASĂ. 
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Taina Căsătoriei aici este. Familia este RAIUL Personal ş i 
Individual. Păcat că la mulţi acest RAI se pierde. Pomul Vieţii al 
Raiului Familiei este Naşterea Copiilor, iar „pomul oprit” este 

„sexul în gol de naştere”.  
– Aici este o controversă, referitor la zisa „asceză”, ma i ales 

cea Monahală, care pare să excludă şi una, şi alta.  
– Monahismul este prea puţin înţeles. Răspunsul la această 

Taină mi l-a dat un Duhovnic Pustnic. Este o deosebire între 

RAI şi ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR... RAIUL este Cer şi 

Pământesc... în Împletire, pe  când ÎMPĂRĂŢIA CERURI-

LOR este ca SUPRARAI, dincolo şi de RAI, care depăşeşte 

RAIUL. Şi Teologii prea puţin vorbesc de această TAINĂ, unii 
confundându-le. Monahismul îşi are Originea în Supraaspiraţia 

care trece şi de RAI. 
Creaţia are după Revelaţia Creştină TREI NAŞTERI: 

1. Naşterea din CUVÂNTUL CREATOR DIVIN. „Toate 
prin CUVÂNT s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). Teologic este 
Hexameronul Facerii Lumii.  

2. Naşterea ca Multiplicare-Creştere, în cadrul Naturii 

Fiinţiale Create, ca RAI. Acest RAI este Iubirea de Creaţie în 

COMUNIUNE de Sine, în acea Armonie de „Perfecţiune de 
Creaţie”, ca ASEMĂNARE cu CHIPUL Lui DUMNEZEU. 
RAIUL este Perfecţiunea de Creaţie, ca Asemănare cu ASEMĂ-

NAREA SUPRAPERFECŢIUNII Lui DUMNEZEU. RAIUL 
este Viaţa Proprie de Creaţie, care este pe MODELUL DIVIN. 

De aceea în RAI nu este încă UNIREA cu DUMNEZEU, ci 

Condiţia de ÎNTÂLNIRE cu DUMNEZEU, ca abia după 

aceea să se facă UNIREA care este şi dincolo de RAI. De 

aceea în Rai adesea VENEA DUMNEZEU să se ARATE lui 
Adam şi să- i VORBEASCĂ. 

De aceea în Condiţia de RAI trebuie să se NASCĂ FIUL 
DUMNEZEIESC HRISTOS, ca să RIDICE RAIUL la UNIREA 
cu DUMNEZEU, adică la ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR.  
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De aceea Creştinismul este o dată Refacerea Chipului de 
RAI şi, mai mult, tocmai TAINA „ÎMPĂRĂŢIEI CERU-
RILOR”. De aceea „VESTEA HRISTICĂ este EVANGHELIA 

ÎMPĂRĂŢIEI CERURILOR, nu a RAIULUI...” (Marcu l, 15). 
ÎNVIEREA HRISTICĂ este Refacerea RAIULUI şi 

ÎNĂLŢAREA la Cer este şi dincolo de RAI, ca ÎMPĂRĂŢIA 

CERURILOR. SFÂNTA EUHARISTIE, TRUPUL şi 

SÂNGELE LITURGIC HRISTIC este tocmai TRUPUL de 

ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR, care depăşeşte „Pomul Vieţii” 

de RAI. 

Iată la ce aspiră Monahismul, la o Ridicare directă la 
ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR unde, după cuvântul Apostolului 
Pavel, se depăşesc toate Chipurile, ca „Bărbat şi Femeie”, fără să 

se desfiinţeze ca natură, ci TRANSFIGURÂNDU-SE în 
SUPRACHIPUL UNIC de UNIRE cu DIVINITATEA. 

De aici: 
3. Al Treilea Chip de Naştere, ca NAŞTEREA DIVI-

NULUI din Chipul Creat. 

Şi acest CHIP de NAŞTERE al DIVINULUI din Chipul 
Creat este Monahismul. Şi ICOANA Monahismului este 

ICOANA MAICII DOMNULUI care face faptic şi real tocmai 
aceasta, care ca FECIOARA Cea ALEASĂ, Chip de RAI, 
depăşeşte şi RAIUL, adică sare peste „Căsătorie” şi NAŞTE 

direct DIVINUL, pe FIUL Lui DUMNEZEU. 
Aşa, Femininul prin MAICA DOMNULUI se RIDICĂ ş i 

dincolo de FRUMUSEŢEA de RAI, ia SUPRA-FRUMUSEŢEA 
de DIVINITATE a ÎMPĂRĂŢIEI CERURILOR şi, prin OMUL-
HRISTOS, Bărbătescul se RIDICĂ de asemenea la DIVI-

NITATE. 
De aceea MAICA DOMNULUI este PURUREA FE-

CIOARA, că ea nu mai trece nici prin RAI, ci depăşeşte RAIUL 
fiind Înălţată direct la ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR. La fel 
OMUL HRISTOS, după ÎNVIERE, nu rămâne OMUL 
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Pământesc de RAI Restabilit, ci se ÎNALŢĂ la CER, ca SUPRA-
OMUL ÎNDUMNEZEIT. 

Monahismul este Supra-ascetismul, peste ascetismul de RAI, 

ca MÂNCARE din Pomul Vieţii şi totodată ca „oprire” de la 
„pomul păcatului”. Monahismul este „SUPRAMÂNCAREA”, 

ca ÎMPĂRTĂŞIREA EUHARISTICĂ, MÂNCAREA ÎMPĂ-
RĂŢIEI CERURILOR, cea dincolo de RAI.  

– Acum înţeleg ce înseamnă Viaţa Feminină ca RAI, ca ÎM-

PĂRĂŢIA CERURILOR şi ca „păcat”.  
– Deci, ştii ce înseamnă fiecare şi acum să te văd ce faci. Nu 

este uşor să lupţi cu „ispita şarpelui din pomul oprit”, dar este 
Ideal să fii Chip de RAI şi SUPRAIDEAL să aspiri la CHIPUL 
de ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR. Este Libertatea ta, Răspunsul 

tău propriu, ce nu ţi- l sileşte nimeni. Ai grijă însă, că nu este de 
glumit. 

– MAICA DOMNULUI, ICOANA TA este UŞA ÎM-

PĂRĂŢIEI CERURILOR. 

Ajută-mă să nu cad în „ispita şarpelui”, să trec eventual prin 

Căsătoria RAIULUI şi doar dacă pot, în mod excepţional, să 
„sar” direct spre ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR.  

– Sunt mulţi care aspiră la Monahism. Să înţeleagă bine ce 
este Supraidealul de Monahism. Nu toţi pot face „saltul” şi 
dincolo de RAI. Să nu se forţeze.  

Sunt mulţi care nu se pot Căsători, din diferite motive... 
Aceştia ar trebui să aibă Conştiinţa acestui SUPREM Ideal.  

Este o asceză şi o Castitate de RAI, ca asceza „ispitei 

şarpelui, prin ne-mâncarea din pomul oprit” şi Castitatea 

Căsătoriei ca Naştere de Copii. Este şi Asceza şi Castitatea 

SUPRARAIULUI, pe care le au doar Sfinţii şi cei care aspiră 

direct la Sfinţenie, prin RIDICAREA şi dincolo de RAI. Toţi 

însă avem „Legea şi Porunca” să ne facem Sfinţi. „Fiţi Sfinţi 
precum TATĂL Vostru Cel din CERURI SFÂNT ESTE”, zice 
Însuşi DOMNUL HRISTOS. Păcatul ne-a distrus RAIUL. 
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HRISTOS ne-a REDĂRUIT RAIUL prin CRUCEA IERTĂRII 
şi ÎNVIEREA Sa; totodată ne-a DĂRUIT EUHARISTIA-
TRUPUL şi SÂNGELE Său care ne URCĂ şi dincolo de Rai, la 

ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR, unde EL Însuşi este „de-a 
DREAPTA TATĂLUI”, unde sunt şi Îngerii. De aceea Îngerii 

nu se Căsătoresc, pentru că ei sunt deja în ÎMPĂRĂŢIA 
CERURILOR, dincolo de Rai. Ei au fost Creaţi dintr-o dată Toţi, 
nemaiavând nevoie de „creştere şi înmulţire”. Făpturile Naturii 

şi Omul au nevoie de Căsătoria RAIULUI, ca totodată să „facă 
Împărăţia Pământului” care este RAIUL.  

În RAI este Taina Coborârii DIVINULUI spre Creaţie, 

NAŞTEREA DIVINULUI în Creaţie, ca Naşterile de Creaţie, 

ca Multiplicarea Creaţiei, Împărăţia Lumii Create. Ca ÎM -

PĂRĂŢIA CERURILOR este Naşterea Creaţiei în DUMNE-

ZEU, ca NAŞTEREA DIVINULUI din Naşterile de Creaţie. 

Sesizează distincţia între acestea.  
Se spune, mistic, că toţi Bărbaţii au în Sine toate Naşterile 

Lumii şi Femeile au în Sine pe toţi Fiii şi Fiicele Omului. 

Căsătoria nu face altceva decât să „înfăptuiască” aceste Potenţe 
„preexistente”. Pilda cu Talanţii este şi în această direcţie. 

Fiecare are un „NUMĂR de Naşteri”, după Capacităţile Prevă-
zute de DUMNEZEU. Ce nu poţi tu, vor face „Urmaşii tăi”. De 
aici SACRALITATEA Familiei doar prin Copii-Urmaşi, altfel 

nu îndeplineşti propriul Fond al Vieţii. Sfinţii care fac SALTUL 
peste RAI-Naşteri trebuie să fie totuşi Părinţi şi Mame în „altă 

manieră”, să- i Nască totuşi, pe PLANUL ÎMPĂRĂŢIEI 
CERURILOR. Aici este o TAINĂ Negrăită. Se vorbeşte uneori 
de acest „fel de Naştere directă”, prin aşa-numita „Căsătorie 

Mistică” sau, cum se mai zice, „Naşterea în Duh şi Spirit”.  
Cert este că Naşterea este tot Fondul Fiinţei Create. 

Naşterea este Originea Chipului de Bărbat şi Femeie, Naşterea 
este Chipul RAIULUI, NAŞTEREA este SUPRACHIPUL 

ÎMPĂRĂŢIEI CERURILOR, NAŞTEREA este UNIREA cu 
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DIVINITATEA. Aici este toată TAINA. Însăşi DUMNE-

ZEIREA TREIMICĂ este NAŞTEREA FIULUI în FIINŢĂ 

Însăşi. Orice Bărbat se Numeşte Tată şi orice Femeie se 

Numeşte Mamă şi Sfântul se Numeşte AVVA-Părinte de Duh, 
iar Sfânta se Numeşte Maică-Mamă de Duh. 

În această SACRALITATE este Psihanaliza Creştină. Fiica 
mea, acum ştii ce trebuie să faci.  

– Anti-sacralitatea păcatului mă va împiedica, dar sper în 

Ajutorul MAICII DOMNULUI, Cea care a putut să calce „capul 
şarpelui”. 
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INTRODUCERE 

Modelul unei Psihologii ca  
„Fiinţă şi energiile sale” 

Vă redăm pe scurt o încercare de Psihologie Creştină, ca o 
introducere pentru lucrarea noastră anterioară „În căutarea unei 

Psihanalize Creştine”. 
Menţionăm că noi nu facem Psihologie strict Teologică, ci 

căutăm chiar o „Ştiinţă” Psihologică, dar care să aibă la bază 
Teologicul Creştin.  

Este păcat că mulţi fac paradă de „ştiinţă”, dar adoptă tot 

felul de „teorii”.  
Noi vom vorbi de o Psihologie după modelul Teologic 

Creştin al Sfântului Grigorie Palama1, ca FIINŢĂ şi Energiile 

Sale HARICE, de unde o „Psihologie de fond Fiinţial", nu de 
simple fenomene Psihice. 

Sfântul Grigore Palama a evidenţiat ca Teologie Posibili-
tatea Transpunerii FIINŢEI în Energiile Sale. Pentru noi, cei de 

astăzi, când „energismul este în criză maximă”, este nevoie de o 
„Reântoarcere” la FIINŢA Însăşi. Desigur, FIINŢA DIVINĂ 
este „dincolo” de noi, dar referirea noastră este la „Fiinţa 

Creată", care ne poate fi accesibilă”. 
Modelul Psihologiei antice este „trihotomismul” confi-

guraţiei noastre ca: Spirit, Suflet şi trup (Nous, Psihi şi Soma)2. 

                                                                 
1
 Filocalia, vol. VII, trad. Pr. Dumitru Stăniloae.  

2
 De aici configuraţia filocalică, Nous -minte spirituală, Duh-suflet simţ itor, 

soma-trup. 
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Teologic Creştin, nu se admite „trihotomismul", ci „dihoto-
mia Suflet şi trup”, Sufletul fiind acela care are în sine „partea” 
Spirituală-Raţională şi „partea” vitală înclinată spre trup3. 

Noi ca Psihologie Creştină, vom „lărgi” Psihismul Teologic 
al Sfinţilor Părinţi, cu un „Psihologic în Sine de fond Fiinţial”. 

Filosofii antici nu consideră „Natura creată” categorie de 
Fiinţă, ci „reflectare de fiinţare” a FIINŢEI CREATOARE 
DIVINE. Şi unii dintre Teologi sunt de această părere. Noi 

optăm pe realitatea că şi Natura Creată are categorie de Fiinţă 
(dar creată), fiind după „CHIPUL şi ASEMĂNAREA” CREA-

TORULUI4.  
Şi FIINŢA DIVINĂ fiind, după Revelaţia Creştină, FIINŢĂ 

TREIMICĂ şi Energiile Sale HARICE, în analogie înseamnă că 

şi Fiinţa noastră este de asemenea Fiinţă Creată şi energiile 
sale trupeşti. 

Deci fiţi atenţi la acest specific, care dă tocmai particu-
laritatea Modelului nostru de Psihologie Creştină. Va fi o 
Psihologie cu un „Psihism de fond Fiinţial în sine”, care apoi 

se va transpune şi în „fenomenele psihice” ştiute.  
Acest „Model de Psihologie Creştină” se pare că răspunde 

cu mai multă „lărgime” problemelor grele ale Psihismului 
nostru, tot mai mult confruntat în sine şi în comunicabilitatea sa.  
  

                                                                 
3
 Vezi Pr. Dumitru Stăniloae, Mistica şi Ascetica. 

4
 Facere, 1, 26. Vezi şi relatarea categoriei de Fiinţă creată d in lucrarea 

noastră Mystagogia ICOANEI.  
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ÎN CĂUTAREA 

UNEI PSIHOLOGII CREŞTINE
 

* 

Creştinismul este Revelaţia PATERNITĂŢII absolute pe 

care o face FIUL DIVIN. 

De aici, caracteristica şi a unei Psihologii Creştine, ca 
Psihismul Paternităţii în sine, pe care-l face Eul Psihic, Filiaţia 

Paternităţii. 

FIINŢA în Viziunea Creştină este TRIFIINŢIALITATE5 de 

Sine, ca: 

 

Esenţă Entitate Supraeul Suprasubstanţă 

Natură Identitate Sinele  Formă 

Distincţie Persoană Eul  Substanţă 

 

Supraorigine Totalitatea Divinitate 
Origine  Unicitate Personalitate 

Originalul  Egalitatea Paternitate 

  

Astfel FIINŢA DIVINĂ este ca Chip de PERSOANĂ, 

PATERNITATEA, EUL DIVIN prin care începe totul. Şi de 

aici relatarea Sfinţilor Părinţi, că TATĂL DUMNEZEU este Cel 

care are în Sine FIINŢA-DUMNEZEIREA ca ARHE-PERSOANĂ, 

care Naşte TREIMEA IPOSTASURILOR FIINŢIALE. 

                                                                 
5

 Vezi reperele categoriei de Fiinţă în sine, ca esenţă, natură, distincţie. 

Lossky, Vederea Lui Dumnezeu şi Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit,  

ed. Anastasia, Bucureşti, 1993.  
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Aici este rezolvarea dilemei metafizicii filosofice, a 
UNULUI MULTIPLU în Sine şi Multiplului în „afară” de Sine. 
Filosofii nu pot concepe un „Multiplu în însuşi Unul”, că nu ar 
mai fi Unul, ci un Multiplu de „emanaţie de afară”. 6 Chiar şi 

unii Teologi consideră mai întâi o „Divinitate în Sine, Neantul 
Divin”, din care apoi „iese” TREIMEA. Această „ambiguitate” 
de Divin a dat şi dă în continuare ocazie la ereziile Trinitare, 
care sunt de neadmis de Creştinism7 . Revelaţia Creştină vine 

tocmai cu paradoxul unui „MULTIPLU în esenţa UNULUI”, 
care de fapt nu este Multiplu, ci „UNUL UNULUI”. Matematic 
nu se poate defini. Dar Limbajul dă câteva repere. Aşa acest 
„UNUL al UNULUI” este PATERNITATEA în Sine şi PATER-

NITATEA este Taina Naşterii. Deci UNUL UNULUI este 
„Capacitatea de Naştere”, PATERNITATEA. Esenţa DIVINĂ 
este „Esenţa de Naştere”, UNICITATEA absolută, PATERNI-
TATEA în Sine. Aşa DIVINITATEA în Sine a filosofilor este în 

Revelaţia Creştină Însăşi PATERNITATEA şi aceasta Însăşi 
PERSOANA SUPRATREIMICĂ a TATĂLUI DUMNEZEU. 
PERSOANA TATĂLUI este astfel şi DIVINITATEA PERSO-
NALĂ în Sine şi PERSOANĂ Proprie a TREIMII de IPOSTA-

SURI FIINŢIALE.  
Aşa PERSOANA nu mai este ca Origine în „funcţie-cauză 

de afară”, ci în „desfăşurare de Proprie Natură de Esenţă”.  
Iată marea TAINĂ Creştină, TAINA CHIPULUI TRIFIIN-

ŢIAL al cărui exponent este PERSOANA TATĂL.  

Psihologia vorbeşte de Persoană ca „stare” de Relaţie. Unii 
susţin că nu ar exista Persoana, decât în „legătură de relaţie” cu 
altă Persoană, de unde „devenirea” Persoanei în evoluţie de 
relaţie acumulativă.  

Creştinismul nu admite aşa ceva. PERSOANA este Însăş i 
FIINŢA în Distincţie de Sine, este însăşi Esenţa FIINŢIALĂ în 
                                                                 
6
 Treimea Platonică şi Budistă, de cauză, efect şi desfăşurarea acestora. 

7
 Vezi N. Berd iaev. 
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Auto-determinare de Sine. Aşa Esenţa este Identitate în PER-
SOANĂ şi totodată Distincţie. PERSOANA este Ontologică, în 
Origine de Sine, care apoi face şi „Relaţia”. PERSOANA are în 
Sine capacitatea de Relaţie şi doar datorită PERSOANEI es te 

posibilă Relaţia8. 
Dar PERSOANA este PERSOANĂ doar dacă are TRIFIIN-

ŢIALITATEA FIINŢEI. 
Fără această menţiune, se fac încă multe presupuner i 

ambigue şi greşite. Sfinţii Părinţi cu reţinere vorbesc despre 
TAINA FIINŢEI DIVINE, Cea mai presus de orice descriere. 
Au conceput însă Reperele unei „Distincţii” de FIINŢIALI-
TATE, care s-au văzut că sunt: Esenţa, Natura şi PERSOANA. 

Noi le Identificăm: 
– Esenţa ca CHIP de PATERNITATE în Sine; 
– Natura ca PERSONALITATEA PATERNITĂŢII; 
– PERSOANA ca Distincţia PATERNITĂŢII. 

Şi astfel TRIFIINŢIALITATEA în Sine: 
– SUPRAEUL, Conştiinţa Originii PATERNITĂŢII SUPRA-

PERSONALE; 
– SINELE, Memoria proprie a PERSONALITĂŢII SUPRA-

EULUI; 
– EUL PERSONAL, Limbajul PERSONALITĂŢII Proprii.  
În FIINŢA DIVINĂ: 
– PATERNITATEA este Esenţa; 
– PERSONALITATEA este Natura; 

– PERSOANA este IPOSTASUL.  
TATĂL DUMNEZEU este Pre-distincţia FIINŢEI DIVINE, 

ca PATERNITATE, PERSONALITATE şi totodată ca IPOSTAS 
de Distincţie TREIMICĂ. 

Şi din PATERNITATEA şi PERSONALITATEA PERSOANEI 
TATĂL se Naşte FIUL şi Purcede SFÂNTUL DUH, care au ca 
                                                                 
8

 Pe larg în lucrările noastre Mystagogia ICOANEI  şi În  căutarea unei 

Psihanalize Creştine. 
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IPOSTAS Propriu PERSONALITATEA TATĂLUI în CHIP 
Propriu de PERSOANĂ. 

De aici afirmaţia Sfinţilor Părinţi că în DUMNEZEIREA 

FIINŢIALĂ PERSOANA este Distincţie de Esenţă şi Natură, 
dar în Identitate cu acestea, adică au PERSONALITATEA 

UNICĂ a PATERNITĂŢII, care face TREIMEA de IPOSTA-
SURI o UNICĂ FIINŢĂ ca DEOFIINŢĂ. Noi menţionăm, şi ca 

DEOPERSONALITATE. 
Acestea să nu fie considerate „speculaţii”, ci Repere Reale 

ale Revelaţiei Creştine privitor la „Chipul de Asemănare” al 

nostru cu CHIPUL şi ASEMĂNAREA Lui DUMNEZEU 9 . 
Sfinţii Părinţi „îndrăznesc” să vorbească despre TAINA FIINŢEI 

DIVINE doar în „destinaţia” Relaţiei Lui DUMNEZEU cu Fiinţa 
noastră de Creaţie, care „Oglindeşte” CHIPUL DIVIN.  

Prin aceste date încercăm şi noi Reperele unei „Psihologii 
Creştine”. 

Noi, Creaţia, ne IDENTIFICĂM în ASEMĂNAREA DIVINĂ 
care Coboară în Creaţie. CHIPUL Lui DUMNEZEU rămâne în 

continuare „DINCOLO” de toate Chipurile şi totuşi „DINCOACE” 
spre toate Chipurile Creaţiei Sale. Sfinţii Părinţi fac o distincţie 

între CHIPUL DIVIN de „DINCOLO”, care nu se poate concepe 

de noi, Creaţia, faţă de CHIPUL DIVIN de „DINCOACE”, care 
Se Revelează în ASEMĂNARE de Chip cu noi, Creaţia, prin 

care putem totuşi „Concepe” o „ASEMĂNARE de DIVIN”, 
ICONICUL cum îi zicem noi. 

Majoritatea folosesc datele unei Psihologii zis ştiinţifice. No i 
încercăm şi o Psihologie Creştină directă, ca Identificare în 

CHIPUL DIVIN de Revelaţie. 
Aşa, din cele descrise mai sus, putem zice că Omul este Chip 

Personal de Creaţie, dar cu PECETEA PERSONALITĂŢII 

CHIPULUI DIVIN. 

                                                                 
9
 Facere 1, 26. 
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Freud şi Jung au încercat o relatare a Psihismului nostru 
printr-un fel de „etajări psihice”10. Noi încercăm o descriere a 
Psihismului cu Originea în CHIPUL DIVIN, faţă de care avem 
ASEMĂNAREA. 

Aşa, noi vedem Fiinţa Umană în primul rând ca Chip de 
Persoană, cu Psihismul de Persoană deja format, care nu mai 
are nevoie de „evoluţie de personalizare”. Personalizarea, în 
sensul nostru, este în altă destinaţie, de Suprapersonalizare, de 
Comunicare între Personalităţi Persona le. 

Atenţie la distincţiile acestea, pe care noi le considerăm baza 
Psihologiei Creştine.  

În primul rând să stabilim că Fiinţa Umană este Dihotomie 
Suflet şi Corp într-o Unitate de Întrepătrundere, ca Trup. 
Atenţie la „deosebirea” pe care o facem noi între Corp şi Trup. 
Şi noi suntem Chip de Fiinţă (dar creată) cu energiile sale 11 , 
adică Suflet şi Corp, dar în Unitate Psihologică de Trup. Aşa 
Psihicul nostru este „întrepătrundere de Suflet şi organe 
corporale”, ceea ce afirmă şi Psihologia ştiinţifică. Aici însă noi, 
ca Psihologie Creştină, distingem Psihismul în sine al Sufletului 
de psihismul din funcţiile organice, care apoi în Unire se fac 
Psihologicul nostru propriu zis. Aici mulţi se încurcă. Unii reduc 
Psihicul doar la Suflet, Corpul considerându-l un simplu instru-
ment al Sufletului. Alţii reduc Psihicul la o „sinteză-adunare” de 
memorii biologice, în auto-repetare. O altă parte împart Psihicul, 
jumătate ca Suflet şi jumătate ca funcţii organice.  

Noi, pe baza Relatării de mai sus, referitor la CHIPUL 
FIINŢIAL DIVIN, altfel configurăm Psihismul nostru.  

S-a văzut că CHIPUL FIINŢIAL este neapărat TRIFIINŢIA-
LITATE PERSONALĂ. Recitiţi cu atenţie cele de mai înainte, 
referitoare la Esenţa, Natura şi Distincţia din FIINŢA DIVINĂ. 
Şi noi facem o relatare tot în această ordine. Omul este Esenţă-

                                                                 
10

 Popescu Sibiu, Psihanaliza. 
11

 Sfântul Grigorie Palama. 
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Chip de Om ca general, este Natură-Faţă de Om ca particular şi 
este Persoană proprie ca Specific Individual-Asemănare de Om.  

Chipul de Om este Supraeul, este Teo-forma, după CHIPUL 
DIVIN. Omul este Fiinţă Creată, PURTĂTOR de CHIPUL 
DIVIN. Supraeul este Scânteia şi PECETEA DIVINĂ, care 

înseamnă CHIP de PERSONALITATE DIVINĂ. Este SUPRA-
CONŞTIINŢA din Fiinţa Umană. Chipul Omului este CHIPUL 

OCHIULUI Lui DUMNEZEU. Omul trebuie să vadă totul prin 
DIVINITATE. Chipul Omului se Creează din CHIPUL PERSO-
NALITĂŢII DIVINE. Aici este Originea Psihismului Omului, 

cu „rădăcini” în Însăşi DIVINITATE. 
Este foarte importantă pentru Psihologia noastră Creştină 

această consemnare a „fondului” Psihic, ca ASEMĂNARE cu 
DIVINITATEA. Păcatul aici lucrează. Aici se încurcă şi 
psihanaliştii. Noi ca fond Psihic avem doar Supraconştiinţă şi 

Conştiinţă, fără „golul” inconştientului în care se configurează 
apoi subconştientul. Psihanaliştii uită de Psihismul de Rai şi iau 

de bază Psihismul după căderea în păcat. Păcatul Adamic este 
tocmai „golul” de DIVINITATE din Psihismul nostru, care 
trebuie Reumplut cu DIVINITATEA. Botezul HRISTIC ne 

Reface CHIPUL de DIVINITATE, ne „şterge” păcatul Adamic  
şi ne Redă Potenţialul de DIVINITATE al Supraeului Uman. De 

aici aşa-zisul complex al lui Oedip, care îşi ucide Tatăl, ca 
mitizarea tocmai a Memoriei păcatului Adamic, care „ucide” 
CHIPUL PERSONALITĂŢII DIVINE din Chipul Omului. 

„Golul” de DIVINITATE este şi în atenţia Purificării din 
Mistica noastră Creştină. Păcatul nu poate fi „înlăturat” decât 

prin Recâştigarea Supraconştiinţei DIVINITĂŢII din Psihicul 
nostru. Adam cade din Chipul Omului, adică din CHIPUL 
DIVIN al Omului. Psihopatologia psihanaliştilor recunoaşte că  

„uciderea" Paternităţii este originea bolii psihice. DIVINI-
TATEA este pentru Om PATERNITATEA DIVINĂ. Omul este 

Fiul de Creaţie al TATĂLUI DUMNEZEU.  
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Încercăm concret găsirea „componentelor” Psihismului Uman, 
ca Chip ICONIC. 

Omul: 

– Dihotomie, Suflet şi Corp, în Unitate Trup; 
– Psihicul Uman este FORMĂ de CHIP DIVIN, dar fără 

NATURA DIVINĂ, ci cu Natură Creată; 
– Psihic de Suflet; 
– Psihism Organic; 

– Psihologie, ca întrepătrundere Suflet şi Corp, ca Psihic 
Integral de Trup Omenesc. Trupul este un fel de „Supraeu de 

exterior”. 
Să le luăm pe rând.  
Psihicul de Suflet direct: 

– Supraeul, DEI-Chip, PECETEA CHIPULUI DIVIN, DEI-
HARO-Chipul Spiritual Creat; 

– Sinele-Natura Fiinţială Creată, ca Naturo-Forma Spirituală; 
– Eul Personal, Naturo-DEI-Forma, Filiaţio-Forma Spirituală,  

Activ UNIT. 

Acest Psihism al Sufletului se prelungeşte în energiile sale, 
care astfel configurează Organele Corpului. Ca Psihologie 

Creştină, Corpul nostru este Configuraţia Psihismului Sufletului 
Doar dacă este o „Legătură” cu Psihismul de Suflet, Organele se 
pot Configura într-un Sistem Corporal. Şi aşa Sistemul Corporal 

îşi formează un fel de „psihism organic” ce este tocmai Sistemul 
Nervos, care este „independent” de Psihismul Sufletului, dar în 

Corespondenţă de Configuraţie.  
Psihismul Organic Corporal:  
– DEI-HARO-Forma Energetică, Supra-biologicul, ca Supraviu 

HARIC; 
– Naturo-Forma energetică, Biologicul-Viul natural;  

– Substanţo-Individualo-Forma, Organo-Creaţio-HARO-Forma. 
Iar Substanţa Biologico-HARO-Forma are Sistem Nervos, 

Circular şi Fiziologic.  
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Şi Întrepătrunderea Suflet şi Corp, ca Psihologic Trup:  
– Supraeul, DEI-Forma, HRISTO-HARO-Forma, Personali-

tatea HARICĂ; 

– Sinele, Naturo-Forma, Personalitatea proprie; 
– Eul Integral, Naturo-DEI-Forma, Persoano-Filiaţio-Forma, 

UNIRE de ACTIV Psihic Personal în ambele sensuri.  
Şi Filiaţio-Forma este Centrul de Personalitate, ca Mental-

Raţional, Sentimental şi Volitiv. 

Nu putem uita anormalităţile pe care le produce păcatul în 
aceste Trei Configuraţii Psihice.  

Aşa în Psihicul de Suflet : 
– DEI-Forma o face „gol- inconştient”; 
– Naturo-Forma o face subconştient; 

– Personalo-Forma o face „rupere de Personalizare”.  
Şi „ruperea” o face „de-personalizare”, ca Raţional şi iraţio-

nal, care, în „gol” de DEI-Formă, face un supraactiv de Naturo-
Formă, ca auto-divinizare. 

În Psihismul Corporal: 

– Gol de DEI-HARO-Forma, lipsă de Supraviu HARIC; 
– Inhibări de Biologic-Viu Natural; 

– Ruperi între Activurile Substanţe i Corporale, cu anorma-
luri fiziologice. 

În Psihologicul Integral, Suflet şi Corp : 

– Golul de Personalitate DEI-Formă se face gol de Persona-
litate DIVINĂ; 

– Personalitatea Naturo-Formă rămâne „inactivă”; 
– Personalul propriu îşi negativizează Activul Filiaţio-Forma. 
Psihologia obişnuită vorbeşte despre Psihismul Psihologic, 

care presupune şi nişte „fenomene psihice” de „acumulare” tot 
Psihologică.  

Aici este greşeala Psihologiei zis ştiinţifice.  
Noi nu avem Psihic de Acumulări Psihologice, ci Psihic deja 

Format, care în Psihologic face Actul Psihic. Psihanaliştii 
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confundă funcţiile Psihice cu acumulările Psihice şi cu însuşi 
Actul Psihic. Noi, în Psihologic, ne ICONIZĂM-Personalizăm 
prezenţa celor Trei Stări Psihice, ca Suflet, ca Organe şi ca 

Unirea lor. 
Pe acest Psihic de Personalizare încercăm noi să-l eviden-

ţiem, ca Psihologie Creştină.  
S-a văzut, că Personalizarea este ca Psihologic de Integra-

litate Suflet şi Corp, în Personalizare de UNIRE Trup.  
De aici Trupul este Personalizarea şi a Sufletului şi a 

Corpului, ca Personalitatea Integrală.  
Majoritatea confundă Corpul cu Trupul. Din cele relatate 

mai sus, s-a văzut că Trupul este „dincolo” şi de Corp şi de 
Suflet, ca Integralitate care Reprezintă şi Sufletul şi Corpul, în 
„Depăşire”. Persoana este Auto-depăşirea de Sine. Paradoxal, 
Chipul Personalităţii Omului este în Trupul Său. Păcatul 
Adamic distruge tocmai Personalitatea Integrală, adică Trupul-
Centrul de Personalitate Integrală. De aceea Adam şi Eva după 
păcat se „văd goi”, deşi aveau Corp. Taina TRUPULUI ICONIC 
este Taina Chipului de Om De aceea DOMNUL HRISTOS 
Reface prin Înviere tocmai Trupul SACRU-ICONIC, singurul 
capabil şi vrednic de URCARE la Cer. TRUPUL ÎNVIAT 
HRISTIC este „altceva” decât simplul Corp, este Transcendentul 
şi al Sufletului şi al Corpului. Noi după păcat nu mai ştim ce este 
acest Trup ICONIC, devenind „corporali”. Adam şi Eva pierd 
Trupul şi rămân „goi” şi Dumnezeu le face „trup de piele” 12. 

Acest „trup de piele” îi face pe unii să creadă că iniţial Adam şi 
Eva nu aveau de fapt „trup”, ci un fel de „corp energetic”, mai în 
urmă câştigând şi „trupul propriu zis”. Ca sens Creştin, Adam şi 
Eva aveau Real un TRUP, care prin păcat se „distruge” şi care 
avea totodată „rostul” să „ţină” Organele Corpului în „forma de 
Trup”, după cum scheletul osos are rostul să ţină „forma corpo-
rală”. Astfel DUMNEZEU cu adevărat le face „un înlocuitor de 

                                                                 
12

 Facere 3, 7; 3, 21. 
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Trup”, ce este „pielea” reală pe care o avem noi, urmaşii lui 
Adam. În Natură corpurile Vieţuitoarelor, au păr, pene, solzi 
etc., tocmai ca Trup al Corpului. Omul nu are păr, ci „piele”. 
Este foarte interesantă afirmaţia Biblică, referitoare la acest „trup 
de piele”. Aşa noi neapărat peste „trupul de piele” trebuie să mai 
avem „veşminte-îmbrăcăminte”, ca Memorie de TRUP pierdut. 
Aici este temeiul nostru, că TRUPUL este tocmai Personalitatea 
Integrală-Reprezentarea SACRĂ, „peste” Corp, în care se 
UNESC Sufletul şi Corpul în „depăşire” de înfăţişare.  

 
* 

Să vedem acum Psihologia în desfăşurare a Eului-Centrului 
de Personalitate, ca Viaţă şi Trăire concretă.  

Psihologic se vorbeşte despre zisele „puteri" ale Sufletului 
nostru, ca Raţiune, Simţire şi Voinţă. Într-adevăr, noi ne carac-
terizăm ca Fiinţe Raţionale. Omul este o Fiinţă Raţională. Dar 
noi pe acestea nu le considerăm însăşi Configuraţia Psihismului 
Sufletesc (cum fac filosofii şi Psihologia) ci le identificăm ca 
„desfăşurarea proprie a Centrului de Personalitate”, din cadrul 
Psihismului nostru. 

Atenţie la aceste deosebiri pe care le facem.  
S-a văzut că Psihismul îl considerăm prin Trifiinţialitatea de 

Esenţă-Supraeul, de Natură-Personalitatea şi de Eu-Centrul de 
Personalitate. 

Centrul de Personalitate ca Activ al Supraeului şi Persona-
lităţii Reconstituie Conştiinţa Supraeului ca Raţiune, Conştientul 
Personalităţii ca Simţire şi Propriul Centru de Eu-Personalitate 
ca Voinţă. Deci să nu se confunde unele cu altele, cu toate că 
sunt în corespondenţă şi „înrudite” unele cu altele. Noi insistăm 
mult pe aceste „amănunte”, care caracterizează tocmai specificul 
unei Psihologii mistice Creştine. Ca Activ Psihic şi Psihologic, 
Centrul de Personalitate este în atenţie permanentă. Mulţi îl 
confundă cu însuşi Psihismul şi fenomenele psihice. Noi le 
evidenţiem ca distincţii.  
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Şi ca desfăşurare de Centru de Personalitate: 
– Mentalul-Raţiunea este „destinaţia” spre Supraeul DEI-

Forma; 
– Simţirea este „orientarea” spre Personalitatea Naturo-

Formă; 
– Voinţa este Reproducerea şi a Eului şi a Supraeului, ca 

Naturo-DEI-Formă. 
 

* 
Ce mai trebuie specificat cu subliniere accentuată este faptul 

că „Principiul” în DUMNEZEIRE este doar PATERNITATEA 

Absolută. Unii încearcă să „introducă” şi un fel de „principiu” de 
Maternitate, de neadmis în Viziunea Creştină. Maternitatea 

apare doar în Fiinţa Creată, ca Natură de Creaţie. Natura 
Creată nu poate avea „Paternitate” tot de Creaţie, pentru că 

Originea Creaţiei este doar în PATERNITATEA DIVINĂ.  
Creaţia are ca TATĂL doar pe DUMNEZEU CREATORUL şi 

pe Mamă-Natura de Creaţie. De aceea zic Sfinţii Părinţi că în 
DUMNEZEIRE Esenţa este Identică cu Natura, pe când în 

Creaţie Esenţa (ca CHIP de DIVINITATE-TATĂL) nu este 
Identică cu Natura (natură de Mamă-Creaţie). 13  Această 

menţiune are mare valoare în studiul Psihismului nostru propriu-

zis şi cu precădere în studiul Psihopatologiilor Psihice ale păca-
tului. Aici este deficienţa psihanaliştilor, care nu fac aceste 

distincţii. 
Şi acest Limbaj Arhechipal se potriveşte şi Limbajului 

Psihic şi Psihologic de Creaţie, cu menţiunea că se face o 
„transpunere” totodată Creativă. Aşa şi Fiinţa Creată este tot 

Chip de Trifiinţialitate de Creaţie, cu tot Limbajul respectiv, dar 
net deosebit ca „Natură şi Forme proprii”. DUMNEZEIREA 

are Real şi faptic CHIPURILE DIVINE, dar acestea sunt 

                                                                 
13

 Lossky, Vederea lui Dumnezeu. 
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Transcendente faţă de Chipurile Create, „dincolo” de toate 
chipurile şi formele de Creaţie. Acest „dincolo” să nu fie însă o 

„excludere” a SUPRACHIPULUI DIVIN", care ESTE, dar pe 
care noi nu-L putem Vedea, ci doar „transpus creativ” în „ana-

logiile” Chipurilor de Creaţie. Aici unii fac un fel de „apofatism 
extremist”, prin care „neagă” nu numai ca „transcendere”, ci 

şi ca Realitate TRANSCENDENTALĂ DIVINĂ, făcând din 
DIVINITATEA în Sine „un gol divin”, care se „umple” doar cu 

Chipurile de Creaţie, pe care şi „le asumă” virtual, nu real.  

Să nu se uite „limbajul păcatului”, care nu are în sine 
„natură şi chip”, ci se „ascunde” după Chipul şi Natura 
Fiinţială. Aşa noi „descoperim” „sub-limbajul păcatului” în 

„negativurile” Limbajului de mai sus. Şi aici intervine o 
problematică foarte grea, în care s-au încurcat mulţi. Miturile 

antice sunt primele transpuneri de „parapsihologie”. Filosofia 
însăşi este tot un fel de „parapsihologie intelectualistă”. S-a 
încercat şi se încearcă o „Parapsihologie chiar ştiinţifică”, de 

care se face mult caz în zilele noatre, prin tot felul de „mistici 
oculte”. Teozofia, antropozofia au idealul chiar al unei 

„parapsihologii religioase”. Mai ales Indienii şi Chinezii au făcut 
„parapsihologie mistică” din antichitate.  

Ca viziune Creştină, noi trebuie să facem cu „grijă” tocmai 

„distincţiile” dintre Psihologismul nostru normal şi Psihopa-
tologicul păcatului, în „supradistincţie"  faţă de DIVINITATEA 

SUPRAPSIHOLOGICĂ, ca de abia după acestea să se poată 
vorbi şi de o PARAPSIHOLOGIE Creştină.  

Păcatul face de la sine o „parapsihologie negativă”, faţă de 

Psihologia noastră normală de Rai.  
Aşa noi trebuie să „ieşim” din „iluzia parapsihologiei 

păcatului”, să revenim la Psihismul nostru natural şi normal şi 
de-abia apoi să ne URCĂM spre un SUPRAPSIHISM DIVIN, 
care să ne dea şi o PARAPSIHOLOGIE DIVINĂ propriu zisă. 

Aici se încurcă „parapsihologii” de astăzi, că fac un „amestec” 
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de „psihisme contrare”, pe care încearcă să le „unească” într-un 
„paranormal hibrid”, ce este „cu două tâişuri”, şi „pozitiv şi 
negativ” în „explozie ocultă”, care nu ştii când se declanşează, 

orice „manevrare” fiind relativă şi chiar periculoasă. Aici 
Psihologia noastră Creştină este foarte „reticentă”, atenţionând 

a nu te „juca cu dracul”. De aceea toate „misticile parapsi-
hologice” sunt în „amestec cu magia”, neadmisă de Creştinism. 

Acestea sunt Reperele de Identificare a Limbajului Psiho-
logiei Creştine. Prin acestea noi putem găsi totodată caracterul 
„fenomenelor” Psihice, de mare importanţă mai ales în Psiho-
patologia păcatului.  

Din acestea se deduce care este Activul Centrului de 
Personalitate. 

Aşa, ca Psihic direct de Suflet, Centrul de Personalitate are 
Destinaţia Supraeului DIVIN. Şi păcatul asociat acestuia este 

„golul” de DIVINITATE, care produce ca negativ „auto-divini-
zarea”. La fel, ca Centru de Personalitate al Sistemului Nervos 
Biologic-corporal este în Destinaţia „Informaţiei” de Psihism al 
Sufletului. Nervii sunt „firele energetice” prin care circulă 
Psihismul Sufletului. De aici „Hrana”, ca Centru de Persona-
litate al Biologicului. Şi păcatul asociat acestuia este „mâncarea 
moartă”, care produce un „centru” de personalitate negativ, al 
„pântecelui”, devoratorul de mâncare. Iar Centrul de Persona-
litate al Psihologicului Integral este Voinţa în Destinaţia 
Mentalului DIVIN. Şi păcatul asociat acestuia este „uciderea” 
de DIVINITATE, prin Sex, ca „autoplăcere”.  

Aceste Repere ne explică mecanismul „patimilor” negative 
şi distructive ale păcatului şi totodată modalitatea de a le 
înlătura. În Creştinism, primul pas este Purificarea14, tocmai cu 
scop de Refacerea Centrului de Personalitate, care trebuie să aibă 
Destinaţia DIVINULUI, prin ieşirea din „falsul divin al 
păcatului”. 
                                                                 
14

 Pr. Dr. Dumitru Stãniloae, Ascetica şi Mistica Ortodoxă, ed. Deisis, 1994. 
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* 
S-a văzut că DIVINITATEA are Esenţă şi Natură de 

PATERNITATE. 
Creaţia, fiind Natură Creată prin SUPRANATURA 

DIVINĂ, înseamnă că are „altă” Esenţă-Natură. Şi aceasta este 
Maternitatea. 

Aici s-au încurcat anticii şi se mai încurcă mulţi.  
PATERNITATEA este POTENŢA absolută de NAŞTERE, 

fără să mai aibă nevoie de „intermediar”, încât în DUMNE-
ZEIRE totul este Esenţă de PATERNITATE, ca absolută 
ORIGINE în Sine, „Dincoace” de Sine şi în „afară” de Sine. 
Creaţia fiind de Natură Creată, are „altă” Potenţă, de 
Maternitate, care nu poate fi „prin şi de la Sine” Naştere-
Origine, ci prin ORIGINEA CREATOARE. 

Şi ORIGINEA CREATOARE a Creaţiei este TAINA 
ÎNTRUPĂRII FIULUI DUMNEZEIESC, ca ENIPOSTAZIERE-
Asumarea şi de Natură de Creaţie. 

Dacă în DUMNEZEIREA ca PATERNITATE în Sine 
Conţinutul este ARHECHIPUL TATĂLUI, în Creaţie ca 
Maternitate Conţinutul este ARHECHIPUL de FIU. DUMNE-
ZEIREA ca Esenţă absolută are NATURĂ de PATERNITATE 
şi Distincţie de ARHECHIP de TATĂL, din care se NASC 
Distincţiile propriu zise, ca TREIMEA de IPOSTASURI 
DIVINE. În Creaţie, Esenţa de Creaţie este ARHECHIPUL 
FIULUI CREATOR, care îşi Creează şi o Natură de Creaţie, 
care este Maternitatea, din care să-şi ia prin Asumare şi Firea de 
Fiu de Creaţie15. 

DUMNEZEIREA are astfel o Esenţă în Sine, ca PATER-
NITATE, pe când Creaţia nu are o „Esenţă în Sine”, ci o 
„SUPRAESENŢĂ” care Creează apoi o Natură de Creaţie şi din 
Natura Creată se Nasc Distincţiile Naturii de Creaţie. Mare 
atenţie la aceste deosebiri, dintre Esenţă, Natură şi Distincţii, în 

                                                                 
15

 Vezi, pe larg, lucrarea noastră Taina Chipului Maicii Domnului. 
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DUMNEZEIRE şi Creaţie. În Creaţie nu este o IDENTITATE 
între Esenţă şi Natură (ca în DUMNEZEIRE). Aşa Fiinţa Creată 
are toate „Categoriile” de Fiinţialitate, dar în „Legătură” cu 
ORIGINEA ESENŢEI CREATOARE. Aici este „atacul” 
păcatului, care „desparte” Natura Creată de ESENŢA DIVINĂ 
şi atunci este „posibilă” o „de-naturare, anormalizare” a Naturii 
Create. Numai prin „gol” de DIVIN este posibilă căderea în 
păcat. Îngerii căzuţi au făcut mai întâi „gol” de DIVIN în Spiritul 
lor şi apoi au „căzut în auto-divinizare”, demonism. Adam de 
asemenea a făcut „gol” de DIVIN, prin „înlocuirea” DIVINU-
LUI tot cu Natura de Creaţie. Îngerii căzuţi „auto-divinizează” 
Spiritul şi Adam „auto-divinizează Corpul”. Demonii fac o 
„auto-iconare” în Interior şi Adam face o „auto-iconare” în 
Exterior. 

Iată şi „mobilul” Psihologic pe care-l avem noi în vedere.  

Aici se încurcă majoritatea. 
Specificul Uman este ca „Fiinţă spre Exterior şi Interior în 

UNIRE tot spre Exterior”. Ficxaţi bine acest fapt de „Exterior 

maxim” al Omului. De aceea Teologicul Omului este 

„Transcendent în ÎNTRUPARE”.  

Aici este tot miezul Psihologiei Creştine. 
Anticii, ca „semn” al păcatului, caută DIVINUL în Spirit, 

întrucât „Trupul a murit”, după Cuvântul Biblic.  

Deci nu mai există „DIVIN în Exterior”. După VENIREA 

Lui HRISTOS, care prin ÎNVIERE Readuce TRUPUL de Rai, 
acum este şi Psihologia INTEGRALĂ proprie Omului, ca 

Psihologic de Exterior, de TRUP. 

Şi acest Psihologic Integral este „Filiaţio-Maternitate”. 

Se vorbeşte de o „Natură Primordială” de Creaţie şi de o 

„Natură stricată” după păcat. Noi Numim Natura Primordială 
de Creaţie ARHECHIPUL ICONIC de MAICA DOMNULUI, 

după cum NATURA DUMNEZEIEASCĂ este ARHECHIP de 

TATĂL. 
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S-a relatat anterior Configuraţia Psihicului nostru ca 
Trifiinţialul Psihic.  

Psihismul Potenţial în sine, nedesfăşurat încă:  
– Supraeul, Entitatea-esenţa creată cu Pecetea-Personalitatea 

DIVINĂ; 
– Sinele, Natura esenţei create ca Personalitate de creaţie;  
– Eul, Centrul de Personalitate, care le UNEŞTE, ca 

Persoană proprie.  
Aici menţionăm că: 
– Supraeul-Entitatea Creată este în Originea CHIPULUI 

TATĂLUI DIVIN; 
– Duhul-Natura Creată este în Origine Maternă de Creaţie; 
Eul are Chip de Fiu şi al DIVINULUI şi al Naturii Create.  
Noi ca Persoane Individuale Create suntem Fiii sau Fiicele 

TATĂLUI DUMNEZEU şi totodată ai Mamei de Creaţie. Avem 
în Psihismul nostru Fiinţial CHIPUL lui DUMNEZEU şi 
totodată Chipul Naturii Create16. 

Noi ca Euri-Persoane suntem Fraţii de Creaţie ai FIULUI 
Lui DUMNEZEU, care El Însuşi s-a ÎNTRUPAT în Natura de 
Creaţie. 

Suntem CHIP de Fii de Creaţie, ca Fraţii FIULUI DIVIN 
Cel făcut El Însuşi Creaţie17. „Şi CUVÂNTUL s-a făcut Trup”. 

Deci, noi suntem Esenţă şi Natură Psihică de CHIP DIVIN 
şi Chip de Creaţie în UNIRE-Perihoreză, tocmai ca ICONIC, de 
unde se zice că Omul este ICOANA de Reprezentare a 
CHIPULUI Lui DUMNEZEU. 

Mai mult, suntem direct ÎNRUDIŢI cu Însăşi ICOANA 
HRISTICĂ de ENIPOSTAZIERE (DIVIN şi Creaţie în UNIRE) 
şi Înrudiţi cu ICOANA MAICII DOMNULUI, care ÎNTRU-
PEAZĂ ICONICUL HRISTIC. 

De aici marea „importanţă” care se dă Maternităţii.  

                                                                 
16

 Vezi, pe larg, în lucrarea În căutarea unei Psihanalize Creştine. 
17

 Ioan 1, 14. 
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Natura de Creaţie este tocmai Maternitatea. În Natura de 
Creaţie se dă „bătălia” dintre „Bine şi păcat”. Aici sunt „acu-

mulările răului, ca subconştient" şi tot aici sunt „Prefacerile 

DIVINE” ale Virtuţilor. Natura de Creaţie este „victimă şi Dar”.  

Natura de Creaţie este „Substanţa” Liturghiei EUHARISTICE. 

Iată de ce Natura de Creaţie noi o Rememorăm prin 

Maternitate. 

Păcatul ne-a adus un „inconştient-gol” de DIVIN şi totodată 

un „gol” de „proprie Natură Adevărată”. În „inconştient-gol”18 

apar „fantomele ne-divine” şi în „golul” de Natură apare 
„stricăciunea, distrugerea de Natură”. 

Iată de ce Natura de Creaţie este „Substanţa” care trebuie 

Personalizată. 

Şi această Personalizare este confundată de psihanaliştii 

pretins ştiinţifici cu „evoluţionismul” de „structurare” Psihică.  
 

* 

Trebuie înţeles că noi avem în Fiinţa noastră Creată toată 

„Structura DIVINO-Umană”, care prin Personalizarea 
Persoanei Proprii se Desfăşoară şi se Împlineşte.  

De aici şi „structura noastră de Taină", ca Bărbat şi Femeie.  

S-a văzut că Omul este TEO-for, adică PURTĂTOR de 

CHIP al Lui DUMNEZEU19. 

Omul este Personalitate TEO-Formă, ca Asemănare de 
DIVINITATE. 

Natura noastră Fiinţială de Creaţie este Creaţio-Formă. 

Persoana de Creaţie este Filiaţio-TEO-Creaţio-Formă. 

Şi Eul ca Centru de Personalitate Renaşte TEO-Forma ca 
Chip de Bărbat şi Renaşte Creaţio-Forma ca Chip de Femeie. 

Iată Originea acestor Chipuri atât de controversate.  

                                                                 
18

 Carl Gustav Jung. 
19

 Facere 1, 26. 
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Ca o definiţie de Psihologie Creştină, noi numim Psihismul 
Uman ca REMEMORAREA ORIGINILOR de DIVINITATE şi 

de Natură proprie de Creaţie, care astfel este în „dublă 
deschidere”, ca Psihism TEO-Form de Bărbat şi Psihism 

Creaţio-Form de Femeie. 
Aici se încurcă Freud şi psihanaliştii, că uită tocmai aceste 

„Origini de Structură deja existentă”, interpretând Psihismul ca 
o „acumulare de auto-structuri” psihice.  

Ca Psihologie Creştină, insistăm mult pe menţiunea că 

noi ca Fond Psihic avem deja toată Structura Psihică, desfă-
şurarea acesteia fiind apoi Evidenţierea Structurii. Păcatul aici 

intervine, că „împiedică” ieşirea Structurii Fiinţiale în desfă-
şurarea ei şi totodată „adaugă” o „anti-structură” de păcat, ca 

„structură de subconştient”. Freud uită complet de „Structura de 
fond Fiinţial” şi ia drept „psihism” tocmai „structurile subcon-

ştientului”, care sunt amestec negativizat de memorii ale 
Structurii Fiinţiale cu „anti-memoriile anti-structuri”. 

Noi ca Psihologie Creştină avem în vedere în primul rând 

„Psihismul de Fond Fiinţial” şi prin acesta apoi evaluăm şi 
„psihismele de-naturate” ca psiho-patologice. 

Aşa, Chipurile de Bărbat şi Femeie le căutăm în Psihismul 
de Fond, după cum s-a văzut, ca TEO-Formă şi Creaţio-Formă, 

care sunt „dincolo” de zisul „sex”. Acestea sunt „Centre de 
Personalitate” 20  pe prim plan şi apoi ca „desfăşurare” de 

Rememorarea propriilor ARHE-STRUCTURI trec şi într-o 
modalitate de „sex”, ca „Renaşterea Originilor”.  

Pentru Psihologia Creştină, „sexul” este doar în legătură 

cu „Sacrul Renaşterii Originilor”, altfel nu are „structură 

proprie”. 
Freud încearcă să dea „sexului” chiar o „arhe-structură” 

proprie, care apoi configurează toate structurile psihice. Este o 

                                                                 
20

 Vezi În Căutarea unei Psihanalize Creştine. 
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eroare de fond după Psihologia noastră Creştină. Totuşi „aportul” 
pozitiv al lui Freud şI Jung este că descoperă „stricăciunea” 
tocmai la nivelul Naturii de Creaţie, a cărei evidenţă este 

„sexualizarea patologică”. Obsesiile şi perversiunile sexuale ale 
Femeii şi Bărbatului sunt „subconştientul păcatului”. Conştientul 

nostru Adevărat este IUBIREA DIVINĂ. Inconştientul nostru este  
„golul” de DIVINITATE. şi „conţinutul subconştientului” este 
negativizarea IUBIRII DIVINE cu psihopatologicul sexului. 

Sexul este o componentă normală a Naturii de Creaţie, ca 
Desfăşurare de Personalitate ca Naştere, dar în „subconştient” se 

face o „sexualizare ucigaşă şi distructivă, ca oprire de Naştere”. 
Deosebirea dintre „Sexul de Naştere Normal” şi „sexul psihopato-
logic de subconştient”, tocmai aici este. Cel Normal are Naşterea, 

cel „anormal” are „avortul şi sexul în gol de naştere”. 
În prima parte a lucrării „Psihanaliza Creştină” am insistat 

mult pe Psihismul de Fond Fiinţial, ca „a-sexuat”, care să nu se 
confunde cu „sterilitatea”. Noi menţionăm că „a-sexul” 
Psihismului nostru de Fond, nu înseamnă „lipsă totală până la 

anti-sex”, ci o distincţie netă între „Structura Psihică cea 
dincolo de sex” şi „structura de desfăşurare Psihică”, care îşi 

adaugă sexul.  
Fără aceste evidenţieri, mulţi ne pot interpreta greşit.  
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ÎN CĂUTAREA  

UNEI MEDICINI CREŞTINE 
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INTRODUCERE 
 
 

Redăm pe scurt căutarea unor „repere” de Medicină Creştină. 

Medicina este „Ştiinţa” cea mai necesară, ca şi Religia.  
Unde nu sunt o Religie trainică şi o Medicină vigilentă, acolo 

„răul şi boala” vor face ravagii.  
Medicina se dă drept „imparţială”, dar de fapt „remediile 

medicale” sunt în majoritate pe baza „diferitelor” concepte 

spirituale şi experimentale. Şi noi dorim o „evidenţiere” de 
Orientare Creştină în Medicină.  

Viaţa Creştină se dovedeşte purtătoare de multe „valori”, 
care pot fi cu adevărat folositoare. În Medicină, cel mai impor-
tant lucru este „eficacitatea”, deşi contează şi „provenienţa”, care 

uneori contrazice însăşi valabilitatea.  
„Ştiinţa” este a „Spiritului nostru”, dar o „ştiinţă în contra-

rietate” cu „Spiritualitatea în Sine devine „distructivă şi vătămă-
toare”. Căderea în păcat este făcută în „subterfugiul” „ştiinţei”: 
„veţi cunoaşte binele şi răul”21. O „ştiinţă” care aduce „moartea” 

este de neadmis.O „Ştiinţă a Vieţii” este Adevărata Ştiinţă.  
Revelaţia Creştină este Viziunea Vieţii ÎNVIATE care a 

„biruit” moartea, ce înseamnă „idealul” suprem al Medicinii.  
Noi vom încerca o evidenţiere de astfel de Medicină, a 

„Rememorării Vieţii fără de moarte”. În sens Creştin, „moartea” 

nu mai este o „fatalitate”, ci o „probă” a Vieţii nemuritoare.  
 

  

                                                                 
21

 Facere 3, 5. 
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ÎN CĂUTAREA UNEI MEDICINI 

CREŞTINE 

 

  
Motto: 

„La fel când este vorba de Ştiinţă, primim tot 

ceea ce contribuie la educaţia noastră, respin -

gând ceea ce ne împinge spre demoni, rătăcire, şi 

încă şi pe acestea spre folosul de a învăţa ceea ce 

este bun şi din slăbiciunea altora. Să nu 

nesocotim Ştiinţa, că aşa li se pare unora, că  

aceştia sunt proşti şi ignoranţi, ce vor ca toţi să  

fie ca dânşii”.  

(Sfântul Grigorie Teologul,  

Împotriva academicienilor III,18). 

 

„Dumnezeu Se arată la Faţă prin Preoţie şi 

din Preoţie iese Harul Vindecării, din care apoi 

se naşte Medicina, Sănătatea noastră”.  

(Ieromonah Ghelasie Gheorghe,  

Medicina Isihastă). 

 

1. Spre o Medicină Creştină  

Religia are şi o latură Terapeutică. Ar fi păcat ca această 

VALOARE să rămână ascunsă şi nefolosită, când este atât de 
mare nevoie, în lumea noastră atât de bolnavă.  

Medicina este ştiinţa cea mai largă, complexul medical fiind 

foarte vast. Conservatorismul prea închis este o piedică a 
dezvoltării sale. Dar Medicina, ca şi Religia, este astăzi cea mai 

supusă „sectarismului”, atât din interior cât şi din exterior. S-a 
ajuns chiar la o Medicină strict „oficială” şi totodată la o 
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„multitudine” de alte „medicini”, care uneori concurează cu 
violenţă. Medicina trebuie să fie însă  fără frica „inferioară” de 
cei care vor să o atace. Este o datorie, însă, să fie mereu cu 

atenţie faţă de „abaterile grosolane” ale multora, ca şi în Religie. 
Religia astăzi nu se mai simte „atinsă” de „guturaiurile atâtor 

secte”, dar este atentă faţă de „epidemiile” care ating Sănătatea 
în sine şi produc „moartea”. Noi căutăm un Model de Medicină 
Creştină, pe care încercăm să-l transpunem totodată în corelaţie 

cu Limbajul medical consacrat.  
Multora le va părea mai mult Religie decât Medicină. No i 

într-adevăr punem înainte partea religioasă şi apoi pe cea strict 

medicală, dar aceasta nu trebuie să fie o piedică pentru cei care 

caută în mod strict „partea medicală”. Noi căutăm şi o 

ORIENTARE de Medicină Creştină. Deja este bine ştiut că şi 

Ştiinţele sunt ca şi Religiile de diferite „orientări confesionale”. 

Ştiinţa degeaba se laudă că este „ne-confesională”. Trebuie şi 

Medicina să se obişnuiască vizavi de „specificurile orientărilor”, 

fără să fie aceasta o „atingere” a Ştiinţei Medicale în sine.  

La început Preoţii au fost şi primii Medici. Originea 

Medicinii este în Preoţie. Preoţia este însăşi Chipul Religiei, 

Legăturii dintre Divinitate şi Creaţia sa. Preoţia este Umbra Lui 

Dumnezeu în lume. 

Prezenţa Lui Dumnezeu în lume este Garanţia Sănătăţii ei. 

Sănătatea este Rodul Prezenţei Divinului. Astfel Medicina este 

Fructul Preoţiei. Mâncarea acestuia este Sănătatea. Şi Slujitorii 

vrednici ai Sănătăţii sunt Medicii.  

Cum ar apărea şi o Medicină pe bazele Spirituale Creştine?... 

Mulţi se întreabă dacă beneficiază de o Medicină „Bine-

cuvântată”. 

Ştiinţa nu poate fi în „gol” spiritual. Spiritualul în sine este 

tocmai religiosul. Spiritul este Dumnezeu şi noi suntem o Spiri-

tualitate creată, după Chipul şi Asemănarea Sa.  
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De ce Medicina să aibă la bază o concepţie stric t 
„materialistă” şi „păgână” şi de ce să nu fie pe bazele spirituale 
ale Treptei celei mai înalte, care este Creştinismul ?  

Concepţiile antice consideră corpul o „iluzie” a Spiritului, o 
„relativitate” fără consistenţă în sine. Creştinismul vine cu 

revelaţia Corpului ÎNVIAT Hristic. Aşa, din punct de vedere 
Creştin, este un Corp alături de Spiritul Indestructibil. Această 
viziune dă Ştiinţei credit şi face o „înrudire” între Religie şi 

Ştiinţă. Creştinismul astfel este cel mai apropiat de Medicină. 
Hristos Vindeca la fiecare pas pe toţi bolnavii şi le repeta: „te-ai 

vindecat, de acum să nu mai greşeşti”. Creştinismul vine cu 
refacerea Integralităţii Spirit şi Corp, care nu se mai 
„contrariază”, ci fac o UNITATE armonioasă de Rai.  

Creştinismul consideră „de-corporalizarea” semnul „păcatului”. 
Făptura ieşită din Mâna lui Dumnezeu este Spirit înveşmântat în 

Corp. Orice „mutilare” este o atingere a Chipului lui Dumnezeu.  
Viziunea Sănătoasă a Creştinismului este Integralitatea 

Indestructibilă Spirit şi Corp, deodată şi fără contrarietate. 

Spiritul nu poate fi „gol” de Corp. „Nudismul” Spiritului este 
„anticreştin” ca şi nudismul Corpului fără Spirit. Când Adam şi 

Eva fac păcatul în Rai, se „văd goi”... adică se face „ruperea” 
Integralităţii Spirit şi Corp. Corpul în concepţia Creştină este, 
paradoxal, şi în exterior şi în interior, fără amestecare sau 

contrariere cu Spiritul. Corpul este „corolarul” Spiritului.  
Corpul este Harpa care reproduce Cântarea Spiritului.  

De aici, noi credem că viziunea Creştină este cea ma i 
apropiată ca Spiritualitate pentru Medicină.  

Păcatul a adus boala Sufletului şi a Corpului, până la 

„ruperea” Unităţii lor. Astfel Medicina Creştină este deodată a 
Sufletului şi a Corpului. O Medicină doar a Sufletului sau doar a 

Corpului nu poate fi Creştină. Unii fac o falsă „duhovnicie”, de 
extremism Sufletesc şi contrazicere a Corpului. Ascetismul 
Creştin este de altă factură decât cel antic-păgân. Ascetismul 
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Creştin distruge tot ce este „stricăcios”, ca să se „regenereze” 
Corpul cel Întreg şi Sănătos. Din cauza păcatului, este nevoie 
adesea de o „chirurgie duhovnicească”, care însă nu „distruge 

sau mutilează” Corpul, ci îl „curăţeşte” de malformaţiile putrede.  
Orice „mutilare” este anticreştină. „Accidentele mutilatoare” 

sunt atât la nivel Spiritual, cât şi la nivel corporal, dar în viziunea 
Creştină acestea sunt „reversibile” prin Reintrarea în Sănătate. 
Nici Sufletul nici Corpul nu pot fi mutilate de nimic, ca fapt în 

sine. Păcatul produce mutilări aparente, care sunt cauzele 
propriu-zise ale bolilor. 

De aici, cele Trei probleme majore ale unei Medicini de 
Model Creştin:  

 – Păcatul; 
– Suferinţa; 
– Boala.  

Şi cele Trei remedii de Chip Creştin:  
– Iertarea; 
– Sănătatea; 
– ÎNVIEREA. 

 
2. Între SPIRIT şi materie  

Ştiinţa îşi caută şi ea „bazele ei Spirituale”.  
Materia are „dincolo” de ea Spiritul şi Spiritul are „haina” 

materiei. Concepţiile exclusiv „materialiste” se dovedesc 
„neştiinţifice”. Spiritul intră tot mai mult în cadrul Ştiinţei.  

Unii consideră Spiritul ca fiind al Religiei. Tot mai mult se 
descoperă că Spiritul este, la fel, şi al Ştiinţei. O ştiinţă total  

„a-religioasă” se dovedeşte „insuficientă”. Se afirmă tot mai 
mult că un Om de Ştiinţă este în egală măsură şi un Om religios. 
Spiritul este recunoscut ca „baza existenţei”.  

CONŞTIINŢA Ştiinţei se dovedeşte în măsura Spiritualităţii 
ei. 

ICOANA Spiritului este DUMNEZEU; 
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Reflectarea Lui DUMNEZEU este Morala.  
Religia Ştiinţei este tot Morala.  
Mulţi vor o Spiritualitate fără Morală şi o Ştiinţă de 

asemenea fără Morală.  

În lucrarea noastră de faţă încercăm o „Unitate de Gândire 
Creştină a Ştiinţei” cu referire directă la domeniul Medicinii, 
care ne interesează cel mai mult.   

 

3. Reperele unei Gândiri Creştine  

Ce înseamnă să ai o Gândire Creştină?  

Ca viziune Creştină, noi deosebim starea de Rai de cea după 
căderea din Rai. 

Înainte de căderea în „păcatul contrarierii” era o Logică a 

UNITĂŢII absolute, a „afirmaţiei directe”, fără negaţie. După 
cădere, apare o altă logică, a „dualităţii contrare”. Libertatea este 
doar într-o „unică direcţie”, ca Libertatea Desfăşurării Naturii 
Fiinţiale fără oprelişti. După logica „dualităţii contrare”, Liber-

tatea este în dublă direcţie, „pro şi contra”. Unii spun că înainte a 
fost deja „binele şi răul” şi Libertatea este mişcarea între acestea. 
Ca viziune Biblică, „binele şi răul” apar ca „păcatul căderii” din 
Starea Logicii UNITĂŢII absolute. Libertatea înseamnă în 

primul rând „desfăşurare fără oprelişti” a Naturii Fiinţiale. Liber-
tatea „dualităţii contrare” este doar după „pierderea Libertăţii” 
UNITĂŢII absolute.  

Iată primul reper al Gândirii Creştine: Afirmaţia directă 

fără negaţie. 

Vestitul precept creştin să „iubeşti pe duşman” este tocmai 
recâştigarea Logicii adevărate, a UNITĂŢII absolute.  

Avem în noi şi logica Binelui şi răului, ca moştenirea 

„păcatului adamic”. Creştinismul vine cu Reactivarea Logicii 
UNITĂŢII absolute, încât a Gândi Creştineşte înseamnă în 

primul rând a „Gândi fără negaţie-contrar”. 

Cum putem face o Medicină pe baza acestui reper Creştin? 
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Iată un prim pas al „unei Medicini Creştine”.  
Cum să faci o Anatomie- fiziologie pe baza acestui prin-

cipiu? Cum să faci o Semiologie-deosebire a bolilor în viziunea 

acestui Principiu? Cum să faci o Terapeutică medicală în acest 
sens?  

Aici se va vedea cine este un Medic de Gândire Creştină.  
Contrarierea dintre Bine şi rău a produs contrarierea dintre 

Creaţie şi CREATOR, dintre Spirit şi materie, dintre Libertatea 

UNITĂŢII Spiritului şi libertatea „dualităţii” Spiritului, dintre 
Unitatea Chimismului materiei şi „dualitatea” chimismului 

materiei, dintre Viaţă şi „dualitatea vieţii” ca biologic şi 
anorganic, etc. 

Terapeutica Medicală este cea care va lua altă „înfăţişare”. 

Astfel, o Terapeutică pe baza unei Gândiri Creştine va fi în 
primul rând Terapeutica UNITĂŢII totale, a „depăşirii contra-

riilor atât psihice cât şi fizico-chimice”. Se va opta pe o medi-
caţie „neutră”, de abolirea contrariilor care sunt generatoare de 
boală. Nu intrăm în amănunte deocamdată, vă indicăm doar 

direcţiile. 
Să vedem al doilea reper. 

UNITATEA absolută înseamnă: TRIUNITATEA Egală de  

sine. UNITATEA implică zisele „subunităţi”, după logica noastră  
obişnuită. După Logica UNITĂŢII absolute, UNITATEA nu 

poate avea „subunităţi”, că ar însemna „autodistrugerea” a însăşi  
UNITĂŢII absolute, fărămiţarea, ruperea. Poate însă să aibă 

UNITĂŢI Egale de sine, ca Supraevidenţiere de sine. Noi de fapt 
nu putem Gândi decât „prin raportare”. Gândirea este logica 
raportării. UNITATEA absolută, ca să o Gândeşti, la ce o poţi 

raporta, dacă este „singulară”?... De aici TRINITATEA 
UNITĂŢII. Revelaţia Creştină impune această „Normă” Logicii 

noi. DUMNEZEU este UNUL-TREIME. O Gândire Creştină 
astfel este Trinitară. De aici şi denumirea noastră ca Logică 
TRINITARĂ, specificul Gândirii Creştine. 
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Ştiinţa fizicii şi chimiei confirmă „trinitatea” ultimelor 
particule elementare” ale materiei. Matematica, ce este 
„abstracţiunea” prin excelenţă, descoperă tocmai această „esenţă 
a esenţelor”, TRINITATEA UNITĂŢII. Logica „subunităţilor” 
este logica „dualităţii contrare” datorată căderii din Rai.  

Doimea şi orice multiplu este „negaţie”, afară de TREIME. 
MIRACOLUL TREIMII este Miracolul Gândirii Creştine, pe 
care noi o propunem Ştiinţei.  

Cum se poate aplica aceasta practic?...  
Noi vedem realitatea ca „Formă şi Conţinut”, într-o mişcare 

egală de sine, Forma ca evidenţierea-manifestarea Conţinutului 
şi Conţinutul ca „dezvoltarea” Formei. Această dualitate nu este 
de „gândire creştină”. Trebuie să fie TRINITATE. Aşa Reali-
tatea trebuie să mai aibă şi „altceva”, ca al Treilea. De aici, 
consemnarea noastră, ca Supraformă-Chip, Formă-Faţă şi 
Asemănare-Conţinut. Orice realitate astfel trebuie să fie ca Chip-
Supraformă, ca Faţă-Formă şi ca Asemănare-Conţinut. Noi mai 
mult identificăm acestea ca: Viul-Supraforma, Viaţa-Forma şi 
Existenţa-Conţinutul. Aceste „operaţii de gândire creştină” sunt 
astfel baza unei Spiritualităţi Creştine. În fizică se vorbeşte de 
„sensuri contrare”, în chimie se vorbeşte de reacţii pozitive şi 
negative, în filosofie se spune de „afirmaţie şi negaţie”, etc.  

Pe toate acestea noi trebuie să le trecem în Logica 
TRINITARĂ. Sensurile fizice trebuiesc să fie Trinitare, cele 
chimice la fel şi afirmaţiile de asemenea. Aşa trebuie să fie Trei 
„direcţii” deodată, Trei reacţii chimice deodată, Trei cauze şi 
efecte deodată. Nu există două paralele, ci întodeauna Trei 
paralele. Şi de aici recunoaşterea bolilor ca „ruperea trinităţii” şi 
Terapeutica lor ca REFACEREA Trinităţii.  

Începeţi practic acestea şi apoi să ne spuneţi părerile.  
Să vedem şi al Treilea Principiu al unei Gândiri Creştine.  
Realitatea este Spirit şi Energie deodată.  
Şi traducerea concretă a realităţii noastre este Spiritul ş i 

materia-energia Spiritului, Sufletul şi Corpul.  
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Ştiinţa este domeniul direct al materiei şi Corpului. Dar 
Ştiinţa are bazele sale în Spiritul cel „dincolo” de materie şi Corp. 

Iată în mare Reperele unei baze Spirituale ale unei Medicini 

Creştine. 
Noi le propunem ca experiment, care deja este făcut de 

mulţi, ca „reînnoire şi reactivare” a Vieţii Medicale.  
 

4. Omul, Chipul Spiritului şi al materiei 

Despre Spirit a vorbit mai întîi Religia. Apoi a vorbit 
Metafizica. A început şi Ştiinţa să-l „ia în seamă”. Şi Medicina 
se confruntă cu dubla realitate, Psihic şi funcţii organice, Viul şi 
anorganicul. Încă din antichitate a rămas preceptul: „vindecă mai 

întîi Sufletul şi apoi se va vindeca trupul”. Medicina s-a născut 
în Templele religioase şi primii Medici au fost Preoţii. În 
antichitate boala era considerată „atacul duhurilor demonice”. 
Orice boală avea „demonul ei”. Modern, demonii sunt înlocuiţi 
cu „microbii” ce infectează. Mai nou se consideră „toxicitatea” 

reziduurilor nocive.  
Gândirea Creştină identifică originea bolii în „păcatul” 

primordial şi apoi transmis ca o „infecţie molipsitoare”. „Răul” 
este „microbul” Spiritului, care naşte apoi „microbii materiei”. 

Răul este „contrarierea spirituală” ce face „destructurarea” Spiri-
tuală, care se prelungeşte apoi ca destructurare materială, până la 
„distrugere”. Răul este „antiviaţa” Spiritului (întunericul-orbirea 
spirituală) şi boala este „antiviaţa materiei” (moartea).  

Se încearcă o găsire a „mecanismelor” materiei, prin care să 
se poată controla Viaţa şi moartea. Este un „vis utopic” al 
„căderii” Spiritului. Se fac tot mai multe „laboratoare” în acest 
sens, chiar şi „laboratoare psihice”. Aşa s-a născut mai nou, 

parapsihologia, care înclină spre un „ocultism” ştiinţific.  
Încă din antichitate, Spiritul este considerat „semnul” Lui 

DUMNEZEU. Aşa Spiritul a CREAT lumea. Spiritul a Creat 
lumea prin „Acţiunea Sa asupra materiei”. În viziunea creştină, 
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DUMNEZEU a CREAT Materia şi totodată a „modelat-o” în 
diversitatea făpturilor create. Nu intrăm în amănunte, ca să nu se 
considere că vrem să vă ţinem o „lecţie de religie”. 

Pentru Medicină Omul este „măsura” medicinii. Omul este 

SUFLET şi Corp, este UNIREA SPIRITULUI cu Materia. Omul 
este astfel după CHIPUL Lui DUMNEZEU (cum zice Scriptura, 
Facere 1, 26) şi este şi după chipul lumii. De aceea se consideră 
Omul „coborârea” CHIPULUI Lui DUMNEZEU în lume. De 

aceea FIUL Lui DUMNEZEU, HRISTOS, Se face şi Om.  
 

5. Spiritul în căutarea Spiritului 

Omul este Chipul Spiritual al materiei.  

Semnul Spiritului în materie este FRUMUSEŢEA ş i 
VIAŢA. Semnul VIEŢII este SĂNĂTATEA. 

Medicina nu poate sta „izolată” faţă de Spiritualitatea gene-
rală. Ştiinţa nu se poate „limita” doar la „domeniul” ei material. 
Aşa se vorbeşte tot mai mult de „Ştiinţă şi Cultură”, de Ştiinţa 
Spirituală. Se vorbeşte chiar de „Religie şi Cultură”, de o Religie 

Spirituală. 
Materia îşi caută „identificarea” chipului său.  
Spiritul îşi caută identificarea de Spirit.  
Depăşirea materiei este Spiritul. Depăşirea Spiritului este 

PERSOANA Lui DUMNEZEU. 
Aceste „noţiuni” trebuiesc însuşite clar de către toţi care vor 

să pătrundă în domeniul Medicinii. Trebuie înţeles că 
PERSOANA este SUBSTANŢA Spiritului. Dar după cum Chipul 

materiei este „palpabil”, la fel şi CHIPUL de DUH este palpabil,  
dar fiecare în „substanţialitatea” sa. Există o Suprasubstanţă de 
Duh, care nu se poate experimenta decât cu Duhul. Ştiinţa 
trebuie să ţină cont de „experimentările” de Duh, care sunt tot 

aşa de reale şi concrete ca şi cele materiale, dar în specificul de 
Duh. Sufletul este Duh, dar este o Entitate Duh, de realitate 
concretă. 
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6. Medicina Sufletului şi a Corpului, în egalitate  

Nimeni nu mai poate contesta că materia are dincolo de ea 
Spiritul... Corpul este o materie Structurată şi Sufletul este un 
Spirit de asemenea Configurat. Structura este specificul materiei 
şi Configurarea-Chipul este specificul Spiritului, cel care are 

altă Substanţialitate, Spirituală. După cum materia nu poate fi 
„difuză”, ci în structurare, la fel Spiritul nu poate fi decât 
Configurat, ca Entitate-Chip. Materia are elementele chimice, 
are legile fizice şi are o „Individualitate de structurare”. Şi 

Spiritul are „Fiinţialităţile” lui, cu „Personalizarea de 
Configurare”. 

Spiritul este de Natură Fiinţială, iar materia este de natură 

energetică a Naturii Fiinţiale Spirituale. Filosofic, Fiinţa este 

de „ne-definit”, de aceea este în afara limbajului. După Revelaţia 
Creştină, FIINŢA este NATURA DUMNEZEIEASCĂ, despre 
care nimeni nu poate vorbi, dar care totuşi se descoperă prin 
FIUL HRISTOS care Se ÎNTRUPEAZĂ în Creaţie. „Cine M-a 

văzut pe Mine, a văzut pe TATĂL” (Ioan 14, 9). FIINŢA 
DUMNEZEIASCĂ este TREIMEA FIINŢIALĂ, TATĂL, FIUL 
şi SFÂNTUL DUH. De aici noi ne reprezentăm pe DUMNE-
ZEU ca FIINŢA TREIMICĂ, ce are totodată şi o Strălucire de 

Energii tot DUMNEZEIEŞTI, ca HAR. Filosofic, Spiritul este 
„energie de Fiinţă”. Ca viziune Creştină, Spiritul este Confi-

guraţie de FIINŢĂ, iar Energiile sunt ale Configuraţiei 

Spiritului Fiinţial. 

Trebuie ştiut ce este Sufletul şi ce este Corpul în viziunea 
Creştină, apoi veţi putea pricepe Medicina Sufletului şi Corpului 
pe care o evidenţiem noi. Nu se poate face o Medicină a 
Corpului fără Anatomia şi Fiziologia acestuia. La fel nu se 

poate face o Medicină a Sufletului fără Configuraţia Spiri-

tului Fiinţial şi Fiinţialităţile acestuia. Anatomia Spiritului este 
Configuraţia sa şi Fiziologia sa sunt Fiinţialităţile Configuraţiei 
Spiritului. Noi, cei căzuţi din Rai şi orbi Spirituali, mai avem 
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câteva „memorii” de Spirit. Revelaţia Creştină ne readuce 
„Memoriile” uitate şi denaturate.  

În Limbaj Creştin, Spiritul este Fiinţă Configurată, 

adică Suflet. Materia are „structurarea” în elementele ei. Apa, 

spre exemplu, este o structurare a elementelor Hidrogen şi 
Oxigen. 

Să vedem care este Configurarea Spiritului. 

Anticii consideră FIINŢA „dincolo de toate”, din care ies 
„principiile- ideile arhetipale” care prin structurare se fac un fel 

de „spirit-mental- intelect cosmic”, din care se emană „gândirea 
cosmică” ce se structurează în tot mai multe „forme”, până la 

diversitatea individualizărilor elementelor fizico-chimice. Aşa, 
de la „energia subtilă spirituală” se ajunge la materia grosieră.  

Este concepţia „semi-materialistă şi panteistă”. Materialiştii 

şi mai extremişti neagă FIINȚA total şi pornesc de la o „materie-
haos”, de stare tot subtilă, care prin „auto-evoluţie” se face tot 

complexul de mai sus, însuşi spiritul ca rezultat al structurării 
materiei.  

După Revelaţia Creştină, FIINŢA DUMNEZEIASCĂ este 

„CEEA CE EXISTĂ în modul absolut”. Este o FIINŢĂ VIE 
SUPRADEFINITĂ, ca TREIMEA de PERSOANE DUMNE-

ZEIEŞTI care, şi mai mult, are şi o Strălucire Energetică 
HARICĂ, tot DUMNEZEIASCĂ. Şi această DUMNEZEIRE apoi 

Creează Lumea, care are Chipul şi Asemănarea Sa. DUMNE-

ZEU este FIINŢĂ SPIRITUALĂ-PERSOANĂ înveşmântată în 

HARUL Energetic Divin. Şi noi suntem Fiinţă Spirituală-

Persoană de creaţie înveşmântată în energii create Corp. Spiritul 
nostru nu este „gol” pe-afară, ci are energiile create care se 
structurează în forma de Corp. Viul Sufletului purcede şi un viu 

energetic corporal. Aşa biologicul nostru este „prelungire” de 

Viu Spiritual. Pentru medicină acest fapt are mare importanţă, 

căci în boli afecţiunile Corpului se transmit astfel în Suflet şi 
cele ale Sufletului în Corp. Deci nu se poate face doar o 
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medicină singulară, ci este nevoie de o Medicină integrală, 
deodată a Sufletului şi a Corpului.  

Se recunosc totuşi multe interacţiuni dintre psihic şi funcţiile 

organice. Complexul medical de astăzi este în această 
integralitate Suflet şi Corp. Sufletul este Spirit Configurat după 
CHIPUL şi Asemănarea Lui DUMNEZEU. 

 

7. În căutarea unei Psihologii Creştine  

Din cele anterioare, s-a văzut că în viziunea Creştină se 
distinge Psyche-Suflet faţă de Psihologicul-unire Suflet şi Corp, 
ca şi faţă de Psihofiziologic-Psihologicul în funcţiile organice. 
Mai mult, se insistă pe ARHEMODELUL DIVIN CREATOR, 

care Se traspune creativ în Modelul-Chipul de Fiinţă Creată.  
De aici Limbajul Psihologiei de orientare Creştină, cu 

distincţiile clare şi nete.  
Fiinţa Creată: Suflet-Psyche, Soma-Corp, şi unirea lor, 

Psihologicul. 

– Sufletul-Psyche este ÎMBRĂCAT în SUPRAFORMA-
PECETEA DIVINĂ, care până la Botez are Îmbrăcămintea 
HARICĂ, iar după Botezul HRISTIC are Îmbrăcămintea 
TRUPULUI HRISTIC şi HARUL ca Pecetea SFÂNTULUI 

DUH trece „peste” Întreaga Fiinţialitate (Suflet şi Corp).  
– Sufletul-Psyche are Trifiinţialul Chipului de Persoană : 

Chip, Fire, Eu Personal, ce are Complexul de Structură 
respectiv: Chipul-Conştiinţa Creată; Firea-Natura-Memoria 

Fiinţială; Eul Personal-Individualul, ca Activul Volitiv Propriu.  
– Sufletul-Psyche în sine are libera manifestare Fiinţială, dar 

în Armonie şi Asemănare cu PECETEA DIVINĂ care- l 
ÎMBRACĂ. 

– Sufletul-Psyche ÎMBRĂCAT în DIVIN are şi o 
Corporalitate, în Unire cu care dă Integralitatea Fiinţială de 
Creaţie, ca Psihologic-Suflet-Corp, „Corelaţia Fiinţială” 
Individuală. 
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Uzual, Psihologicul este tradus ca: Minte, Simţire, Voinţă.  
Să nu se confunde Psihicul cu Psihologicul (cum fac mulţi), 

şi nici cu „Psiho-fiziologicul” (corelaţia Psihologicului în func-

ţiile organice). 

Corespondenţa este astfel: 

– Chipul din Psihic corespunde în Psihologicul-Minte-
Raţiune; Firea corespunde în Simţire; Eul Personal corespunde 

cu Volitivul. 

Şi în Limbaj mistic:  

– Chipul este Suprasubiectul Fiinţial, Sinele-Supraeul-
Supraconştiinţa în Sine; Firea este Duhul-Supramemorialul 

propriu; Eul Personal este Eul-Subiectul. 

În Psihologic şi Psiho-fiziologic, acestea corespund : 

– Chipul corespunde cu Psihologicul Conştiinţa Trează-

diurnă şi Psiho- fiziologicul-Sistemul Nervos; Duhul, cu Memo-
rialul Conştient şi de Subconştient şi cu Simţurile-pasionalul; 

Eul Personal cu Volitivul şi cu Egoul şi funcţiile organice 

specifice. 

Unii merg şi mai departe, cu analogii-corespondenţe, ca 
Psyche, Psihologic şi Psiho-fiziologic în „interacţiune unită”: 

– Eros în sine-Sex-Potenţă organică Individuală (ca 

Potenţial integral al Fiinţialităţii proprii);  

– Erotizarea în amplificare a întregii Individualităţi, pe toate 

cele trei planuri (Eros Spiritual, senzitiv şi funcţional-organic);  
– Unirea-Nunta-absorbirea (în care Psihicul, Psihologicul şi 

Psihofiziologicul sunt „totuna”)22. 
                                                                 
22

 Sunt practici „psiho-senzualiste”, până la un ocultism erotic. Aşa concepţia 

indiană-Yoga, deşi ca sistem antic este mai mult o metafizică, are ca bază 

„psiho-psihologic-psihofizilogică”, tocmai „energ ia erotică”, aşa zisul 

„kundalini-energia feminină”, ce face magia erotică faţă de Sh iva-principiu  

masculin -spiritual. Platonicii greci fac şi ei un fel de „erotism”, dar în plan  

Psihic. Popoarele antice au, la fel, o traducere erotică a vieţii şi lumii în  

general (Mircea Eliade, Istoria religiilor). 
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Şi acestea în traducere Creştină:  
– IUBIREA-Supraesenţa-Supraconştiinţa-Supraeul-Supraspi-

ritualul, atât în DIVIN cât şi în Creaţie (ce înglobează şi este ca 

Arhemodel şi în Psihic şi în Psihologic şi în Psihofiziologic);  
– DRAGOSTEA, de asemenea, ca Memorialul IUBIRII, la 

fel în toate planurile;  
– DĂRUIREA, ca PERSONALUL IUBIRII şi Individua-

lităţii, la fel în toate planurile.  

Şi dacă la antici Erosul Divin este amestecat şi transpus în 
„erosul corpului”, în Creştinism IUBIREA DIVINĂ este ca 

Arhemodel „dincolo” de erosul Corpului, în care „erosul 
Corpului” se „transmută” ca „depăşire în DIVIN”.  

Aşa, IUBIREA nu mai este „Eros producător de sex şi sex 

spiritualizat”, ci este „CHIP de IUBIRE în Sine”, care în Fiinţia-
litatea de Creaţie are transpuneri specifice, cu Arhememorialul 

IUBIRII în Sine, ce face din transpunerile din Creaţie o 
„Transfigurare” a propriilor manifestări, o „Raportare” IUBIRE-
CHIP DIVIN faţă de Iubire-Chip de Creaţie şi Eros-sex faţă de 

IUBIREA DIVINĂ... Erosul-sex nu este o corespondenţă în 
Corp a IUBIRII DIVINE (cum consideră anticii), ci este un 

Psihofiziologic al Psihologicului proriu de Creaţie, care apoi 
face „Raportarea” cu CHIPUL IUBIRII DIVINE. Să se înţeleagă 
că Psihicul Sufletului în Unire cu Trupul produce un Psihologic 

de corespondenţă al acestei Uniri, nu de corespondenţă directă, 
DIVIN şi Creaţie. Erosul Corpului nu are nicio legătură cu 

IUBIREA DIVINĂ, ci cu „Iubirea” proprie a Creaţiei, care apoi 
se „raportează” faţă de IUBIREA CHIP DIVIN. Ca Medicină 
Creştină, noi deosebim Psihologicul de Psihofiziologic. Psiho lo-

gicul este „semi-spiritual”, ca Suflet-Spirit în corelaţie cu 
materia corporală. Psihofiziologicul este Psihologicul în core-

laţie cu Organele Corporale, cărora astfel le conferă o „anumită” 
fiziologie- funcţie. Unii văd în fiziologicul Corpului transpunerea 
directă a „Psihicului-Sufletului”, ce este greşit. Funcţiile 
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Organice nu corespund cu Psihicul direct (cum consideră 
psihanaliza freudiană), ci cu traducerea Psihologică de Suflet, 
deja în corelaţie cu partea Corporală. Sufletul este Iubire 

Spirituală directă (Iubire, Dragoste, Dăruire); Psihologicul este 
Iubire Spirituală în unire cu cea materială (mental, senzitiv, 

volitiv); şi Psihofiziologicul (funcţii fiziologice ale organelor 
nervoase, ale organelor senzitive, ale organelor mobile).  

Dar Psihofiziologicul are şi el tendinţa de proprie 

„individualizare”, cu trei structuri de bază:  
– sex; 

– mâncare (alimentaţie şi respiraţie);  
– acumulări de memorii fiziologice (mobilitate, creştere, 

destructurare, refacere). 

Medicina obişnuită se opreşte cu precădere pe Psihofi-
ziologic. Ca Medicină Creştină, deosebim şi totodată corelăm 

toate planurile şi aspectele, cu distingerea „modificărilor” pato-
logice generate de „păcat” (afectarea negativă a Integralităţii 
create). 

Aşa păcatul atinge toate aspectele, cu specificurile respec-
tive. 

Iubirea-Dragostea-Dăruirea Sufletului o face „contrar”; 
Mintea-simţirea-voinţa Psihologicului o face amestec de „bine şi 
rău”; sexul, mâncarea şi acumulativul organic al Psiho-

fiziologicului le face patimă, plăcere, boală şi distrugere23. 
Fiecare repetă Rememorarea acestora. Ca fond Psihic în 

sine, noi avem toată „Structura”, pe care apoi o „desfăşurăm” în 
specificul Individualităţii proprii.  

                                                                 
23

 „Astfel Omul ajunge mai prejos decât animalul, pe care l -a întrecut în 

iraţionalitate, mutând raţiunea cea după fire  în cea contrară firii. Dar 

pervertirea aceasta a cugetării în starea de cădere implică şi o  pervertire a 

simţurilor. Căci simţurile care nu mai sunt călăuzite de raţiune acţionează 

contrar firii şi spre rău l ei, prin  exagerarea pătimaşă a lucrării lor, abuzând de 

funcţia lor”. (Pr. Dumitru Stăniloae, Filocalia, vol. 3, pp. 14-15). 
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Miracolul Întrupării HRISTICE readuce ARHEMEMORIA-
LUL DIVIN, prin care şi Memorialul nostru Psiho-psihologic şi 
chiar cel Psihofiziologic capătă „trezirea şi potenţa” de reechi li-

brare şi revenire la „starea iniţială”24. Şi mai mult, prin SFÂNTUL 
DUH putem face Lucrarea Virtuţilor-Poruncilor Sfinte25. 

 

8. Orientare de Medicină Creştină  

Ca Medicină Creştină noi considerăm trei direcţii principale: 
– Medicina Psihicului direct, ca Sacroterapie-Religie; 

– Medicina Psihologicului, ca Morală;  
– Medicina Psihofiziologicului, ca Dieto-farmaco-terapie26. 

Sacroterapia este Restabilirea Legăturii Psihice cu CHIPUL 
DIVIN direct, fapt pe care îl are Ritualul Religios, cu elementele 
sale Liturgice, individuale şi ascetice27 . Se recunoaşte tot mai 

mult „rolul” Tainic al Religiosului, în toate bolile. 
O medicină ruptă de religie nu mai are „pur sânge”. În 

Spitale trebuie să fie „Chipul Preoţiei”, ca Biserica Spitalului. 
Bolnavul este „credinciosul spitalului”. În sens creştin, boala nu 
mai este o „ruşine”, ci este „spălarea-crucificarea”. Bolnavul 

este „răstignitul sacru” al medicinii. Creştinismul vine cu 
revelaţia Însănătoşirii bolnavului, care culminează cu Chipul 

ÎNVIERII. Păcatul şi Boala au „strigătul” suferinţei, încât sufe-
rinţa este paradoxal „sacrul” acestora. Suferinţa este „plânge-
rea păcatului” şi cel care plânge se curăţeşte de păcat, ca 

preludiu al însănătoşirii-tămăduirii de boală. Creştinismul are 
astfel cea mai înaltă concepţie asupra suferinţei. Bolnavul îşi 

                                                                 
24

 Fiecare Om dacă stă prin Credinţă în legătură cu Hristos poate câştiga 

această tărie, această imunitate, prin faptul că Însuşi Hristos îl ajută în lupta 

de eliberarea patimilor, ad ică de restabilirea raţiunii şi a minţii, ca unire cu  

Dumnezeu” (Filocalia, vol.  3, t rad. Pr. Dumitru Stăniloae, pp. 17-18). 
25

 Marcu Ascetul, Filocalia, vol. 1, pp. 346-365. 
26

 Vezi Ierom. Ghelasie Gheorghe, Medicina Isihastă. 
27

 Vezi Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Ritualul, Chipul Sacrului LOGOS şi DUH”. 
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mărturiseşte Medicului suferinţa bolii, aşa cum păcătosul îşi 
spovedeşte păcatul la Preot. De aceea Sănătatea este atât a 
Preoţiei, cât şi a Medicinii. Mântuitorul Hristos spune bolna-

vului mai întâi: „iertate îţi sunt păcatele” şi apoi „să te faci 
Sănătos de boala ta”. Un Medic creştin trimite întâi bolnavul la 

spovedania Preotului şi apoi trece el la consultaţia pacientului.  
Un bolnav creştin nu se ruşinează a merge la Medic  şi la 

Spital, ştiind că Medicina este o „ştiinţă” care tot de la 
Dumnezeu vine, ca „urmare” după Taina Preoţiei-Bisericii. De 
aceea în Evul mediu medicamentele erau mai întâi „sfinţite” de 
către Preot şi apoi administrate bolnavilor. Medicamentul 
medicinii este după „ungerea cu mirul” Preoţiei şi aşa medicina 
este „încununarea” DARULUI Vindecător al Preoţiei.  

Morala de asemenea este un factor de mare importanţă în 
Medicină. Morala este „semnul” Spiritualităţii Omului şi para-
doxal tocmai Morala este zis „facultativă”... Sunt însă Legi care 
impun o anumită Morală indiscutabilă.  

Morala Creştină este o latură de Conştiinţă proprie multor 
medici.  

Morala creştină este pentru medicină, în esenţă, „conştiinţa 
faţă de bolnav”, ca îngrijire atentă şi îndeosebi cu grija de a nu-l 
vătăma cu ceva. Uciderea este greul stigmat al modernismului. 
Adesea ne facem părtaşi la omoruri inconştiente, din cauza unor 
concesii aparent fără importanţă. Avortul este exemplul cel mai 
grăitor. Avortul este „dublă ucidere”, odată împotriva lui 
Dumnezeu şi încă odată faţă de Om. Să omori un Cop il este 
crimă „antidivină” pe prim-plan. Avortul este „ruşinea” Omului 
şi crima cea mai oribilă a medicinii.  În natură nu este avort şi ar 
trebui să se ia drept exemplu. Frica de „înmulţire” este o 
„justificare inferioară”, întrucât DUMNEZEU este Cel care are 
grijă de Hrana tuturor.  

Mai este problema „handicapaţilor”. Orice handicapat este 
„un crucificat”, faţă de care nu poţi fi indiferent sau distrugător. 
Crucificarea este sacrul propriu al creştinismului. Crucificarea 
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este „Mântuirea Omului”, încât handicapaţii sunt „semnul 
purtării Crucii mântuitoare”. Handicapaţii sunt cei care iau 
asupra lor „damnarea păcatelor”, şi noi trebuie să fim 
„recunoscători” faţă de aceşti „martiri nevinovaţi”. 

 
9. În căutarea unei Terapii de Chip Creştin 

În viziunea Creştină, boala este în „triplă” cauză şi efect: 
– „golul” de DIVINITATE prin contrarul direct al Sufletului 

(chipul demonic al păcatului);  
– în dizarmonia Psihologică (Corpul umbreşte Sufletul până 

la abolirea celor Sufleteşti şi amplificarea celor trupeşti, chipul 
păcatului omenesc);  

– în amplificarea funcţiilor organice, rupte de un Psihologic 
normal (hiperfuncţii sex, mâncare, acumulări patologice organice, 
chipul interacţiunii păcatului demonic cu cel omenesc)28. 

De aici şi „modelul” nostru de Terapie Creştină. 
Sacroterapia Sufletului şi Morala Psihologicului sunt 

probleme care se discută puţin de către Medicină. Ca Ştiinţă, 
Medicina are în vedere cu precădere Psihofiziologicul, partea 
Organică şi funcţiile fizico-chimice ale acestora. 

Ca să fim în acord cu Ştiinţa, să privim Medicina Creştină de 
la „sfârşit spre început”. Aşa şi noi, punem „înainte” Terapia 
funcţiilor organice ca prin acestea apoi să ne orientăm şi spre 
Sacroterapie şi Psihoterapie.  

În acest sens, ca Medicină de Chip Creştin, am găsit că 
„mobilul” Psihofiziologicului este „mâncarea”. Dacă Îngerii au 
căzut în păcat prin „contrarul spiritual”, Omul Adam a căzut prin 
„mâncarea” din „pomul morţii”.  

„Mâncarea” după căderea din Rai nu mai este „HRANA de 
VIAŢĂ”. Mâncarea este astfel „poarta păcatului” care duce la 
boală şi moarte. 
                                                                 
28

 Sfântul Casian Romanul, „Despre cele opt gânduri ale răutăţii”, Filocalia, 

vol. 1, pp. 131-132. 
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Astfel, tot secretul Terapiei Medicinii de Chip Creştin noi îl 
punem în „spatele” mâncării „păcătoase”.  

Dacă demonii sunt căzuţi prin Spirit, Omul este căzut prin 

„mâncarea-corp”. De aceea şi Medicina Creştină are în vedere ca  
„ordine” mai „întâi” păcatul corpului şi prin acesta păcatul 

Sufletului. La Om, păcatul „intră” prin Corp, chiar dacă „şarpele 
demonic” i l-a transmis „spiritual”. Păcatul demonic este 
„momeala” şi faptul este prin „săvârşirea” sa prin „Corp-

mâncare”. 
Ca Psihanaliză de Chip Creştin, „mâncarea” este „libidoul” 

(despre care vorbeşte Freud) şi nu „sexul”. Prin „mâncarea 
păcătoasă” apar apoi toate „manifestările” psiho-patologice sex. 
După căderea Omului prin „mâncarea” din „pomul morţii” s-a 

produs o modificare pe toate planurile Fiinţialităţii de Creaţie, de 
la „contrarietatea” Sufletului la schimbarea „raportului” Sufle-

tului faţă de Corp (ca subordonare), până la modificări de hiper-
funcţii şi hipo- funcţii organice. De menţionat este faptul că 
Psiho-fiziologicul a devenit „scena” Vieţii. De aici consemnările 

anticilor şi ale experimentelor zis ştiinţifice despre o „energie 
vitală” din care s-ar „structura” apoi atât Psihologicul, cât şi 

fiziologicul organic. 
În sens Creştin, nu există o „energie vitală în sine”, c i 

ARHEMODELUL DIVIN Creează un Model Creat ca Suflet şi 

Corp şi din „interacţiunea” acestora apoi se conturează un 
„Vital-psihofiziologic”. Deci, „Configuraţia CHIP DIVIN, Chip 

Creat şi Corp” produce „energia vitală”, în care se reflectă toată 
„structura” lor. Teologic, se vorbeşte mult de HARUL Energetic, 
ca CHIP al VIULUI şi al Vieţii. Mulţi nu discern în HAR 

Configuraţia FIINŢIALĂ, care apoi se transpune şi ca Energii. 
Energiile nu „structurează” ele CHIPURILE FIINŢIALE, ci 

datorită CHIPURILOR FIINŢIALE este şi o Energie cu o 
„anumită structură”. Energiile HARICE DIVINE sunt Raţiunile 
PERSOANELOR TREIMICE DIVINE, care datorită CHIPULUI 
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INTERPERSONAL FIINŢIAL transpun o „anume Raţionalitate 
energetică”. 

Pentru noi, Creaţia, „Structurile-Calităţile” Energetice 

DIVINE HARICE sunt Cele prin care avem „Intrarea” şi la 
PERSONALUL DIVIN FIINŢIAL. 

După cum noi, ca Individualităţi, prin Corp „intrăm” în 
Suflet, la fel prin HARUL Energetic „Intrăm” la „Comunica-
bilitatea” cu PERSONALUL DIVIN. 

Nu poţi „sări” direct în DUMNEZEU, fără „trecerea” prin 
HAR. Aşa HARUL Energetic DIVIN este pentru noi, Creaţia, 

„VIUL ARHEMODEL”, prin care şi „Viul de Creaţie” se 
„structurează”.  

Iată de ce, ca Terapie de Medicină Creştină, noi vorbim de o 

„Terapie de Chip HARIC”. 
Şi corespondenţa în Creaţie a HARULUI fiind „VIUL”, care 

se manifestă pe prim plan în „Viul Psihofiziologic”, atunci putem 
înţelege de ce punem ca „întâietate” tocmai „Vitalul Organic”, 
cu cele trei ramificaţii: sex-sistem nervos, mâncare, materie 

organică. 
„Legătura” directă a „sexului cu sistemul nervos” a fost 

şi pentru antici un mister; pentru moderni a devenit o „psihofi-
ziologie” de „mobil” al înseşi „structurărilor” psiho- fizio-
biologice. 

S-a văzut că, în sens Creştin, este mai întâi „Configuraţia” 
ARHEMODELULUI DIVIN, apoi „configuraţia” Sufletului-

Asemănarea creativă, pe modelul căruia este „Corpul-asemă-
narea Sufletului”, dând în Unire „configuraţia Psihologicului 
Trup, şi această Unire produce şi un specific „Psihofiziologic” 

de funcţii Organice. Şi din acestea, corespondenţele respective. 
Sufletul are Chipul Triadic al TREIMII DIVINE (Conştiinţa, 

Duhul, Eul Personal, corespondenţa TATĂLUI, Sfântului DUH 
şi FIULUI); Corpul are corespondenţele Triadicului de Suflet, şi 
în Unire dau Psihologicul: Minte, Simţire, Voinţă-Ego; iar 
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corespondenţele Psihologicului în Psihofiziologic sunt: Sex-
sistem nervos, mâncare-sistem circular, materie Organică 
(organele respective). 

Prin aceste corespondenţe-repere noi, ca Medicină Creştină, 
descifrăm acum clar de ce „sexul este legat direct de sistemul 

nervos”, întrucât „sexul” este corespondenţa fiziologică a 
„Conştiinţei de Suflet” şi a „Minţii” din Psihologicul Trupului.  

De aceea „sexul” se consideră „creierul fiziologic” ş i 

sistemul nervos ar fi astfel o „prelungire” a sexului (de unde 
consemnările antice, că energia erosul-sexul este cel care „urcă 

pe coloana vertebrală”, cu sistemul nervos „simpatic şi para-
simpatic”, ca să se ramifice în Creier-mintea biologică.  

De aici preluările zis ştinţifice ale Medicinii, care 

interpretează Psihofiziologicul prin aceste date, care nu sunt 
„originea”, ci tocmai „sfârşitul”. Noi, ca Medicină Creştină, 

facem aceste distincţii-repere ca să evidenţiem Revelaţia 
Creştină a unei Psihologii de Structură în sine, nu de „procese de 
structurare”. Chiar dacă şi noi recunoaştem „poarta corpului” 

spre Sufletul de CHIP DIVIN, nu le confundăm până la un 
amestec care le denaturează pe ambele.  

Conştiinţa directă de Suflet, Mintea Psihologică a Trupului 
şi Sistemul Nervos sunt în corelaţie şi comunicare, cu reflectări 
reciproce. Ca organe apoi în Psihofiziologic sunt „centre 

energetice biologice”, cu „circuite specifice”, de unde: „sex-
sistem nervos, mâncare-sistem digestiv circulator şi Organe 

fizico-chimice” cu efectuarea acestor funcţii. Aşa se vorbeşte de 
„inima şi mintea de jos” (sex), inima şi mintea din pântece 
(mâncarea), şi Inima şi mintea generală (creierul şi nervii din 

toate organele). De aceea, la antici mintea şi inima se pot 
„localiza” în orice parte şi în orice organ al corpului, după 

„fixarea circuitului energetic”. Se mai vorbeşte de o „Inimă şi o 

Minte Tainică”, care ar corespunde şi cu Organul Inimă din 
torace, ca „locul de legătură, de întâlnire şi comunicabilitate” 



146 

al tuturor planurilor Psiho- fizice. Unii, mai mult, amintesc şi de 
o „Suprainimă-minte”, cu sediul în Creier29. 

Dar noi, şi mai mult, ca Model de Terapie Medicală 

Creştină, nu punem nici în Psihofiziologic ca „mobil” sexul 
(cum face psihanaliza freudiană, pe considerente preluate tot mai 

mult de medicina generală), ci punem „mâncarea”, căci prin 
mâncare s-a căzut din „raţiunile minţii” (cum zice Filocalia) şi 
mai mult prin mâncare s-a produs şi un „patologic al sexului-

corespondentul organic al minţii). Prin „mâncarea păcătoasă” 
sexul s-a rupt de sistemul său nervos normal şi a devenit un 

„auto-funcţional”, care îşi vampirează tocmai „energia nervoasă”,  
de unde „destructurările” patologice duble, ca patologic-
inversiuni sex şi patologic-sistem nervos, care apoi afectează 

Psihologicul Minţii, până la afectarea Conştiinţei de Suflet, care 
asfel se „rupe” de CHIPUl DIVIN.  

Iată panorama stării noastre, în care trebuie să intervină 
Terapeutica Medicală.  

Prin „mâncare” s-a pierdut HARUL de Rai şi a intrat 

moartea. 
                                                                 
29

 Se cunosc complexele sistem nervos-sex, care predomină în memorialu l 

nostru, până la cel de subconştient, ceea ce-i face pe psihanaliştii freudieni să 

considere sexul ca baza psihiculu i. Ca Medicină Creştină, noi vedem un alt 

proces, de la „structura generală” a tuturor planurilo r la „reflectarea” lor în  

„interacţiune”. Sunt astfel Trei „centre de reflectare”: Conştiinţa de Suflet (cu  

memorialul spiritual), Mintea Psihologică (cu memorialu l Suflet legat de 

Corp) şi Sistemul nervos biologic (cu memorialul funcţiilor organice). Sunt 

fiecare cu „mobilul” lor, de Sp iritual Sufletesc, de „atracţ ie” Psihologică şi de 

„reproducere-sex” în fiziologic. Sexul este o „energie generală” în  toate Orga-

nele care se reproduc celu lar, iar Organele p ropriu zise se xuale sunt „centre 

de reflectare”. Păcatul aduce „auto-centrarea organică”, în care „procesele 

generale” se fac „autonomii organice”, care direcţ ionează totul în sensul lor, 

de unde hiperfuncţiile  şi contradicţiile  dintre funcţiile organice, până la acapa -

rarea „energeticulu i” în favoarea unei singure direcţii. De aici, reflectarea în  

Memorialul nostru a acestui complex, care are câmpul de bătălie tocmai in  

funcţionalul sex, ce afectează apoi şi celelalte planuri de corespondenţă. 
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Iată ce căutăm noi, ca Terapeutică, HRANA VIE în locul 
„mâncării păcătoase”. Să găsim modalitatea de a trasforma 
„mâncarea morţii”  în HRANA VIEŢII. 

În sens Creştin, ORIGINEA VIULUI nu este în „viul 
biologic”, ci în ARHEMODELUL DIVIN CREATOR, care se 

concretizează în Creaţie ca VIUL HARIC, care apoi corespunde 
cu „viul biologic”.  

Noile curente „naturiste” nu sunt „Sacroterapie”, cum se 

declară, ci descoperă doar „misterul viului biologic”, de mare 
importanţă în tratarea bolilor.  

Sacroterapia este doar VIUL HARIC, care generează „viul 
biologic”. 

Aşa noi deosebim net „PREZENŢA VIULUI HARIC” de 

prezenţa „viului biologic”.  
Medicina caută „organicul medical”, care dezamăgeşte tot 

mai mult, datorită slabelor rezultate. Se caută „medicamentul 
Viu”, cel chimic dovedindu-se totodată nociv. Viul medicinii 

este viitorul medical. Dar care este acesta? 

Pentru noi, Creaţia, Viul este PREZENŢA HARULUI 

DIVIN. 

De aici, Medicina Creştină este Medicina HARULUI. 
Şi, cum  s-a pierdut „memoria” HARULUI, este nevoie de o 

Reconştientizare a lui, atât teoretică, cât şi practică. Energiile 

HARICE DIVINE sunt Suportul energiilor naturii create. 
Substanţa creată doar în SUPRAMEDIUL SUPRASUBSTANŢEI 

HARICE poate fi şi se poate menţine. De aceea, substanţa naturii 
create trebuie permanent să fie ca „peştele în apa” HARULUI şi 
ca „viul în respiraţia oxigenului” HARIC. Aici este baza Ştiinţei 

Creştine, care vede materia creată în SUPRAENERGIA HARULUI 
DIVIN, în care se naşte, creşte şi se dezvoltă. Păcatul a adus 

„ruperea” de HAR şi aşa natura creată, de rămâne doar în 
„proprie natură”, se „auto-consumă”, ca să „crească”. Aici 
este mecanismul bolii, ca viziune Creştină. Natura creată, cât 
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timp se Hrăneşte din HARUL DIVIN, nu se autoconsumă pe 
sine, având SUPRASUBSTANŢA HARICĂ de Hrană.  Lipsită de 
HAR, este nevoită să se auto-consume şi aşa boala apare ca 

„auto-distrugere”, până la oribila moarte. Aici Ştiinţa Medicală 
ar trebui să adopte şi viziunea Creştină, ca să facă o adevărată 

Ştiinţă. 
 

10. VIUL HARIC, RITUALUL SACRU al Vieţii de 

Creaţie, primul Medicament al Sacroterapiei 

Medicinii Creştine 

Au apărut mai nou tot felul de curente medicale, care se 

laudă că fac „Terapii Harice”. Mare atenţie la Revelaţia 

Creştină referitoare la Natura HARULUI şi la Acţiunea sa. 

Nimeni nu poate „manevra” HARUL DIVIN... Ştiinţa poate 

interveni doar pe „energiile de creaţie”, care nu sunt HAR, ci 

energii proprii Naturii Create . HARUL este „SUPRA-
ENERGIA” peste „energiile de creaţie”, Suportul şi „generatorul” 

DIVIN al „energiilor de creaţie”. Fără HAR, energiile create cad 

într-un „gol” care le destructurează, până la „autoconsum”. 

HARUL are „SUPRALEGI” peste „Legile materiei”, care pot 

„interveni” depăşindu- le, fără să le distrugă pe cele proprii.  
Deci, nu orice „viu” este VIU HARIC. Aici se încurcă 

„naturiştii”. Poate fi şi un „viu-biologic” doar de creaţie, care se 

dovedeşte insuficient şi relativ.  

VIUL HARIC este „peste” „viul biologic”. VIUL HARIC 

este ARHEMODELUL DIVIN al „viului de creaţie”.  
Sacroterapia nu este „naturism şi vegetarianism”, ci este 

Hrănirea de VIUL HARIC, prin care „viul biologic” să poată 

exista şi să se poată menţine. Mulţi care „par” plini de vitalitate 

deodată „cad”, tocmai datorită „lipsei” SUPRAVIULUI HARIC. 
ŞI VIUL HARIC există doar acolo unde este „Legătura cu 

DIVINUL”. 
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De aici „marea importanţă” a „religiosului” din „biologic”. 

Orice „biologic” are în sine „Legătura cu HARUL DIVIN”, dar 
poate din cauza păcatului s-o piardă, rămânând doar un „auto-

biologic”, care se „auto-consumă” rapid. Şi ştiinţa începe să 

recunoască un „Ceva Suprabiologic”, care este „suportul şi 

generatorul” biologicului30. 

De aici „importanţa” RITUALULUI Religios, prin care se 

face şi se Restabileşte „Legătura” cu HARUL DIVIN.  

Acolo unde nu este „RITUALUL SACRU”, lipseşte VIUL 

HARIC. 

Anticii ştiau aceasta, de unde importanţa „jerfelor ritualice”, 

ca Tainica „menţinere şi refacere” a Vieţii. Se vorbeşte istoric de 

„pieirea” popoarelor” care au „neglijat” Taina „jertfelor ritualice”.  

Şi noi, ca Medicină Creştină, evidenţiem această „VALOARE” 

a RITUALULUI SACRU, ca „modalitatea” de Legătură cu 

VIUL HARIC DIVIN. 

Viul Sufletesc din noi este Ritualul Sacru al Comunica-
bilităţii directe cu DUMNEZEU, prin „RITUALUL LITURGIC 

HRISTIC”, până la Ritualul individual al Rugăciunii proprii. 

Cine este „lipsit” de acestea, va avea sigur deficienţe Psihologice 

şi biologice. 

De aceea „primul medicament” al Sacroterapiei Medicinii 

Creştine este „Medicamentul SACRU al RITUALULUI 

LITURGIC şi al Rugăciunii proprii” (care implică tot complexul 

celor Şapte Taine HARICE).  

Urmează Medicamentul „Moralei Sacre”, ca „dezintoxicarea” 

de „otrăvurile păcatului”. „Oprirea” păcatului este condiţia prin 

care se poate efectua Terapia Creştină.  

                                                                 
30

 Se consemnează la antici zisa „ambrozie divină”, atât spirituală cât şi 

materială. La indieni este zisa „prană” (energ ia subtilă şi generatoare a celor-

lalte energii). În sens Creştin, noi evidenţiem HARUL DIVIN, ca Taina 

acestor „Energ ii miraculoase”. 
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Şi o atenţie deosebită apoi pe HRANA HARICĂ, ce va 
„preface” mâncarea-biologică în Hrănirea din VIUL HARIC, 
prin care putem cu adevărat să câştigăm Sănătatea mult dorită.  

Totul este IUBIRE DIVINĂ! Este primul Tainic 
Medicament al Sacroterapiei noastre. Sufletul are în el „Dorul” 

IUBIRII DIVINE (prin cele trei capacităţi direct Sufleteşti: 
Iubire-Conştiinţă, Dragoste-Duh, Dăruire-Eu Personal) şi fără 
aceasta se „îmbolnăveşte”. Prin RITUALUL SACRU este 

împlinirea. Psihologicul nostru are „Dorul” Minţii, Simţirii şi 
Voinţei. Psihofiziologicul nostru are „Dorul” biologic al sexului, 

al mâncării şi al dezvoltării organice. Transpunerile Dorului 
CHIPULUI IUBIRII sunt „mobilul” Vieţii.  

Iată complexul Vieţii noastre. Păcatul a produs „contrarietate” 

între planurile Fiinţialităţii noastre. „Golul” de DIVIN produce 
„suferinţa” Transcendentală. „Golul” de „Afecţiunea” Psihologică  

duce la „suferinţa” Psihologică. „Golul” de interacţiunea func ţii-
lor organice duce la „suferinţa organelor corporale”. Viaţa 
noastră astfel „trăieşte” în măsura acestora. Unii sunt mai mult 

pe planul Sufletesc, alţii pe cel Psihologic, sau Fiziologic. Zisele 
„nevoi-necesităţi” sunt în evidenţa acestora. Normal ar trebui să 

fie o „echilibrare” generală. Unii le „Unesc” printr-o latură, fie 
exclusivist Transcendentală, fie exclusivist Intelectual-
psihologică, fie senzual-organică. De aici Sacroterapia Medicinii 

Creştine, ca Medicină Integrală, fără de care nu se poate face 
„armonizarea” Întregului complex Fiinţial.  

În „suferinţa” ta, Reaminteşte-ţi că DUMNEZEU te 
IUBEŞTE cu adevărat şi IUBIREA Lui, chiar dacă eşti păcătos, 
nu s-a împuţinat faţă de tine; doar atât să faci şi tu, să- i ceri 

Iertare cu făgăduinţa că nu vei mai păcătui. În „neliniştea” ta 
Psihologică, văzându-te singur şi fără nicio „afecţiune” din 

partea semenilor tăi, Reaminteşte-ţi totul de DUMNEZEU, de 
HRISTOS Cel făcut Om, care a devenit „PRIETENUL” adevărat 
al Oamenilor; precum şi de Sfinţii care îi ajută pe cei care le cer 
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ajutor. În „suferinţele” bolilor organice, Reaminteşte-ţi de 
DOMNUL HRISTOS, care la tot pasul „Vindeca” bolile, cu o 
condiţie: „de acum să nu mai păcătuieşti”.  

Iată Medicamentul VIULUI HARIC, prin Taina RITUA-
LULUI SACRU, pe care dacă începi să- l faci, îţi vei câştiga 
Sănătatea. 

 
11. HRANA HARICĂ, „Uşa” intrării în VIUL DIVIN şi 

în Viul Sănătăţii noastre  

După cum s-a mai amintit, noi, Creaţia, trebuie să ne 
„HRĂNIM” permanent din DIVINUL CREATOR. Creaţia are 
propria ei „Natură-Substanţă”, dar este prin şi pe „suportul” 

DIVINULUI. Această continuă „Rememorare” a ORIGINII este 
însuşi „mobilul” Vieţii Creaţiei. Noi trebuie să ne HRĂNIM din 
ORIGINE şi Viaţa este Rememorarea acesteia.  

Sufleteşte direct, HRANA este „Comunicabilitatea-Dialogul 

cu DIVINUL, care se concretizează prin Rugăciune. Cine nu se 
Roagă, nu se HRĂNEŞTE din SUPRASUBSTANŢA DIVINĂ. 
Psihologic, HRANA este „Cunoaşterea celor Sfinte” cu 
respectarea „Morală” a lor. Fiziologic, HRANA se concretizează 

prin zisa „mâncare materială”.  
Ce trebuie bine precizat este faptul că în toate planurile 

Fiinţialităţii noastre este un „ARHECHIP MEMORIAL”, prin 
care se menţine „permanenţa” HRANEI. Fiecare dintre noi 

suntem un „specific” Individual şi HRANA se „traduce” în acest 
„tipar” al nostru, care are „Memoria Fiinţială” a acestora.  

Deci, atenţie la ARHEMEMORIA HRANEI în Sine şi la 
Memoria propriei noastre Individualităţi.  

Dacă „pierdem” Legătura cu HRANA ARHEMEMO-
RIALĂ, atunci şi Memoria noastră adevărată se pierde şi aşa 
apar „memorii în gol”, care produc distrugerea şi moartea.  

Iată Taina Sacroterapiei noastre: HRĂNIREA din ARHE-

MEMORIALUL Adevărat, prin care se va face „Rememorarea” 
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şi în noi a acestuia şi implicit, refacerea „Structurii de Viaţă” din 
Fiinţialitatea noastră.  

Iată ce căutăm noi ca Terapie Creştină, „Medicamentul 
REMEMORATOR al VIEŢII”. 

Şi acesta este în Triplă înfăţişare:  
– Rugăciune (pentru Suflet);  

– Morală (pentru Psihologic);  
– mâncare Vie (pentru corp). 
Şi mai mult, Concretul acestui Medicament ARHEME-

MORIAL este:  
– „Dialogul HRĂNITOR” cu PERSOANELE şI HARUL 

DIVIN (Rugăciunea);  
– Dialogul Hrănitor cu Informaţiile celor Sfinte, ca re ne dau 

Ştiinţa Binelui (Morala);  

– Dialogul hrănitor cu „viul biologic material” (al mâncării, 
băuturii şi respiraţiei).  

Şi încă mai mult, „reprezentarea” acestor Specificuri:  
– RITUALUL LITURGIC cu CHIPUL ÎMPĂRTĂŞIRII din 

TRUPUL DUMNEZEIESC al Lui HRISTOS (ca ARHEME-

MORIAL al Sufletului);  
– Rugăciunea şi Morala Individuală (ca Arhememoria l 

Psihologic);  
– Chipul PÂINII (ca arhememorial al viului biologic).  
Dacă modalitatea Terapeuticii Medicale este de la Trup spre 

Suflet, iată de ce şi noi, ca Sacroterapie Creştină, punem 
Medicamentul Viului fiziologic al Corpului, „Chipul PÂINII” 

materiale. 
Iată o Taină pe care încercăm s-o evidenţiem în mod 

deosebit, Taina ICONICĂ a VIULUI HARIC.  

Deci, nu „viul biologic” simplu este semnul „PREZENŢEI 
HARULUI DIVIN” (cum susţin naturiştii), ci un ANUME CHIP 

prin care apoi există şi „viul biologic”. Fiinţial este Taina 
CHIPULUI de PERSOANĂ (Comunicarea Inter-Personală); 
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Psihologic este Taina Chipului Cunoaşterii Informaţionale 
(Raţiune, simţire, volitiv); Fiziologic este Taina unui „anume 
biologic fizico-chimic” (zisul cod genetic). Şi sunt nişte 

„formaţiuni speciale” care au în ele un „memorial arhetipal 
generativ”, prin care apoi se structurează toate celelalte 

interacţiuni fizico-chimice. 
„Seminţele” au tocmai această Taină a „memorialului 

generativ”. Dar mai mult, într-o „anume formă”, altfel se degra-

dează până la negativ. Astfel, se zice că „Seminţele încolţite” nu 

ai voie să le mănânci, că au în ele „energii de auto-generare, care 

nu mai sunt „asimilabile”, ci „explozive”. 

De aici Taina zisei PÂINI, din „Rodurile generative”.  

În Rai era „Rodul POMULUI VIEŢII”, pe care noi nu- l ma i 

ştim sub ce formă era. După izgonirea din Rai se vorbeşte de 

CHIPUL PÂINII ca Rod al Pământului. Se zice că DUMNEZEU 

a luat o „Sămânţă” din POMUL VIEŢII din Rai şi a dat-o lui 

Adam, s-o cultive în „sudoarea muncii pământului”, din care să 

facă „Pâinea” cea întreţinătoare de „viaţă”.  

Deci CHIPUL PÂINII este un „Anume Chip” al une i 

„Prefaceri” speciale. Şi Grâul şi alte Cereale se pretează la 

„chipul Pâinii”. Grâul este însă „Originea de Chip” a tuturor 

celorlalte Cereale. Iar Chipul Pâinii din Grâu (sau din alte cereale) 

este „coca dospită” din „făina măcinată”. Mulţi „naturişti” indică 

folosirea directă a boabelor de cereale, ca fulgi sau făină, care se 

dovedesc fără „Taina CHIPULUI PÂINII”, ce este „coca 

dospită”, „prefăcută Sacro-ritualic”. 

Se vorbeşte de PÂINEA Sufletească, ce este „CUVÂNTUL 

PERSONAL”, de Pâinea Minţii, ce este Cunoaşterea Psiho-

logică, şi de Pâinea trupească, cea materială. Astfel, CHIPUL 

PÂINII este în „legătură” cu CHIPUL DIVIN al PERSOANEI 

DIVINE şi cu HARUL Energetic al Minţii şi cu „VIUL HARIC” 

din „biologicul corporal organic”.  
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Iată de ce noi declarăm CHIPUL PÂINII ca Chipul Medica-
mentului de bază al Sacroterapiei noastre Creştine.  

Naturiştii vorbesc de „viul biologic” din alimentele netrecute 

prin foc (nefierte). 

Noi vorbim în mod deosebit de „CHIPUL SUPRAVIULUI 

HARIC DIVIN, din CHIPUL PÂINII, care este MODELUL 
MEMORIAL al tuturor celorlalte alimente. Fără acest MODEL 

de bază, toate alimentele nu se mai asimilează în „modelul 

normal”, ci rupt şi chiar contrar.  

Aşa CHIPUL PÂINII este Medicamentul de Rememorare a 
„HRANEI”, originea „mâncării”. Fără baza acestui Memorial al 

HRANEI, „mâncarea” noastră devine o „alimentaţie negativă”, 

cu urmările respective. În boli, tocmai negativul distructiv 

trebuie eliminat. Şi aşa, prin CHIPUL PÂINII, intervenim direct 

în „negativul” fizico-chimic al organelor bolnave. 
 

12. Un model de Sacroterapie Creştină  

Noi vorbim de HRANA HARICĂ, baza Sacroterapie i 
Creştine. 

Şi mai mult, vorbim de CHIPUL PÂINII ca ICONICUL 

de Arătare al VIULUI HARIC DIVIN. PÂINEA pentru Suflet 

este CUVÂNTUL HRISTIC; Pâinea pentru Minte este Cunoaş-
terea celor Sfinte şi Morale; Pâinea materială este Pâinea dospită 

din Grâu (şi cu derivate, din alte cereale).  

Iar UNIREA cu CHIPUL DIVIN PERSONAL HRISTIC 

este PÂINEA-TRUPUL EUHARISTIC LITURGIC, care le 

înglobează şi le transfigurează în CHIPUL NEMURIRII.  
Deci, să nu se „amestece” Chipurile respective, ci fiecare 

sunt în planul lor, dar sub Taina CHIPULUI ICONIC al PÂINII.  

Prin CHIPUL PÂINII se face „Legătura” de Taină, de la 

DIVIN până la materia fizico-chimică, de unde considerarea 

noastră ca Medicamentul de bază al Sacroterapiei Creştine.  
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Noi, ca Terapeutică, declarăm „mâncarea” ca „mobilul” 
bolii şi totodată al Sănătăţii. Boala se „hrăneşte” dintr-o mâncare 
negativă şi Sănătatea revine printr-o mâncare SACRALIZATĂ. 

Adam prin „mâncare” a pierdut „Nemurirea” de Rai; prin 
„Mâncarea SACRĂ” va recâştiga ce a pierdut. 

Aşa, prin PÂINEA CEREASCĂ a TRUPULUI EUHARISTIC 
LITURGIC HRISTIC, prin Pâinea HARICĂ a Moralei Sfinte şi 
prin VIUL HARIC din Chipul Pâinii materiale se vor reface 

MEMORIILE Vieţii atinse de păcat şi moarte. 
Ca Medicină de Chip Creştin, nu ne interesează „sofisticăria 

diagnosticelor” diferitelor boli, ci pentru toate bolile reco-

mandăm Medicamentul MINUNE, al CHIPULUI PÂINII. 
Noi nu contestăm Medicina obişnuită, care este o „ştiinţă”, cu 

valabilitatea ei, dar pornim direct la „tratarea” bolii, ca atare. 
Cine vrea, să „încerce” şi Tratamentul nostru, care din 

cele constatate a dat rezultatele dorite. Nu este nociv, dar cere o 

„Voinţă deosebită”. 
Noi vedem boala organică cu rădăcinile în păcat, dar cu 

„seva” pe care o suge din „mâncare”. Să- i luăm „seva” ca să se 
„usuce” de la sine.  

Mâncarea noastră este în general „explozivă”, şi nu se 
„depune”, ci rupe şi vatămă progresiv masa organică a Corpului.  

Astfel, primul lucru este de a evita orice mâncare explozivă.  

Mâncărurile explozive sunt în general alimentele ne-
integrale (orice aliment trebuie să fie întreg, coajă, conţinut) şi 

totodată rupte în elemente disparate prin fierbere (aici au 
dreptate şi naturiştii). Alimentele rafinate, sortate pe categorii şi 
în plus trecute prin uscări la temperaturi mari, precum şi cu 

adausuri chimice, conservante, etc. devin de o explozivitate de 
neînchipuit. Dar mai sunt explozive chiar şi cele în stare 

naturală, precum în general cele foarte dulci, sau cele direct 
uleioase (uleiul chiar obţinut la rece, slănina şi untul), sau prea 
proteice (ca ouăle crude).  
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Noi considerăm trei categorii de alimente: neutre, active ş i 
pasive, ce ar veni în termenii medicali: neutre, acide şi bazice. Se 
vorbeşte mult de „aciditatea” chimică din majoritatea bolilor 

organice. Dar degeaba se caută „alcalinizarea”, că este o trecere 
vicioasă de la acid la alcalin şi de la alcalin la acid. Este nevoie 

de „acel ceva” care să menţină o armonie între ele. Şi acest 
„ceva” este „VIUL HARIC Arhememorial”. 

CHIPUL PÂINII este Chipul Arhememorial din alimen-

tele noastre. Cine nu foloseşte Pâinea va face sigur deranjamente 
energetice. Modern, se înlocuieşte cu multă carne şi făinoase 

rafinate, care strică tot „memorialul energetic”. Iată de ce Pâinea 
este mai mult „Medicament şi bază de Memorie” a celor lalte 
alimente. 

Sunt trei Chipuri ale „vieţii biologice”: Laptele pentru Copii, 
Pâinea pentru tineri, să devină adulţi, Fructele pentru bătrâni. De 

aici, alimentaţia selectivă a Sacroterapiei noastre. Copiii pot 
folosi multe lactate; tinerii să reducă lactatele şi să folosească 
multe cereale ca Pâine; bătrânii să reducă şi Pâinea şi să pună 

accent pe Fructe. 
De aici şi Terapeutica noastră, pe „vârste”.  

Bolile la Copii (până încep să mănânce Pâine, cam până la 
trei ani), să fie tratate cu o alimentaţie pe baza lactatelor cât mai 
naturale şi mai pure. Să nu se amestece la Copii lactatele cu alte 

alimente precum dulciuri, fructe, supe, etc. Copiilor bolnavi să li 
se dea lactatele pe stomacul gol şi doar după câteva ore să li se 

mai dea şi alte „adausuri”. Cea mai mare nenorocire este la Copii 
amestecul lactatelor cu alte alimente, ceea ce produce o 
„indigestie” cu degradări toxice de neînchipuit. Feriţi Copii de 

amestecul lactatelor cu celelalte alimente. În boli mai ales, noi 
indicăm o selecţie strictă în acest sens. 

Tinerii pot îmbina lactatele cu Pâinea, dar strict doar în acest 
sens (un sfert lactate şi trei sferturi Pâine). Să nu se amestece 
lactatele şi Pâinea cu dulciurile, că este o adevărată nenorocire, 
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cu explozivităţi enorme. Pâinea cu unt şi dulceaţă-miere este cea 
mai explozivă mâncare a tinerilor, de unde consecinţele atâtor 
boli. Nici Pâinea cu Fructe dulci nu este recomandată. Fructele la 

tineri, de asemenea, să fie folosite separat, şi între mese, pe 
stomacul gol. Alimente precum ciorbele şi alte preparate să fie 

servite fără lactate, fără amidon şi dulciuri, fără Fructe, cu 
Pâine puţină. Pâinea la Tineri este baza alimentaţiei. Să se 
folosească dimineaţa şi seara preparate cu Pâine mai multă, dar 

cum am menţionat, fără amestecuri explozive. La prânz, se poate 
folosi şi o mâncare preparată, dar şi aceasta fără amestecurile 

explozive. În boli mai ales trebuie ţinut cont strict de cele spuse. 
Tinerii să nu mănânce dulciuri concentrate, că sunt foarte explo-
zive, ca şi grăsimile concentrate. Fructele şi Seminţele integrale 

sunt baza glucidelor şi grăsimilor la tinerii sănătoşi. Atenţie însă 
la Fructele prea dulci, care trebuie folosite câte puţin.  

Pentru cei în vârstă şi bătrâni, leguminoasele şi fructele sunt 
baza Sănătăţii (dar în stare cât mai naturală şi mai pură). Şi aici 

se recomandă selectarea strictă, fără amestecurile de mai sus.  

Acestea sunt „reperele” generale, ale Sacroterapie i 

alimentare31. 
 

13. Câteva Meniuri Terapeutice 

Ca Sacroterapie în sensul nostru, vă recomandăm pe scurt 
câteva orientări generale, care pot fi diversificate apoi, după 

împrejurări şi condiţii.32 

Evidenţiem în mod deosebit cele anterioare, ca selectarea 

alimentaţiei pe „vârste” (copii, tineri-adulţi, bătrâni, femei) şi pe 

caracterul de energii (exploziv-activ, de depunere-alcalin şi de 
potenţialitate-neutru). 

                                                                 
31

 Pe larg, în Remediile din Medicina Isihastă. 
32

 Mai pe larg în lucrările noastre anterioare, Medicina Isihastă, Hrana 

Harică, Remediile Medicinii Isihaste. 
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De asemenea, să se ţină cont de bolile cronice (cu semi-
stricteţe) şi de cele grave (cu stricteţe).  

Şi pentru că Medicamentul nostru este CHIPUL PÂINII, să 
începem cu:  

Prepararea „Pâinii Pustniceşti”, care este Pâinea cea cu 
adevărat „terapeutică”.  

Cea mai mare nenorocire este că se falsifică Chipul Pâinii 
alimentare. Pâinea neagră integrală este Pâinea propriu zisă care, 
şi mai mult, la început nu era „coaptă”, ci „uscată în aer liber şi 
la soare”. Adam o folosea pe cea „necoaptă”. Cu timpul, 
trecându-se la o alimentaţie mai mult pe bază de carne şi legume 
fierte, s-a trecut şi la o Pâine coaptă, până la degradările ei, ca 
Pâinea albă. Pustnicii descoperă „Pâinea necoaptă”, care se 
dovedeşte „mâncarea” cea mai hrănitoare. Noi redescoperim 
„Valoarea” Pâinii Pustniceşti (necoaptă) şi ca Terapeutica bolilor 
noastre. 

Pâinea necoaptă Pustnicească se prepară simplu şi rapid.  
Grâul măcinat, fără să se cearnă, se umezeşte cu apă 

până se face o cocă tare (cât mai tare, dar pătrunsă de apă) şi 

se lasă la „dospit” până la 12 ore. De obicei se pregăteşte 

seara, ca să fie folosită a doua zi. Dacă vrei să faci o cantitate 

pentru mai multe zile, să întinzi coca subţire (2-3 mm) ca să 

se usuce şi să nu se acrească sau să mucegăiască. Doza de 

mâncat este de 1-3 gr. pe Kg-corp la o masă.  
La început însă să se folosească foarte puţină, pentru că la 

unii provoacă o „reacţie puternică”, dar cu insistenţă va fi tot 
mai mult tolerată, până devine „gustoasă”. 

Ca să fie mai uşor de mestecat (mai ales pentru cei cu 
dantura slabă), să se adauge şi puţin Mălai de porumb, care o 
face mai sfărâmăcioasă. Se mai poate da încă odată prin râşniţa 
de măcinat. 

Noi nu indicăm un „amestec de cereale” pentru această 
Pâine (cum fac unii). Amestecul se poate face separat, dar 
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Pâinea aceasta Pustnicească este doar din Grâu, sau dintr-un 
singur sortiment (secară, ovăz).  

Se mai poate face o „pâine” de seminţe leguminoase, din 
mazăre, bob, soia, năut, linte, cu „secretul” ca să se lase la 
„dospit” cel puţin 12 ore, altfel este indigestă şi face rău.  

Încă o menţiune strictă este ca aceste sortimente de „Pâini 
necoapte” să nu fie folosite cu mâncăruri fierte, cu fructe dulci şi 

cu dulciuri în general. Dacă într-o zi mănânci doar Pâine 
necoaptă, o poţi amesteca şi cu puţine dulciuri, nuci, miere, sau 
cu fructe, dar nu totodată cu legumele. O poţi amesteca doar cu 

legume tot nefierte, dar fără fructe şi dulciuri.  
Pâinea aceasta necoaptă este în sine „hrană totală”, de aceea 

nu mai este nevoie de alte adausuri, care îi strică „digestia şi 
absorbirea” integrală. Aşa să nu fie folosită cu Laptele (care este 
de asemenea un aliment complet) şi nici cu brânzeturile. Brânza 

este „pâinea din lapte”, şi se consumă singură.  
 

Noi mai indicăm şi o „Pâine de cartofi”, tot necoaptă, care se 
dovedeşte foarte valoroasă şi cu efecte terapeutice multiple. 

Dacă Pâinea de Cereale şi de Leguminoase este Pâinea de 

Soare (cu energii atmosferice), cea de Cartofi este „Pâinea de 
sub Pământ” (cu energiile respective).  

Se prepară tot uşor şi repede.  
Se rad cartofii cât mai fin direct în apă (cu coajă) şi apoi 

cu apă mai multă se amestecă bine şi se strecoară printr-o 

sită tot fină, de răzături, şi se lasă apa strecurată o jumătate 

de oră. În aceasta se lasă un depozit alb şi tare, tocmai 

„făina” de cartofi, care se întinde pe o tavă şi se usucă (timp 

în care se şi dospeşte, ca şi cea de cereale ). 
Această „făină de cartofi” este foarte hrănitoare. Se folo-

seşte ca „piure” direct cu puţină apă rece, cu puţine nuci măci-
nate, cu măsline şi cu zarzavaturi tot crude, cu puţin usturoi şi 
alte condimente dietetice. Supa din această făină de cartofi, tot 
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„nefiartă”, este foarte gustoasă. Din cele constatate, această 
Pâine de Cartofi are efecte direct asupra hrănirii Creierului şi 
celulei nervoase, cu întărirea oaselor şi refacerea „masei 
organice”, producând o „înviorare” energetică vizibilă, plus că 
este o „mâncare” foarte uşoară mai ales pentru cei bolnavi 
grav. Să nu fie folosită în cantitate mare, că este „foarte concen-
trată (o lingură face cât un kg. de cartofi). S-a observat o 
diminuare a negilor şi melanoamelor de piele, a pistruilor, pre-
cum şi o ameliorare a gastritelor şi ulcerului stomacal şi 
duodenal. Cei cu ameţeli şi tremurături au simţit o remediere. 
Aceste efecte trebuie încă urmărite, fiind un remediu mai nou.  

„Untul” din această făină naturală de cartofi este un excelent 
„unt” pentru copii şi tineri. Făina respectivă poate fi frecată cu 
nuci fin măcinate, cu puţin usturoi sau hrean, cu puţin chimen 
sau cimbru, şi cu puţin oţet sau varză acră, sau castraveţi muraţi 
tocaţi şi storşi pentru a se scoate zeama care se bate bine cu cele 
dinainte. Consistenţa să fie ca la untul obişnuit, adăugându-se 
făina de cartofi, sau zeama de acritură. Acest „Unt minune” se 
poate folosi pe Pâine obişnuită, sau de către cei bolnavi grav aşa 
simplu, câte un vârf de lingură din jumătate în jumătate de oră. 
Atenţie, fiind foarte concentrat, să nu mai fie amestecat şi cu alte 
alimente tot concentrate, precum dulciuri, lactate, ouă sau carne, 
şi nici cu „Pâinea necoaptă”. La o masă se poate folosi Pâinea de 
Cereale şi la alta cea de Cartofi. Este indicat ca Pâinea de 
Cartofi să fie folosită seara, pentru că este mai uşoară. 

 
O menţiune de luat în seamă cu privire la Pâinea necoaptă 

este „efectul” tare asupra tuturor materiilor putrezite din orga-
nism. De aceea vor apare la început gaze şi balonări putride, care 
devin tot mai mult ne-mirositoare, până la dispariţia lor.  

Laptele de Pâine ne-coaptă este de o valoare  ca a Laptelui 
obişnuit. Pentru boli grave este o adevărată salvare. Să nu mai 
fie amestecat cu nimic altceva. 



161 

Se prepară tot uşor şi repede. 
Din Pâinea preparată după reţetele expuse anterior se 

pune a treia parte şi restul Apă simplă ne-fiartă. Se bate bine 

până se dizolvă ca un lapte, care imediat se strecoară. Se 

adaugă puţin oţet de mere sau de vin, sau puţină lămâie 

(care mai bine trebuie evitată) şi se bea câte puţin din cinci 

în cinci minute, de la un pahar până la un kg. zilnic (sau 

chiar mai mult, dacă nu se mai mănâncă şi altceva). Peste ce 

a mai rămas, se mai pune şi altă Apă, că mai iese un rând-

două de Lapte.  

Acest Lapte este foarte hrănitor, curăţeşte, reface şi vindecă. 
Fiind în CHIPUL PÂINII, are în el MEMORIALUL VIULUI 
HARIC, baza „viului biologic”.  

 
APA este în egalitate cu Pâinea ca valoare Arhetipală şi 

de hrănire. Aşa, zilnic beţi Apă simplă, câte o gură, din sfert în 
sfert sau la o jumătate de oră. Apa este „elementul prim” al 
Vieţii şi Apa are în ea primul „principiu formator”. Toate cele-

lalte elemente doar în Apă se pot desfăşura şi structura. Ciorbele 
sau alte lichide au în ele „structurile amestecate”, pe când în Apa 

simplă este „mediul pur” al „structurii directe” pentru fiecare 
element.  

„APA, PÂINEA şi LUMINA-AERUL” sunt Treimea 

Arhetipală a biologicului nostru. APA are TAINA „APEI 
Primordiale” în care Creşte Pământul-PÂINEA şi peste care este 

SUFLUL-DUHUL-VIAŢA (Facere 1, 2). Orice aliment ca să se 
facă „Viaţă” are nevoie de mediul Apei, zisele „sucuri digestive”. 
APA dă sucurilor digestive posibilitatea să se formeze şi totodată 

să acţioneze după specificul lor. Atenţie, să nu fie „multă apă”, 
ci doar „udare”, ca la răsaduri.  

Doar Apa simplă „spală” şi de asemeni „topeşte” tot ce este 
impur şi rezidual. Dimineaţa în special, obişnuiţi-vă să beţi, 
chiar forţat, câteva pahare de Apă, nu dintr-o dată, ci fracţionat, 
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în timp ce vă faceţi toaleta obişnuită. Nu uitaţi „Nasul”. Trageţi 
de trei ori Apă pe Nas până o daţi pe gură. Nasul este Organul 
AERULUI-Suflului, principiului Vital. Cei care au ameţeli şi 

capul greu vor simţi o înviorare.  
La servici, sau chiar la alte preocupări, să aveţi la îndemână 

câte puţină Apă, pe care să o beţi din când în când, înghiţitură 
cu înghiţitură. Cei religioşi să folosească Apă Sfinţită (Aghiasmă 
mică). 

Ceaiurile şi Sucurile, apa minerală, nu au Valoarea APEI 
simple. Le puteţi folosi ca medicament, dar APA să fie cu 
„Valoare în sine”, fără amestecare cu altceva. Dacă nu aveţi 
Apă prea bună, cea de la chiuvetă fiind adesea impură, puneţi-o 
într-o Sticlă Albastră şi ţineţi-o câteva ore la fereastră-Lumină; 
se va dezinfecta şi se va face potabilă.  

În mod normal, trebuie Zilnic un Kilogram de Lichid la 25 
Kg. greutate corporală, adică cel puţin 2 Kg., dintre care APA 
simplă trebuie să fie un sfert, cel puţin o Jumătate de Kilogram. 

 
Dorim să mai adăugăm la aceste „Chipuri cu DAR” 

Terapeutic încă o „Valoare” deosebită, a Urzicii şi Seminţelor 

de Dovleac. Folosiţi la fiecare masă în mâncarea respectivă o 
linguriţă şi chiar o lingură de praf de Urzică uscată. Urzica crudă 
se zdrobeşte bine şi se pune în mâncare. Are toţi „aminoacizii 
esenţiali” şi Clorofila- lumina biologică. Seminţele de Dovleac se 
folosesc direct, indiferent, înainte sau după mâncare, câte o 

mână, dar mestecate bine. Dezinfectează tot traiectul digestiv. 

Feriţi-vă de condimentele explozive, ca usturoi, ceapă, piper 
etc. Usturoiul fiind un bun antibiotic, să fie admis, dar numai un 
căţel, doi. Acriţi mâncarea cu borş, cu zeamă de murături şi 
varză, cu oţet natural de casă.  

Sâmburii de nucă fiind cu tanin, să fie ţinuţi în apă câteva 
ore. Sâmburii uscaţi e bine să stea un timp în apă, ca să devină 
mai digestibili şi să-şi neutralizeze râncezeala care este toxică.  
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Atenţie la selecţia meselor. Dimineaţa nu folosiţi dulciuri, c i 
uleioase, cu Pâinea ne-coaptă în general. Este indicată o masă de 
fructe, dar la bolnavi poate produce deranjamente digestive. Ca 
lichid, beţi suc de fructe acrişoare, sau un ceai neîndulcit. La 
Prânz se folosesc alimentele proteice, precum lactate şi boabe 
leguminoase, ca şi un aliment preparat-fiert. Cei cu boli speciale 
să evite fierturile şi, încă o precizare de mare importanţă, lacta-
tele şi brânzeturile să fie servite cu o oră mai înainte, goale, ca să 
nu se amestece digestiv cu alte alimente, pentru că produc com-
puşi foarte toxici pe mucoasele intestinale. Seara se pot folosi 
alimentele amidonoase, uşor glucidice. Fructele, de asemenea, să 
se servească pe stomacul gol, înainte cu o oră de masa de seară. 
Evitaţi fructele după masa de seară, că fermentează mult în 
timpul nopţii, cu efecte nocive. Sucurile uşor dulci să fie folosite 
pe stomacul gol, înainte cu o oră de masa de seară.  

Este bine să nu se amestece mai mult de trei sortimente; ce i 

grav bolnavi să folosească, alternativ, doar câte un sortiment, 
pentru că memorialul digestiv este foarte slăbit.  

Copii şi Tineri, feriţi-vă de dulciuri ca de foc, fiind explo-
zive (ca şi ouăle, cartofii prăjiţi şi fasolea boabe iahnie, carnea 
multă, grăsimile concentrate), care vă vor „rupe” energeticul 
fiziologic şi vă vor vampira tocmai energia de Creştere a Orga-
nelor şi în special a Celulelor Nervoase. Veţi deveni nişte handi-
capaţi şi cu patologii sex. Mâncarea Sănătoasă este „prima 

morală” a Familiei. Vai de Părinţii care nu respectă această 
„datorie”, că vor avea mari suferinţe din partea urmaşilor lor.  

Femei, nu vă auto-distrugeţi cu mâncările explozive  

(dulciurile, ouăle, cartofii prăjiţi şi fasolea boabe iahnie, carnea 
multă, grăsimile concentrate, multe preparate fierte); specificul 
feminin este să aibă un „energetic similar naturii”, cât mai 
natural, pur şi viu-verde. Femeia este „Verdeaţa şi Floarea” 

Omului; Copiii sunt Rodurile şi Bărbaţii sunt Tulpina şi 
Ramurile, iar „Seva” este „Mâncarea Sănătoasă”. Alimentaţia 
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Femeii să fie cât mai naturală, cu multă verdeaţă (toate 
alimentele leguminoase naturale, cel puţin jumătate ne-fierte, 
brânzeturi şi puţin Lapte, Fructele, dar nu prea dulci, Cartofi 
fierţi, nu prăjiţi, fără condimente excitante, fără multă carne, fără 
alcool). Noi indicăm Femeii Pâinea Pustnicească ne-coaptă şi 
Făina ne- fiartă de Cartofi, dar nu în cantitate mare. Seminţele 
uleioase să înlocuiască grăsimile concentrate.  

Bătrânii sunt „oglinda” unei „hrăniri de o viaţă”. Ali-
mentaţia bătrânilor să fie ca a Copiilor, cât mai multe Legume şi 
Fructe (mai mult de jumătate), dar nu dulci, şi Pâine Sănătoasă 
ne-coaptă din Cereale, precum şi de Cartofi. Uleiul rafinat, 

grăsimile concentrate (unt, margarină, smântână) să fie înlocuite 
cu Seminţe de dovleac, nuci râşnite. Lactate şi brânzeturi puţine, 
iar carne şi mai puţină. Mai ales pentru cei bolnavi, aceste repere 
sunt esenţiale.  

Pe baza acestora se pot diversifica diferitele Meniuri selec-
tive, după cum s-a menţionat33. 

Consemnăm şi aici un „Tratament de intervenţie”, pentru ce i 

cu boli grave şi periculoase. În primul rând, Pâinea ne-coaptă şi 
cea de Cartofi (vezi reţetele), directă sau ca Lapte, sau cu alte 
preparate, după situaţie. Dintr-unul sau cel mult trei sortimente 
de leguminoase (morcovi, gulii, varză, salată, spanac, urzici, 

etc.) se face o Salată atât cât se poate consuma şi se amestecă 
apoi cu Pâinea ne-coaptă, sau cu Făina de Cartofi după reţeta 
noastră (un sfert din cantitatea de salată), se mai adaugă nuci sau 
seminţe de dovleac râşnite (nu prea multe), cu puţină acritură 

(murături sau oţet natural), cu un căţel de usturoi şi o verdeaţă de 
sezon, şi aşa se mănâncă încet şi bine mestecat. Cei cu boli de 
stomac să pună peste preparatul respectiv apă potrivită şi să bată 
bine până iese un fel de extras, care se strecoară şi aşa se 

consumă. Se face aceasta ca trei mese pe zi, sau mai multe, după 

                                                                 
33

 Pe larg în „Remediile Medicinii Isihaste”. 
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necesităţi. Acest tratament, în boli de cancer mai ales, se 
urmează 60 zile. În acest timp, nu se consumă nimic de origine 
animală, nimic fiert şi eventual un Ceai special, tot cu Apă ne-
fiartă, doar uşor încălzită; nici lactate; fructe naturale după cum 

se suportă; dulciuri şi Miere foarte-foarte puţin. Apoi se trece 
uşor la introducerea lactatelor naturale.  

Laptele de Pâine ne-coaptă poate fi folosit la discreţie. 
Lichidul total zilnic să fie de cel puţin 2 kg.  

Să nu se neglijeze „mişcarea”, cât de uşoară, că „desfundă 
energeticul”. Închinăciunile mici şi, cei care pot, metaniile, sunt 

de mare importanţă. Chiar stând şi în pat, se pot face.  
Să nu se uite Sacroterapia intensivă de Suflet (Rugăciunea, 

legătura cu Biserica, Apa sfinţită, Uleiul de Maslu şi Sfânta 

Împărtăşanie care este de cea mai de valoare). 
 

Concluzii 

Ca în toate domeniile, şi în Medicină,  nu fiţi fixişti până la 
exclusivităţi inferioare. Medicina nu este o „meserie”, ci un 

„DAR” şi o misiune nobilă, ca şi Religia. 
Şi noi, ca Medicină de Chip Creştin, nu suntem „limitaţi” doar 

la „remediile” strict specifice. Aşa, nu excludem „farmaco-

terapia”, precum şi alte remedii folosite de mii de ani. Nu admitem 
însă pe cele care „contrazic” direct ş i ostentativ tocmai baza 

Revelaţiei şi Moralei Creştine. Sunt o serie de „neo-păgânisme” 
folosite de către unii medici, care nu pot fi acceptate de un Creştin. 

Boala este a noastră, a tuturor. La Medic şi la Preot trebuie 

să te duci cu toată sinceritatea, cu Nădejdea redobândirii 
Sănătăţii Trupeşti şi Sufleteşti. Respectaţi pe Medici şi pe Preoţi 

ca pe „Misionarii Vieţii”.  
Cinste Medicului care îşi poartă cu Demnitate Misiunea.  
Aşa, Medicina să nu fie privită doar ca o „ştiinţă laică”, ci în 

„legătură” cu „SACRUL Religios” al Tainei Existenţei lumii.  
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 A 

CINA CEA DE TAINĂ 
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PREFAŢĂ 

 
 
Reedităm relatarea noastră despre Isihasm într-o formă 

revăzută şi adăugită, totodată, într-o ediţie integrală, sub titlul de 
„CINA CEA DE TAINĂ”, păstrând în acelaşi timp denumirile 

părţilor respective. 
Taina Trăirii Mistice Creştine trezeşte un interes deosebit. 

Se constată însă că majoritatea sunt aproape „străini” de reali-
tăţile mai adânci ale acesteia. Informaţiile sunt multe, dar 
confuze şi amestecate. 

Astăzi, mai mult ca oricînd, ne stau la îndemînă, dar prea 
puţin le folosim, chiar mai rău, le prefacem într-un amestec până 
la denaturare. Noi încercăm o „orientare” de ansamblu, totodată 
evidenţiind Limbajul specific prin care se poate vorbi şi 
comunica. Căderea Creaţiei din Rai aduce „încurcarea limbilor” 
până la învrăjbire şi la apariţia „altor limbi” negative şi distructive. 
Nenorocirea „autodistrugerii” Creaţiei este în „destructurarea” 
Limbajului Fiinţial de Creaţie până la înlocuirea acestuia cu 
„antilimbajul căderii”. Conştiinţa în sine este Limbaj.  

Conştiinţa este în Esenţă Limbaj şi Limbajul este în Esenţă 
Conştiinţă. Taina Logosului-Cuvântului Creator este în această 
Fiinţialitate în Sine Vie şi deja Deplină în Sine. De aici şi Taina 
noastră de Creaţie. 

Conştiinţa de Creaţie este Chip de Cuvânt-Logos Creator ş i 
Esenţa Conştiinţei de Creaţie este asemănare de acest Limbaj. 
Prin Chipul Limbajului-Logos Dumnezeiesc, Conştiinţa noastră 
de Creaţie este şi rămâne Conştiinţă, altfel cade în „inconştiinţă”. 
Căderea Creaţiei aduce „golul inconştiinţei” ce se umple cu 
subconştientul „antilimbajului” căderii.  
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Trezirea Conştiinţei este astfel prin Limbajul Dumnezeiesc 
Logos. Adormirea Conştiinţei este „antilimbajul diavolesc”. 
Taina Misticii Creştine este Taina Întrupării Cuvântului Logos 

Fiinţial Dumnezeiesc”, care vine să ne readucă Chipul de Limbaj 
Adevărat, să ne scoată din iluzia antilimbajului căderii. 

Evanghelia Hristică este Cuvântul Personal Dumnezeiesc prin 
care ni se trezeşte Conştiinţa de Creaţie, prin care Reînviem la 
Fiinţialitatea pierdută. Mistica Isihastă Creştină este Taina 

Hristică a Cuvântului-Limbajului şi a Conştiinţei în Sine. Spiri-
tualitatea în Sine este Conştiinţă şi Limbaj. Anticonştiinţa 

păcatului a confecţionat un antilimbaj propriu, ca o „antilume a 
destructurării” Spiritului până la „antifiinţa” de Creaţie. 
Împărăţia morţii- întunericului este „gol de conştiinţă”, iar împă-

răţia Luminii-Cerului este trezirea la Conştiinţa Chipului de 
Logos Dumnezeiesc. Multitudinea de „limbaje religioase de 

astăzi” este încă un „subterfugiu” al antilimbajului de a nu lăsa 
trezirea Conştiinţei Adevărate de Creaţie. În această relatare noi 
încercăm o deschidere spre regăsirea Limbajului Fiinţial de 

Creaţie. Sfinţii noştri Părinţi ne-au lăsat un Dar, „Filocalia”, 
Tainicul Limbaj Mistic pur Creştin. Noi încercăm o „Introducere 

la Filocalie”, o regăsire a „Tainei Filocalice”, care, datorită 
antilimbajelor de astăzi, nu ne mai este uşor accesibilă. Noi, cei 
de astăzi, mai mult ca oricând, rămânem în „afară”, fără să ne 

putem Împărtăşi cu adevărat din „Euharistia Filocalică”.  
Noi inventăm un „alt limbaj”, încercăm o „traducere de 

limbaj” necesar nouă, celor din lumea „destructurărilor”. Refa-
cerea Limbajului Primordial este visul filosofilor şi tinderea 
misticilor. Noi încercăm un „mic dicţionar”, de „introducere” în 

Filocalie. Filocalia, însă, este adevărata Învăţătură a misticii 
Creştine. 
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MANUSCRISUL UNUI ISIHAST 

I 

O chilie veche şi părăsită de Mănăstire, fără uşă, geamul spart, 
pereţi înnegriţi... Este totuşi ceva nepămîntesc aici... Mă atrage 
ceva tainic... Spun cei de aici că au încercat mai mulţi să stea în 
ea... Şi eu sunt de curând venit în Mănăstire. Am să încerc şi eu... 

II 

Prima noapte. Aş vrea să dorm, dar ceva tainic mă ţine treaz. 
Nu simt teamă sau nelinişte. Altceva... Parcă intru într-un spaţiu 
nefiresc. Închid ochii şi imaginea Candelei de la Icoană persistă. 
Acum sunt în chilia Pustnicului Neofit. Se ştie prea puţin despre 
el. Era un Călugăr aparte şi toţi îl lăsau în pace. Se zice că privea 
adesea lung, ca într-o vedenie doar de el ştiută. A avut câţiva uce-
nici. Toţi au stat în această chilie. De vreo câţiva ani stă părăsită. 
Ce mi se pare mie ciudat este peretele cu Icoana zugrăvită direct 
pe zid. Este o Icoană cu Maica Domnului cu Pruncul în braţe.  

Candela pusă de mine dă o lumină nefirească. Nu pot dormi. 
Peretele cu Icoana mi se întipăreşte tot mai mult... Parcă văd în 
dosul Icoanei ceva... Mă scol, pipăi peretele şi uimit descopăr o 
firidă. Mâinile îmi tremură. Găsesc un Manuscris...  

1 

„Isihasm, Taina Trăirii Creştine”. Taina este originea ş i 
izvorul a toate. O Unică Icoană în Trei Chipuri. Chipul Treime al 
Lui Dumnezeu. Isihasm, Filocalia Sfinţilor Părinţi.  
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2 

Dumnezeu Tatăl este Icoana-Chipul în Sine, din care 
Purcede Sfântul Duh-Faţa Tatălui şi se Naşte Fiul-Logosul-  
Asemănarea Tatălui. Tatăl este Chipul-Icoana în Sine, este 
Mistica-Religia în Sine. Sfântul Duh este Ritualul Sacru în Sine, 
Mişcarea Tainei. Fiul-Logosul este Arătarea-Limbajul, Teologia. 
Trăirea Isihastă este Mistică, Ritual în Duh şi Teologie Hristică.  

3 

Isihasmul este Taina Icoanei Dumnezeieşti şi Taina 
Împărtăşirii Liturgice Hristice. Creaţia căzută din Chipul de Rai 
se „restabileşte” prin Întruparea Lui Hristos, care „recreează 
Creaţia” prin Taina Euharistiei Liturgice. Chipul de Icoană se 
„restabileşte” prin Taina Liturghiei Hristice. În Hristos-
Împărtăşanie Creaţia „redevine Chip” de Chip Dumnezeiesc şi se 
Uneşte Mistic cu Dumnezeu fără amestecare.  

4 

Isihasmul este Trăirea Tainică Hristică. Începe Trăirea 
Rugăciunii Lui Iisus. Nu doar simplul Nume al Lui Iisus, ci ca 
Chip-Icoană-Prezenţă Personală. Domnul Iisus Hristos este 
chemat şi rugat să intre în Inimă, unde să înceapă El Însuşi 
Trăirea Tainică. El este totodată şi Creaţia Restabilită, 
Dumnezeu şi Om fără amestecare. Prin El şi noi Trăim Taina 
Dumnezeirii. Cheamă-L în Inima ta să-ţi descopere Taina 
Întâlnirii cu Dumnezeu. Primeşte-L în Altarul Inimii, unde să 
săvârşească Liturghia Cerească. Fă Mintea ta prin Rugăciune 
„Puntea” de legătură cu Altarul Inimii. Fă Mintea ta o 
„Prescură” de Jertfă din care Domnul Hristos să „Prefacă” 
Euharistia Liturghiei Sale. Lasă Mintea ta ca pe o Prescură în 
Mâinile Lui Hristos. Doamne, ce Taină se săvârşeşte...  
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III 

Citesc fără să mă opresc la Cuvinte. O Taină nefirească mă 
străbate. Simt capul golit de toate. Se deschide un alt spaţiu. 

Simt pieptul Plin de Ceva care se întinde în afară peste corp. 
Parcă totul s-a oprit pe loc. Un Ceva Dens-Greu-Plin la 

maximum. În acest Dens inimaginabil Mintea şi Corpul parcă 
plutesc... peste obişnuit... Mi s-a părut că mă sufoc, dar dintr-o 
dată o „Lumină Vie” parcă îmi ţine loc de suflare... Nu mai ştiu 

de unde văd, de unde privesc, văd din toate părţile deodată. Ce 
Transparenţă nemaipomenită este Densul, care parcă sunt eu 

însumi... În loc de mişcare este o „Lucire Orbitoare”, de o 
claritate fără seamăn. Aş vrea să nu mai văd... Inima mi-a stat 
din bătaie... Am murit?... Corpul îl simt întreg, pluteşte ca un 

fulg în „Densul” ce sunt eu... Citisem undeva că atunci când 
mori, Corpul rămâne inert jos şi Sufletul pluteşte deasupra lui... 

Aici este altceva, Corpul pluteşte parcă în interiorul Sufletului 
meu... Mintea o simt ca pe Mişcarea Corpului, nu ca Sufletul ce 
este Densul-Transparentul nemaipomenit... Încerc să mă mişc, 

dar nu ştiu cum să fac aceasta în Densul care parcă mă apasă... 
Aş vrea să mă Mişc cu Densul, nu cu Mintea... Undeva Dincolo 

este o „Strălucire” de care mă feresc, ca şi când aş muri la 
privirea ei... Ceva îmi spune că este „Ochiul Lui Dumnezeu”... 
Şi totuşi, „Ochiul Acesta” mă atrage ca un magnet... Mă apucă 

frica... Încerc să mişc Corpul, Mintea refuză să mă asculte, este 
aşa de captată de noua situaţie... Parcă sunt oprit în mine 

însumi... Un Ceva Vorbeşte în mine... Densul se pune în 
Mişcare, o Mişcare ce nu se poate asemăna cu nimic, dintr-o 
dată, şi pe dinlăuntru, şi din afară, şi peste acestea... Mintea, la 

fel, se pune în mişcare... Greul mă apasă aproape insuportabil, 
îmi revin... Atinsesem Candela cu fruntea. Era întuneric. Aprind 

Candela şi adorm până bate toaca de utrenie.  
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5 

Dumnezeirea este Perfecţiunea absolută, Icoana în Sine, iar 
Chipul Icoanei este Persoana. Dumnezeu Tatăl este Chipul-
Icoana-Persoana în Sine... Nimic nu este mai Tainic ca Chipul 
Icoană. Dumnezeu este Treimea Chip. Chipul în mod propriu 
este Persoana. Chipul Fiinţei în Sine Însuşi este Însăşi Esenţa 
Fiinţei. Dumnezeu Tatăl ca Chip în Sine şi Fiinţa sunt totuna. 
Trăirea Isihastă este Taina Chipului de Creaţie faţă de Chipul 
Dumnezeiesc. Domnul Iisus este chemat să „readucă” Chipul cel 
„întunecat” de căderea din Rai. Doar Persoana se roagă. 
Rugăciunea este Chip Personal. Trăirea Isihastă este Trăirea 
Transcendentală Personală. Începe „zugrăvirea” Chipului Hristic 
din „vopselele” Rugăciunii Minţii şi „uleiul” Inimii.  

6 

În viziunea Creştină, Fiinţa absolută nu este „principiu”, c i 
Chip-Substanţă Fiinţială, care şi mai mult este Trifiinţialitate în 
Sine Însăşi. Trifiinţialitatea Chip propriu este Chip-Persoană. 

7 

Creaţia este „transpunerea-traducerea” Chipului Dumnezeiesc 

în Chip de Creaţie, ca Chip de Chip Dumnezeiesc. Aşa în 
Creaţie Chipul Personal de Creaţie este Chipul-Suflet. Căderea 
din Rai „întunecă” tocmai Chipul de Creaţie, Sufletul. După 

cădere, noi nu mai suntem întâi Chip Sufletesc, ci „chip 
energetic corporal”. Trebuie să „restabilim” Chipul adevărat de 

Rai, în care Chipul de Suflet este „înaintea” chipului corporal. 
După cădere, Sufletul „orbeşte şi devine mut”, se face din 
„stăpân” sluga corpului. Trăirea Isihastă este „ieşirea” din robia 

corpului. Păcatul căderii lui Adam ne-a „adăugat” măştile 
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chipurilor păcatului ce ne-a făcut din „Icoane de Creaţie” nişte 
„idoli mincinoşi”. Chipul Iubirii Icoanei de Suflet s-a făcut „ură 
şi negaţie” şi trebuie „recâştigată” Iubirea şi Închinăciunea 

Sfântă. Cheamă pe Domnul Iisus să vină în Sufletul tău, să 
„readucă” Chipul Iubirii, fără de care Sufletul este „orb şi mut”. 

Numele Domnului Iisus şi Numele Iubirii în Sine sunt totuna. 
Descoperă Taina Numelui Lui Iisus în Mintea şi Inima ta şi vei 
începe să „Vezi şi să Vorbeşti cu Sufletul”. Fă Rugăciunea 

Numelui Lui Iisus cât poţi de mult şi Inima ta va deveni Altarul 
Iubirii Dumnezeieşti. 

8 

În viziunea Creştină, Dumnezeu este Unul absolut ca Trifiin-

ţialitate Treime în Sine Însuşi. „Eu Sunt Cel ce Sunt”, se 

descoperă Dumnezeu pe Sine Însuşi lui Moise. „Eu” (Persoana) 

Sunt (Fiinţa) Cel ce Sunt (Existenţa absolută), ca Trifiinţialitatea 

în Sine Însăşi. Trifiinţialitatea-Unul nu este „multiplu”. Unul 
este Chipul Fiinţei şi Treimea este Fiinţa Chipului Unul. 

Persoana este Chip Fiinţial în mod propriu. Treimea nu este 

„fiinţare”, cum zic filozofii, ci este Fiinţa Chipului Absolut. 

Chipul este „un anume mod-esenţă a Fiinţei în Sine”. Chipul 

face ca Fiinţa să fie în Sine Însăşi Fiinţă (nu fiinţare-funcţie). 
Dacă Fiinţa nu este pe „suportul” Chipului în Sine Însuşi, Fiinţa 

nu mai este în Sine Însăşi, ci într-un „gol”, ca un „principiu 

convenţional”, al unui „gol-nimic faptic”. Fiinţa în „gol de sine”, 

fără Chip de Sine, este „nesubstanţială Fiinţial”, căpătând 
„substanţă” de-abia ca „fiinţări”. Fiinţa Chip în Sine Însuşi este 

astfel completă şi Substanţială Fiinţial. Filozofii despart Fiinţa 

de Substanţa ei, „Chipul”, încât Fiinţa filozofică este „principiu, 

fapt de a fi”, ce prin „fiinţările funcţionale” devine „substanţă-

existenţă”. În „Revelația Creştină”, Fiinţa Dumnezeiească este 
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Deplină şi completă, deodată Substanţa-Chip şi „Fapt de a Fi în 
Sine Însuşi”. Aşa Substanţa-Chipul şi Fiinţa în Sine sunt deodată 

şi una în alta. De aici Trifiinţialitatea Fiinţei în Sine Însăşi, nu ca 

„fiinţare”, ci ca Fiinţă în Sine. Mai mult, Chipul Fiinţei în Sine 

este Viul Personal, Chip în mod propriu, de unde Treimea 

Trifiinţialităţii Chip Fiinţial. Aceasta este „Taina Tainelor” 
Creştine, ce pentru Trăirea Isihastă este „fondul”. După căderea 

din Rai se „uită” de Chipul Fiinţial şi Dumnezeu este „redus” la 

„singularitatea de sine” ce doar prin „calităţi funcţionale” se 

deschide pe sine. Trifiinţialitatea Treime Creştină este 
„Deschisă” şi în Sine Însăşi, nu doar în „funcţiunile calitative de 

afară”. Fiinţa „goală” în sine ca singularitate nu mai este 

„absolutul Fiinţial”, având „nevoie” de deveniri funcţionale. În 

viziunea Creştină, Fiinţa Trifiinţială Treime în Sine Însăşi are şi 

„funcţionalităţi- fiinţări”, dar ca Energii Harice, „podoabă de 
Fiinţă Deplină în Sine Însăşi”. Dumnezeu Tatăl este Chipul 

Trifiinţialităţii-Persoanei în Sine Însăşi, care, totodată, este şi 

Treime de Persoane Fiinţiale, nu ca „multiplicare de sine”, ci ca 

Deschidere în Sine Însuşi, de Sine Însuşi, ca Fiinţă în Sine, nu ca 
„funcţionalitate de sine”. Treimea Persoanelor Dumnezeieşti 

Creştine nu înseamnă „manifestări”, ci Însăşi Fiinţă în Sine, 

deschisă în Sine Însuşi ca Sine Însuşi. Ca Trifiinţialitate Treime 

în Sine Însuşi, Dumnezeu este Viul absolut Deplin şi complet în 

Sine Însuşi, ca Perfect Absolut. Absolutul filosofic este 
„incomplet”, că are nevoie de „fiinţări de afară” ca să fie 

„complet şi în deschidere”. Trifiinţialitatea Treime este completă 

şi deschisă şi în Sine Însăşi, nu doar în afară ca „funcţionalitate-

fiinţări”. De aici, ca Isihasm, Filocalia ne „descoperă” un 
„Limbaj de Limbaj” ce nu derivă din „operaţii mentale”. Chipul 

Fiinţial în Sine Însuşi este Conştiinţă-Limbaj, este Persoană-

Limbaj, este Fiinţă-Limbaj, este Limbaj-Limbaj. Noi nu mai 

concepem Limbajul decât ca „produs” al Gândirii mentale. 
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Fiinţa Trifiinţială este „Comuniune-Limbaj direct”, în care 
Gândirea este Însăşi Substanţa Fiinţială Personală. Fiinţa 

Substanţială în Sine Însăşi nu este un „produs al unor operaţii-

funcţii”, ci este Sine Însuşi, încât Conştiinţa Fiinţială în Sine 

Însăşi nu este „Gândire-operaţii- funcţii”, ci Însăşi Fiinţa în Sine 

Însăşi. Aşa Fiinţa în Sine Însăşi ca Trifiinţialitate de Sine este 
Comuniune-Comunicare în Sine Însăşi, adică Conştiinţă-Limbaj, 

nu Conştiinţă-funcţiune-Gândire. Ca Fiinţă în Sine Însăşi, Însăşi 

Fiinţa este Conştiinţa, Însăşi Fiinţa este Limbajul, Însăşi Fiinţa 

este Persoana. Ca Mistică-Taină, Isihasmul Creştin este, astfel, 
Mistica Limbajului Fiinţial al Fiinţei în Sine Însăşi. Din 

„Limbajul Mistic Creştin” iese apoi şi „Harul-Gândirea Mistică”. 

Revelaţia Scripturii este „Comunicare-Arătare-Limbaj”, nu 

„operaţii de Gândire”. Se vorbeşte în Mistică de „Conştiinţa în 

Comunicare Directă”, Dincolo de „operaţiile mentale”. Filocalic 
Creştin, acest „Limbaj Direct” are baza în „Arătările-Revelaţiile 

Scripturii şi ale Sfinţilor Părinţi”. De aici, „zisele Triade” ale  

Limbajului Mistic Isihast. 

Aceste Triade-Limbaj Mistic nu sunt „calităţi-atribute-
funcţionalităţi”, ci Fiinţialitate în Sine Însuşi. Acestea nu sunt 

„definiri- limitări”, ci „Deschideri Fiinţiale în Sine Însuşi”. Nu 

sunt „calităţi de afară ale Fiinţei”, ci Viaţă în Fiinţa Însăşi, ca 

„Moduri-Chipuri Personale” ale Trifiinţialităţii Treimii Fiinţei în 

Sine Însăşi. Scriptura ni le „Revelează ca Limbaj Direct, ca 
Teologie Revelată”, nu ca „Teologie de Gândire”. Teologia de 

Gândire este pe „baza Teologiei de Descoperire-Limbaj” ce se 

transpune apoi şi în formele de Gândire. „Primirea Cuvântului 

Revelat” este „Teologia-Limbaj Dumnezeiesc”. Dumnezeu ca 
Realitate în Sine este „Taina-Mistica ce se Arată” în Teologia-

Vorbirea despre El. Mistica în Sine, Taina Dumnezeiască în Sine 

se „Arată-Descoperă” în Teologie. Modurile Chip ale Unicului 

Chip Fiinţial în Sine sunt Originea „calităţilor şi atributelor”, 
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fără de care ultimele nu ar putea fi. Prin „negarea atributelor” din 
Fiinţa în Sine nu se exclud Modurile Chip, Limbajul Chip 

Fiinţial, ci se deosebesc Chipurile în Sine Fiinţiale de Energiile 

Harice ce „ies” din Chipurile Fiinţiale în Sine.  

Apofatismul Mistic este „altul” decât apofatismul filosofic. 

Cel Mistic trece în „Chipul ce are deja toate Chipurile în 
Deplinătate”, pe când cel filozofic „reduce până la excludere tot 

„chipul”. Chipurile Calitative sunt în „Originea Cuvântului-

Logosului Fiinţial”, Limbajului în Sine Însuşi, dincolo de toate 

„chipurile calitative”. Calităţile nu ar putea exista de nu ar fi 
„Chipurile-Logos în Sine”. Noi, de obicei, le confundăm. Ca 

Mistică, astfel, „calităţile nu se exclud”, dar se „transcend în 

Limbajul Logos”, în Chipurile în Sine. Triadele de mai sus sunt 

astfel „Chipuri de Logos”, nu Chipuri Harice-calitative. Teologia 

este „Limbajul Logos” Fiinţial al Misticii în sine Fiinţiale. 
Trifiinţialitatea Creştină este „un anume Mod-Chip de a Fi”, de 

aceea nu este „o Fiinţă fără Chip”. Aşa „Numirile Mistice” nu 

stat „calităţi”, ci sunt „Chipuri Fiinţiale de Fiinţă Însăşi”. Taina 

„Numirilor Mistice” este Limbajul Misticii, altul decât 
„categoriile mentale”. Persoana, Chip propriu Fiinţial, este prima 

„Numire Tainică a Fiinţei în Sine”. Când vei „descoperi Taina 

Numelui Lui Dumnezeu Dincolo de toate Numirile, dar „Nume 

în Sine”, vei începe să „Vorbeşti Fiinţial”. Treimea Dum-

nezeiească, Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul, este „Numele Tainic 
Dumnezeiesc coborât în Creaţie”. Când vei „şti” să vorbeşti în 

Limbajul „Acestui Nume de Taină”, vei „Intra în Taina Tainei”. 

Numele Domnului Iisus Hristos este „Uşa numelui de Taină al 

Treimii Dumnezeieşti”, al „Vorbirii cu Dumnezeu”. Triadele de 
mai sus sunt „Limbajul Hristic”, Uşa Intrării în Mistica-Taina în 

Sine Dumnezeiască.  
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Dumnezeu-Tatăl  

 
Dumnezeu-Sf. Duh  
 

Dumnezeu-Fiul 

Chipul  

Esenţa  
Faţa  
Evidenţa  

Asemănarea 
Arătarea 

Persoana  

Entitatea  
Fiinţa  
Duhul  

Dumnezeirea 
Spiritul 

Icoana  

 
Modelul  
 

Prototipul 

Viul  

 
Viaţa  
 

Existenţa 

Conştiinţa  
 
Fiinţa  

 
Sinele 

Deofiinţa 
Deschiderea  
Înrudirea 

Întinderea  
Firea  

Cuprinderea 

Totalitatea  
 
Unitatea  

 
Egalitatea 

Voia  
 
Libertatea  

 
Alegerea 

Odihna  
 
Mişcarea  

 
Repaus 

Pacea  
 

Liniştea  
 

Vorbirea 
 

Identitatea  
Vederea 

Întrepătrunderea 
Privirea  

Identificarea 
Grăirea 

Sublimul  
Binele-Frumosul 

Transfigurarea 
Perfecţiunile 

Transpunerea 
Armonia 

Iubirea  
 

Dragostea  
 

Dăruirea 

 

Împărtăşirea  

Liniştea  
Comunicarea 

Subiectul  

Substanţa  
Subiect-Obiect 

Obiect-Subiect 

   

9 

În Fiinţa în Sine Mişcarea-Duh este tot Fiinţă, nu „funcţiona-
litate”. Suportul este Chipul-Persoana. Dumnezeu Tatăl este 
Fiinţa Chip-Persoană în Sine Însăşi. Dumnezeu Sfântul Duh este 
Mişcare-Persoană în Sine Însăşi, iar Dumnezeu Fiul este Limbaj-
Persoană în Sine. Trifiinţialitatea Treime Dumnezeiască este în 
Deofiinţa Chipului Fiinţial, ce nu înseamnă „multiplu”, ci Unicul 
Absolut Fiinţial-Chip. Fiinţa filozofilor este „singularitatea” în 
Sine Însăşi, pe când Trifiinţialitatea Treime Creştină este 
„Fiinţa-Comuniune în Sine Însăşi, „Deschisă” în Sine Însăşi ca 
Deplinătate, Viul în Sine Însuşi. „Viu este Domnul Dumnezeu”. 
Acest Chip de „Trifiinţialitate în mod propriu” este „Modelul 
Chipului de Suflet Creat”. Trezeşte-ţi Sufletul tău Fiinţial de 
Creaţie, aproape uitat după „păcatul adamic”. Cheamă pe 
Domnul Iisus să „Reînvie” Chipul de Suflet. Primele raze de 



182 

„Iubire” faţă de Dumnezeu îţi vor trezi Conştiinţa-Chipul 
Personal de Suflet. Primele „mişcări” spre Dumnezeu îţi vor reda 
„Mişcarea-Duh” de Suflet. Primele Cuvinte Hristice îţi vor trezi 
„Vorbirea de Suflet”. Rugăciunea Isihastă este „Taina Vorbirii 
Sufletului Creat cu Dumnezeu Cel Necreat”.  

10 

Substanţă Fiinţială în Sine Însăşi este „Chipul-Persoana”, un 
Anumit Mod-Chip de Fiinţă. Chipul-Persoana-Substanţa în Sine 

Însăşi este Dumnezeu Tatăl din care „purcede” Fiinţa-Duhul şi 
se naşte Logosul-Spiritul. Fiinţa Dumnezeiască Trifiinţială este 
„Fiinţa-Chip” ca „Fiinţialitate în Sine Însăşi”, altceva decît „fiin-

ţare- funcţionalitate”.  
– Chipul-Persoana-Deofiinţa-Substanţa în Sine Însăşi; 

– Faţa-Duhul- Înrudirea în Sine Însăşi; 
– Asemănarea-Spiritul-Logosul-Firea în Sine Însăşi.  
Această „Configuraţie în Sine Însăşi a Fiinţei în Sine” este 

Trifiinţialitatea Fiinţei în Sine Însăşi. Chipul-Persoana este 
Deofiinţa-Unitatea Fiinţială, Conştiinţa-Persoană. Fiinţa-Înru-
direa-Duhul este Memoria-Mişcarea-Persoană. Firea-Sinele-Fiul 
este Limbajul Persoană-Identificarea Conştiinţei Tatăl. Trifiinţia-

litatea Fiinţei Dumnezeieşti nu este astfel „funcţionalitate”, ci 
Configuraţie de Sine Însăşi a Chipului Fiinţial în Sine Însuşi. 
Trifiinţialitatea nu este „un produs”, ci „un Dat în Sine Însuşi”. 
Este şi o zisă „funcţionalitate” de Strălucire, ca Har-Energii de 
Mişcare de Trifiinţialitate. Dumnezeirea în Sine ca Trifiin-
ţialitate Treime are şi o „Energie Harică Divină”, ca „mişcare de 
Mişcare Fiinţială”. Dumnezeirea Treime Creştină este „Deschisă” 
atât în Sine Însăşi, cât şi în „afara Sa”, ca Deplinătate. Filozofii 
nu concep o „Deschidere a Fiinţei” în Sine Însăşi, ci doar în 
„afară” ca „fiinţări”. Unul şi Multiplul este aici ca Fiinţă în Sine 
şi ca Energii Harice de Viu de Fiinţă. Creaţia nu este „Multiplul” 
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Lui Dumnezeu, cum zic filozofii, ci „transpunerea” în Substanţă 
Fiinţială de Creaţie a Chipului de Fiinţă şi Energii Harice, ca 
Fiinţă Creată şi Multiplu de Fiinţă Creată. Atributele Energetice 
Harice, ca Multiplul Divin, se fac „Raţiunile” Divine din Creaţie, 
ce nu se confundă niciodată cu Chipurile în Sine ale Vieţii 
Fiinţiale Trinitare Divine, ce sunt „Suprachipul în Sine”.  

IV 

În timp ce citesc manuscrisul, îmi reamintesc brusc de un vis 
din copilărie. Caut „o Carte” pe care o „ştiu”... Mă cuprinde 
aceeaşi stare de „taină”... Chilia pustnicului Neofit mi se pare 
„acel nefiresc” de vis... Este aici o „prezenţă” aşa de pătrun-
zătoare care iese din Icoana Maicii Domnului... parcă „curge” 
ceva din ea... Intră avva Arsenie, duhovnicul meu. 

V 

– Într-adevăr este ceva ciudat în această Chilie a pustnicului 
Neofit, îmi confirmă avva. L-am cunoscut pe ultimul ucenic al 
pustnicului, îl chema tot Arsenie. Îmi spunea că adesea îl 
„vedea” în vis pe pustnic şi de fiecare dată câteva zile parcă era 
pe „altă lume”. L-am găsit odată în această „stare”. Sta „nemişcat”,  
spunând că, de se mişcă, i se „afundă” picioarele în pământ. Am 
crezut că „aiurează”. Privea lung de parcă vedea ceva neobişnuit. 
Odată m-a chemat să- l spovedesc. Îmi zicea: „vreau să merg la 
avva al meu Neofit”. După ce l-am împărtăşit, s-a luminat 
într-un zâmbet lung. „Ce vezi, avvo?”, l-am întrebat.  

– Ai văzut vreodată „totul dintr-o dată”? Ce să spun mai 
mult... Lumina Aceea Tare... Doamne, Doamne, să nu mă „ard” 
de Lumina Aceea... 

– Să ştii, avva Arsenie, că şi eu am avut o astfel de 
„vedenie”..., mărturisii eu. 
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– Ai grijă, fiule! Toţi care au trecut prin această „Chilie a lui 
Neofit” au devenit „neobişnuiţi”... Ar trebui să te muţi în altă 
chilie... 

VI 

Icoana pictată direct pe zid din chilie parcă este toată 

„Taina”... O „Privire” tare parcă te urmăreşte din ea. Duhul 
„acestei Icoane” parcă îmi străpunge Inima. Am impresia că în 
orice moment se poate „deschide” aceea Lumină pe care am 

văzut-o în prima zi. Simt un fel de „dublare” a realităţii. Fiinţa-
Sufletul şi „energiile sale”-Corpul. Duhul Icoanei parcă 

„deosebeşte” în mine acest „dublu”...  

11 

Trăirea Isihastă este „Taina” Chipului Fiinţial de Creaţie în 
„Întâlnire” cu Chipul Creator Dumnezeu, Vorbirea Sufletului cu 
Făcătorul Său. 

Dumnezeu este Fiinţa în Sine Treime şi Energii Harice 
Necreate. Creaţia este „transpunerea-traducerea” în Substanţa 

Fiinţială Creată a Chipului de Dumnezeu, ca Fiinţă-Suflet şi 
Energii de Suflet ce se configurează în Corp. Corpul nu este un 
„adaos”, ci manifestarea Chipului de Suflet Creat. Şi Chipul 

Fiinţial Creat, Sufletul este Chip „Trifiinţial”, ca Chip de Chip 
de Dumnezeu. Şi Sufletul este: 

– Chip-Conştiinţă-Persoană-Substanţă Sufletească; 

– Faţă-Duh-Memorie-Mişcare de Suflet; 
– Asemănare-Spirit-Limbaj de Suflet. 

Şi această Trifiinţialitate de Suflet Creat se „prelungeşte” în 
„afară” în „energii” de Suflet ca: 

– Ego-Mental-Informaţie-Individualitate Corp; 



185 

– Energie-Simţire-Formă energetică organică; 
– Masă fizică-manifestare- funcţii organice.  
Filozofii nu vorbesc de o „Fiinţă Creată”, considerând 

Creaţia direct o „fiinţare” a Fiinţei Creatoare, de aceea consideră 

Sufletul nostru de Creaţie o „proiecţie” a Spiritului Creator. Aşa 
numesc zisul Suflet ca: Minte, Simţire. Voinţă. După căderea din 
Rai a Creaţiei noi ne „uităm” Chipul de Suflet, rămânând cu o 
vagă amintire a „mişcărilor energetice de Suflet”. Trebuie 

„regăsit Chipul de Suflet Creat”, ca Trifiinţialitate Creată, ca 
Fiinţă Creată, ca Chip de Chip de Dumnezeu, ca Persoană-Chip, 
ca Duh-Fiinţă, ca Spirit-Limbaj direct Fiinţial şi „Acest Chip de 
Suflet”, ca „proiecţie” în „energii” ca: Mental-Informaţie de 

Chip-Suflet, ca Energii de Duh de Suflet şi ca funcţii Organice-
limbaj energetic. 

Trăirea Isihastă începe cu „redescoperirea” Chipului de  
Suflet uitat din cauza păcatului. Trebuie să treci „dincolo” de 

Minte în Conştiinţa de Suflet, dincolo de Simţire în Duhul de 
Suflet, dincolo de funcţiile organice în „Limbajul-Vorbirea” de 
Suflet. Domnul Iisus Hristos este Acela care ne „readuce” 
Chipul. Cheamă- l în Minte, în Simţire şi în toate mişcările 

Corpului cu Voinţă, ca să „redeştepte” în tine „Sufletul”, 
adevărata noastră Fiinţă prin care putem în mod real să ne 
„Reîntâlnim” cu Dumnezeu Făcătorul şi Creatorul.  

12 

Fiinţa ca Trifiinţialitate Persoană şi energiile Sale de 
Mişcare Fiinţială. Aici se încurcă mulţi. Trifiinţialitatea Treime 
Dumnezeiască are Viul în Sine Însuşi, nu ca „funcţionalitate”, ci 
ca Fiinţă Însăşi. Persoanele Treimice Dumnezeieşti sunt Viul 
Trifiinţialităţii Fiinţei Absolute în Sine Însăşi. Persoanele Înseşi 
sunt „Funcţiile” Fiinţei în Sine. Dumnezeu Tatăl este Conştiinţa 
Persoană, Sfântul Duh este Mişcarea-Duh Persoană şi Fiul este 
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Limbajul-Logosul Persoană, ca Fiinţă în Sine Însăşi, tot ca 
Fiinţă-Fiinţă. Trifiinţialitatea Treime Dumnezeiască are şi 
Energii Harice în „afara” Fiinţei-Persoane, care „ies” nu din 
Fiinţa Însăşi, ci din Viul Trifiinţialităţii Treime Fiinţială. 
Energiile Harice sunt „mişcări de Mişcări Fiinţiale”, ca „Raţiuni 
energii de Conştiinţă Fiinţială”. Persoana-Fiinţă este Trifiinţia-
litatea în „mod propriu”, care este „Viu în Sine Însuşi” datorită 
Trifiinţialităţii, ca Eu, Duh, Spirit. Energiile sunt „produsele 
mişcătoare ale Mişcării Fiinţă, ca „raze” de Soare Fiinţă. După 
căderea din Rai, noi vedem „Realitatea” ori ca „despărţirea” 
Fiinţei de Energiile Sale, ori ca „amestec” dintre Fiinţă şi E-
nergiile Sale. Ca Realitate de Creaţie noi „despărţim” până la 
„contrariere” Sufletul de energiile sale Corporale, până la o 
„înlocuire” a Sufletului în Sine cu „proiecţiile” Mişcărilor de 
Suflet în Viul energetic Corporal. Dumnezeu este Fiinţă Treime 
de Persoane Dumnezeieşti şi Energii Harice Necreate, Energii de 
Mişcare Fiinţială, nu de Fiinţă Însăşi. Fiinţa Trifiinţială în Sine 
Însăşi nu are nevoie de „energii” ca să fie Vie, Trifiinţialitatea 
fiind Viul Fiinţial. Aşa „energiile” nu sunt „interioare Fiinţei Vii”, 
ci „în afară”, ca „viu de Viu Fiinţial”. Dumnezeirea Creştină este 
„Dublul Viu”, de Trifiinţialitate Fiinţă şi de „energii Harice”, ce nu 
înseamnă „două Viuri absolute”, ci Unul în „dublă deschidere”,  ca 
Sine Însuşi şi ca „Strălucire de Viu de Sine Însuşi”. Energiile 
Harice Necreate, ca „Raţiuni-Energii de Conştiinţă Fiinţială”, 
sunt Arhetipurile-Modelele Energetice ca „atribute-calităţi” de 
Mişcare de Fiinţă Treime Dumnezeiască. Dincolo de acestea 
sunt „Chipurile în Sine” Fiinţiale-Fiinţiale, apofatice. Energiile 
rămân în „afara Fiinţei”, dar se „înrudesc” cu Mişcările Chipu-
rilor Fiinţiale, ca Chipuri Energetice de „Chip Fiinţial-Fiinţial”. 
Chipurile Energetice sunt „umbre” de Chipuri în Sine Fiinţiale. 
Şi în Creaţie „Raţiunile energetice Corporale” sunt „umbre” de 
Chip de Conştiinţă în Sine Suflet Creat. Mistica Isihastă porneşte 
de la „identificarea” Fiinţei şi a Energiilor sale, amestecul sau 
separarea acestora fiind tocmai „orbirea” căderii Creaţiei.  
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13 

Creaţia. Dumnezeu este Perfecţiunea Deplină Absolută în 
Sine şi în „afară” de Sine. Dumnezeu nu se poate „raporta” la 
„imperfecţiune” niciodată. Dacă prin „păcat” Creaţia „creează” 
imperfecţiunea, aceasta nu se poate „raporta” la Dumnezeu, ci la 
„Chipul de Dumnezeu” din Creaţie. Dumnezeu este Fiinţă 
Treime-Persoane şi Energii Necreate Harice.  

Dumnezeu Creează Creaţia după Chipul Său, ca Fiinţă 
Creată şi Energii de Fiinţă Creată. De aceea Creaţia este în 
„dublă deschidere”, ca Suflet şi Corp. Creaţia nu este „negativul 
Lui Dumnezeu”, nu este „manifestarea Fiinţei Sale, nu este 
„fiinţarea” Fiinţei Dumnezeieşti, ci este „o Creaţie Reală şi 
Obiectivă”, ca Chip „de Chip de Sine” transpus în Substanţă 
Fiinţială Creată-Creată. Creaţia nu este „proiecţia” Lui Dumnezeu 
într-un „antichip”, într-o „iluzie-negare de propriu Chip”. Creaţia 
este Chip Creat al Modelului Chip Creator. Scriptura ne „reve-
lează” Actul Creator ca „dublu” Act, de Fiinţă Treime şi Energii 
Harice. Dumnezeu ca Fiinţă Treime „Zice” şi se „Face-Creează”, 
iar ca Energii Harice „modelează” formele energetice-Corporale 
de Creaţie. Scriptura ne „descrie” Creația deodată „Fiinţă-Suflet 
Creat” cu energiile sale Corpurile. Dumnezeu nu Creează 
„separat” Sufletele şi apoi Corpurile, ci totul deodată, ca Fiinţă şi 
energii de Fiinţă Creată. Dumnezeu ca Treime are întâi 
Conştiinţă în Sine Însăşi şi prin Aceasta Crează, dar nu 
transformându-se pe Sine în Creaţie, ci Creând „real şi obiectiv” 
şi „o conştiinţă” de Creaţie. Creaţia nu este o „proiecţie” a 
Conştiinţei Sale în „afară”, ci „Chip de Conştiinţă Creată-Creată. 
O Conştiinţă fiinţială de Creaţie pare „un autocentrism” de 
Creaţie, dar Creaţia în fond este „Teocentrică”. Creaţia este 
„Chip de Chip Dumnezeiesc”, este Conştiinţă de Creaţie pe 
„modelul Chip de Dumnezeu”. Creaţia are Chip propriu de 
Creaţie, altfel nu ar mai fi „Creaţie”, dar acest Chip Creat este 
Chip „Dăruit” de Creator, nu Chip prin Sine Însuşi. Chipul 
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propriu de Creaţie este în „Dar”, încât deşi Creaţia are Chip 
propriu, este ca „Dar Primit” prin propriul „Centru de Creaţie”. 
Dumnezeu „Dăruieşte Chipul Său Fiinţei Create” şi Creaţia „îl 
Asumă” ca propriu Chip, încât Creaţia este „Teocentrică” prin 
„propriu centru de Creaţie”. Această „Întrupare” de Chip de 
Dumnezeu în Chip de Creaţie face din „Centrul Creaţiei” o 
„dublă Întrupare”, totodată şi a Creaţiei în „Chip Îndumnezeit”. 
Creaţia are „propriu Chip de Creaţie” prin Chipul Dă ruit Dum-
nezeiesc, care este „Coborârea Chipului Creator în Chip de Crea-
ţie şi „Urcarea Chipului Creat” la Chipul Îndumnezeit. Căderea 
din Rai este „încercarea” Creaţiei de a „despărţi” propriul Centru 
de Creaţie de Chipul lui Dumnezeu, ce aduce „căderea în gol” a 
Creaţiei, Chipul lui Dumnezeu fiind „Suportul” Chipului Creat. 
Creaţia nu poate „avea propriul Centru de Creaţie” decât prin 
„Chipul Creator”, de unde „autodistrugerea” prin „despărţirea de 
Chipul Dumnezeiesc”. Păcatul căderii din Rai este tocmai „de-
spărţirea” de Chipul Dumnezeiesc, ce aduce  „moartea”-anti-
chipul Creaţiei. Păcatul este întâi „negare-neiubire” şi apoi 
antichip de Creaţie, adică „chipul morţii”.  

VII 

Avva Arsenie iarăşi mă caută.  
– Domnul să fie cu tine, Fiule! Citeşti de zor?... De la 

pustnicul Neofit este şi la noi o tradiţie „isihastă”. Însemnările pe 
care le citeşti sunt ale unuia dintre cei mai apropiaţi ucenici ai 
pustnicului. Se numea Neofit dascălul. Neofit pustnicul se zice 
că era fiul unui boier din apropiere, care, dintr-o dată, peste toate 
opreliştile, se face călugăr, apoi se retrage într-o peşteră şi spre 
bătrâneţe vine în mănăstirea noastră. Într-una din zile apare un 
„pelerin”, acest Neofit dascălul, care după câteva discuţii cu 
pustnicul se hotărăşte să rămână şi el tot aici la noi, ca ucenic. 
Era foarte „învăţat”, umblase mult, călătorise la Ierusalim la 
Sfântul Mormânt, a stat un timp şi la Muntele Athos. Cei doi 
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Neofiţi parcă se „completau” unul pe altul. Pustnicul avea 
„trăirea adâncă”, iar celălalt avea „o Minte” sclipitoare. 

– Într-adevăr, felul cum scrie acest Neofit dascălul este 
„aparte”. Mie îmi place. Nu este în „stilul dulce filocalic”, ci în 
maniera „cărturarului” ce se luptă aprig cu Mintea care vrea să 

„vadă Dincolo de Minte”. Este un specific al nostru, al celor de 
astăzi, care nu mai avem acces direct la cele Duhovniceşti. Îmi 
spunea un Părinte că „diferenţa” dintre „monahismul Ortodox” şi 
cel „occidental” este tocmai în acest sens. Cel occidental se 

„conturează” în „maniera Minţii”, a ordinii şi a „Voinţei” în per-
manentă „educaţie” de Sine. Cel Ortodox îşi păstrează specificul 
„filocalic”, al pustnicilor „tebaidieni şi sinaiţi”, ai „Văpăii de 
Duh-Inimă”, în „Căldura Luminii Taborice”. Este o „forţă a 

Minţii”, dar este şi o „putere a Duhului-Inimii”. Isihasmul 
Ortodox este acest „specific” al Duhului Inimii. Idealul ar fi să 
fie de fapt o „Integralitate”. Sfinţii Filocalici au avut-o. Noi, cei 
de astăzi, suntem departe... Duhul-Inima este „Dincolo” de 

„reguli”, este „spontanul de mistică pură”. Dar şi „Voinţa de 
Minte” este „un Har”, care pe noi, cei de astăzi, ne ajută mult. 
Cei doi Neofiţi par să fie o „Integralitate” Duh şi Minte. Eu nu 
ştiu cum să mulţumesc Domnului că „intru” cu atâta gratuitate în 

această „moştenire” sfântă...  
– Fiule, se pare că „Duhul” acestor Neofiţi s-a „imprimat” 

tare de tot în această „Chilie”.  
– Am să te rog, avva Arsenic, să-mi fii „povăţuitor ş i 

sprijinitor”... 

VIII 

Dintr-o dată o „linişte tare şi densă” cuprinde chilia. Candela 
de la Icoană parcă „îngheaţă” într-o lumină asemănătoare. Din 
Icoana Maicii Domnului cu Pruncul în braţe parcă se „întinde 
Ceva miraculos”... Un „Ceva nefiresc” mă cuprinde, mă pătrunde... 
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Corpul mi se face „uşor”. Mintea mi se „lărgeşte” parcă la 
infinit... Un Dens-Greu-Plin... Inima mi-a stat din bătaie şi în 
locul ei „O Lumină Nefirească” mă ţine Viu... O transparenţă 
nemaipomenită prin care se vede totul... Lumea rămâne „ce 
este”, dar parcă este „goală” fără „Plinul-Densul” pe care acum 
îl „simt şi îl văd”... Extraordinar... Mişcarea acum este „o 
Vorbire directă”, dar nu cum ştim noi... Această „Vorbire” parcă 
sunt „Eu Însumi”. Nu am nevoie de „gânduri- idei”... sunt totuşi 
„nişte Cuvinte” pe care parcă le „ştiu”, dar care nu „seamănă” cu 
nici un Cuvânt obişnuit... Cuvintele „directe de Suflet”... da, 
Limbajul în Sine... Sufletul ne uneşte ca „o Vorbire totală”... 
Corpul pare un „gol energetic”, ce se „umple şi este străbătut” de 
Densul-Greul-Vorbirea-Lumina... Îmi „caut Inima” şi parcă o 
vibraţie se pune în mişcare... În Inimă parcă este „centrul” unui 
„Ochi Nefiresc”... De aici ies ca nişte „raze” trei „fluvii 
colorate”, care conturează Corpul... În sus, spre Cap, este un 
„galben şi un violaceu neamestecat”, în piept un „verzui şi un 
violaceu”, iar în jos şi toate organele Corpului, un „violaceu mai 
mult spre roşu”... Dar totul se „întrepătrunde fără să se amestece 
sau să se murdărească”... fiecare rămâne o culoare „pură şi 
vie”... Densul-Greul-Vorbirea în Sine este, însă, o „transparenţă” 
ce nu se poate spune... Şi are „undeva în Sine” o „Lumină la care 
ţi-e frică să priveşti... Icoana din perete îmi revine în Minte şi 
parcă „mă trezesc”... Avva Arsenic sta lângă mine îngrijorat.. 

– Fiule, eşti cumva bolnav?... Trebuie să ieşi din această 
Chilie... Duhul Neofiţilor de aici să nu fie un pericol pentru tine...  

Şi amândoi părem pătrunşi de „un Ceva tare ce iese din 
Icoană”... 

14 

Dumnezeirea este doar Perfecţiunea Absolută. Creaţia este 
Chip de Chip de Dumnezeu. Polarizarea Bine-rău este „pomul 
căderii” Creaţiei din Chipul adevărat de Rai. Îngerii „căzuţi” 
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sunt originea „răului”. În Rai (Icoana Creaţiei întregi), îngerii 
căzuţi-demonii erau „izolaţi” în „şarpele şi pomul Binelui şi 
răului”. Dumnezeu nu Creează un „pom” special al „dualităţii 
contrare”. Îngerii au fost Creaţi înaintea Naturii şi Omului. 
Îngerii sunt primii care „cad” din „Chipul perfect” de Creaţie. 
Pomul „Binelui şi răului” din Rai este „imaginea” căderii înge-
rilor. În Rai (Creaţia totală), totul era Creaţia Lui Dumnezeu, 
afară de „pomul căderii”. Toată Creaţia Raiului era Vie şi 
Luminoasă, afară de „pomul căderii” ce era „gol-uscat, doar cu 
trei fructe negre- lucioase”. Dumnezeu „avertizează” pe Adam şi 
Eva să nu repete şi ei „căderea” demonilor, să nu se lase furaţi de 
iluzia ruperii în Bine şi rău. Omul cade din Chipul adevărat 
preluând antichipul diavolesc. Răul este „chipul negativ” inven-
tat de îngerii căzuţi, este modelul demonic. Orice rău este asociat 
cu o „participare diavolească”. Creaţia prin cădere îşi adaugă un 
antichip-mască a căderii. Răul este o creaţie a Creaţiei, o 
închipuire peste Chipul adevărat, este „maltratarea Chipului”. 
„De veţi mânca din acest pom, veţi muri” (Fac. 3, 3). Creaţia are 
în sine limbajul Logosului Fiinţial Dumnezeiesc: „toate prin 
Cuvânt s-au făcut” (Ioan 1, 3). Răul este o „inversare” a limba-
jului Logos din Creaţie, ca antilimbaj. Iubirea se face ură, 
autodistrugere. Cine urăşte îşi distruge propriul fond de Iubire. 
Îngerii cad din Iubire faţă de Dumnezeu şi aşa apare prima 
„negare” în Creaţie. Imperfecţiunea apare o dată cu această 
negare. Taina trăirii Isihaste este trecerea peste „chipul mască” al 
căderii. Căderea din Rai a produs un antilimbaj atât Sufletesc, 
cât şi energetic Corporal. Isihasmul este Reînvierea Limbajului 
Logos prin care Creaţia îşi recapătă Chipul de Rai.  

15 

Adam cade din chipul de Rai şi cu Sufletul, şi cu trupul, ca 

despărţire de Iubirea faţă de Dumnezeu şi ca ieşire din Raţiunile 
Harice. Fructul din pomul căderii din Rai este „cutia Pandorei”. 
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Acesta, odată mâncat, răspândeşte tot complexul diavolesc. 
Omul se asociază cu antichipurile demonice şi din lăcaş Sfânt al 
Chipului lui Dumnezeu se face loc al iluziilor negative. Harul se 
dă la o parte şi Adam şi Eva se văd „goi”, goliciune pe care o 

încolţesc seminţele demonice. Creaţia căzută îşi adaugă o „anti-
lume” de închipuiri şi visuri contrare realităţii fireşti. Creaţia în 
sine este dincolo de rău, este Chip „de Chip Dumnezeiesc”. 
Creaţia în sine este Conştiinţă de Creaţie care urcă-creşte în 

„Încunoştinţarea” Creatorului de care se Împărtăşeşte. Dumnezeu 
creează real Chipul de Creaţie în care îşi „Întrupează” Limbajul 
Propriului Său Chip, Cuvintele Logos. În Creaţie Dumnezeu 
vorbeşte şi dincolo de Sine, iar Creaţia se naşte „Vorbind cu 

Dumnezeu”. Creaţia nu este o imitare de Dumnezeu, ci o Operă 
Vie care răspunde Creatorului în mod propriu de Creaţie. 
Comunicarea între Creator şi Creaţie este Taina Isihasmului. În 
Creaţie, Dumnezeu nu se uită pe Sine şi nici Creaţia nu se pierde 

pe Sine, ci se supraevidenţiază în Transfigurare reciprocă. 
Dumnezeu „Se coboară” în Creaţie fără să Se micşoreze pe Sine, 
iar Creaţia se urcă în Dumnezeu fără să se „mărească pe sine”, 
fiecare rămânând ceea ce este în participare dincolo de sine.  

16 

Persoana este Fiinţă în deschidere în Sine Însăşi şi în afară 
de Sine. Păcatul este o „mascare” a Chipului Personal de Creaţie. 
Chipul Personal Fiinţial este Iubirea-Conştiinţă. Păcatul este an-

tiiubire şi anticonştiinţă. Trifiinţialitatea Sufletului Personal de 
Creaţie este: 

Eul-Conştiinţă-Iubirea-Voia-Arhelibertatea; 
Duhul-Fiinţa-Dragostea-Libertatea-Deschiderea; 

Spiritul-Limbajul-Dăruirea-Alegerea-Identificarea. 
Păcatul este „iluzia unei identificări negative”. Iubirea este 

Supralibertatea. Dragostea este deschiderea liberă a Supra liber-
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tăţii- Iubirii. Alegerea-Dăruirea este Reîntoarcerea în Suprali-
bertate. Păcatul „maschează” Trifiinţialitatea Persoanei Create.  

Păcat-antiiubire-excluderea întregului;  

Greşeală-antidragoste-excluderea unui mod de mişcare firească; 

Vină-antidăruire-excluderea modului firesc de mişcare.  

Păcatul începe cu antiiubirea, cu negarea, cu despărţirea de 

Dumnezeu, cu „neascultarea”.  

17 

Iubire şi Agape de Suflet. Eros  de Corp energii. Dumnezei-

rea este Una Totalitate, Dumnezeu Tatăl este Originea Absolută 

din care ies şi în care se întorc toate. Chipul Dumnezeiesc Tatăl 

rămâne Acelaşi ca Deofiinţime Absolută. Iubirea este Chipul Lui 

Dumnezeu Tatăl. Dragostea Sfântul Duh şi Dăruirea Fiul Logos 

sunt Agape, Chipurile în deschidere ale Chipului în Sine Tată.  

Trifiinţialitatea Treime Dumnezeiască este Iubire şi Agape 

ca Fiinţă în Sine. În Creaţie Sufletul Creat este de asemenea 

Iubire şi Agape, care, în prelungirea energiilor Corp, este Eros. 

Erosul de energii Corp nu are rost să fie în el însuşi, ci ca ecou al 

Iubirii şi Agape de Suflet. Căderea din Rai face din Eros „o 
iubire în sine”. Agape de Suflet sunt Dragostea şi dăruirea 

Personală. Fiecare este „aspectul” Dragostei şi Dăruirii sale 

proprii. Corpul este de asemenea „înfăţişarea” Dăruirii de Suflet.  

Iubire-Împărtăşire totală; 

Dragoste-Transfigurare în celălalt; 

Dăruire-Asumarea celuilalt. 

Prin cădere acest Limbaj de Suflet se face: 

Ură-antiiubire-ucidere; 

Duşmănie-antidragoste; 

Autodistrugere. 
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Acestea în energii Corp se traduc ca: 
Desfrâu; 
Mâncare-consum; 

Pervertire. 
Agape se face suferinţă, iar Erosul se face distrugerea ş i 

moartea Corpului. Trăirea Isihastă este trecerea peste Erosul 
decăzut în Agape de Suflet. Erosul trebuie să se reîntoarcă în 
Agape de Suflet, să se purifice de desfrâul energetic. Pilda 

Fecioarelor nebune din Evanghelie ne revelează aceasta. Lipsa 
uleiului pentru candelele lor este lipsa de Agape de Suflet ca 

Dragoste şi Dăruire, fără de care nu se poate intra la „Ospăţul” 
Mistic Dumnezeiesc. Mistic Creştin, Erosul nu poate fi Dragoste 
prin sine Însuşi, ci doar ca prelungire de Agape Suflet. Multe 

Mistici cad în magia Erosului energetic, ca monolog de sine. 
Trifiinţialitatea Treime Creştină exclude aceasta. Căderea din 

Rai face din Erosul energetic al Corpului „o independenţă de 
sine” până la „amplificarea sex”. Ca stare de Rai, sexul este o 
funcţie organică fără plăcere în sine, beatitudinea Agape de 

Suflet copleşind energeticul Corp. Energiile Corpului nu au un 
„centru în sine”. Căderea aduce „un fals psihism organic”, de 

unde contrarietatea Corpului cu Sufletul.  
Mentalul Corpului ca raţiuni energetice se face „false 

psihisme” ce transformă organele noastre în „autonomii de sine”. 

Aşa apar în Corpul nostru mişcările negative. Trăirea Isihastă 
este recâştigarea adevăratei Iubiri-Agape de Suflet peste Erosul 

falselor psihisme organice. Erosul desacralizat după căderea din 
Rai şi devenit „desfrâu” trebuie să se Sacralizeze în Iubirea-
Agape de Suflet ca Chip „de Chip Dumnezeiesc”. Mişcările 

noastre energetice din Corp nu mai sunt în Chipurile Raţiunilor 
Harice Divine, ci în chipurile demonice, „tiparele căderii”. De 

aici reintrarea în Harul-Raţiunile Divine este primul pas în 
Restabilirea omului căzut.  
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Energiile-Corp se fac realitatea predominantă după căderea 
Creaţiei din Chipul de Rai. Corpul „umbreşte Sufletul”, Fiinţa 
propriu-zisă de Creaţie. 

Corpul vrea propriul „chip”. Corpul se crede liber „în robia 
de sine însuşi”. Dar „fiul risipitor” şi desfrânat vrea să se 
reîntoarcă „acasă”. Din „fiu” a ajuns „slugă la porci”, un rob la 
„străini” (la realitatea căzută). Căderea din Rai este plecarea 
fiului risipitor din casa părintească (Sufletul) spre „o locuinţă 
străină”. Conştientizarea acestui fapt naşte nostalgia originilor. 
Trezirea Conştiinţei de Fiu readuce Creaţia la origini. Drumul 
reîntoarcerii din lumea căzută pare o „asceză”. Căderea s-a 
produs prin „negarea” lumii de Rai. În fond, lumea căderii nu are 
realitate în sine, fiind iluzia negării de sine. Această „antilume” a 
căderii pare să se contureze într-o realitate de sine. Dar căderea 
este în esenţă autodistrugere, suferinţă. De aici Taina Crucii 
Creştine. Suferinţa căderii se preface în proba Crucii Hristice. 
Suferinţa prin Înviere se preface Liturgic în Euharistia „Celui ce 
a Învins moartea Crucii”. Liturghia Hristică este a Lui Hristos 
Cel Înviat. Crucea intră în Altar şi se face mărtu rie-semn al 
biruirii morţii. Crucea Hristificată nu mai este Crucea căderii din 
Rai, ci steagul „restabilirii Chipului de Rai”. Crucea Hristificată 
este Crucea Sfântă, Putere asupra suferinţei şi a morţii. Crucea 
Creştină este „Steagul Învierii”, nu mai este semnul morţii. 
Puterea Crucii Creştine este Puterea Celui ce a Înviat de pe 
Cruce. Crucea prin Hristos Cel Înviat se face „renaşterea la 
viaţă”. Crucea Hristificată este „Alta” decât Crucea suferinţei 
morţii. Să nu se confunde cele două Cruci. Crucea Hristifica tă-
Înviată este Crucea din Altarul Liturghiei Cereşti al Vieţii celei 
Nemuritoare. Numele lui Hristos Cel Întrupat este „totuna” cu 
gestul Sacru al Crucii. Limbajul căderii din Rai este readus la 
Limbajul Chipului de Rai. Căderea vine „cu adaosul” iluziilor 
negative; prin Hristificare se revine la Memoriile în sine de Rai. 
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Cea mai mare taină a Creştinismului „este Prefacerea Liturgică 
Hristică” a păcatului în „Virtutea Învierii”. Păcatul, profanul își 
dau „masca jos” ca să se reevidenţieze Chipul-Icoana de Rai. 
Taina Creştină este „Iconizarea prin Hristos Cel Înviat” a 
Creaţiei căzute. Psihopatia conflictului ca chip diavolesc se 
risipeşte în Învierea adevăratului Chip al Iubirii. Viaţa Isihastă 
este această Hristificare Personală, Prefacere Liturgică în 
Sfintele Taine ale Euharistiei Înviate. Moartea prin Înviere îşi 
pierde masca iluziei, evidenţiindu-se Chipul în sine peste care 
„moartea” a încercat să-şi adauge masca sa.  

19 

Trifiinţialitatea Dumnezeiască are în Sine Însăşi o posibilă 
Mişcare Fiinţială directă. Fiinţa Trifiinţială Însăşi are Viaţă în 
Sine Însăşi ca Treime în Sine şi de Sine, ca Fiinţă-Fiinţă. 

Dumnezeu Tatăl-Chip-Persoană în Sine-Iubire-Conştiinţă-
Odihnă; 

Sfântul Duh-Faţă-Persoană Mişcare-Dragostea-Memoria-
Comuniunea-Mişcare; 

Dumnezeu Fiul-Asemănare-Persoană Limbaj-Dăruirea-
Existenţa-Comunicarea. 

Creaţia are Chip „de Chip de Dumnezeu”, Chipul 
Asemănării-Limbajului Dumnezeiesc, de unde Mistica Hristică a 
Isihasmului. 

Dumnezeu Trifiinţialitatea Treimii Fiinţiale în Sine şi de 
Sine Însăşi şi Harul Energiilor Necreate este Creatorul. Şi 
Creaţia este Chip Treimic: Îngeri, Natură, Omul, în Deofiinţa 
Substanţei Fiinţiale de Creaţie unică în toată Creaţia. Creaţia este 
„Prinosul Fiului Logosului” pe care- l aduce Tatălui Dumnezeu. 
Fiul-Logosul îşi transpune Limbajul-Cuvântul Său Fiinţial şi 
prin Conlucrarea cu Sfântul Duh făptuieşte lumea Creaţiei, pe 
care Tatăl Dumnezeu o primeşte cu Binecuvântare. Fiul Zice, 
Sfântul Duh suflă viaţă, Tatăl o Binecuvântează „ca bună”. 
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Îngerii sunt corespondenţa de Creaţie a Spiritului Fiului-
Cuvântului, Creaţia Cuvântătoare. Natura este corespondenţa de 
Creaţie a Sfântului Duh-„Vieţii”. Omul este Corespondenţa 
Chipului Tatălui-Conştiinţei Integrale de Creaţie. În om se uneşte  
Treimea Creaţiei după cum Tatăl este Unitatea Dumnezeirii. 
Opera Creaţiei este Chipul de Dumnezeu transpus în „Substanţă 
Fiinţială Creată”. Creaţia este dublu Chip în unică Fiinţă de 
Creaţie, ca Chip de Dumnezeu şi Chip de Creaţie în împletire 
neamestecată. În Om, această transpunere este ca Chip de Adam 
şi Chip de Eva. Adam şi Eva nu sunt „polarizări sex”, ci Arhe-
tipuri în sine de Chip de Dumnezeu şi Chip de Creaţie. Chipul de 
Om este „Chip Dar Dumnezeiesc”. Căderea din Rai întunecă 
Chipul Dumnezeiesc cu „masca” antidumnezeu şi antiom.  

Păcatul este antichip, de aceea este distrugere-negativizare. 
Om înseamnă „Chip Împărătesc”, Chip Dumnezeiesc. Creaţia nu 
este Însuşi Dumnezeu ce se face şi Creaţie, ci Dumnezeu 
Creează real şi obiectiv şi un Chip Fiinţial de Creaţie în care El 
Creatorul îşi transpune Chipul Său şi într-o Operă de Creaţie. 
Creaţia este „altceva” decât Dumnezeu, prin care Dumnezeu 
Creatorul Se deschide şi într-o Operă de Creaţie, care este pe 
„măsura Creatorului”. Creaţia este „Frumosul Dumnezeiesc” 
făcut frumos de Creaţie, ca podoabă a Podoabei Dumnezeieşti. 
Aşa Omul are chip de bărbat-Adam ca Chip Dar de Dumnezeu. 
Omul-Femeie este „Dar-Chip de Chip bărbătesc-Adam”. De 
aceea Chipul Evei iese din coasta-Chipul lui Adam. Chipul de 
Om-Adam este Suprachip, ca Chip de Chip Dumnezeiesc, iar 
Chipul de Om-Femeie este Chipul Propriu de Creaţie. Dar Chipul 
propriu de Creaţie este pe suportul Chipului de Dumnezeu, de 
aceea este întâi Chipul de Om-Adam şi apoi Chipul de Om-Eva. 
Chipul de Eva este Chipul  Mamă în sine, prin care Chipul 
Creator se naşte în Chipul „Copil de Creaţie”. Aici este adâncul 
Misticii Creştine.  

Chipul Creator nu se face „soţ” Chipului de Creaţie (cum 

greşit consideră celelalte mistici), ci se face „Copil de Creaţie”, 
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prin care ridică Chipul de Creaţie la Asemănarea cu Chipul de 
Dumnezeu. Chipul Evei este Chipul Arhetipal de Creaţie prin 
care Chipul Creator se „coboară” în Creaţie în Chip de Copil în 

„braţele” Maicii Domnului, ca viitor „Bărbat-Sacerdot-Preot”. 
Chipul de Creaţie Eva este Chipul de Biserică prin care Fiul 

Fiinţial Dumnezeiesc ca Marele Preot „Săvârşeşte” Liturghia 
Cerească. 

Căderea din Chipul de Rai face din Creaţie un simplu „auto-

chip” rupt de Chipul în Sine Dumnezeiesc. Căderea aduce 
„batjocorirea” Chipului Creator. Păcatul este „autodivinizarea” 
propriului Chip de Creaţie care se dovedeşte fără realitate în 
sine, fără Chipul Creator.  

IX 

Manuscrisul lui Neofit parcă mă introduce într-o logică 
nouă. Sufletul este o adevărată realitate a noastră, iar Corpul este 
„veşmântul” energetic natural. Căderea ne orbeşte Sufletul şi de 

aici confuzia până la Considerarea Corpului ca însăşi realitatea 
noastră. Creştinismul vine cu rememorarea de noi înşine. Iisus 
Persoana Limbaj Dumnezeiesc ne readuce Conştiinţa-Vederea 
Fiinţială. Taina Hristică este reconştientizarea Creaţiei. Cuvântul 

Persoană Domnul Iisus Hristos nu este manifestare funcţională, 
ci Însăşi Fiinţă în Sine. Comunicarea este a Persoanei-Cuvânt. 

Personalizarea Cuvântului, Fiinţializarea Cuvântului este 
Taina Hristică. Rugăciunea Isihastă a Numelui Hristic este Taina 

trăirii Isihaste. Cuvântul Hristic este Cuvântul-Icoană-Persoană. 
Chipul Icoană este Chip Persoană. Icoana Maicii Domnului din 
această chilie îmi revelează această Taină. O transparenţă nefi-
rească se deschide în adâncul Fiinţei mele... un infinit pe care 

totuşi îl cuprind. Lumina candelei dă Icoanei un Viu în sine. 
Pruncul Iisus Hristos parcă iese din Însăşi Inima Maicii Domnului... 
Braţele Maicii Domnului par nişte „Braţe Atotcuprinzătoare”, de 
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parcă ţine în braţe „Însuşi Absolutul”... Pruncul Dumnezeiesc 
din Braţele Maicii Domnului parcă are în sine pe toţi „Pruncii 
Creaţiei”. Undeva, printre nenumăraţii Prunci, mă văd şi pe mine 
în Braţele Maicii Domnului. Privirea Pruncului Iisus din Braţele 

Maicii Domnului îmi străpunge Inima. Simt o arsură 
suprafirească şi o şoaptă adâncă... Numele Lui Iisus... rugăciunea 
Doamne Iisuse... o transparenţă nefirească se desface în mine, un 
Plin-Dens parcă-mi opreşte respiraţia... o curgere luminoasă se 

mişcă în mine şi dincolo de mine... Se aude toaca de la Biserică. 
Mă înclin cu frică în faţa Icoanei.  

X 

Duhul Icoanei din Chilia lui Neofit parcă este o permanentă 

Comunicare cu Duhul Sufletului meu. Inima dintr-o dată a 
început să se roage. Numele lui Iisus este „Un Viu în Sine”. 
Acestui Nume I se închină Cerul şi Pământul. Mintea mea simte 

o bucurie nespusă să coboare în cântarea Numelui lui Iisus. 
Numele lui Iisus este mai mult decât o chemare, este o Prezenţă 

Personală. Mintea golită de gânduri se umple de Prezenţa-Icoana 
directă a lui Iisus. Parcă mintea mea este „o prescură” în Mâinile 
lui Iisus pe care săvârşeşte o anume Liturghie specială pentru 

mine... Mintea coborâtă din cap se opreşte undeva în gât, unde o 
şoaptă Nefirească cântă Numele lui Iisus ce alunecă undeva 

într-un „adânc al Inimii”. O întindere minunată se deschide în 
fiinţa mea... o Vedere vorbire necuprinsă unde înlocuieşte parcă 
respiraţia... Mă umplu de „Ceva” care Străluceşte dincolo de 

toate asemănările. Mintea şi bătăile Inimii sunt nişte mişcări ale 
unui Viu de altă natură. Acest Viu Fiinţial este Sufletul meu în 

care străluceşte „un ochi” pe care nu- l pot privi. De aici parcă ies 
sângele Inimii, undele Minţii şi toate energiile Corpului. Îmi 
revin... Duhul Icoanei din perete îl simt tot mai tare...  
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Citesc în continuare manuscrisul lui Neofit. Noi suntem 
Suflet şi Corp-energii. Suflet este Chip Personal de Creaţie, 
Trifiinţial Creat. Persoană înseamnă Trifiinţialitate de Sine, Chip 
de Chip Persoană Dumnezeiască. Sufletul este Persoana Fiinţială 
de Creaţie: 

Viul-Eul-Conştiinţă Creată; 
Viaţă-Duhul-Fiinţă creată; 
Existenţă-Spirit-Limbaj-Sinele creat. 
Din această Trifiinţialitate creată iese trienergia Corpului. 

Corpul este prelungire-ecou de mişcare de suflet. După căderea 
din Rai, Corpul umbreşte Sufletul, considerându-se o realitate de 
sine. Noi trebuie să redescoperim Sufletul care este adevărata 
noastră Fiinţialitate. Corpul este o informaţie energetică a 
mişcării de Suflet. Chipul Trifiinţial al Sufletului este: 

Eul-Conştiinţa-Persoana; 
Duhul-Memoria-Mişcarea de Conştiinţă; 
Spiritul-Limbajul de Conştiinţă.  
Acestea în Corpul energetic se fac: 
Mental- informaţie de mişcare de Conştiinţă; 
Simţire-memorie de mişcare de Duh de Suflet; 
Voinţă -limbaj organic. 
Mentalul-Gândirea-raţiunile sunt umbre energetice ale miş-

cărilor Fiinţiale de Suflet. Sufletul este Fiinţă în Sine de Creaţie, 
iar corpul este energia de afară a mişcărilor de Suflet. Şi noi, 
Creaţia, suntem Fiinţă Creată cu energiile sale de Creaţie. De 
obicei se amestecă Fiinţa cu energiile sale de Creaţie, se 
amestecă „mentalul Corpului” cu însăşi Conştiinţa Fiinţială de 
Suflet. După căderea din Rai, Sufletul orbeşte şi uită Vorbirea 
directă de Suflet. Vorbirea de minte energetică se „autospiri-
tualizează” până la înlocuirea Conştiinţei de Suflet. Mintea 
energetică a Corpului se dă drept Conştiinţă de Suflet. Mistica 
Isihastă demască această iluzie a minţii. Reînvierea Limbajului 
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direct de Suflet este Taina Trăirii Isihaste. Domnul Iisus Hristos, 
Limbajul Creator Dumnezeiesc, este Cel ce ne readuce-reînvie-
Limbajul adevărat de Suflet. Numele Lui Iisus este „grăuntele de 
muştar Evanghelic” Care, de creşte în adâncul Fiinţei noastre, se 
face acel pom în care vor „cânta toate păsările”, adică toate 
Cuvintele-Graiurile Cereşti şi Pământeşti. Taina Numelui 
Cuvântului Hristic este Taina Vieţii de Creaţie în Vorbire cu 
Dumnezeu Creatorul. 

22 

Se fac de obicei confuzii între Spiritualul Fiinţial de Suflet ş i 
„semispiritualul mentalului” energetic al corpului. Sufletul, în 

viziunea Creştină, nu este un simplu aspect Spiritual, cum zic 
filozofii, cu atribute raţionale. Sufletul este Chip de Chip 
Dumnezeiesc, este Chip Persoană, este Trifiinţialitate de Sine. 

Sufletul creat este Fiinţă în sine de Creaţie, nu simplă 
manifestare-proiecţie a spiritualităţii creatoare Dumnezeieşti.  

Dumnezeul Treime Creştin Creează real şi obiectiv şi o 
Fiinţă Vie de Creaţie, care are propriile ei „fiinţări-manifestări de 
creaţie”. Filozofii uită de Fiinţa în Sine de Creaţie şi de aceea fac 

din creaţie o simplă manifestare proiecţie-fiinţare a Fiinţei Dum-
nezeieşti. Creaţia în sens Creştin nu este „fiinţarea” Fiinţei Dum-

nezeieşti, ci este „Opera Vie de Creaţie” ca Fiinţă de Creaţie, și 
din Chipul de Creaţie ies apoi manifestările- fiinţările de creaţie. 
Dumnezeu Creează Fiinţa de Creaţie Întrupându-şi Chipul Său 

Fiinţial, fără ca Chipul direct Dumnezeiesc să se facă „fiinţările 
de creaţie” (cum este în panteism), ci Chipul de Creaţie Creat 

„fiinţează înfiinţările de Creaţie”. Dumnezeu Creează Viul de 
creaţie în care Întipăreşte Limbajul Său Fiinţial Logos şi pe baza 
acestui Limbaj Creator, apoi, Creaţia se face „limbaj propriu de 

creaţie” care fiinţează fiinţările proprii de Creaţie. Baza Arheti-
pală este Limbajul Cuvântul Logos Fiinţial Dumnezeiesc, iar 
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manifestarea este „Limbajul Creat, de Creaţie”. Dumnezeu nu are 
nevoie să Se manifeste în Creaţie (având propria Sa manifestare 
ca Treime şi Har). Dumnezeu creează însă Creaţia ca „podoabă” 

a propriei Sale manifestări deja în deplinătate.  
Creaţia este Supraplinul de Sine al Dumnezeirii Absolute. 

Aşa şi Creaţia ca Fiinţă de Creaţie are Chip de Trifiinţialitate 
Creată ca Suflet: 

Eul-Persoana-Conştiinţa-Iubirea; 
Duhul-Memoria-Fiinţa-Dragostea; 
Spiritul-Limbajul-Sinele-Dăruirea. 
Ca Mistică Isihastă, se face o deosebire între denumirile de 

Duh şi Spirit. Duhul de Suflet creat este corespondenţă de 
Sfântul Duh din Trifiinţialitatea Dumnezeiască. Spiritul de Suflet 
este corespondenţa Spiritului Logos-Cuvântului-Fiului din Treimea 
Dumnezeiască. Deci Duhul este Duh şi Spiritul este Spirit după 
cum este Sfântul Duh faţă de Fiul-Logosul. Duhul este Memoria- 
Mişcarea în Sine a Conştiinţei, iar Spiritul-Logosul este Limbajul 
în Sine al Conştiinţei. Filozofii uită de Trifiinţialitatea Fiinţei de 
Creaţie şi aşa amestecă Duhul cu Spiritul. În Limbajul Misticii 
Isihaste Duhul şi Spiritul sunt Chipurile înrudite ale Chipului de 
Sfânt Duh şi al Logosului-Fiului, ce nu se amestecă şi nu se 
confundă. Taina trăirii Isihaste este Chip de vorbire Trifiinţială 
Dumnezeiască. Sufletul Creat este Vorbire Trifiinţială de 
Creaţie, ca Chip Creat pe Modelul Chipului Creator Dumnezeiesc.  
Prin acest Chip Trifiinţial Creaţia nu mai este o simplă 
„proiecţie” a Chipului Creator, ca o iluzie de Creaţie.  

Creştinismul nu admite o Creaţie iluzivă, fiind nedemnă de 
un adevărat Creator. Căderea Creaţiei din Chipul de Rai aduce 
adaosul unui „chip iluziv” şi contrar. Creaţia ruptă de Dumnezeu 
uită Limbajul Chipului Dumnezeiesc, confecţionându-şi un 
limbaj al căderii-păcatului. Vine Hristos-Cuvântul-Logosul-
Fiinţial-Creator direct cu rememorarea Limbajului adevărat. 
Doar El Limbajul Creator poate restabili în Creaţia căzută 
Limbajul Arhetipal. Căderea din Rai inventează „un antilimbaj” 
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ce se face tot mai mult un antilimbaj mental energetic, ce mate-
rializează într-un mod anormal Corpul energetic până Ia 
umbrirea Sufletului. Chipul de Creaţie rupt de Chipul Lui 
Dumnezeu îşi adaugă un antichip ca o compensaţie. Aşa Chipul 
în sine de Creaţie se face „Mistica magiei căderii”. Corpul este 
Chipul Chipului de Suflet Creat. Aşa prin Corp se desfăşoară 
magia „autodivinizării creaţiei căzute”. Majoritatea misticilor 
necreştine sunt, astfel, mistici magico-energetice feministe până 
la demonicul desfrâu. Mistica Isihastă Creştină este o Mistică 
Adamică Sacerdotală de Suflet Chip de Dumnezeu, dincolo de 
Chipul Creat şi de cel energetic corporal. Nu Adam este 
Androginul ce se dedublează în „bărbat şi femeie”, ci Eva este 
aceea care se face „Mamă şi Copil”, ce renaşte pe noul Adam, ca 
şi pe noua Evă. Ca trăire Isihastă, Taina Chipului de Dumnezeu 
şi a Chipului de Creaţie este în cele două Arhetipuri. După 
căderea din Rai, Sufletul orbeşte şi Chipul Adamic se face robul 
chipului Evei. Eva îl stăpâneşte pe Adam cu iluzia autodivi-
nizării şi cu „demonismul minţii” care înlocuieşte Conştiinţa 
orbită de Suflet. 

Mintea energetică se face „magia feministă” a căderii 
Creaţiei care se automaschează ca falsă Spiritualitate. Mentalul 
Corpului energetic nu este în sine „Spirit”, ci ecou de mişcare 
Spirit-Suflet. Autospiritualizarea mentalului după cădere este 
trecerea Spiritualităţii Fiinţiale adevărate în magismul unei 
Spiritualităţi feministe energetice până la orgiasmul incestuos al 
autodesfrânării. Isihasmul este Mistica Sacralităţii Sacerdotale 
dincolo de cea energetică de Creaţie. În trăirea Isihastă Mintea 
decăzută trebuie să îngenuncheze în Altarul Inimii Sacerdotale. 
Mintea trebuie să renunţe la magismul său energetic ca să poată 
participa la adevărata Taină Sacerdotală-Logos. După căderea 
din Rai, raţiunile Minţii energetice se fac automagia feministă a 
Chipului de Creaţie. De aceea în Rugăciunea Isihastă Mintea 
trebuie să îngenuncheze înaintea Tainei Chipului Fiinţial. 
Domnul Iisus Hristos Marele Preot vine cu restabilirea Bisericii 
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Sacre a Chipului de Creaţie, care nu mai face magia autodivi-
nizării, ci se face locaş al Tainei Liturgice. 

Rugăciunea Isihastă prin Numele Hristic Sacerdotal este 
reînvierea adevăratului Chip de Unire-Vorbire a Creaţiei cu 
Dumnezeul Său, Creatorul.  

23 

De obicei se amestecă realitatea Creaţiei Chip de Rai cu cea 
căzută. Căderea adaugă un antichip străin adevăratei Creaţii. 
Creaţia este Substanţă Fiinţială Creată ce nu se poate confunda 
sau amesteca niciodată cu Substanţa Fiinţială Creatoare Dumne-
zeiască. Chipul de Fiinţă este Înrudirea dintre Creator şi Creaţie, 
ce face posibilă o Comunicare reciprocă. Creaţia este şi ca un 
întreg, ca adevărată Creaţie demnă de un adevărat Dumnezeu 
Creator. Creaţia prin cădere se „autofărâmiţează” şi acest chip al 
ruperii se face logica anormală a Conştiinţei Creaţiei căzute. 
Îngerii căzuţi, demonii, vor să Înlocuiască pe Dumnezeu cu 
propria lor realitate, visând o „antilume” de gol şi întuneric, în 
care Chipul de Creaţie se autodivinizează. După cădere, Creaţia 
caută pe Dumnezeu, dar nu-L poate găsi decât prin ieşirea din 
iluzia căderii. Chipul căderii Creaţiei este chipul iluziv al 
tenebrelor închipuirii de sine. Conştiinţa de suflet prin adaosul 
acestor închipuiri îşi confecţionează un antilimbaj până la acele 
memorii negative. Păcatul căderii este astfel batjocorirea memo-
riilor în Sine Fiinţiale. Trezirea Conştiinţei Mistice este demas-
carea acestor „închipuiri-măşti” ce sunt fantomele parazitare de 
pe Chipul-Icoana de Creaţie. Dacă se dă jos „masca idolească” 
va rămâne Icoana-Chipul de Rai. Masca păcatului căderii, însă, 
s-a lipit aşa de tare pe Chipul nostru, încât ni se pare imposibil să 
o înlăturăm. Beţia magiei căderii ne-a pătruns în adânc. Sufletul 
trebuie trezit la propria Conştiinţă de Sine, altfel nu este posibilă 
ieşirea din robia iluziilor căderii. Diavolul este primul „psihopat” 
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al căderii. Vine Hristos Logosul Dumnezeiesc Însuşi cu Limbajul 
Trezirii Conştiinţei de Suflet. Aşa trăirea Isihastă este primirea 
Limbajului Hristic. Isihasmul este ieşirea din „ocultismul magic” 
al închipuirilor căderii în primirea Tainei Sacerdotale Hristice, 
adevăratul Limbaj Arhetipal. Trăirea Isihastă începe direct de la 
Suflet. Corpul cu „magia minţii” trebuie să îngenuncheze cu 
pocăinţă în faţa Altarului Inimii, „Locul Întâlnirii” dintre Suflet 
şi Corp şi dintre Creator şi Creaţie. Specificul trăirii Isihaste este 
acest Limbaj Hristic direct, ce „preface” şi ridică Creaţia la 
Chipul „de Chip de Dumnezeu”.  

24 

Adam a fost creat totodată Suflet şi Corp. Unii văd o 
devenire şi o evoluţie în Creaţie. În viziunea Creştină nu este aşa 
ceva. Dumnezeul Treime, Deplin în Sine, Creează o Creaţie pe 
măsura Sa tot deplină şi completă. Căderea Creaţiei aduce 
„autodistrugerea Creaţiei” care are nevoie apoi de refacerea 
Chipului de Creaţie, fapt ce dă impresia unei deveniri care în 
fond nu este. Fiul-Cuvântul-Logosul ia de la Dumnezeu-Tatăl 
totul şi Zice, Sfântul Duh Suflă Viaţă şi Tatăl Binecuvântează. 
Creaţia este astfel Opera Întregii Treimi Dumnezeieşti. Dumne-
zeirea este Ea Însăşi Trifiinţialitatea Treime-Persoane şi Energii 
Harice Necreate. Acest Chip în Sine este transpus şi în Creaţie ca 
Chip Trifiinţial Creat-Suflet, şi chip energetic creat-Corp. Aici se 
încurcă mulţi, considerând doar partea energetică ca realitate de 
Creaţie. Creştinismul vine cu revelaţiile Chipurilor Fiinţiale care 
au în prelungire „lumea energetică” din afara Fiinţei. Şi Creaţia 
de asemenea ca Fiinţă Creată are în mod normal strălucirea sa 
energetică ce se traduce în Corpul său. Materia Corpului sunt 
energiile normale ale Fiinţei de Creaţie, pe care Dumnezeu le 
Creează totodată cu Sufletul Creat. Corpul biologic „este viul 
energetic” normal al Viului de Suflet Creat. Nu există energie-
materie independentă de Fiinţă Suflet.  
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Nu există materie liberă, ci doar energii materiale încor-
porate. Căderea aduce ruperea energiilor de Fiinţa Suflet ca 
energii distructive-negative. 

Orice materie liberă este rea în sine. Nu există energii libere, 

ci doar energii ca „prelungire de Mişcare Fiinţială de Suflet”. 
Esenţa energiilor este informaţia-mentalul, zisele raţiuni 
energetice. Raţiunile libere rupte de Conştiinţa Fiinţială de Suflet 
sunt raţiuni negative distructive.  

Raţiunile libere sunt abstracţii în destructurare de sine, 
nemaiavând suportul stabilităţii Conştiinţei Fiinţiale de Suflet. 
Căderea din Rai aduce această nenorocire în Creaţie, aduce 
ruperea energiilor de Fiinţa Producătoare de energii, aduce 

negativizarea raţiunilor energetice care se fac „antispirituali-
zarea”, falsul şi iluzivul „psihism”. Creaţia căzută intră astfel în 
magia unei predominante „multiplicări energetice”, ca beţie 
înlocuitoare de trăire Fiinţială de Suflet.  

25 

Noi suntem urmaşii lui Adam, nu Creaţii directe ca Adam. 
Omul este Chip de Dumnezeu (Chip Adamic) în împletire cu 
chip de creaţie (chip Eva), fără amestecare. De aceea Omul este 

dublă realitate, nu simplă singularitate.  
De asemenea, este dihotomie Fiinţă şi energii de mişcare de 

Fiinţă, adică Suflet şi Corp energetic. Filozofii consideră Omul 
un „principiu” în polarizare, pozitiv şi negativ, Adam şi Eva. 

Mistic Creştin, sunt Arhetipurile Chip Creator şi „chip” creat, ce 
se unesc fără confundare sau absorbire.  

Creaţia nu se poate crea pe sine, de aceea noi, urmaşii-Copiii 
lui Adam, suntem dublă origine, ca Suflet ce se Creează direct 

de Dumnezeu şi Corp prin „regenerare” din energiile Părinţilor 
de Creaţie. Esenţa noastră este Iubirea de Chip Dumnezeiesc în 
împletire cu Iubirea Chip de Creaţie într-un Chip Persoană pro-
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prie, fără amestecare şi în întrepătrundere. Aşa, trăirea Isihastă 
este o Mistică Trans-Personală şi Inter-Personală, în participare, 
prin Primire şi Răspuns, ca Dar şi Recunoştinţă. Noi, Copiii, 
urmaşii lui Adam şi Eva, suntem Iubire şi Voinţă Dumnezeiască 

şi totodată Iubire şi Voinţă de Creaţie, care prin întâlnire „nasc” 
noi Fiinţe-Copii. 

În viziunea Creştină, naşterea noastră a urmaşilor-Copii nu 
este o „reîncarnare” a unor „principii” ce devin şi evoluează, ci 

este Taina unei naşteri din întâlnirea-Iubirea dintre Creatorul 
Dumnezeu şi Creaţie. Dumnezeirea Creatoare se transpune pe 

Sine într-o Operă de Creaţie şi Creaţia, la rândul său, se 
transpune pe sine într-o multiplicare de Creaţie ca Viu de sine. 
Dumnezeu ca Fiinţă în Sine are Viul Său Propriu ca Treime şi 

Har. Creaţia este de asemenea Viu de sine şi acest Viu se face 
manifestare de sine. Dar Viul Creaţiei „este Dar Creat”, care are 

în Sine Limbajul Necreat-Creator, ce nu se amestecă şi nici nu 
împiedică propria manifestare de Creaţie. „Darul Creat” este 
Sufletul Creat Chip de Chip Dumnezeiesc, iar manifestarea de 

Creaţie este manifestarea-Răspunsul Propriu de Creaţie. De nu ar 
fi fost căderea Creaţiei din Rai, noi, urmaşii-Copii de Creaţie, 

am fi fost „Daruri-Suflete” noi create direct de Dumnezeu şi 
totodată „Daruri-manifestări-Copii” ai Părinţilor de Creaţie. 
Căderea produce un ocoliş şi un adaos în vederea restabilirii 

Chipului adevărat de Creaţie, prin care să se poată face apoi 
„Dialogul-Întâlnirea-Împărtăşirea Personală dintre Creator şi 

Creaţie. După cădere noi, urmaşii-Copii, ne implicăm într-un 
„Destin” al mântuirii în primul rând, ca „Destin Mesianic-
Hristic”. Însuşi Fiul Logosul Dumnezeiesc Creator se implică 

într-un Act de mântuire a Creaţiei căzute.  
Noi, urmaşii-Copiii lui Adam suntem totodată „Dar” de 

mântuire Hristică şi „Dăruire” de mântuire prin Creaţie. Copiii 
de Creaţie trebuie să fie „Redăruirea Chipului de Rai”, recâşti-
garea mântuirii din păcatul căderii. Fiecare Copil-urmaş trebuie 
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să fie un „Mântuitor” al neamului-Părinţilor săi. Astfel, naşterea 
de copii are un destin de Mântuire. Noile Suflete-Copii sunt noi 
Hristoşi de Creaţie ce vin în Creaţie să recâştige demnitatea pier-

dută a Părinţilor lor. Vai de Părinţii şi Neamul ce îşi omoară 
Copiii Mântuitori, că nu mai au nădejde de Mântuire. Fiecărui 

nou Suflet Creat i se dăruiesc Capacităţi speciale în vederea 
acestei Mântuiri Hristice. Nimeni nu se naşte la întâmplare şi 
aparentele suferinţe sunt „Jertfe Hristice” ce au în adâncul lor 

puterea Tainică a Mântuirii. Suferinţa păcatului prin Hristos nu 
mai este doar drama morţii, ci primeşte „Sacralitatea Jertfei” 

Mântuirii şi Învierii. Noi fiecare, ca Suflete, suntem „Întrupare” 
în Fiinţa de Creaţie a Chipului de Dumnezeu şi totodată suntem 
„Întrupare” de Părinţi de Creaţie. Părinţii de Creaţie ne dăruiesc 

Iubirea lor de Creaţie care se face Iubire de Mântuire în Copiii 
lor. Dumnezeu Creează Sufletul Fiinţial şi Părinţii „dăruiesc” 

moştenirea lor (şi bună, şi rea), în care Copiii trebuie să intervină 
ca nişte „Demni Copii” ce restabilesc demnitatea căzută a 
Părinţilor. Asumarea moştenirii păcătoase a Părinţilor unora li se 

pare o nedreptate, dar în sens Creştin Iubirea filială este adevă-
ratul Chip demn de Copiii de Creaţie. Un Copil adevărat nu se 

ruşinează să ia „ruşinea Părinţilor”, ci din contră, o asumă în 
vederea ştergerii ei. Iubirea în viziunea Creştină este Taina 
Vieţii, este Supraconştiinţă Fiinţială peste toate determinările 

egoiste. Fiecare Copil de Creaţie îşi asumă ca propriu Eu tot nea-
mul său de Părinţi în vederea mântuirii lor ce este totodată 

propria Viaţă biruitoare asupra morţii căderii.  
Ca Suflete demne de Chip Dumnezeiesc, Copiii se nasc cu 

„Puteri Hristice”, se nasc în Creaţie ca „Urmaşi Hristici” ai 

mântuirii Creaţiei căzute. Dragostea şi Dăruirea este Supra-
conştiinţa Creaţiei, care biruieşte iluzia căderii prin Învierea de 

pe Crucea păcatului. Aceasta este Mistica Isihastă. Noi ne 
naştem ca „Dar Dumnezeiesc” şi ca „Iubire Filială de Părinţi de 
Creaţie”, în capacităţi depline de restabilire a Chipului Creaţiei 
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căzute. Fiecare dintre noi trebuie să fim adevăraţi Fii de Creaţie 
ai Lui Dumnezeu şi totodată Copii demni ai unor Părinţi de 
Creaţie. 

26 

Taina Persoanei de Creaţie este Taina Vieţii Isihaste, Taina 
Persoanei este Taina Chipului Trifiinţialităţii Persoanei Dumne-
zeieşti. Filozofii vorbesc de „un principiu” spiritual ce se 

realizează pe sine ca Persoană.  
În viziunea Misticii Creştine, Persoana este originea Spiri-

tului, originea Conştiinţei, dar nu „Persoana simplă”, ci Trifiin-
ţialitatea Chip Personal. Realitatea Chipului în Sine al Fiinţei în 

Sine este „Descoperirea” Creştină care dă altă înfăţişare şi altă 
logică înţelegerii noastre.  

Revelaţia trifiinţialităţii Treime de Persoane Dumnezeieşt i 
ne rememorează propriul nostru Chip de Creaţie ca Chip 

„asemănător” de Chip Dumnezeiesc. Unul şi Multiplul nu mai 
sunt polarizări-contrarii, ci sunt „Egalităţi de Sine”. Filozofii nu 
pot concepe ca Fiinţa în sine să fie Unul şi Multiplu totodată. 
Trifiinţialitatea Treime a Fiinţei Absolute Dumnezeşti este Unul 

şi Multiplu în Sine Însuşi, nu în afară de Sine. Filozofii se opresc 
doar la multiplul energetic Haric din afara Fiinţei, care privit 
separat de Fiinţa în Sine într-adevăr pare „negativul de afară”.  

Şi noi, Creaţia, suntem Suflet Persoană, Trifiinţialitate 

Creată, ce este deschidere Fiinţială în Sine ca şi deschidere de 
manifestare energetică din afară de Sine. Taina Misticii Isihaste 
este Taina Chipului Personal Trifiinţial. Devenirea şi evoluţia 
este „adaosul” căderii Creaţiei care, fărâmiţată în sine, are 

nevoie de „reîntregire” de sine. Mistica Isihastă este „Întâlnirea” 
dintre Chipurile Fiinţiale Personale, ca Ospăţul Mistic Sacerdotal 
Fiinţial. Filozofii confundă Mistica prin „magia mentalului 
energetic”, de abstracţie. Persoana-Conştiinţa-Eul este Chipul 
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Unic al Trifiinţialităţii Fiinţei în Sine, ca identitate absolută de 
Sine, ca Permanenţă Indistructibtlă de Sine ce nu se pierde 
niciodată în modurile Sale multiple de transpunere. Creaţia nu 
este o „devenire” din Dumnezeu, ci este o Creaţie Fiinţială 

Deplină Personală ce comunică Personal cu Persoana Fiinţial 
Creatoare fără amestecare. Fiul-Logosul și Sfântul Duh sunt 
„Deschiderile” Fiinţiale în Sine Însuşi ale Lui Dumnezeu Tatăl 
Fiinţă Absolută în Sine. Tot Logosul Fiul şi Sfântul Duh sunt 

Deschiderile Creatoare şi în Creaţie. De aceea Creaţia are Chipul 
Sfinţeniei Sfântului Duh şi Chipul Limbajului-Spiritului-
Cuvântului Fiului-Logosului Dumnezeiesc. Creaţia este partici-
pare şi în „chipuri” de Creaţie la Cele Dumnezeieşti. Însuşi 

Dumnezeu Participă la cele Create şi Creaţia de asemenea 
Participă prin chipurile de Creaţie la Chipurile Necreate Dumne-
zeieşti. Această Împărtăşire Suprapersonală este Taina Trăirii 
Misticii Creştine. Conştiinţa-Iubirea-Eul-Persoana este Chipul în 

Sine capabil de această Participare Fiinţială directă fără ameste-
care, în Transfigurare. 

Filozofii consideră Participarea Personală ca o simplă 
participare energetică informaţională, ca atribute-calităţi din 

afara Fiinţei Personale. Mistica Isihastă este în primul rând 
Participare directă Personală Fiinţială prin Fiinţa în Sine care 

apoi se traduce şi în informaţionalul energetic de afară. 
Participarea Fiinţial Personală este Dialog-Vorbire, Chip Logos 
Fiinţial, iar participarea energetică este Chip Raţional Haric.  

Creştinismul readuce Limbajul Fiinţial Logos cât şi Lim-
bajul Haric Raţional Energetic, care niciodată nu se despart şi nu 

se amestecă. Esenţa Fiinţei Dumnezeieşti ca Substanţă Necreată 
nu se amestecă niciodată cu esenţa Fiinţială de Creaţie, care este 
Substanţă Creată. În viziunea Creştină, participarea Dialogată 

dintre Fiinţa Creatoare şi Fiinţa Creată nu amestecă sau absoarbe 
Fiinţele, acestea fiind Substanţe de Sine Indestructibile şi de 

naturi Proprii ce se înrudesc însă prin Chipul în Sine de Fiinţă în 
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Sine, ca Euri Personale ce pot comunica Personal Fiinţial. 
Iubirea, Conştiinţa nu sunt funcţionalităţi de Persoană, ci sunt 
Însuşi Chipul Persoană în Sine Însuşi. 

27 

Ca realitate de Creaţie, noi suntem Fiinţă Creată Suflet ş i 
energii de mişcare de Suflet ca Trup. După cădere se adaugă 
„adaosul” căderii ca realitate anormală negativă şi distructivă. 

Fiinţa Sufletul şi energiile sale Corpul sunt într-o întrepătrundere 
neamestecată şi nedespărţită şi niciodată una în lipsa celeilalte. 
Ca realitate de Creaţie, Chipurile de Persoană Fiinţă Dumne-
zeiască se traduc în Creaţie ca Chip Suflet Personal şi Chipurile 

de Energii Harice se traduc ca Chip energetic Corp Individual. 
Întrepătrunderea dintre Sufletul Personal şi Corpul Indi-

vidual ne dă nouă personalitatea integrală de Creaţie. Energiile 
Necreate Harice sunt Raţiunile Divine Necreate. La fel şi 

energiile noastre de Creaţie sunt raţiunile energetice Create. Aici 
se încurcă filozofii ce uită de Sufletul Fiinţial ca Viul Propriu-
zis, sau confundă Spiritualitatea în Sinea Sufletului cu mentalul-
raţiunile energetice. Trebuie stabilită clar configuraţia noastră de 

Creaţie. Sufletul Fiinţa noastră în sine de Creaţie ca Chip de 
Trifiinţialitate Personală este Entitatea de Creaţie în Sine: 

Eul-Conştiinţa, Duhul-Fiinţa, Spiritul-Sinele, Chip ce se 
prelungeşte apoi ca energii de Suflet ce se traduc substanţial 

energetic ca: energii raţionale mentale, energii vitale-senzitive şi 
energii acumulative-organe fizice. După căderea din Rai, 
Sufletul orbeşte, îşi învăluie Conştiinţa-Iubirea de Creaţie şi 
rămâne doar cu o reflectare-proiecţie în energiile sale-Corp, până 

la confuzia că mintea-raţiunile energetice ar fi Însăşi Conştiinţa 
Sufletească. Ca Mistică Isihastă să se distingă clar Fiinţa Creată 
Suflet de energiile sale raţionale, cât şi faţă de Fiinţa Dumne-
zeiască Creatoare şi Energiile Harice Necreate. Filozofii reduc 
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Fiinţa-Sufletul de Creaţie la un „principiu Spiritual Divin” care 
se proiectează într-un „mental” Spiritual de Creaţie, care apoi se 
înveşmântează într-un Corp zis material. Aceasta este un semi-
panteism mascat de amestec, până la confuzia Divinităţii cu 

„proiecţiile sale în Creaţie”.  
Ca Isihasm, se delimitează net realitatea pur Dumnezeiască 

Creatoare de realitatea creată. Dumnezeu ca Fiinţialitate Treime 

de Sine nu Se proiectează pe Sine în Creaţie (proiecţie care ar fi 
Însăşi Creaţia), şi Creează real şi obiectiv o realitate Fiinţială de 
Creaţie cu propriile ei proiecţii energetice de Creaţie. Dumnezeu 

Creează o Creaţie Vie Fiinţială şi Viul Fiinţial de Creaţie se face 
manifestare de Creaţie.  

Unii confundă manifestarea de Creaţie cu Însăşi mani-
festarea Divină. În opera de Creaţie, Dumnezeu nu Se manifestă 
pe Sine, că El are Manifestarea Sa pură ca Treime şi Har Energii. 

Dumnezeu Se transpune cu Propria Sa Manifestare deja în 
deplinătatea Fiinţială de Sine, Creaţia fiind o „manifestare” a 

Manifestării Arhetipale Treimice Dumnezeieşti. Limbajul Logos 
Fiinţial Dumnezeiesc şi Memoriile în Sine Fiinţiale Sfântul Duh 
sunt Manifestarea Fiinţială în Sine a Fiinţei Absolute Dumnezeu 

Tatăl. Creaţia este manifestarea Creată a Manifestării Necreate 
Treimice Dumnezeieşti, pe Arhetipurile Necreate Dumnezeieşti 

ce sunt Creatoare apoi ale „arhetipurilor Fiinţiale Create”. 
Filozofii consideră că înseşi Arhetipurile Necreate se fac 
„Arhetipuri” în sine de Creaţie, ceea ce este un fel de panteism. 

În viziunea Creştină, Arhetipurile Necreate ale Vieţii în Sine 
Dumnezeieşti Creează pe baza Chipurilor Lor şi nişte Arhetipuri 

Create, care acestea sunt Arhetipurile Fiinţiale de Creaţie. În 
Fiinţa de Creaţie, Arhetipurile Necreate şi Arhetipurile Create de 
Arhetipurile Necreate nu se amestecă, ci se întrepătrund, această 

întrepătrundere făcând posibilă „naşterea creată” a Creaţiei care 
nu a existat. „La început a fost Cuvântul... prin care toate s-au 

făcut” (Ioan l, 1-3). Deci Cuvântul Fiinţial Logos Se face 
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Arhetipul Arhetipurilor Create (cum ar zice Aristotel, ca Idee a 
Însăşi Ideii Platonice). Ca viziune pur Creştină, Cuvintele Logos 
nu sunt Ideile funcţionale Dumnezeieşti (cum consideră Platon), 

ci sunt Supraarhetipurile Arhetipurilor Create. Filozofii amestecă 
Arhetipurile în sine Fiinţiale Logos cu Arhetipurile energetice 

funcţionale Harice din afara Fiinţei în Sine. Cuvintele Fiinţiale 
Logos nu sunt Idei în sine, ci sunt Însăşi Persoana Logos-
Limbajul Personal Dumnezeiesc. Logosul Fiul Dumnezeiesc nu 

se poate despărţi de Limbajul-Cuvântul Fiinţial, Limbajul şi 
Cuvântul Fiinţial fiind tot una cu Însăşi Persoana Logos. 

Filozofii vorbesc de un Cuvânt Logos func ţional-energetic din 
afara Fiinţei. 

Mistic Creştin, Cuvântul-Logosul-Fiinţial este Dublu Cuvânt,  

o dată Chip în Sine Persoană Directă şi încă o dată Cuvânt Ener-
getic Haric Raţional din afara Cuvântului Persoană. Cuvintele 

Logos nu sunt „proiecţii” de Logos, ci sunt Chipurile de Mişcare 
de Viaţă Persoană Fiinţială Logos, care apoi produc de la sine şi 
energiile Harice ca ecou în afară al Viului Fiinţial Personal. 

Dacă nu se face delimitarea (dar nu despărţirea) dintre Viul Pur 
Fiinţial Personal şi „Viul” de proiecţie în afară ca energii, şi 

Mistica Isihastă este tot o Mistică energetică până la un „mascat 
panteism”. Isihasmul este pe prim plan Mistică Fiinţială care  
apoi se transpune şi în Logosul Haric, aşa-zisa Sofia-Înţelep-

ciunea. Sofia este Raţiunea Logos-Harică care iese energetic din 
Chipul direct Personal, din Persoana-Cuvântul-Logos. Întâi 

Persoana Cuvântul-Logos este Viu în Sine-Logos Fiinţial, care 
apoi se proiectează şi în afară în Viu funcţional energetic. Mistica 
Creştină vorbeşte de o Mistică „Inter-Personală” de comunicare 

prin Persoană-Persoană, nu prin atribute-calităţi de Persoană.  
Filozofii vorbesc de un Logos energetic de „proiecţie”, de 

funcţionalitate- fiinţare. Ideile în sine Platonice sunt identificate 
de Sfinții Părinţi Creştini ca „Logos-Sofia Harică. Ca viziune pur 
Creştină, Sofia are originea în Persoana Fiinţială Cuvântul-
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Logos, care are în Sine Chipuri de Viaţă Logos ce sunt tot 
Persoană Fiinţială. Viaţa de Persoană Logos în Sine este o Viaţă 
Pur Fiinţială dincolo şi de altă natură Substanţială faţă de 

manifestările energetice din afara Fiinţei. Aici este Apofatismul 
Mistic adevărat Creştin. Apofatismul filozofic singularizează 

Fiinţa Dumnezeiască în Sine până la un „principiu”, care doar 
prin energii devine Viaţă. Viul Fiinţial în sine ca Însăşi Persoana 
Vie este „Dincolo” de viul energetic, cel energetic fiind mişcare 

de Mişcare Viu Fiinţial, încât Viul energetic este proiecţie de 
Mişcare de Viu Personal, nu de Însuşi Viul Personal. De aici 

Apofatismul Mistic al Viului pur Fiinţial Personal faţă de „viul” 
energetic ce este un viu produs de Mişcarea Viului Fiinţial. 
Revelaţia Creştină ne vorbeşte de această Taină a Fiinţei în Sine 

Persoană, care are un produs natural de Sine, ca energii de 
Mişcare Fiinţială în Sine. Energiile nu sunt Însăşi Fiinţa în 

mişcare, ci sunt mişcări-ecou de Mişcare Fiinţială-Fiinţială. 
Mistic Creştin, sunt două mişcări, una Fiinţială în Sine Însuşi 
prin Trifiinţialitatea Fiinţei Personale şi o alta ca mişcare 

energetică de Mişcare Fiinţială producătoare de energii.  
Noi, Creaţia, după căderea din Rai, nu mai avem „Vederea” 

Mişcării Fiinţiale directe, ci doar a mişcării energetice. Căderea 
aduce „orbirea” Fiinţei Create Suflet şi totodată aduce „ruperea” 
raţiunilor energetice de Creaţie până la contrarierea dintre 

Iubirea-Conştiinţă de Suflet şi raţiunile energetice de Corp. 
Comunicarea cu Sufletul Personal prin Iubirea-Conştiinţa Chip 

Dumnezeiesc şi comunicarea prin informaţii-raţiuni energetice 
sunt cele două comunicări între Creaţie şi Creator. Filozofii 
amestecă Fiinţa cu energiile sale raţionale, „autospiritualizând” 

viul energetic, ce constituie raţiunile, golind materia Corpului 
până la „antifiinţa-materia moartă”. Căderea din Rai adaugă 

acest fenomen de „omorâre a Corpului”, prin ruperea de Suflet. 
Noi după cădere simţim efectul acesta din plin. Filozofii fac 
eroarea de a considera raţiunile energetice ca Însuşi Viul de 
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Creaţie. Mistica Isihastă descifrează Viul-Suflet în Sine deosebit 
de viul energetic raţional. De fapt, este un singur şi unic Viu, dar 
în dublă deschidere ca Fiinţă şi energii de Mişcare de Fiinţă în 

Sine Însuşi. 

28 

Filozofii consideră Persoana o singularitate de sine, o 

autoînchidere. Mistic Creştin, Chipul Persoană este Chip Trifiin-
ţialitatc de Sine, ce înseamnă deschidere de Sine în Sine, prin 
Sine şi peste Sine. Persoana este Trifiinţialitate în mod propriu. 
Chipul în Sine ce este tot una cu Persoana este Deofiinţa 

Trifiinţialităţii de Sine ca Însăşi esenţa Fiinţială.  
Unul şi Trifiinţialul nu sunt funcţionalităţi, ci Însăşi esenţă 

de sine. Nu sunt Trei Chipuri Separate şi nici Trei Chipuri 
amestecate, ci Un Chip Deofiinţial în esenţă de Trifiinţialitate. 
Unul şi Trifiinţialitatea sunt deodată şi niciodată în lipsa 

vreunuia. Taina revelaţiei Creştine a Treimii Trifiinţiale Dumne-
zeieşti este şi redescoperirea Chipului Fiinţial de Creaţie, ca 
Chip Creat pe Arhetipul Chipului Necreat Dumnezeiesc, ca Chip 
transpus în Substanţă Fiinţială de Creaţie. Filozofii uită de Fiinţa 

Proprie de Creaţie, făcând-o doar „o proiecţie” în Creaţie a 
Fiinţei Creatoare, ceea ce înseamnă un mascat panteism, prin 
care creaţia nu are Fiinţă în Sine. În viziunea Creştină, Dumnezeu 
Creează real şi obiectiv şi o Fiinţă Creată, deosebită de Fiinţa 

Creatoare, chiar dacă Dumnezeu îşi Întipăreşte Chipul de Fiinţă 
în Creaţie. 

Aceasta nu înseamnă că Fiinţa de Creaţie devine un al doilea 
„absolut fiinţial”, întrucât Fiinţa de Creaţie este în Spaţiul 

Absolut Creator. Creaţia îşi asumă Chipul de Absolut care nu- i 
este propriu, ci ca Dar al Creatorului prin care se ridică la Chipul 
Dumnezeiesc. Chipul de Creaţie nu este în contrarietate cu Chipul 
Creator, ci în Supraevidenţiere reciprocă. Opera nu este Însăşi 
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Viaţa Lui Dumnezeu, ci este o „podoabă” a Vieţii depline deja în 
Dumnezeire. Creaţia nu este „visul” Lui Dumnezeu Însuşi (cum 
consideră unele Mistici), ci este o Operă reală Creată de Depli-
nătatea Absolută Dumnezeiască care „dă pe-afară”. 

Dumnezeirea este totuna cu „Spaţiul Absolut”. Nu există 
„gol”, ci doar un Deplin Absolut Dumnezeu. Noi, Creaţia, suntem 
în Spaţiul Dumnezeiesc şi pe măsura Lui, fără să „depăşim” pe 

Dumnezeu. Neantul necuprins de care vorbesc filozofii este o 
abstractizare negativă pe care o face Creaţia ce se desparte de 

Dumnezeu, înlocuindu-L cu un „gol fictiv” în care Creaţia căzută 
îşi visează „antichipurile păcătoase”. 

29 

De aici zisa libertate. Libertatea este deschidere fără 
oprelişte a propriei realităţi sau este o raportare faţă de „un 
contrar”? În Perfecţiunea Absolută nu există contrar, ci doar Sine 

Însuşi în deschidere fără oprelişti. Creaţia este liberă deschidere 
în sine şi peste sine. Căderea Creaţiei din Chipul Perfecţiunii de 
Rai îşi adaugă „un contrar închipuit”, de unde zisa „libertate a 
contrariilor”. Logica contrariilor este Logica căderii. Logosul-
Fiul Dumnezeiesc este Logica Perfecţiunii în Sine, asemănarea 
perfecţiunii Absolute Dumnezeu Tatăl. Trifiinţialitatea Treimii 
din Creştinism este: Supraafirmaţia Dumnezeu-Tatăl, Evidenţa 
Dumnezeu Sfântul Duh şi Reafirmarea Fiul-Cuvântul-Logosul. 
Aceasta este Logica Perfecţiunii, ca Trievidenţiere de Sine ce nu 
mai admite nici urmă de contrarii.  

Dumnezeu-Tatăl este Voia Absolută, Sfântul Duh este 
Libertatea Absolută şi Fiul-Logosul este Alegerea Absolută. Aşa 
Libertatea-Sfântul Duh şi Alegerea-Fiul nu pot fi niciodată în 
contrarietate. Libertatea şi Alegerea sunt Egalităţi ale Voii 
Absolute în Sine ca Chip Absolut în Sine. Dumnezeu-Tatăl este 
Iubirea-Conştiinţa-Supraafirmaţia, Sfântul Duh este Dragostea-
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Memoria în Mişcare a Iubirii-Conştiinței şi Fiul este Dăruirea-
Limbajul-Reîntoarcerea în Unicul Chip al Iubirii Absolute-Tatăl. 
Creaţia este, la fel, „Logica” Chipului Trifiinţialităţii Creatoare. 
Alegerea Creaţiei este Logosul-Dăruirea faţă de Dumnezeu 
Creatorul şi Făcătorul. Căderea Creaţiei din Iubirea de Dumnezeu 
aduce „antilogica contrariilor”, anticonştiinţa. Să se facă astfel 
discernerea între Libertatea Mistică Chip-Logos în Sine şi zisa 
„Libertate contrară” ce are antilogica negării-contrariilor. Logica 
contrariilor este un subterfugiu al căderii Creaţiei, de a-şi câştiga 
o autodivinizare în sine, care se dovedeşte „autodestructurare”. 
Adevărata Libertate este Dăruirea în Triafirmaţia de Sine. 
Morala în Sine este Supraafirmaţia-Iubirea-Conştiinţă. Virtuţile 
Moralei sunt Evidenţele Dragostei Chip de Sfântul Duh. 
Poruncile-Ascultările sunt Limbajul-Dăruirile Chip de Fiul-
Logos. De aici Logica Moralei Creştine este Ascultarea-Asemă-
narea de Chip Logos Fiinţial Fiul, ca Reafirmarea Iubirii-
Conştiinţei în Sine. Căderea din Rai aduce distrugerea Moralei 
prin negare-inconştiinţă-orbire de Eu-Suflet ca păcate-antivirtuţi 
de Duh de Suflet căzut şi contrarietate-negativism-neascultare de 
Spirit de Suflet, ce se fac „aşa-zisa logică a păcatului”. Şi aceasta 
se traduce şi în energiile Corpului nostru, ca: 

Mental- informaţie contrară-negativă, raţiuni negative; 
Vital-mişcare biologică negativă; 

Organe- funcţii corporale negative.  

30 

După căderea din Rai, noi ne concentrăm realitatea în 

Corpul energetic. Sufletul se face rob Corpului. Corpul se 
perverteşte, „se autospiritualizează” prin raţiunile sale ce se cred 
independente de Conştiinţa în sine de Suflet. De aici contra-

rietatea dintre Suflet şi Corp. Sufletul orb se lasă în iluziile 
fărâmiţării mentale până la adaosul de falsă conştiinţă negativă. 
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Filozofii încearcă o revenire la Spiritualitate prin capacităţile 
gândirii mentale. Mistica o consideră fals spiritualism.  

Sufletul nu se vede pe el însuşi decât tot prin ochii Sufle-
tului. Vederea Mistică este vederea de Suflet Fiinţial dincolo de 
Lumina energetică mentală. Mistica Isihastă caută Lumina 
Fiinţială Logos, Întâlnirea cu Persoana Lumină în Sine Însăşi. 
Filozofiile mistice vorbesc de o „lumină ideatică” a minţii, care 
este într-adevăr, dar nu ca adevărată Lumină în Sine Personal 
Fiinţială-Logos, ci energetică funcţională. Isihasmul este Întâl-
nirea cu Lumina-Persoana directă, care aceasta apoi are şi ecoul 
energetic, fără să se amestece şi fără să se confunde. Mistica 
Minţii- intelectului este Mistică energetică, nu Fiinţială. Taina 
Comunicării Fiinţă către Fiinţă tot prin Fiinţă în Transfigurarea 
celeilalte Fiinţe fără absorbire, în Asumare-Împărtăşire neames-
tecată, este Taina Misticii Isihaste. Transfigurarea este altceva 
decât Iluminarea minţii energetice. În viziunea Creştină, Fiinţa-
Persoană ca Trifiinţialitate de Sine este capabilă de Comunicare 
Fiinţială fără absorbire, asumându-se reciproc, preluându-se şi 
trăindu-se o Fiinţă pe alta. Această Taină de Asumare în proprie 
Persoană a unei alte Persoane este fondul Misticii Isihaste. Fiinţa 
Persoană ca Trifiinţialitate de Sine are capacitatea de a se 
„întinde” prin Duhul Propriu de Suflet în Duhul altei Persoane 
Fiinţiale, dăruind şi luând mişcările Fiinţiale în transferare 
reciprocă, fără amestecare sau pierdere de sine. De asemenea, 
Spiritul-Limbajul de Suflet se întinde în cealaltă Persoană, 
Asociindu-şi Vorbirea Personală fără transformare de Sine. 
Duhul altei Persoane Fiinţiale se poate întinde din Sine şi se 
poate „Odihni” în Duhul altei Persoane. La fel, cuvântul Spiritul 
Fiinţial de Suflet se poate Odihni în Spiritul altui Suflet, ca 
Dialog Fiinţial direct. Această Taină a „Locuirii” Duhului şi 
Spiritului unui Suflet Personal în alt Suflet Personal este Taina 
Misticii Isihaste Creştine. Odihna de Duh şi Limbaj-Spirit în 
Duhul şi Spiritul altei Persoane este tocmai Comunicarea-
Împărtăşirea reală şi obiectivă a Trifiinţialităţii Fiinţei în Sine, 
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Chip Fiinţial pe care îl are şi Fiinţa Creată ca asemănare de Chip 
de Dumnezeu. Logosul Creator într-o Anume Rostire Modalitate 
de Sine se poate face real şi obiectiv Chip de Împărtăşire-
Întâlnire într-o Anume Fiinţă Suflet Creat. Aceasta este Taina 
Creaţiei. Chipul de Logos-Limbaj-Cuvânt Creator nu este o 
proiecţie în afară, ci este Însăşi Persoana Logos Fiinţială într-un 
Anume Mod de Rostire-Mişcare Fiinţială de Sine, care se 
Întipăreşte-Odihneşte real într-o Anume Fiinţă-Suflet Creat. De 
aceea Logosul Personal Creator este Prezent real şi întreg în fie-
care formă de Creaţie. Ca Mistică Isihastă este o prezenţă dublă 
a Dumnezeirii, o dată ca prezenţă Personală Fiinţială şi încă o 
dată ca energii Harice, energii de mişcare de Persoană Fiinţială. 
Aşa este o deosebire între Dar şi Har. Filozofic se consideră că 
Darul este o calitate a Harului energetic. În semnificaţia pur 
Creştină, Darul este direct Personal, ca origine apoi a energiilor 
Harice. Şi Harul energetic are apoi Daruri Harice, dar Darul în 
Sine este Însăşi Persoana Fiinţială ce Se dăruieşte.  

Esenţa Lui Dumnezeu este Persoana Însăşi Fiinţială Dumne-
zeiască, Integrală, Indestructibilă, dar care, fiind Trifiinţialitate 
de Sine cu Mişcare de Duh şi Limbaj Logos, poate să-şi 
transmită propriile adâncimi Fiinţiale ca Duh şi Spirit-Limbaj, ce 
sunt tot Persoană Fiinţială, care nu se amestecă, nu se absorb, ci 
se Odihnesc-Împărtăşesc altei Persoane care de asemenea 
primeşte în Duhul şi Spiritul-Limbajul său pe cealaltă Persoană, 
fără amestecare. Se vorbeşte în Teologie de „inaccesibilitatea” 
Esenţei Dumnezeieşti. Trebuie înţeles că Persoana ca Trifiinţia-
litate de Sine Însăşi nu se poate absorbi de altă Persoană, dar 
datorită Trifiinţialităţii prin Duhul şi Limbajul-Spiritul Său, se 
poate Comunica, Asocia, Asuma cu altă Persoană, tot ca Întreg 
de Persoană, ca Odihnă Fiinţial Personală în altă Fiinţă Personală 
fără să se amestece Substanţial. Duhul şi Limbajul-Spirit sunt 
Supra-Substanţe Fiinţiale ce nu se amestecă, nu se transformă, 
dar îşi pot Comunica Modurile de Mişcare direct Fiinţiale, 
asociindu-se ca Mişcare, asumându-se una pe alta fără să se 
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piardă pe sine, supraevidenţiindu-se în cealaltă Persoană. Taina 
Chipului Trifiinţial de Sine al Persoanei Fiinţiale face posibilă  
o Comunicare între Persoane direct Fiinţiale, fără să mai fie 
nevoie de intermediarul energetic din afara Persoanei Fiinţiale. 
Energiile Fiinţiale sunt o prelungire ecou al Comunicării în Sine 
Interpersonal-Fiinţiale. Fiinţialitatea Personală ca esenţă de Sine 
nu se poate amesteca cu Substanţa Fiinţială a altei Persoane 
Fiinţiale, dar îşi pot Comunica Chipurile-Modurile de Viaţă pur 
Personală. Inaccesibilitatea Fiinţei în Sine Dumnezeieşti este în 
sensul deosebirii dintre Substanţa Fiinţială Necreată şi Substanţa 
Fiinţială Creată a Creaţiei. Dar Comunicabilitatea dintre Fiinţa 
Necreată şi Fiinţa Creată este posibilă nu prin amestecare 
Substanţială, ci prin Comunicarea Chipurilor de Mişcare pur 
Fiinţială. Ca Mistică pur Creştină, sunt două Mişcări, una ca 
Fiinţă Vie în Sine şi alta ca energie de Mişcare Fiinţială în Sine. 
Filozofii consideră că Fiinţa în Sine este un „nemişcat” absolut, 
care doar prin energiile Funcţionale de afară se poate mişca. 
Fiinţa ca Trifiinţialitate în Sine Chip Personal are, însă, şi o 
Mişcare pur Fiinţială care totodată se deschide şi într-o Mişcare 
Funcţională energetică. Ca Mistică Isihastă, Darul Fiinţial Perso-
nal direct este Mişcare de Fiinţă directă care apoi se prelungeşte 
şi în Mişcări energetice Harice. Evanghelia ne vorbeşte şi de o 
Comunicare direct Fiinţial Personală de Duh şi Logos, care apoi 
au şi strălucirea energetică Harică.  

Mistic Creştin, Dialogul Fiinţei Create cu Fiinţa Creatoare 
Dumnezeu este Comunicarea propriu-zisă. Filozofii reduc 
această Comunicabilitate la o simplă „ideaţie”, de cunoaştere 
informativă din afara Persoanei Fiinţiale. Cunoaşterea pur  
Creştină este în Duh şi în Logos-Cuvânt Fiinţial, având  totodată 
ca podoabă şi Strălucirea energetică Harică.  

O Persoană Fiinţială poate trăi real în altă Persoană fără 
amestecare şi fără pierdere de sine. Acest lucru este posibil 
datorită Chipului Personal ca Trifiinţialitate de Sine, ce prin 
Duhul şi Spiritul-Limbajul Său poate ieşi din Sine şi să fie 
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prezenţă în Duhul şi în Spiritul-Limbaj al altei Persoane, totodată 
putând primi Duhul şi Spiritul-Limbajul altei Persoane Fiinţiale, 
fără amestecare, în Întrepătrundere-Împărtăşire-Întâlnire-Asociere-
Comunicare-Transfigurare-Trăire Fiinţială Unul prin Celălalt ca 
Supraevidenţiere reciprocă. Taina Misticii Creştine este dincolo 
de simpla ideaţie mentală de afară. Este prezenţă reală de Fiinţe 
Personale directe în dublă deschidere ca Fiinţă cu propriile 
energii Fiinţiale, ce niciodată nu se amestecă. Să primeşti pe 
Dumnezeul Cel în Treime de Persoane Fiinţiale în propria Fiinţă 
Creată Suflet este adevărata Mistică Isihastă Creştină, aceasta 
apoi având şi strălucirea Harică-energetică. Fiinţa de Creaţie este 
astfel Biserică Fiinţială Creată a Prezenţei şi Întâlnirii cu Fiinţa 
Creatoare Dumnezeu. 

XI 

Avva Arsenie intră în chilie.  
Citesc de zor „manuscrisul” lui Neofit! Ultimul ucenic a l 

pustnicului Neofit, avva Arsenie, ne vorbea de Isihasm ca de o 
nevoinţă serioasă care cere consacrare totală, altfel rămâne ceva 
formal fără rezultatele aşteptate.  

– Se pune problema Trăirii Mistice Creştine într-un mod 
aparte. Acest Neofit încearcă întâi o deschidere de orizont 
general cu referiri special Creştine. O astfel de relatare multora 
le va părea poate mai puţin filocalică şi tradiţională. Noi, cei de 
astăzi, simţim nevoia cel mai mult de un „Limbaj al limbajului”. 
Neofit încearcă căutarea unei Mistici a acestui Limbaj-Taina 
Cuvântului-Logos Dumnezeiesc, este Limbajul în Sine-Chip ce 
se „Întrupează” şi în Limbajul de Creaţie fără amestecare.  

Căderea din Rai încearcă o „înlăturare” a Limbajului în Sine 
Logos şi înlocuirea cu un limbaj doar de Creaţie care apoi se 
autodestructurează până la antilimbajul căderii. Redescoperirea 
Limbajului în Sine Logos Creator, dincolo de limbajul de 
Creaţie, cât şi dincolo de antilimbajul de cădere constituie 
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problemele cheie ale Misticii pur Creştine. Neofit intuieşte bine 
specificul pur Creștin al Isihasmului. Automisticile necreştine 
uită de Supralimbajul-Logosul în Sine, de unde mistica dualităţii 
contrare a acestora. Filozofii încearcă un limbaj al minţii şi 
gândirii, ce se dovedeşte imperfect şi neputincios de a intra în 
„Interiorul Fiinţei în Sine”. Mistica Isihastă este o Intrare chiar 
în Fiinţa în Sine de Creaţie, ceea ce pare de neconceput. Şi 
totuşi, Taina Revelaţiei Creştine a Chipului Trifiin ţialităţii în 
Sine a Fiinţei deschide această posibilitate, ce este cu adevărat 
„o Mistică pură”. Taina Isihiei nu este simpla Taină a 
Contemplaţiei Minţii energetice, ci este Taina de Duh şi Limbaj 
Spiritual Logos Fiinţial, dincolo de ideaţia mentală. Fără această 
menţiune clară Isihasmul este confuz interpretat.  

31 

Creştinismul vine cu Revelaţia Tainei Sufletului de Creaţie, 
Chip de Chip Dumnezeiesc fără amestecare. Întruparea Per-

sonală a Logosului-Cuvântului-Fiului Dumnezeiesc în Creaţie 
este „Reînvierea” Chipului de Suflet Creat, pentru care Însuşi 
Dumnezeu „îşi pune Viaţa”... Iubirea Dumnezeiască Absolută se 

prelungeşte real şi obiectiv în Sufletul Fiinţial Creat. De aceea 
Sufletul de Creaţie este Chip de Iubire Dumnezeiască ce Creează 

şi un Chip de Iubire Fiinţială Creată. Ca Isihasm, Fiinţa Crea-
toare Dumnezeu se „Odihneşte” d incolo de Sine în Iubirea de 
Creaţie, care şi aceasta se Odihneşte dincolo de Sine în Iubirea 

Dumnezeiască, fără amestecare sau absorbire, în Supraevi-
denţiere de Sine prin Chipul Iubirii Celuilalt. Chipurile de Viaţă 

Fiinţială Dumnezeiască, deja în Deplinătate, se transpun Creativ 
şi în Chipuri de Viaţă Fiinţială Creată, care ca Viu Creat 
răspunde în corespondenţă şi analogie până la „Dialogul în 

Absolut” dintre Creator şi Creaţie. Mistica-Unirea-Întâlnirea 
dintre Creator şi Creaţie este Dialog Inter-Fiinţial. 
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Esenţa Fiinţială Creatoare nu se amestecă şi nici nu se pierde 
în esenţa Fiinţială Creată, ci se Comunică ca Chip ce Creează 
Chipuri Create fără confundare sau amestec, ca înrudire de Chip, 

dar deosebite net ca Substanţe Fiinţiale. Apofatismul Mistic aici 
nu este în reducerea sau negarea unui Chip, ci în Transcenderea 

dincolo de Substanţele Fiinţiale reciproce, ce îşi transpun 
Chipurile în Chipuri proprii Indestructibile. Drama ruperii Fiinţei 
Create de Fiinţa Dumnezeiască Creatoare aduce o rupere  până la 

destructurare a Chipului Fiinţial de Creaţie.  
Chipul Creat înrudit cu Chipul Creator, de se desparte de 

Chipul Creator, rămâne în „gol” de sine, gol în care se plăsmuiesc 
antichipurile căderii, ce par să înlocuiască Chipurile Fiinţiale în 
Sine. Creaţia este „produsul Creativ” al Chipului Creator 

Dumnezeiesc. 
Creaţia cade în „iluziile antichipurilor” atât de Creaţie, cât ş i 

de Dumnezeu. Destructurarea Chipului de Creaţie este un 
fenomen al „ruperii” Chipului Creat de Chipul Creator. Creaţia 
fără Suportul Chipului Creator cade într-un „gol-neant” pe care 

şi-l umple cu „închipuirile antichipurilor”. Creaţia nu poate fi 
prin sine însăşi şi, deşi este Creaţie Fiinţială în Sine, fără 

Suportul Fiinţei Creatoare se „destructurează pe sine” şi se 
pierde până la „antifiinţă-moarte”. 

Idolii căderii sunt o încercare de a „construi o antilume” care 

să înlocuiască pe Creator, fapt ce se dovedeşte însă o imposi-
bilitate. De aici „iadul căderii Creaţiei”. Păcatul este „chipul 

antilumii” atât de Creaţie, cât şi de Dumnezeu, de aceea se face 
„întuneric-orbire” a Sufletului Fiinţial Creat. Cel păcătos orbeşte 
în primul rând cu Sufletul său Fiinţial, nemaiputând să se vadă 

nici pe sine însuşi şi nici pe Dumnezeu. Mistica Isihastă este 
„Reîntoarcerea” la Chipul Creator, prin care Creaţia se trezeşte, 

capătă vederea de Sine şi prin aceasta şi vederea de Dumnezeu. 
Liturghia Hristică Pământească este deschiderea luminii ochilor 
energetici mentali de Creaţie, iar Liturghia Cerească este deschi-
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derea Ochilor de Suflet Creat care participă direct prin Sfântul 
Duh şi Logosul Creator la „Întâlnirea Sfintei Treimi Dumnezeieşti”.  

Ospăţul Ceresc Dumnezeiesc este Liturghia Cerească a 

Sfinţilor care au câştigat Reînvierea Vederii de Suflet Fiinţial de 
Creaţie. 

32 

Revelaţia Creştină ne descoperă Esenţa Fiinţei în Sine ca 
Trifiinţialitate de Sine, nu ca singularitate de sine, cum consideră 
filozofii. 

Trifiinţialitatea Fiinţei în Sine nu este funcţionalitate, c i 

Fiinţă, fapt ce dă altă logică realităţii. Trifiinţialitatea Chip în 
Sine este deja deschidere în Sine care apoi se deschide şi în 
afară, ca energii de Mişcare Fiinţială. În viziunea Creştină, 
Dumnezeirea este Fiinţă Trifiinţialitate Treime de Persoane şi 

Energii Harice Necreate ca deschidere completă şi Absolută. 
Creaţia nu este însăşi deschiderea de afară a Dumnezeirii, ci este 
o supradeschidere. Creaţia nu este iluzia-visul Lui Dumnezeu, ci 
este o operă reală de Creaţie a Viului Integral Dumnezeiesc. 

Chipul Creat este pe suportul Chipului Necreat, fără amestecare.  
Chipul Creat se naşte Creativ din Chipul Necreat păstrând 

„Întipărirea” Chipului Creator fără să se transforme, fiecare 
rămânând Chip propriu. Creaţia prin aceasta participă la Dumne-

zeire. Viaţa în sine de Creaţie este proprie Creaţie, dar are în sine 
Chipurile-Modelele Arhetipale Dumnezeieşti prin care Creaţia se 
Înrudeşte cu Dumnezeu. Viaţa de Creaţie are în mod firesc în 
sine Chipurile de Viaţă Dumnezeiască pe care trebuie să le 

transpună în răspuns propriu de Creaţie. Creaţia nu are nimic de 
la sine, ci totul este dăruire de la Dumnezeu. Fondul de Creaţie 
este Dar Dumnezeiesc pe care Creaţia şi- l Asumă în mod propriu 
de Creaţie. Creaţia îl are în firea sa pe Dumnezeu la care trebuie 

să participe prin proprie Fire de Creaţie. Această asumare este 
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Personalitatea Fiinţială de Creaţie. Creaţia este Dar de Iubire 
Dumnezeiască în Răspuns de Iubire de Creaţie. Trebuie bine 
menţionat acest fapt de Prezenţă a Viului Suport Dumnezeiesc 
pentru realitatea de Creaţie. Creaţia nu este visul- iluzia Lui 

Dumnezeu, „cum zic panteiştii”, ci este o Creaţie reală de tran-
spunere a Chipurilor Necreate Dumnezeieşti în Chipuri Create. 
Păcatul căderii este iluzia-visul Creaţiei, ce ruptă de Dumnezeu 
se visează un „antidumnezeu”. Creaţia este Supraevidenţierea 

Lui Dumnezeu, nu negarea Lui. Păcatul aduce negarea până la 
antilumea neantului-nefiinţei. Adaosul căderii încearcă să con-
struiască o antirealitate, ce se face un subconştient de Creaţie. 
Conştiinţa Fiinţială de Creaţie în mod normal nu are zone de 

Conştiinţă şi inconștiinţă, ci doar de Conştiinţă. Căderea-păcatul 
este iluzia ce se face pe sine subconştient- întuneric de conştiinţă. 
Răspunsul propriu de Creaţie se „dedublează” astfel în dualitatea 
Bine şi rău, ca Iubire şi neiubire. Contrarietatea Creaţiei cu 

Dumnezeu nu este în Chipul de Creaţie, ci este în Chipul 
neiubirii-răului, care se adaugă ca o iluzie negativă. Viul-
Răspunsul de Creaţie este Chip de Iubire Dumnezeiască. Răul-
neiubirea este un adaos anormal ce întunecă Conştiinţa de 

Creaţie şi o face un gol- inconştient. Trăirea Isihastă este ieşirea 
din această iluzie a păcatului căderii, ca Reînviere a Iubirii-
Conştiinţei. Subconştientul iluziilor negative este antilimbajul 
adaosurilor căderii. Revenirea la Limbajul pur este Taina trăirii 
Isihaste, Limbajul Iubirii-Conştiinţei-Luminii. 

33 

Creaţia are în Sine pe Dumnezeu prin Chipurile Cuvintelor 
Logosului Fiinţial Dumnezeiesc Creator, ca supraarhetipuri 
Creatoare ale Arhetipurilor proprii de Creaţie. Creaţia este 
Logos-Centrică. Şi Creaţia are propriul ei centru Fiinţial, dar 
acest centru Creat este pe suportul Centrului Logos Creator. 
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Creaţia prin dialogul Centrului Logos are viaţă proprie de 
Creaţie. Creaţia este Fiinţă de sine, dar nu este prin sine însăşi, ci 
are „rădăcinile” în Dumnezeirea Creatoare. Orice „dezrădăcinare” 
a Creaţiei din Dumnezeu aduce însăşi distrugerea Creaţiei.  

Căderea Creaţiei din Rai este această „orbire-moarte”. 
Lumea iluziei căderii este Creaţia dezrădăcinată şi uscată.  
Botezul Hristic vine cu „Reînrădăcinarea” Creaţiei în Dumnezeu, 
ca Reînviere. Misticile necreştine au vaga memorie a Chipului 
Lui Dumnezeu Întrupat în Fiinţa de Creaţie. Vine Hristos 
Logosul Personal şi se „Reîntrupează” în Creaţia căzută-uscată, 
s-o readucă Ia viaţă. Prin Creaţie Cuvintele Logos Creatoare se 
Întrupează Creativ în Fiinţa de Creaţie, dar prin Întruparea 
Hristică în Creaţia căzută se face o „Recreare” a Creaţiei, ca o 
Renaştere din „nimicul” iluziei căderii. Trăirea Isihastă este 
această punere „faţă în faţă” a Logosului Personal Hristic cu 
„lumea întunericului căderii”. Misticile necreştine găsesc soluţia 
Restabilirii Creaţiei căzute prin aşa-zisa „revenire-reîncarnare” a 
principiului de conştiinţă Creată, până la deplina Conştientizare. 
Memoria Conştiinţei în sine de Creaţie prin cădere se amestecă 
cu memoriile decăzute. 

Amintirea Întrupării Logosului Dumnezeiesc în Creaţie se 
amestecă cu dorinţa Creaţiei de Reîntrupare a Logosului Creator 
Care să Restabilească Creaţia. De aici „mitul reîncarnării”. În 
viziunea Creştină este „Reîntruparea” Logosului Creator în 
Creaţia căzută. Creaţia căzută fără Arhetipul Creator simte că 
„moare cu adevărat”. Aşa se trezeşte Conştiinţa Creaţiei pentru 
Reînvierea-Reintegrarea în Origini. 

În viziunea Creştină, nu Sufletul se reîncarnează ciclic în 
Creaţie, ci Logosul Creator Hristic Se „Reîntrupează” în fiecare 
Suflet nou Creat ce este totodată o Asumare-Iubire de Urmaşi-
Copii ai unor Părinţi de Creaţie. Destinul Reîntrupării Hristice 
este superior „reîncarnării” proprii de Creaţie. Creaţia căzută în 
întunericul antilumii iluzive a păcatului nu poate ieşi singură la 
Lumină. De aceea tot Creatorul Dumnezeu Se Reîntrupează de 
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data aceasta direct în antilumea căderii ca să Recreeze Creaţia. 
Prin Întruparea Personală Hristică, Creaţia capătă capacitate de 
Reînviere la Viaţa Adevărată. În fiecare Copil de Creaţie, ca 
moştenitor al păcatelor Creaţiei căzute, se Reîntrupează ca 
Destin-Dar de Mântuire. Aceasta este „Reîncarnarea-Reîntruparea 
Adevărată”, aducătoare de Restabilire şi Mântuire. Logosul 
Personal Hristos este Cel ce Se Reîncarnează  în fiecare Suflet de 
Creaţie Copil al unor părinţi de Creaţie, El fiind Acela care 
Reînviază Mântuirea de păcatul căderii.  

Acest Arhetip Logos Hristic în Sine este confuz interpretat 
de mitul reîncarnărilor ciclice de Creaţie. Aşa trăirea Isihastă 
este Taina Răspunsului propriu de Creaţie faţă de acest Destin 
Hristic de Mântuire. 

Prin Botezul Hristic, Creaţia se „Reînrădăcinează” în 
Dumnezeu şi supraviaţa Creatoare Hristică se „Reîntrupează” în 
Creaţie, Reînviind şi propria Viaţă de Creaţie. Creaţia s-a despărţit 
de Dumnezeu. Acum Renaşte prin Reuniunea cu Dumnezeu. 
Cheamă în Sufletul tău pe Hristos Logosul, direct „în întunericul 
tău”, ca să risipească negura păcatelor proprii şi moştenite de la 
Părinţii de Creaţie. Supraiubirea Lui Dumnezeu pentru Creaţia 
căzută face „Coborârea” Logosului Fiului Dumnezeiesc chiar în 
întunericul căderii, în iadul păcatelor, ca să ne readucă la Cerescul 
liman. Prin Întruparea Hristică, păcatul îşi pierde puterea şi 
împărăţia morţii se risipeşte. Pământescul Rai pierdut prin cădere 
îşi recapătă Chipul prin Hristos Cel Înviat şi Biruitor al morţii.  

Hristos Cel Întrupat în lumea căzută Recreează Creaţia, iar 
Creaţia reintră în făgaşul ei normal.  

XII 

Avva Arsenie vine adesea pe la mine. Pare îngrijorat de „ne-
firescul mistic” al neofiţilor ce au trecut prin această chilie.  

– Ucenicii pustnicului Neofit susţin că toţi Creştinii ar trebui 
să fie trăitori Isihaşti. Trăirea în Hristos este „Linişte-Odihnă” în 
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Dumnezeu a lumii căzute. „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi îm-
povăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi”, zice Domnul în Evanghelie. 
Practica rugăciunii Isihaste este „punerea în Act” a Botezului 
Hristic în fiecare Creştin, care transformă „pământul” căderii în 
Aurul Divin. 

Taina trăirii Isihaste este această Hristificare în Fiinţa de 

Creaţie, atât ca Suflet, cât şi Corp.  

34 

Ca Isihasm, să se facă deosebirea dintre Chipul de Creaţie 
aşa cum l-a Creat Dumnezeu în Rai şi chipul căzut. Adaosul 
căderii este o anormalitate străină de creaţia Lui Dumnezeu, de 
aceea este iluzia unei realităţi păcătoase contrare. Zisa realitate a 
păcatului este „participarea negativă” la o antilume iluzivă. 
Păcatul se face antichipul realităţii de Creaţie, masca- idolul. 
Chipul în Sine rămâne neatins, dar masca păcatului îl ascunde. 
Noi, Creaţia, avem dublă participare, ca Trifiinţialitate Suflet şi 
ca energii Corp. Filozofii aici se încurcă, considerând Fiinţa-
Sufletul o abstractizare până la un „principiu în sine”.  

Mistica susţine că adevărata Fiinţă ca Trifiinţialitate este 
concretul propriu-zis, care apoi se prelungeşte şi în „ideaţia 
funcţională energetică mentală”. Sufletul şi corpul în creştinism 
sunt în unitate nedespărţită ca Fiinţă şi energiile sale.  

35 

Chipul Trifiinţial Personal al Fiinţei în Sine este Taina Vieţii 
în Sine. Viaţa este Participare în Sine şi în afară de Sine. 
Filozofii care reduc Fiinţa în sine la o singularitate absolută în 
sine nu pot concepe o viaţă propriu-zisă în Fiinţa Însăşi, 
considerând energiile de afară manifestarea vieţii. În viziunea 
Creştină, Chipul Trifiinţial al Fiinţei în Sine dă o deschidere de 
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Viaţă şi în Fiinţa Însăşi. Dumnezeirea ca Trifiinţialitatc Treime 
de Persoană, Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul, este Deplinul de Viaţă 
Absolută în Sine Însăşi. De aceea Chipurile Vieţii Fiinţei 
Dumnezeieşti creează şi Chipurile de Viaţă Creată. Creaţia nu 
este Însăşi Viaţa Dumnezeiască în manifestare de sine, ci este 
Opera de Creaţie a deplinului deja de Viaţă Dumnezeiască. 
Confuziile cele mai mari se fac datorită uitării sau amestecului 
dintre Fiinţa în sine şi energiile sale funcţionale de afară. 
Filozofii consideră energiile Fiinţei ca „fiinţări în negare de 
Fiinţă”, ca raport contrar, de unde logica evidenţelor contrare.  

După revelaţiile Creştine, energiile nu sunt „contrarul 
fiinţei”, ci prelungirea normală a Viului Trifiinţialităţii Fiinţei în 
Sine, ca Har-Străluciri-Podoabă din afara Sa. Veşmântul 
energetic al Fiinţei în Sine nu este contrarul său. Aşa şi în 
Creaţie, Corpul energetic este veşmântul natural al Sufletului 
Creat. Căderea din Rai orbeşte Sufletul şi se ajunge la confuzia 
unei „contrarietăţi” între Suflet şi Corp. Filozofii aici se încurcă, 
nefăcând deosebirea dintre adevărata Creaţie şi cea căzută. Ca 
Mistică Isihastă, se tinde la „Rearmonizarea” necontrară dintre 
Suflet şi energiile sale Corp. Filozofii confundă Viul de Suflet cu 
„informaţiile-raţiunile” mecanice ale energiilor Corp. Mistica 
merge în adâncul Fiinţei-Sufletului Creat ca Trifiinţialitate 
Personală, care apoi se prelungeşte şi în informaţiile mental-
raţionale energetice, ca Vital de Corp.  

Creaţia lui Dumnezeu este o Creaţie Vie, ca Fiinţă Creată cu 
propriile ei manifestări energetice. Căderea Creaţiei singulari-
zează Chipul de Creaţie prin orbirea Sufletului, de unde confuzia 
că Mintea energetică ar fi spiritualitatea de Creaţie, ca o pro-
iecţie a „principiului” Creator. Mare atenţie în descifrarea 
originilor. Realitatea Dumnezeiască este Trifiinţialitatea Treime 
Persoane din Viul cărora ies tot în mod necreat energiile Harice, 
ca Fiinţă în Sine şi ca energii de Mişcare Fiinţială. Dumnezeirea 
Treime este suficientă în Sine, este Deplină şi în afară de Sine, 
de unde după Revelaţia Creştină Dumnezeirea este totodată 
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Fiinţă în Sine şi energii, nedespărţite, neamestecate şi niciodată 
una în lipsa celeilalte. Pe acelaşi Chip-Model este şi Creaţia, care 
traduce aceasta în Substanţa Fiinţială Creată, ca dihotomie 
Suflet-Fiinţă Creată cu energiile Sale de Creaţie, Corpul. 
Traducerea în Substanţa Creată a Chipului de Har-energii sunt 
energiile Corp. Trupul fizic este unirea de întrepătrundere Suflet 
Creat şi energii de Creaţie. Dacă toată Creaţia Lui Dumnezeu 
este Chip de Cer (Suflet Fiinţă Creată) şi Chip de Pământ ca 
energii de Creaţie, Unirea Cerului cu Pământul Dumnezeu o 
concretizează în Chipul de Rai, ce la noi se obiectivează ca Chip 
de Trup. Ca Mistică pur Creştină, Trupul nostru este Chipul 
Arhetipal de Rai, ca Microrai. Căderea, păcatul ne scoate din Rai 
şi de aici blestemul păcatului ca pierderea Raiului, ca „moartea 
Trupului”, de aceea Învierea Lui Hristos readuce Chipul de Rai 
în Creaţie, ca Unire-Întrepătrundere de Chip de Cer şi Chip de 
Pământ, Chip de Fiinţă Creată Suflet şi chip energetic al 
Sufletului Creat. În Creaţie, Dumnezeu Creează cu adevărat 
Acest Chip de Rai de Creaţie care uneşte totodată pe Dumnezeu 
Creatorul cu Creaţia. 

Dumnezeirea Creatoare este Fiinţă Treime de Persoane ş i 
Energii Harice Necreate, care nu sunt Trup Dumnezeiesc. Chipul 
de Trup este doar în Creaţie ca Taină Chip de Rai, de Unire a 
Chipului Creator cu Chipul Creat. Fiinţa Dumnezeiască în Sine 
este Esenţă de Persoană Fiinţială Necreată, ca Trifiinţialitate 
Chip în Sine, Chip, Faţă, Asemănare, adică Trifiinţialitatea 
Personală Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Limbaj Logos, care 
se prelungeşte în afară de Sine ca Energii Necreate Harice-
Raţiunile Necreate Divine. Ca origine, Chipul de raţiuni este în 
Chipul Energetic Haric. De aici identificarea şi în Creaţie, că 
esenţa energiilor Create Corp este raţiunea Creată. Ca un fel de 
configuraţie concretă, Creaţia este şi ea Fiinţă Suflet Creat cu 
energiile sale raţiunile Corp. Psihicul pur de Creaţie este 
Sufletul-Fiinţa Creată, Persoana-Trifiinţialitatea Creată, Chip de 
Dumnezeu Persoană tradus Creativ în Substanţa Fiinţială Creată. 
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Energiile Corp de Creaţie sunt raţiunile energetice de Creaţie. 
Harul Necreat Divin nu este o energie moartă, dar nu este nici 
Fiinţă Persoană, ci este un ecou prelungire de Spiritualitate pură 
Fiinţială, de unde energiile Harice sunt Proiecţia Necreată a 
Conştiinţei Fiinţiale ce se face în Energiile Harice-Raţiunile 
Necreate. Ca ontologie, Conştiinţa în Sine este doar esenţă de 
Persoană Fiinţială în Sine. Conştiinţa niciodată nu este produs, ci 
ea este Origine-Fiinţă-Persoană. Datorită Originii Conştiinţei-
Persoana Fiinţială în Sine, este posibilă Raţiunea energetică 
funcţională din afara Fiinţei-Conştiinţei. 

Conştiinţa este Origine în Sine Însăşi, pe când Raţiunile sunt 
funcţionalităţi energetice datorită Mişcării în Sine a Conştiinţei. 
Aici se încurcă filozofii. Conştiinţa nu este produsul raţiunilor, ci 
este dincolo de raţiuni, şi izvorul raţiunilor. Conştiinţa este Per-
soană Fiinţă în Sine şi niciodată nu este Conştiinţă „principiu”, 
ca un fel de Conştiinţă „proiecţie”. Conştiinţa este întotdeauna 
Persoană şi Personală. Conştiinţa, ca şi Persoana, este Trifiin ţia-
litate în Sine Însăşi, adică este Eu-Personal, este Duh-Memorie-
Mişcare de Conştiinţă în Sine, este Spirit-Limbaj de Conştiinţă. 
De aceea Chipul în Sine de Conştiinţă este Fiinţa Absolută 
Dumnezeu Tatăl, Trifiinţialitatea Absolută în Sine, care este 
totodată tot ca Fiinţă în Sine Treime în Deofiinţă tot ca Persoane, 
ca Sfântul Duh şi Fiul-Logosul. Energiile Harice sunt proiecţiile 
Necreate în afara Fiinţei, adică energii de Conştiinţă în Sine. 
Raţiunile sunt astfel energiile din afară ale Conştiinţei în Sine. 
Filozofii amestecă aici Fiinţa cu energiile sale, considerând că 
Mişcarea Conştiinţei în Sine ar fi înseşi raţiunile. Dar dacă 
Conştiinţa în Sine este totuna cu Trifiinţialitatea Persoană în 
Sine, înseamnă că  datorită Chipului de Trifiinţialitate în Sine 

Conştiinţa are deja Mişcare pură de Conştiinţă tot Conştiinţă.  
Aşa, raţiunile nu mai sunt Instrumentalul şi singura posi-

bilitate de Mişcare a Conştiinţei în Sine. Raţiunile sunt Energii, 
ca Mişcare de Mişcare a Conştiinţei în Sine. Raţiunile nu sunt 
Însăşi Persoana Fiinţială, ci proiecţii de Persoană Conştiinţă. 
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Conştiinţa Persoană se Mişcă prin Duhul Conştiinţei şi vorbeşte 
în Sine prin Limbajul-Spiritul Conştiinţei.  

Această Trifiinţialitate Conştiinţă se traduce ca energii în 
afară, zisele raţiuni. Raţiunile sunt informaţii de Mişcare-Duh de 
Conştiinţă. 

Informaţiile-raţiunile nu ne Arată Conştiinţa Persoană, ci ne 
informează de Mişcările-Duh ale Conştiinţei Persoană. De aceea 
raţiunile energetice nu sunt întâlnire Mistică, ci sunt filozofie. 
Această Metafizică trebuie luată în considerare când se vorbeşte 
de Fiinţa de Creaţie Suflet şi energiile Sale Corp. Sufletul nostru 
Creat este Conştiinţă Persoană Trifiinţialitate Creată, iar 
energiile Corp sunt proiecţiile-Raţiuni de mişcare de Conştiinţă-
Suflet. Ca Mistică Isihastă, să se facă această discernere. Mistica 
Sufletului nostru Creat este Mistică de Fiinţă Persoană Creată, 
care apoi se prelungeşte şi în afară ca mistică energetică 
raţională. Trebuie concretizat clar Limbajul Mistic Isihast.  

Sufletul nostru este Trifiinţialul Personal ca: Eu-Conştiinţă, 
Duh-Fiinţă, Spirit-Limbaj pur Fiinţial. Mintea Sufletului este 
această Conştiinţă Trifiinţialitate în Sine, care se traduce în 
energii de Suflet ca: Informaţii- raţiuni „proiecţii de Conştiinţă de 
Suflet”, ca mişcări energetice (proiecţii energetice de Duh de 
Suflet) şi ca funcţii organice (proiecţii de Limbaj de Suflet). Şi 
integralitatea de totodată prezenţă de Conştiinţă Trifiinţială şi 
Raţiuni Energetice ne dă nouă „concretul psihofizic”, ca Trup în 
care este totodată şi unire a Sufletului cu Energiile Sale.  

De aceea, în viziunea Misticii Creştine, în Trupul nostru 
Psiho-fizic este posibilă dubla Mistică şi comunicare, ca Fiinţă în 
Sine şi ca energii de Fiinţă. Trupul Înviat Hristic, ca şi Trupurile 

Sfinţilor, sunt acele Trupuri capabile de „paranormalurile” 
Mistice. Căderea Creaţiei aduce contrarietatea dintre Conştiinţa 
de Suflet şi raţiunile energetice. Aşa apare adaosul subconştien-
tului, ce este dublă iluzie atât pentru Conştiinţa Sufletului, cât şi 
pentru Mintea energetică. Filozofii consideră Corpul însăşi iluzia 
Sufletului. Ca realitate, nu Corpul este iluzia Sufletului, ci sub-
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conştientul pervertirii Minţii-Raţiunilor energetice ale Corpului, 
care se pretind un „psihism în sine”. Această „psihopatie” a 
Minţii Corpului păcătos este marea dramă a căderii. Nu Energiile 
Corpului şi raţiunile lui constituie negativul-contrarul Conştiinţei 
de Suflet, ci păcatul-psihopatia căderii ce face iluzia-visul. 
Moise primeşte Tablele Legii. Să se deosebească Cuvinte le de 
Suflet de Legile-raţiunile energetice ale Corpului. Căderea aduce 
ruperea Creaţiei de Dumnezeu, aduce „neascultarea” de Iubirea 
de Dumnezeu. Iubirea în sine este pentru Creaţie o Esenţă 
Fiinţială, născută din Iubirea Lui Dumnezeu, care trebuie să 
răspundă cu aceeaşi Iubire. Iubirea este Supraporuncă în Sine. 
Căderea calcă această Esenţă a Iubirii. Aşa, prima Poruncă din 
Legile lui Moise este reîntoarcerea la Iubirea de Dumnezeu. 
Domnul Hristos vine cu „Puterea” Iubirii. Moise a fost Glasul 
Poruncilor, iar Domnul Hristos Este Persoana Fiinţială Însăşi, 
Originea acestora. Tablele Legii sunt în afara Persoanei. Venirea 
Domnului Hristos aduce şi Chipul Personal Lucrător al 
Poruncilor. De aceea Domnul Hristos vine cu Icoana Poruncilor, 
ca Transfigurare a Tablelor Legii. Moise a adus Tablele Legii, pe 
când Hristos vine cu restabilirea în primul rând asupra Poruncii 
ce este Iubirea Directă şi personală.  

36 

Şi Esenţa realităţii de Creaţie este un Viu Fiinţial în Sine, o 
Permanenţă-Conştiinţă de Creaţie cu Participare în Sine şi 
dincolo de Sine, ca deschideri nelimitate datorită Chipului 
Trifiinţialităţii Fiinţei de Creaţie. Dumnezeirea Creatoare dă şi 
Creaţiei Sale Chipul şi Asemănarea Sa, dar tradus în Substanţa 
Fiinţială de Creaţie. Dumnezeu în Sine este Viaţă Deplină în 
Sine pur Dumnezeiască. Creaţia este de asemenea Viaţa de 
Creaţie în Sine. Ele nu se confundă, ci sunt în analogie-cores-
pondenţă ca Asemănare de Chip şi „Fără Asemănare” ca 
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Substanţă Fiinţială în Sine. Substanţa Fiinţială de Creaţie este 
după Model-Chip de Substanţă Fiinţială Dumnezeiască, dar nu 
este Însăşi Substanţa Fiinţială Dumnezeiască. Substanţa Fiinţială 
Dumnezeiască rămâne Intangibilă în Sine, dar se comunică 
Creaţiei ca transpunere-Chip în Substanţa Fiinţială Creată, ca 
Înrudire-Chip fără amestecare sau confundare. Substanţa 
Dumnezeiască rămâne Substanţa Absolută în Sine, din care se 
naşte Creativ şi Substanţa Fiinţială Creată, ca Împărtăşire de 
Dumnezeire, dar nu ca substituire, absorbire sau înlocuire. Sub-
stanţa Dumnezeiască se poate Împărtăşi, dar rămâne întreagă-In-
destructibilă, dăruind Fiinţei Create corespondenţe de Viaţă 
Dumnezeiască în trăire de Viaţă Creată. Apofatismul Mistic al 
Esenţei Substanţei Fiinţiale Dumnezeieşti este în această 
Indestructibilitate a Esenţei Dumnezeieşti ce rămâne Supraesenţa 
în Sine, ce se deschide şi se Comunică şi Esenţei de Creaţie, 
rămânând „Fără Asemănare” ca Substanţă Fiinţială în Sine. 
Filozofic Mistic, se foloseşte „zisa negaţie” a tuturor asemă-
nărilor de Creaţie faţă de Dumnezeire. Într-un sens mai adânc, 
nu este de fapt o negaţie, ci o Supraevidenţiere a două Realităţi 
ce niciodată nu se amestecă, care nu sunt contrare, ci în 
corespondenţă, în Înrudire de Chip, fiecare însă în Supra-
evidenţiere de propriu Chip faţă de celălalt Chip. Filozofia are 
un apofatism până la „izolare” între Fiinţa în Sine şi cele Create 
ale Sale. Apofatismul Mistic Creştin este „Transcenderea totală” 
prin care Creaţia nu se „neagă”, nici nu se desfiinţează pe Sine, 
ci  Supraevidenţiază Dumnezeirea şi totodată „se deosebeşte” pe 
Sine ca Supraevidenţiere de Sine.  

Trebuie înţeles că Chipurile Dumnezeieşti în Sine sunt 
dincolo de toate calităţile-atributele în raport cu Fiinţa de 
Creaţie. Aşa, Creaţia, dacă este „Armonie” în Sine, înseamnă că 
Dumnezeu este Supraarmonie şi dincolo de aceasta ca Supra-
esenţă de Sine. Aşa, calitatea de armonie este considerată un 
atribut-calitate de Dumnezeire, care însă trece şi dincolo de acest 
atribut ca Esenţă în Sine fără raportare la ceva (Creaţia).  



235 

Suprachipurile Dumnezeieşti în Sine sunt dincolo de toate 
calităţile-atributele, care, însă, „Coborâte” în Lucrările de 
Creaţie, se „fac” şi atribute faţă de realitatea în sine de Creaţie. 
Aşa, Dumnezeirea este totodată şi atribute-calităţi şi dincolo fără 
de Asemănare în raport cu acestea. Mulţi confundă atributele-
calităţile cu simple energii Harice.  

Chipurile Dumnezeieşti în Sine Fiinţiale dincolo de toate 
Chipurile de Creaţie se transpun-traduc în mod creativ şi în 
Chipuri de Fiinţă Creată. Aici nu este transformare sau imita re, 
ci este transpunere Creativă reală şi obiectivă într-o Operă de 
Creaţie. Aşa, Chipurile Dumnezeieşti Dăruite Creaţiei par 
calităţi-atribute divine în raport cu realitatea Creată, însă în sine 
însele sunt Fără Asemănare faţă de Chipurile Create. 
Apofatismul Mistic pur Creştin este greşit înţeles ca „negare” a 
tuturor asemănărilor. Este aici Taina Supraevidenţierii Absolute 
ce nu se face prin „opoziţie”, ci prin Comunicare neamestecată a 
Două Chipuri Fiinţiale ce dialoghează reciproc în Asemănare de 
Sine fără absorbire sau înlocuire. Taina Misticii Împărtăşirii 
Transcendentale este Taina Vieţii Isihaste. Căderea Creaţiei 
aduce adaosul unor „negări” până la contrarietate. De aici 
comunicabilitatea Creaţiei căzute ce trebuie să facă „drumul 
Crucii”, care pare contrariul şi negaţia în Sine. În fond, este 
„ocolişul” căderii, care este depăşit de Crucea şi Învierea 
Hristică. Adevăratele Table ale Legii Creştine sunt „Crucea” pe 
care Însuşi Fiul Lui Dumnezeu Se înscrie pe Sine nu ca simplu 
Glas, ci ca Persoană Dumnezeiască Fiinţială. Aşa, „Tablele Legii 
Creştine”, care sunt Crucea Hristică, se fac totodată „Icoana”, 
având Arătarea Chipului Fiinţial Personal. Crucea Hristică este 
astfel şi „Arătarea la Faţă” pe care a dorit-o Moise pe Muntele 
Sinai când a primit Tablele Legii. Moise nu a putut vedea Faţa 
Lui Dumnezeu, căci doar Hristos Mesia vine cu Arătarea Feței 
Lui Dumnezeu. „Cel ce Mă vede pe Mine vede pe Tatăl”, zice 
Domnul Hristos în Evanghelie. Căderea din Rai întunecă Icoana-
Chipul de Asemănare cu Dumnezeu al Creaţiei, fapt pentru care 
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Tablele Legii interzic închinarea la „masca” Chipului căzut. 
Vine Domnul Hristos şi Răstigneşte „masca căderii” şi aşa 
Chipul Adevărat-Icoană se redă Creaţiei. De aceea, dacă Tablele 
Legii lui Moise sunt fără Chipul-Icoană, Crucea Hristică-„Noile 
Table ale Legii” sunt reînceputul Chipului- Icoanei întunecate de 
căderea din Rai. Crucea este în sine Supraicoană, din care şi prin 
care toate Chipurile căzute sunt „eliberate” de măştile păcatului 
căderii, reevidenţiind şi Înviind Chipul Icoană de Rai al Creaţiei. 
De aceea doar prin Taina Crucii Hristice Chipurile de Creaţie 
redevin Chipuri Hristificate, adică Icoane de Creaţie. Trăirea 
Isihastă este această Iconizare a Fiinţei de Creaţie.  

37 

Corpul nostru este „preînchipuirea” Tablelor Legii şi Su-

fletul este preînchipuirea Icoanei Hristice. Trupul Înviat Hristic 
este Icoana completă a Restabilirii Creaţiei căzute, prin care 
Glasul lui Dumnezeu din Tablele Legii se Uneşte şi cu Arătarea 

la Faţă a lui Dumnezeu prin Persoana Reală şi Obiectivă a lui 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat Personal în Creaţie. 

Energiile Corpului sunt sub „Lege”, iar Sufletul Fiinţial este 
dincolo de Lege, este Iubire nesfârşită şi fără determinări.  

Învierea Hristică dă şi Corpului o „Condiţie Îndumnezeită 

Harică”, dar ca ecou-prelungire de Iubire Icoană Fiinţială ce este 
Permanenţa în Sine. Misticile necreştine văd în contrarietate 

„legea corpului” cu Libertatea Sufletului, datorită chipului de 
cădere ce rupe „Legea de Icoană”, energiile de Fiinţă, 
Conştiinţa-Iubirea Personală de raţiunile impersonale.  

După căderea din Rai, raţiunile energetice se fac contrariul 
Conştiinţei Personale Fiinţiale, până la tentaţia de „deperso-

nalizare”, prin care Fiinţa de Creaţie se face „roaba Legilor-
raţiunilor”. Sufletul este Chip de Persoană Fiinţială Creată, 
Conştiinţă-Iubire de Creaţie care în prelungire are energiile sale 
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de Creaţie, ca „raţiuni mentale”. Aşa, raţiunile mentale nu sunt 
Însăşi Conştiinţa-Iubirea Persoană Fiinţială de Creaţie, ci sunt 
energii de Mişcare de Conştiinţă, care, rupte apoi prin păcatul 

căderii de Conştiinţă, se fac tocmai „depersonalizarea” Fiinţei de 
Creaţie. Raţiunile libere şi rupte de Conştiinţa-Iubirea Personală 

Suflet se fac un fel de „antipersoană”, o lege „implacabilă” ce  
închide Persoana Fiinţială Suflet în determinări fixe. De aici 
neputinţa filozofică de a „deschide” Spiritualitatea de Creaţie 

dincolo de „raţiunile sale”. Cercul închis al raţiunilor rupte de 
„Triunghiul” Conştiinţei-Iubirii de Suflet Fiinţial aduce tocmai 

„depersonalizarea” realităţii de Creaţie, până la un imperso-
nalism de legi ce sunt încremenite în sine şi închise implacabil în 
afară de sine. Mistica Isihastă Creştină este Taina Conştiinţei-

Iubirii Personale Trifiinţiale de Creaţie, în deschidere Perma-
nenţă de Sine, care apoi se traduce în raţiunile-legile energetice. 

Raţiunile energetice sunt fragmente de Mişcare de 

Conştiinţă Fiinţială. Raţiunile ies ca energii de Mişcare deja în 
deplinătate din Conştiinţa Fiinţială Personală, și apoi se întorc în 

Conştiinţă. Cine nu are deschiderea raţiunilor energetice în 

Conştiinţa-Iubirea Trifiinţialităţii Suflet se „depersonalizează” 

până la o „spiritualitate mecanică”.  

38 

Creaţia ca Chip de Chip Dumnezeiesc poate astfel comunica 

şi participa la cele Necreate fără amestecare şi fără absorbire. 

Cele două Esenţe – a Creatorului şi a Creaţiei – nu se transformă 

una în alta, ci se transfigurează, se Supraevidenţiază una prin 

cealaltă. Teologic, se zice că Dumnezeirea se Împărtăşeşte 

Creaţiei ca „Lucrări”, nu ca Esenţă. În această viziune, Substanţa 

Creatoare Dumnezeiască se Comunică „ca Chip” Substanţei 

Fiinţiale Create. Această Comunicare ca Chip este puţin înţeleasă. 
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Ca Mistică pur Creştină, Chipurile Fiinţei Absolute Dumne-
zeieşti se transpun Creativ şi în Chipuri Fiinţiale de Creaţie, fără 

să se transforme sau să se amestece. Substanţa Dumnezeiască 

Creatoare Creează real pe Modelul Chipului Său şi o Substanţă 

Fiinţială Creată, această condiţie de Creaţie fiind deosebirea netă 

dintre Creator şi Creaţie. Unii caută un „intermediar” între 
Creator şi Creaţie, care se consideră a fi Harul. Mistic Creştin, 

într-adevăr Harul energetic Necreat este „puntea” între Creator şi 

Creaţie, dar intermediarul Origine este Chipul Supraarhetipal în 

Sine Dumnezeiesc, care Creează pe Modelul Său şi un Chip 
Creat. Astfel, Chipul în Sine Dumnezeiesc este Dar-Dăruire 

Fiinţială pe care o dă Dumnezeu Creaţiei. Pe această Dăruire-

Dar se face apoi Actul-Lucrarea Creaţiei. Actul Creaţiei este 

astfel Dublu Act, o dată ca Dar-Dăruire de Chip Dumnezeiesc şi 

încă o dată ca „Lucrarea Harică”. Trifiinţialitatea Treime 
Dumnezeiască are capacitatea să Lucreze direct prin Fiinţa 

Însăşi, prin Sfântul Duh şi prin Cuvântul Logosul-Fiul, Lucrare 

care apoi se prelungeşte şi în lucrări energetice Harice. De aceea 

Creaţia are Chip „dihotomic”, Suflet Creat şi energii Corpuri 
Create. Cuvântul Logosul-Fiul şi Sfântul Duh sunt Mişcarea 

Fiinţei Dumnezeieşti în Sine. Sfântul Duh se Mişcă în Creaţie şi 

Cuvântul Logos-Fiul Se „Întrupează” în Creaţie şi aşa se 

Creează Creaţia ca produs al Lucrărilor Fiinţiale directe 

Dumnezeieşti. Fiinţa Creată astfel are întipărit în Sine Chipul 
Sfântului Duh ca Virtuţi-Sfinţenie şi Chipul Logosului-Fiului ca 

Limbaj-Comunicare-Dialog. Fiinţa Creată este Fiinţa Cuvântă-

toare Chip de Cuvântul-Fiul şi Fiinţă plină de Viaţă Chip de 

Sfântul Duh. Chipul Treimii Dumnezeieşti astfel este Supra-
chipul Chipului de Creaţie, baza şi suportul Creator ce Creează 

Creaţia fără amestecare. Creaţia are întipărit în Esenţa sa de 

Creaţie Chipul de Dumnezeu şi orice rupere de acest Chip este o 

„distrugere” de proprie esenţă de Creaţie.  
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Păcatul căderii aduce ruperea de Creator şi implicit ruperea-

fărâmiţarea în proprie realitate de Creaţie. Creaţia îşi compen-
sează lipsa Creatorului cu un „adaos închipuit” al unei anti-

realităţi, ce se parazitează pe Limbajul Spiritual al Sufletului, 

producând „antilimbajul” căderii. Fărâmiţările căderii sunt 

iluziile unui limbaj negativ ce se fac subconştientul căderii, 

limbajul păcătos ce se transmite urmaşilor ca „păcatul Adamic”. 

Păcatul fiind afectarea Chipului de Limbaj, restabilirea Creaţiei 

se face astfel doar prin Logosul Limbajul Dumnezeiesc, Hristos 

Cel Întrupat. Mistica Hristică Isihastă este astfel în primul rând 

„Reînvierea Limbajului Dumnezeiesc din Fiinţa Creată”. Prin 

Cuvântul Creator toate s-au făcut (Ioan l, 1-3) şi tot prin Cuvântul 

Creator toate se Restabilesc, se Mântuiesc de „întunericul 

păcatului”. Iadul căderii este „antilimbajul diavolesc” şi Raiul 

Mântuirii este „Logosul-Cuvântul Evanghelic Hristic”. Reîn-

vierea Limbajului Mântuitor este Revela ţia Evanghelică Hristică. 

Persoana Dumnezeiască Hristică este începutul Creaţiei şi tot 
Aceasta este Restabilirea Creaţiei ca Iconizare-Repersonalizare. 

39 

Să se facă deosebirea dintre Chipul Creaţiei de Rai şi chipul 
creaţiei căzute. Căderea aduce „destructurarea Creaţiei”. Căderea 

aduce o anormalizare atât Sufletească (ca ieşire din Iubire), cât şi 

corporală energetică până la „moartea trupului”. Efectul căderii 

Creaţiei se amplifică în energiile corpului, care se dovedesc 

„mincinoase”, în încercarea lor de negare a Sufletului. Misticile 

filozofice au această negare.  

Hristos vine cu Întruparea în Creaţie, cu paradoxul unirii 
contrariilor, a Spiritului şi a materiei. Aşa, Mistica Hristică nu 

mai este mistica negării, ci Mistica Supraafirmării, a Spiritului 
prin materie şi a materiei prin Spirit. Mistica negării este 
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înlocuită cu „Drumul Crucii Corpului”, prin care Corpul negativ 
şi contrar Sufletului se face „Suiş” la Învierea Iubirii faţă de 
Dumnezeu Creatorul. Răstignirea Corpului prin Chipul Hristic 

nu mai este „negare-moarte”, ci Reînvierea totodată a Sufletului 
şi a Corpului. Taina Misticii Hristice este acest adânc de regăsire 

a Chipului de Rai al Creaţiei. Creaţia prin păcatul căderii 
„batjocoreşte-răstigneşte” Chipul de Dumnezeu din Creaţie. 
Vine Hristos şi „Răstigneşte” căderea pe Crucea Învierii, Resta-

bilind Chipul de Dumnezeu din Creaţie. Mistica Isihastă 
Creştină nu este ieşirea din „iluzia Corpului”, ci este demascarea 

iluziei păcatului, care face Corpul contrar Sufletului. Nu Însăşi 
Creaţia este Chipul contrar al Spiritului, ci păcatul căderii este 
visul iluziv „antidumnezeu”. Căderea vine cu adaosul unei 

„antifiri”. Hristos Se Întrupează în „firea căzută” să o Reînvie la 
Firea Adevărată de Rai. Prin Hristos „contrariul păcatului” se 

Răstigneşte. Păcatul începe cu negarea Lui Dumnezeu, cu 
ruperea de iubirea faţă de Dumnezeu. Mântuirea începe cu Reve-
nirea la iubirea faţă de Dumnezeu. Unii văd aceasta ca o „negare 

a negaţiei”. În sens Creştin, negaţia contrariului nu se face tot 
prin negaţie, ci prin „Supraafirmaţie”. Mântuirea este Supra-

afirmaţia Iubirii Lui Dumnezeu faţă de Creaţie. Răstignirea 
păcatului pe Crucea Hristică este această Supraafirmaţie a 
Iubirii. Taina Crucii este că păcatul el însuşi se face o Supra-

conştiinţă prin care se întoarce la „Virtute”, prin Taina Jertfei de 
Sine. Taina Jertfei Creştine este maximul paradoxului, prin care 

negaţia se transformă pe sine prin Jertfă într-o Supraafirmaţie ce 
Absoarbe în Sine unirea contrariilor. Crucea Hristică aduce o 
Supradepăşire atât a negaţiei, cât şi a Afirmaţiei. Păcatul prin 

Jertfă se Supradepăşeşte pe sine, până la „Intrarea” în Supra-
afirmaţie. Aceasta este Taina Tainelor. După cum este Tainic 

cum Creaţia poate să-şi adauge „imperfecţiunea căderii”, la fel 
este Taină cum păcatul prin Jertfă se poate Supradepăşi pe sine 
în Supra-Chipul Perfecţiunii.  
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Ca trăire Isihastă trebuie să se ţină cont astfel de trei planuri:  
1) Fiinţial Sufletesc ca Spiritualul în Sine de Creaţie; 
2) energetic Corporal, ca energii de mişcare ale Spiritului 

Sufletesc; 
3) adaosul căderii ca subconştient-acumulări negative.  
După căderea din Rai, noi orbim cu Sufletul şi planul 

energetic ni se face baza realităţii noastre. Chiar pe Dumnezeu 
noi îl confundăm cu o „Energie Divină” ce emană dintr-un 
„principiu” tributar astfel manifestărilor energetice. Se vorbeşte 
de „oceanul energetic cosmic”, din care se configurează apoi 
Creaţia ca forme de energie cosmică. Acest semipanteism este 
străin Creştinismului. 

Revelaţia Creştină ne arată că Dumnezeirea este Trifiin-
ţialitatea Treime Persoane în Sine şi energii Harice Divine 
Necreate. Aşa, Dumnezeirea este întâi Persoana Absolută în Sine 
(ce înseamnă Trifiinţialitatea Absolută în Sine), este Spiritua li-
tate deplină în Sine, care are ca Strălucire şi în afară de Sine 
Harul Energiile Necreate. Filozofii uită de Personalitatea Fiinţială  
de Sine Însăşi şi fac din Fiinţa în Sine un „principiu” care doar 
prin „manifestările- fiinţările” energetice de afară se concreti-
zează pe Sine. Această „devenire” este inacceptabilă Creştinis-
mului. Dumnezeirea Trifiinţialitatea Treime în Sine este Deplină 
ca Absolut în Sine şi toate manifestările- fiinţările sunt „chipuri” 
de Chipuri Dumnezeieşti de Sine, ca transpuneri de Deplinuri de 
Sine în moduri de Deschideri ncsfârşite de Sine. Dumnezeirea 
întâi este Deschidere Fiinţială în Sine Însăşi şi apoi Deschidere 
Energetică din afara Sa, ca mişcare de Mişcare Fiinţială în Sine. 
Întâi Dumnezeu Se Mişcă ca Fiinţă în Sine Însuşi, ca Trifiin-
ţialitate în Sine Însuşi, ca Duh şi Spirit, şi apoi această Supra-
mişcare se prelungeşte în afară ca ecou de energii. 

Întâi Dumnezeu Se mişcă în Sine Însuşi prin Treimea de 
Sine şi datorită Acesteia este apoi şi mişcare energetică Harică.  
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Dumnezeu Creează direct ca Persoane Fiinţiale şi apoi Energetic 
Haric le scoate din Conştiinţa Sa Fiinţială în afară. Creaţia nu 
este Însuşi Dumnezeu „proiectat” în afară, ci este o Operă de 
Creaţie. Creaţia se Creează-se naşte din Iubirea Fiinţială Dumne-
zeiască, care se Întipăreşte în adâncul Creaţiei ce, de asemenea, 
ca Fiinţă Creată răspunde „asemănător” Creatorului. Ca trăire 
Isihastă, trebuie menţionate clar cele două „Deschideri” ca Fiinţă 
şi energii de Fiinţă. De obicei, se amestecă până la confundare. 
Sufletul nostru Creat are Viaţa Sa în Sine, iar energiile Corpului 
sunt o prelungire a Vieţii de Suflet în afară. Şi în Rai se vorbeşte 
de cele două Chipuri, Pomul Vieţii (al Sufletului) şi pomul 
mâncării (al Corpului). Pomul Vieţii din Rai este totodată 
prezenţa Împărtăşirii din Logosul Creator ce a dat şi menţine 
Viaţa Creaţiei. Căderea din Rai nemaiîmpărtăşindu-se din Pomul 
Vieţii aduce moartea. Vine Domnul Hristos ca Reînviere a 
Pomului Vieţii. Pomul căderii era totodată „pomul şarpelui-
diavolului”, chipul antivieţii. Venirea lui Hristos în Creaţia 
căzută se răstigneşte tocmai pe „pomul căderii”. Taina Crucii 
prin Hristos se face astfel „unirea contrariilor”. Pomul Vieţii 
Dumnezeieşti, Hristos, se Jertfeşte pe Crucea „pomului morţii” 
şi aşa pomul morţii îşi recapătă Viaţa pierdută.  

Crucea prin Răstignirea Domnului Hristos nu mai este 
Semnul morţii, ci Biruirea morţii prin Pomul Vieţii Dumne-
zeieşti Hristos. Crucea rămâne cea mai mare Taină a Creaţiei 
care a căzut în moarte, dar care nu a fost înghiţită de moarte, 
biruind moartea. Hristos Omul supus morţii biruieşte moartea şi 
aşa Semnul Crucii se face Semnul Reînvierii Veşnice.  

Creaţia este în sine Liturghia Fiului Lui Dumnezeu adusă ca 
Prinos Tatălui Dumnezeu, ca Liturghie de Dăruire-Laudă-Mul-
ţumire. Căderea adaugă şi Liturghia Dăruirii Jertfei Crucificate. 
Liturghia Cerească şi Liturghia pământească se Unesc în 
Transfigurarea Crucii care Uneşte contrariile în Suprachipul 
Supraiubirii-Mântuirii. Preoţia Hristică faţă de toate celelalte 
„preoţii” este Preoţia Tainei Supraiubirii-Mântuirii, ce Supra-
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depăşeşte contrariile morţii şi Vieţii. Liturghia Hristică este 
Preoţia Totală ce depăşeşte orice contrar şi negativ, readucând 
astfel şi în Creaţie Perfecţiunea Chipului de Rai, Adevărata 
Creaţie. 

41 

Chipul de Adam este Suprachipul pe care- l primeşte Omul 
de la Dumnezeu Creatorul, ca Chip Asemănare de Chip Dumne-
zeiesc. Acest Suprachip este în corespondenţă-analogie cu 
Chipul de Preoţie. Chipul de Preoţie nu este Chip propriu 
Creaţiei, ci Chip Dumnezeiesc Dăruit prin care Creaţia se „Suie” 
spre Dumnezeu. Fără acest Chip Creaţia nu poate comunica cu 
Dumnezeu Creatorul, neavând „puntea de legătură”, Creaţia 
fiind de substanţă Fiinţială cu totul alta faţă de Creator. Chipul 
Preoţiei este Pecetea Logosului-Fiului Întrupat în Creaţie. Chipul 
Preoţesc este Chip Dumnezeiesc ce se Uneşte cu Creaţia pe care 
o „Asumă” şi astfel o Creează.  

Logosul Fiinţial Cuvântul este „Intermediarul” de legătură 
dintre Creaţie şi Creator, care se concretizează în Creaţie prin 
Chipul Preoţiei, prin care Creaţia ea Însăşi intră în legătură cu 
Dumnezeu Creatorul. Fără Preoţie nu există Comunicabilitate 
reală a Creaţiei cu Dumnezeu Creatorul. Creaţia în sine este 
Chip de Biserică-Templu în care Preoţia-Cuvântul se face 
Liturghie-Euharistie-Întrupare, din care Creaţia primeşte Viaţă. 
Doar prin Actul Preoţiei se naşte Creaţia şi tot prin Actul 
Preoţiei Creaţia Răspunde şi Comunică cu Dumnezeu Creatorul. 
Taina Preoţiei şi a Bisericii este Taina Creaţiei. Prin Botezul 
Hristic noi primim „Pecetea” Preoţiei Hristice ce se face Preoţie 
interioară Lucrătoare individuală. Această Preoţie personală este 
în Biserica Fiinţei noastre de Creaţie. Să nu se confunde aceasta 
cu „Misiunea Preoţească Apostolească”, ce este o Preoţie a 
Bisericii de Comuniuni de Creaţie. Noi, Creaţia, fiecare în parte, 



244 

suntem Chip Preoţesc Dumnezeiesc Întrupat în Chip Biserică de 
Creaţie. Chipul Preoţesc este Suprachipul ce Creează Chipul de 
Biserică-Creaţie. La rândul său, Chipul de Biserică-Creaţie are 
menirea să „Nască” pe Preotul Hristos care să săvârşească 
Liturghia Euharistică de Întruparea-Coborârea lui Dumnezeu în 
Creaţie şi totodată Suirea-Creşterea Creaţiei în Dumnezeu, ca 
Prefacere Euharistică a Creaţiei în „Trupul” Îndumnezeit al lui 
Dumnezeu Fiul Înomenit”. De aici specificul Misticii Isihaste, ca 
Mistică Sacerdotală-Liturgică. Misticile necreştine sunt în 
majoritate „mistici feministe”, care au ca centru nu Preoţia în 
sine, ci „magia” unui „templu de miracole de Creaţie”. În 
viziunea Creştină, Creaţia are în Sine doar Chip de Biserică, de 
unde Arhetipul Creaţiei este Chipul Maicii Domnului, Biserica 
Sfântă în Sine de Creaţie, care însă nu poate fi fără „Întruparea” 
Fiului Dumnezeiesc, Chipul Preoţiei în Sine. De aceea nu poate 
exista Biserică fără Preoţie şi Preoţie fără Biserică, care însă nu 
se pot amesteca niciodată, nu se pot substitui- înlocui şi nici 
despărţi. Maica Domnului Biserica în Sine nu poate exista fără 
naşterea Preotului Dumnezeiesc, care în cea mai sublimă Taină 
este şi Fiul Său. Dumnezeu Fiul îşi Creează Propria Mamă de 
Creaţie, îşi Creează Propria Biserică în care El Însuşi Se face Fiu 
de Creaţie ca Preot-Sacerdot prin care Creaţia se „Urcă” Liturgic 
până la Îndumnezeita Euharistie-Împărtăşanie. Creaţia ca Esenţă 
de Biserică rămâne Sublim de Creaţie numai dacă îşi păstrează 
propriul Chip de Biserică. Misticile care încearcă transformări de 
Chipuri sunt mai mult „ucigaşe” de Chipuri, ca şi misticile care 
se rup de Chipul Biserică în extremismul unui Sacerdoţiu exclu-
siv. Maica Domnului este Chipul în Sine de Biserică ce niciodată 
nu a încercat să „înlocuiască” Preoţia Fiului Său Dumnezeiesc. 
Taina Maicii Domnului Bisericii este Taina Naşterii- Întrupării 
peste Fire a Fiului-Preotului Dumnezeiesc. Astfel, Chipul de 
Biserică în Sine este Egal Chipului de Preoţie în Sine, dar ca 
Chipuri proprii de Sine ce niciodată nu se transformă unul în 
altul, ci participă unul la altul în transfigurarea Unirii 
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Îndumnezeite din Euharistia Liturgică. Chipul de Biserică-Maica 
Domnului se întâlneşte cu Chipul de Preoţie doar în „Potirul 
Dumnezeieştii Euharistii”. Creaţia şi Dumnezeu se Întâlnesc 
până la Unirea Mistică în Taina Liturgică a Potirului Euharistie, 
în care Creaţia se Îndumnezeieşte şi Dumnezeu Se Întrupează, 
fără Amestecare, în Participare-Împărtăşire egală, ce Supra-
evidenţiază Chipul Fiecăruia în Asumare reciprocă.  

42 

Creaţia nu este „umbra” Lui Dumnezeu şi nici „oglinda” în 
care Dumnezeu Se reflectă pe Sine, ci este o Operă de Creaţie, în 
care Dumnezeu îşi întipăreşte Chipul în mod Real şi Creativ. 
Dumnezeu ca Trifiinţialitate Treime de Sine are Propria Sa 

reflectare de Sine Însuşi. În Creaţie Dumnezeu Îşi revarsă 
Deplinul Vieţii Proprii ca Chipul ce Creează apoi Chipurile de 
Viaţă Create, fără amestecare şi într-o Substanţă Fiinţială de 
Creaţie. Creaţia este transpunerea-traducerea  Mişcărilor Vieţii 

Dumnezeieşti, de aceea Creaţia este actul Mişcării Sfântului Duh 
şi Mişcării Cuvântului-Logosului-Fiului. Mulţi confundă mişcarea  
Fiinţială în sine, ca Sfânt Duh şi Logos, cu Mişcările Energetice 
Harice. Să se deosebească mişcarea energetică Harică de 

Mişcarea Duh şi Mişcarea-Logos Cuvânt, care este „Mişcare 
Duh şi Logos”. Mişcarea în Sine Fiinţială are această deschidere 
şi dincolo de Fiinţă ca Energii Har. Fiinţa şi energiile sale sunt 
totodată şi niciodată vreuna în lipsa celeilalte.  

Filozofii consideră că Fiinţa în sine însăşi este „Nemişcatul 
Absolut” Trifiinţialitate Treime a Revelaţiei Creştine, este însă şi 
o „Supramişcare Fiinţială în Sine Însăşi”, care apoi se pre lun-
geşte şi dincolo de aceasta în mişcări energetice Harice. 

Mişcările Fiinţiale în Sine Însăşi sunt Fiinţă Duh şi Logos Spirit, 
dincolo de toate asemănările şi atributele mişcărilor energetice 
Harice. Calităţile-atributele energetice nu intră niciodată în 
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„Interiorul Fiinţei”, ci rămân întotdeauna Strălucire de Mişcare 
Duh şi Logos. Energiile sunt „evidenţiere” de Mişcare de Fiinţă, 
nu de Fiinţă Însăşi. Energiile sunt înrudite cu Fiinţa prin Chipul 
de „Mişcare în Sine”. Intermediarul dintre Fiinţă şi energiile sale 

este „Chipul de Mişcare în Sine Fiinţial”. Fiinţa în sine are Chip 
de mişcare ca Duh şi Logos tot Fiinţial, fără să fie funcţiona-
litate, ci esenţă şi conţinut de Fiinţă. Taina Mişcării în Duh şi 
Logos este apoi „miracolul” şi al celui de-al doilea Chip de 

mişcare ca „Chip de mişcare energetică”. Filozofii au uitat de 
această supramişcare Fiinţială în Sine Însăşi, considerând 
energiile funcţionale singura posibilitate de mişcare. Dumnezeu 
Creează Creaţia prin dubla Sa Mişcare, ca Act direct Fiinţial 

Personal de Duh şi Logos-Cuvânt şi totodată ca Act de mişcare-
Lucrare energetică Harică. Lucrările energetice Harice sunt însă 
ecou în transpunere al Mişcărilor Fiinţiale ca Duh şi Logos Cuvânt.  

De aceea Mistica noastră Creştină este dublă Mistică, ca 
Mistică Apofatică de Duh şi Logos Cuvânt Fiinţial în Sine Însuşi 
şi Mistică Catafatică-energetică Harică. Chipurile Harice energe-
tice se fac Lucrătoarele Creaţiei ca o „coborâre” în calităţi şi 
atribute Divine de Har a „Mişcărilor în Sine Fiinţiale de Duh şi 
Logos-Cuvânt”, care rămân dincolo de toate Asemănările 
Chipurilor de mişcare energetică. Harul energetic ridică Fiinţa 
Creată până la „Uşa” Întâlnirii cu Duhul şi Logosul-Cuvântul 
dincolo de toate asemănările energetice ca atribute şi calităţi.  

Creaţia are în Sine dublu Chip Întipărit, Chipul de Duh ş i 
Cuvânt-Logos Fiinţial Creator şi Chipul de energii Harice, fără 
amestecare şi fără despărţire. Calităţile-atributele Harice sunt 
Arhetipurile Divine Creatoare ce au însă dincolo de ele 
Supraarhetipurile de Duh şi Logos Cuvânt Fiinţial în Sine. 
Creaţia este Fiinţă Substanţială Creată, ce nu se poate confunda 
cu Substanţa Fiinţială Necreată Dumnezeiască. Dar Substanţa 
Fiinţială Creată are Chip de Duh şi Logos-Cuvânt în Asemănare 
cu Substanţa Fiinţială Dumnezeiască, totodată în transpunere-
traducere creativă ca Chip de Duh şi Logos de Creaţie. Fiinţa 
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Dumnezeiască în Sine şi Fiinţa Creată în Sine sunt Permanenţe 
Indestructibile în Sine, ce nu se pot amesteca sau absorbi, dar se 
înrudesc ca Asemănare-Chip de Fiinţă Duh şi Logos în Sine. 
Sfântul Duh Dumnezeiesc şi Logosul-Fiul Dumnezeiesc sunt în 
Asemănare de Chip cu Duhul şi Logosul Sufletului nostru 
Fiinţial Creat. Acest Chip de Duh şi Logos în Sine face posibilă 
Comunicarea până la Dialogul „Faţă către Faţă” al Creaţiei cu 
Dumnezeul Creator ce rămâne întotdeauna Dincolo de toate 
Asemănările Fiinţei Create.  

Aici este tot adâncul Misticii Creştine. Creaţia este produsul 
Viu al Dublei Mişcări Creatoare, de Duh şi Logos-Cuvânt şi 
Energii Harice Necreate. Dubla Mistică Isihastă este în dublu 
apofatism Mistic şi totodată în dublă Comunicare Întâlnire cu 
Dumnezeirea Creatoare. Prin Energiile Harice Creaţia vine până 
în Faţa Lui Dumnezeu, urmând apoi Comunicarea în Chip de 
Duh şi Logos-Cuvânt între Fiinţa Creatoare şi Fiinţa Creată. 

43 

Dumnezeu nu este simplu „Demiurg” Ordonator al une i 
energii Cosmice în forme de Creaţie. Dumnezeu Creează 
deodată Creaţia integrală. „Nimicul” Creaţiei nu este „neantul” 
filozofic. Neantul nu există, Dumnezeu fiind Totalitate Absolută 
ce Creează din „nefiinţă” Creaţia. Nimicul Biblic nu este 
„spaţiu”, întrucât spaţiul este plin cu Dumnezeirea Absolută. 
Spaţiul este în Dumnezeu, nu Dumnezeu este în spaţiu. Nimicul 
Biblic este „condiţia de Creaţie”, care nu a existat, fiind adusă la 
existenţă de Creator. Filozofii numesc neantul în mod greşit 
„inexistent”, întrucât considerat ca realitate capătă existenţă. 
Nimicul Biblic nu este nici spaţiu, nici principiu, ci pur şi simplu 
„nimic”. Dar acest „nimic” este doar în raport cu deplinul 
absolut Creator capabil să Creeze şi dincolo de Sine o realitate 
produsă de Sine. Nu pot exista „Două Absoluturi”, încât 
Creatorul Dumnezeu este Unicul Absolut capabil să Creeze „un 
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absolut în propriul său absolut” fără să se facă un al doilea ab-
solut. „Nimicul” Creaţiei Biblice este acest „absolut Creat” (ne-
contrar şi de Supraevidenţiere de Sine). Neantul filozofic este un 
negativ al Fiinţei Absolute, pe când „nimicul Biblic” este un 
„Suprapozitiv al Creatorului”. Creaţia Biblică nu este o Creaţie 
Mecanică, de produs gratuit. 

Dumnezeu Creează o Creaţie Vie în Sine ce răspunde în 
mod propriu Creatorului. Creaţia adusă la existenţă din 
„neexistenţă” (nimicul), nu este înlocuirea existenţei Fiinţiale cu 
un „negativ” de existenţă Creată.  

Logica raporturilor negative este logica după căderea noastră 
din Rai, când contrariile Bine şi rău, pozitiv şi negativ etc. se fac 
„operaţii” de Conştiinţa realităţii. Diavolul, inventatorul „negaţiei”, 
creează negativul Lui Dumnezeu ca „gol-neant” în care îşi poate 

perfecţiona lumea întunericului şi a contrariilor. Ca realitate în 
Sine, Dumnezeu Absolutul nu are „un negativ”. Creaţia de aseme-
nea nu este „un negativ” al Creatorului. „Negativul” este ficţiunea 
Creaţiei ce vrea să înlocuiască pe Dumnezeu cu antirealitatea 
care să- i dea posibilitatea să se „autodivinizeze” pe sine. Noi 
după cădere avem astfel „logica contrariilor”, care însă nu este 
adevărata logică. Logica Dumnezeiască este doar ca Afirmaţie şi 
Supraafirmaţie, şi niciodată ca negaţie. Dumnezeu nu Intră în 
Creaţie „ca în ceva străin şi contrar de Sine”.  

Dumnezeu prin Creaţie, El, Cel Necreat, Creează tra-
ducându-Se pe Sine într-o Operă de Creaţie. Aşa, Creaţia este 
„Afirmaţia Totală de Sine”, ce poate sta „Alături de Sine ca Su-
praevidenţiere de Sine”, nu ca „negare de sine”. Raportul ca Su-
praevidenţiere este Adevăratul „raport”. Raportul prin negări 
este distructiv şi în veşnică negare reciprocă. Dumnezeu Creează 
o Operă de Creaţie Integrală care are „Urmele Actului Său 
Creator” în care Îşi revarsă Iubirea Sa Absolută ce se face în 
Creaţie „Înrudirea cu Sine”. Creaţia nu este emanaţie din 
Dumnezeu, ci este Creaţie din Mişcarea Iubirii Absolute Crea-
toare. Creaţia se naşte din Iubirea Dumnezeiască şi esenţa 



249 

Creaţiei este Chipul Iubirii-Supraafirmaţiei. Ruperea Creaţiei de 
Creator este „uciderea a însăşi esenţei de Creaţie” din care se 
„naşte oribilul păcat al negării-urii-neiubirii-contrarietăţii”. 
Creaţia nu este „închipuirea” Lui Dumnezeu, că ar însemna că 
Însuşi Dumnezeu Se „autoneagă”, lucru ce nu poate fi demn de 
perfecţiunea absolută. Creaţia nu este o închipuire, ci o realitate 
(demnă) de Creatorul ei. Creaţia ce se rupe de Creator cade în 
„oribila închipuire”, ce înseamnă totodată şi autonegare de sine. 
Iubirea lui Dumnezeu iese şi dincolo de Sine şi se concretizează 
în Opera Sa de Creaţie care, având Chipul Iubirii Absolute, nu 
poate fi „o iluzie”. Creaţia ce cade din Chipul Iubirii poate 
inventa „închipuirea-negarea”. Lumina Dumnezeiască este 
Afirmaţia-Evidenţa-Realitatea permanentă. Închipuirea este în-
tunericul- iluzia-negarea-ascunderea. După cum Lumina nu poate 
sta împreună cu întunericul, aşa nu poate fi Afirmaţia alături de 
negare. Filozofia care încearcă amestecarea acestora este un 
„subterfugiu” al negării- întunericului de a se parazita pe 
Afirmaţie-Lumină, ca să capete realitate de sine. Căderea din Rai 
contrariază modurile de conştiinţă ale Creaţiei, contrariază 
Sufletul cu energiile sale Corp, până la complexul oribil al 
amestecului dintre realitate şi închipuire. Corpul energetic pentru 
Sufletul orb păcătos pare o închipuire, iar Sufletul pentru 
raţionalul şi simţirea Corpului pare de asemenea o închipuire 
până la negare. De aici se vede ce dramatică anormalizare 
produce „negarea-contrarierea-duhul rău al căderii”. 

44 

Noi suntem unică realitate în dublă deschidere ca Fiinţă 
Suflet Creat şi energii de mişcare de Suflet ca Trup-Corp. Corpul 
nostru nu este o simplă materie, ci este concretizarea energetică 
a mişcărilor Trifiinţialităţii noastre Suflet Personal. Aşa, Corpul 
nostru este un complex de mişcări energetice în corespondenţă 
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directă cu mişcările în sine de Duh şi Limbaj-Spirit de Suflet 
Creat, care la rândul său este în corespondenţă cu Mişcările Chip 
de Sfântul Duh şi Chip de Logos-Cuvânt-Fiul Dumnezeiesc. 

Aceste corelări de Chip în sine nu sunt o dependenţă forţată, 
ci o esenţă a Comunicării Viului în Sine. Căderea din Rai ne 
contrariază cu Dumnezeu Creatorul, ne contrariază Sufletul şi 
Corpul, Fiinţa cu energiile, Conştiinţa Iubirii cu raţiunile minţii 
energetice. De aici Mistica noastră de restabilire a legăturii cu 
Dumnezeu, a legăturii energiilor Corp cu Limbajul de Suflet, ca 
de-abia după aceasta să se facă adevărata Mistică a Întâlnirii 
Creaţiei Integrale cu Dumnezeu Creatorul. Reducerea Corpului 
la simpla „materie” şi reducerea spiritualităţii Sufletului doar la 
reflectarea de gândire-raţiuni face din Mistică o mistică filo-
zofică, nu o Mistică Fiinţială. Ocultismul misticilor filozofice de 
aici porneşte. Isihasmul nu este „magia ocultă energetică”, ci 
este Mistică de Duh şi Spirit Fiinţial în Comunicare cu Sfântul 
Duh şi Cuvântul-Logos Dumnezeiesc. Sufletul ea Chip de Per-
soană Trifiinţialitate de Sine are capacitatea Fiinţială să comunice 
în Sine şi dincolo de Sine, comunicare care apoi se prelungeşte şi 
în mişcări energetice. Scriptura ne relatează Creaţia ca Chip de 
Cer (Chip Sufletesc) şi Chip de Pământ (Chip energetic corporal). 
Căderea desparte Cerul de pământ până la contrariere.  

Creaţia este însă totodată fără amestecare şi fără despărţire 
ca Fiinţă Creată şi energii Create. Misticile filozofice reduc 
Fiinţa de Creaţie la un simplu „principiu”, de unde această 
Mistică de energii. Mistica Isihastă este în primul rând Mistică 
Fiinţială de Creaţie şi apoi de energii.  

45 

Noi după cădere ne concretizăm cu pregnanţă pe planul 
energetic, în care căutăm esenţele Vieţii. Lumea energetică are 
într-adevăr „semnele-urmele” de Mişcare a lumii Spirituale. Filo -
zofia încearcă o reconstituire a acestora, pe care le face „principii”.  
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Aşa se pierde tot mai mult memoria Chipului spiritual în sine 
până la o abstractizare-ideaţie de simplă esenţă. Ca Isihasm se 
tinde însă la „concretul” Lumii pur Spirituale, ca reînvierea 
Sufletului Fiinţial uitat. Isihasmul nu este Mistica „principiilor şi 
ideaţiilor Spirituale”, ci este Mistica Întâlnirii Fiinţei Personale 
de Creaţie cu Dumnezeu Creatorul Personal. Mistica Creştină nu 
este contemplaţie ideatică, ci Mistica Întâlnirii față către faţă în 
vederea directă peste ideaţia energetică. Misticile impersonale de 
„ideaţie” au aşa-zisa „Iluminare ideatică”, pe când Mistica 
Personalistă Creştină are Transfigurarea Personală Fiinţială care 
apoi se prelungeşte şi în Iluminarea ideatică. Singura Iluminare 
ideatică este doar jumătate de drum Spiritual, urmând Întâlnirea 
Supraideatică Fiinţială cu Dumnezeu Creatorul.  

46 

Taina Chipului de Persoană a Fiinţei în sine este Taina 

Misticii Creştine. Trifiinţialitatea esenţială a Fiinţei în Sine este 
Taina Persoanei. 

Filozofic, Persoana este un „rezultat”, pe când Mistic Creştin 

Persoana este Origine şi Izvorul a toate deschiderile. Principiul 
filozofic ca Fiinţă în sine este singularizarea- închiderea absolută, 

pe când Persoana-Trifiinţialitatea în Sine este Adevărata Deschi-
dere Absolută. „Principiul” filozofic are nevoie de evoluţie şi 
deveniri până la antirealităţi de negaţii şi contrarii prin care să se 

manifeste pe sine. Personalitatea Trifiinţiaiă Fiinţială în Sine este 
însă deplinul Absolut care se revarsă tot ca „deplinuri”. Trifiin-

ţialitatea Personală Dumnezeiască nu se „împlineşte pe Sine” 
prin manifestările Create, ci se Supraevidenţiază. Dumnezeu nu 
are nevoie de manifestarea Creaţiei, că are totul în Trifiinţiali-

tatea Sa. Creaţia este un „ceva creat” de Dumnezeu din Surplu-
sul Său Fiinţial. Dumnezeu ca Absolut Se deschide în Sine ca 

Trifiinţialitate Personală în Sine şi se mai deschide încă o dată ca 
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„Putere de Creaţie a unei realităţi Create”, fără ca aceasta să- l 
„micşoreze” sau să-L nege. 

Creaţia nu este „negarea” Fiinţei în sine.  

Taina Persoanei este Taina Misticii Isihaste ca Trifiinţialitate 
în Chip Propriu. Persoana prin Duhul şi Spiritul-Limbajul 
Fiinţial are Viaţă pur Fiinţială ce este doar Afirmaţie şi Răspuns 
Deplin. Căderea din Rai adaugă un „antirăspuns”, negativul 

căderii ce încearcă să înlocuiască adevărata Viaţă Fiinţială Sufle-
tească. Mai ales în planul energetic Raţional se fac negativizări 
până la „sofismul demonic”. Mistica noastră pământească este în 
această „raportare” cu „sofismele demonice” care prin ocultismul 

lor vor să acopere Taina Limbajului în Sine. Filozofii amestecă 
Limbajul Fiinţial Sufletesc de Creaţie cu acele „adaosuri contrare”. 
De aceea Misticile filozofice fac mai mult o „automistică” prin 
care de cele mai multe ori cad pradă propriilor lor plăsmuiri. Isi-

hasmul este o Mistică de „Suprameditaţie”, de Limbaj pur Fiinţial.  

47 

Chip Dumnezeiesc în Sine, Chip Creat de Chipul Dumne-
zeiesc Creator şi (totodată transpunerea Creativă în Chip de 

Creaţie) Chip de Energii Har şi Chip de energii Create, acestea 
sunt fundamentul unei Cunoaşteri Mistice Creştine. Dacă se 
poate vorbi de o „Metafizică Mistică” sau de o filozofie, de aici 
se porneşte. Unii nu admit propriu-zis o „Metafizică”, Teologia 

Revelaţiei implicând în sine şi Metafizica, şi toată filozofia.  
Teologia însă în semnificaţie Creştină este Trinitate de Sine. 

Aşa se poate vorbi de o Trinitate a Cunoaşterii. „Trei Sunt Cei ce 
mărturisesc în Cer, Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul”, zice Evanghelia. 

Vorbirea despre Dumnezeu şi cu Dumnezeu este în „Întreită 
Vorbire în Deofiinţa Teologiei”.  

Despărţirea Creaţiei de Dumnezeu Creatorul prin Căderea 
din Rai „atinge” tocmai Chipul Treimii ce nu Se poate „atinge”, 
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de unde „adaosurile unor antilimbaje” până la „antiteologie”. 
Materialismul ateu este tocmai această „antiteologie” a căderii 
Creaţiei din Chipul de Rai. Creştinismul vine cu Taina Reînvierii 
Vorbirii directe cu Dumnezeu, nu doar a simplei vorbiri „despre” 

Dumnezeu. Adevărata Teologie Creştină este în această Mistică 
a Vorbirii cu Dumnezeu, a Întâlnirii Faţă către Faţă a Creaţiei cu 
Creatorul. Tablele legii lui Moise se fac o Teologie a Icoanei-
Arătării şi a Dialogului Personal. Trăirea Isihastă este această 

Mistică Teologică Întreită, în Chipul Treimii Dumnezeieşti care 
este în Triplă deschidere, în Triplu Răspuns, ca Taină-Mistică, 
Cunoaştere-Metafizică, Teologie-Comunicare, în Deofiinţa 
Nedespărţită şi Neamcstecată a Teologiei Depline.  
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