Metoda de relaxare prin pilotare auditiva pentru vindecare,
intinerire, reprogramare, cresterea performantelor si centrare in
banca de date a universului

"Adevărata vindecare vine dinlăuntrul nostru, ca efect al trezirii spirituale. Metoda de
trezire şi de eliberare prin relaxare pilotata auditiv este calea antică de eliberare şi o
modalitate de vindecare cauzală a maladiilor (obezitate, insomnie), o cale de
creştere a performanţelor (psiho-somatice) şi o modalitate de acces la
autocunoaştere şi autocontrol, care conduc la reamintirea adevăratei noastre
identităţi sau la "a doua naştere"(Mirahorian)
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Motto : "Lucrurile nu sunt greu de făcut; ceea este greu este să intrăm
în starea de a le face"/ "Things are not difficult to make; what is difficult is putting
ourselves in the state of mind to make them." (Constantin Brâncuşi)

« Atunci când avem nevoie să găsim soluţii la o situaţie de criză (individuală sau planetară), este
necesar să ne intoarcem acasă, in adăpostul din adâncul nostru, aflat în centrul imobil al
ciclonului, departe de agitaţia din afară. Doar dacă rămânem imobili în centrul fiinţei noastre şi
uităm de tot ce am invăţat de la alţii, vom realiza detaşarea si perspectiva necesară eliberării
din cercul vicios al greşelilor anterioare şi vom înceta să mai privim doar prin ochii orbiţi de
condiţionarea primită de la ceilalţi; dacă vrem să ne fim de folos nouă şi semenilor noştri, e nevoie
să vedem realitatea cu proprii noştri ochi; doar aşa ne vom elibera de dogme, tipare şi vom ieşi din
calea bătătorită către eşec, pentru a ne cunoaşte pe noi inşine. A ne cunoaşte pe noi inşine
inseamnă a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Doar cei ce au găsit centrul ciclonului
din ei inşişi se deşteaptă şi văd lucrurile prin "Ochii lui Dumnezeu"» (Henri Coandă)
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Intrare in starea de relaxare prin pilotare auditiva pentru vindecare, reprogramare si
centrare in banca de date a universului

Cuvant inainte
Acum începe expunerea instrucţiunilor pentru "aşezare" sau de punere in repaus a
corpului si a mintii, pentru a realiza localizarea "in aici şi acum, in acest moment ",
si alinierea celor trei atentii, pentru a intra in acea stare de constienta/prezenta care
ne conduce la trezirea adevaratei noastre naturi. O introducere in aceasta directie
este realizata in lucrarea lui Eckhart Tolle: "Puterea lui ACUM" / "Now begins the
exposure of the instructions for the "sitting" or putting at rest of the body and mind,
in order to realize the localization in "the right here and in the just now, in this
moment" and the alignment of the three attentions, that give birth to the state of
awareness/presence which leads us to the awakening of our true nature. An
introduction in this direction is done in the work of Eckhart Tolle: "The power of
NOW" (See Nota1).
Nota 1:
Puterea benefica si transformatoare a acestei carti, care in lb. engleza a declansat numeroase
vindecari miraculoase si trezirea multor oameni, a fost anihilata in traducerea in lb. romana inca
din titlu, care a fost rebotezat "Puterea Prezentului"[vedeti traducerea realizata de Alexandra Borş,
publicata de Editura Curtea Veche in anul 2004]. Intregul text este plin de erori fundamentale.
In traducerea la care facem referire apare in capitolul 10 introducerea diacronicului (succesiunii) si
a mintii, in locul realitatii sincronice si a non-mintii : in loc de: Transformarea bolii în Iluminare
/Transforming Illness into Enlightenment apare :"Transformarea bolii în treaptă spirituală
superioară"). Necunoasterea limbajului adecvat (manifestat-nemanifestat; ordinea explicita si cea
implicita a lui David Bohm [explicate (physical) and implicate (non-physical) order], devine in
traducere, in propozitia din mitul al treilea [“explicit (fizic) şi implicit (nonfizic) "], ceea ce este
eronat-vedeti Universul Holografic pe: http://www.scribd.com/mirahorian ).
Titlul: " Adevărul care se afla inlauntrul tau /The Truth that is Within", care face referire la celebra
afirmatie a lui Iisus ca " Imparatia lui Dumnezeu este inlauntrul vostru/ The kingdom of God is
within you" (Luca/Luke 17:21), este tradus ca: "Adevărul din noi".
Mai jos de acest titlu in loc de "Iisus", este folosit numele "Isus" (vedeti semnificatia in Nota din
capitolul 5: Iisus Hristos: realitatea prezenţei dvs. divine/ Jesus Christ: The Reality Of Your Divine
Presence) in fraza: "Când citez ocazional cuvintele lui Isus sau ale lui Buddha din Cursul
miracolelor sau din alte lucrări, nu o fac pentru a compara, ci pentru a vă atrage atenţia că în
esenţă există şi a existat întotdeauna un adevăr spiritual unic, deşi acesta ni se prezintă sub
atâtea forme", care reda : "When I occasionally quote the words of Jesus or the Buddha, from A

Course in Miracles or from other teachings, I do so not in order to compare, but to draw your
attention to the fact that in essence there is and always has been only one spiritual teaching,
although it comes in many forms."
Schimbarea de paradigma, care ar putea duce la amanarea auto-anihilarii civilizatiei prezente de
pe Terra, pe care a initiat-o presedintele Barack Obama ("invingator-invingator", in loc de :
"invingator-infrant"), si pt care i s-a decernat premiul Nobel pentru Pace in 2009, nu poate fi
inteleasa de cititorii din Romania, care au la dispozitie actuala traducere eronata. Din aceasta
cauza am inceput sa corectez textul amintit mai sus.
«Traduttore, traditore» (« a traduce inseamna a trada » (literal « traducatorul, tradator») este o
expresie italiana, care adesea este utilizata in alte limbi pt. rezonanta sau paronimia sa.
Compararea unui traducator cu un tradator nu desemneaza faptul ca evident traducerea unui text
dintr-o limba in alta nu poate respecta perfect textul operei originale, ci faptul ca textul tradus este
alterat, influentat si colorat de catre credintele traducatorului, daca acesta nu a trecut printr-o
revolutie similara cu cea a autorului; in realitate in cazul unor lucrari, care au telul de a declansa o
schimbare a credintelor anterioare, intervine intotdeauna cenzura si filtrarea, asa ca nu mai avem
de a face cu o traducere, ci cu o redare a convingerilor proprii ale traducatorului. Adevaratele
lucrari de referinta folosesc in astfel de cazuri versiunea numita bilingva si publica textul original
vis-à-vis de traducerea sa. Asa se procedeaza de pilda in cazul Coranului, textului lui Lao Tzu si
asa trebuie procedat si cu textul lui Eckhart Tolle .
The beneficial and the transformative power of this book in English language, that has triggered
life-changing effects, miraculous healings and an unprecedented shift in consciousness on our
planet, was diminished and destroyed from the beginning in the Romanian translation, where the
title was renamed "The power of the present". [ see the Romanian translation by Alexandra Bors,
which was published by the Curtea Veche Publishing House, in 2004]
The whole text is full of basic errors (in chapter 10 we discover the introduction of mind and
diachronic symbol(step, stage) where we deal with non-mind and synchronic reality in the following
translation from Romanian: "Transforming Illness into a superior spiritual step " instead of
"Transforming Illness into Enlightenment"). The lack of knowledge of the appropriate scientific and
spiritual language (manifested-unmanifested; the explicate (physical) and implicate (non-physical)
order of David Bohm becomes "explicit and implicit", which is an error ], see more in Holographic
Universe on: http://www.scribd.com/mirahorian ). The title: " Adevărul care se afla inlauntrul tau
/The Truth that is Within", which refers to the well known affirmation made by Jesus " The
kingdom of God is within you" (Luke 17:21), is translated as: " The Truth from us".
The Paradigm shift which has been initiated by the President Barack Obama["winner-winner"
instead of "winner-defeated"], and for which he was awarded the Nobel Peace Prize in 2009, can
postpone the self-annihilation of the present civilization on Earth.
If humanity is not to destroy both itself and the planet we must realize the urgent need for a radical
change in human consciousness. The message in the book written by Eckhart Tolle can not be
understood by the readers in Romania, who have access only to the current version of
mistranslation. Because of this I started to correct the text of the Romanian translation.
Traduttore, traditore or "to translate is to betray" (literally, "translator, traitor") is an Italian
expression that is often used in other languages for its paronymy. Comparing a translator with a
traitor designates not only the evidence that a text translated from one language into another can
not meet the original perfect text, but that translated text is altered, influenced and colored by the
translator's beliefs, if this one has not undergone a paradigm revolution similar to the one of the
author; in fact in the case of works, which aim to trigger a shift in counsciousness, always comes
into play the censorship and the filtering due to the old beliefs, so we do not deal with a translation,
but with a presentation of the translator’s beliefs system. True scientific works are issued with the
original text and its translation in mirror(called bilingual version). For example the Koran, the book
of Lao Tzu, and why not this book of Eckhart Tolle .

Aceste instrucţiuni de asezare in "acum şi aici" sunt necesare pregătirii celor care
urmează calea antică de punere conştientă în repaus, în vederea «stingerii»
agitaţiei mentale şi a rătăcirii în afară, in trecut şi in viitor, pentru a realiza
experimental cunoaşterea adevăratei noastre identităţi, reîntoarcerea "acasă", in
centrul ciclonului universal, la izvorul Naturii din noi înşine, pentru a ne «trezi» şi

pentru a ne «elibera» de boală, de neputinţă şi de ignoranţă (care este mai degrabă
o "orbire", din moment ce nu ne putem folosi ochii subtili, decat in momentul ieşirii
din corpul fizic, in mod accidental, după un şoc , după o anestezie sau cu ocazia
morţii - lucru aflat de zeci de milioane de oameni reanimaţi).
Odinioară, pentru reprezentanţii civilizaţiilor care ne-au precedat, această "Ştiinţă şi
Tehnologie a Centrării", era o cale experimentală pentru a ajunge la vindecare, la
autocunoaştere şi la autocontrol. Accesul la autocunoaştere nu este posibil prin
mijlocirea simturilor şi a mintii, ci doar prin cunoaştere directa, prin stingerea
umbrelor proiectate pe ecranul mental, adica prin punere in repaus a corpului şi a
minţii, asistata conştient. Intr-un univers holografic, cum este cel în care trăim,
accesul la cunoaşterea directă sau nemijlocită inseamnă trecerea de la "a privi", la
"a vedea", incetarea orbirii , deschiderea ochilor şi accesul la omnicunoaştere şi la
omnipotenţă, adică la "Banca de Date a Universului".
Metoda de inducţie a stării de relaxare prin pilotare auditivă, pune în aplicare trei
tradiţii cenzurate de secole prin inlocuirea lor cu nişte mituri:
Mitul ca putem realiza cunoasterea de sine cu ajutorul mintii
1. moşirea lui Socrate (maïeutica) pentru a ne elibera din "realitatea secundă a
umbrelor" şi pentru a realiza "a doua naştere" nu este o cale de cunoastere
intelectuală ( mijlocită de minte);
Mitul ca Dumnezeu este situat in Cer
2. cuvântul lui Iisus, privind reintoarcerea la Impăraţia lui Dumnezeu dinlăuntrul
nostru, prin "stingere" insoţită de veghere (conştienţă; prezenţă) in cursul
"însămânţării Cuvântului", pentru a realiza "botezul în Lumina Sfântului Duh", nu
este o inchinare către un Dumnezeu situat in afara noastră in Cer .
Cei care vor ca Dumnezeu sa fie plasat undeva in cer ( pentru ca ei sa slujeasca
drept mijlocitori), iar nu in noi inşine, ascund ceea ce a afirmat Iisus: "Imparatia lui
Dumnezeu nu vine in asa fel ca sa izbească privirile. Nu se poate zice: Uite-o aici!
sau: "Uite-o acolo!" Caci iata că Imparatia lui Dumnezeu este inlauntrul vostru"
(Luca 17.20-21; Rom.144.17; Vers.23)]. / Jesus replied: "The kingdom of God does
not come with your careful observation, nor will people say, 'Here it is,' or 'There it
is,' because the kingdom of God is within you".(Luke 17:20-25)

Calea lui Iisus a fost confiscată şi transformata intr-o ideologie imperială de colonizare a
conştiitelor, in numele căreia s-au făcut o mulţime de crime in cursul războaielor laice şi religioase.

Mitul ca orice cale aratata de un inaintas este identica cu divinizarea sau zeificarea
sa
3. Exista o schema fixa a manipularii (vedeti: Zeitgeist) pe care Buddha o stia.
Buddha a cerut expres sa nu i se faca statui, reprezentari (chip cioplit), tocmai ca
oamenii sa nu ajunga sa se inchine lor, in loc sa urmeze calea aratata de el.
Căile antice de centrare (din Dacia, Tibet, India, China, Egipt), recurgeau la
pilotare prin audiţie, pentru vindecare, pentru comunicare cu Divinitatea şi pentru
eliberarea (in lb. skrt: moksha) fiintelor umane, care au căzut în prizonieratul
identificărilor eronate. A identifica aceste cai drept pagane, ca apartinand unor
inamici, se produce din cauza identificarii cu religia, care ne-a fost implantata, si
este o eroare, fiindca aceste traditii au apartinut stramosilor nostri, pe care inca ii
veneram in cartile de istorie, in monumente. Am fost siliti sa abandonam calea
strabuna (zamolxe), nume care provine din: "za" (legatura intr-un lant) + "moksha"
(eliberare), dupa ce am fost ocupati si colonizati. Desi in Orient exista cai de
eliberare similare (Tao, nu desemneaza un zeu ci : "Calea"), modelul implantat de
cei care ne-au ocupat, colonizat si conditionat, continua sa comande perceptia si
procesarea informatiilor, astfel ca se perpetueaza considerarea cailor de eliberare
(za + moksha), tao, yoga, zen, drept o divinitati.
IInnddiiccaaţţiii:: Folosirea metodei de relaxare pilotată prin audiţie, conform indicaţiilor din
acest manual are următoarele efecte:

- facilitează intrarea practicantului în starea necesară împăcării cu noi înşine şi cu
semenii, pentru a putea sesiza conexiunea cu tot ce există şi pentru a realiza
"deschiderea către Dumnezeu";
- uşurează detaşarea de "comorile efemere" din lumea din afară, pentru a putea
realiza interiorizarea, călătoria în care ne reîntoarcem la izvorul de viata al
universului omniprezent aflat si in noi înşine;
- ajută practicantul să intre în starea din adevărata "Rugăciune", care nu este o
cerere, ci o deschidere spre centrul omniprezent dinlauntrul nostru, prin predare sau
dăruire către Dumnezeu;
- permite trezirea sau descoperirea adevăratei noastre identităţi [pe care Socrate o
numea a "doua naştere" sau "eliberarea din peştera întunecoasă"],
- deblochează procesele naturale de resincronizare, care facilitează eliminarea
unor maladii considerate incurabile pentru metodele folosite de medicina
traditionala, care nu accesează decat planul efectelor si neglijeaza planul cauzal
(informational; karmic); ghidează procesele de revenire la «veghere» şi de
reîntoarcea la «Impărăţia lui Dumnezeu, dinlăuntrul nostru».
IIiissuuss:: "Impărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile, Nu se
poate zice: Uite-o aici! sau: "Uite-o acolo!" Căci iată că Impărăţia lui Dumnezeu este
înlăuntrul vostru" (Luca 17.20-21; Rom, 144.17; Vers.23).
LLaaoo TTzzuu:: "Fără să treci pragul uşii, poti cunoaşte întreg universul; Fără să priveşti
pe fereastră, poti vedea Calea Cerului; Cu cât te exteriorizezi, cu atât mai puţin
cunoşti"/(Tao Te Ching, cap. 47)
IIssaaaacc ddiinn S
Siirriiaa:: "Incearca sa intri in tezaurul tau si vei gasi tezaurul Cerului; Celui
ce se cunoaste pe sine toate lucrurile ii sunt date. Fiindca a te cunoaste pe tine
insuti reprezinta implinirea tuturor lucrurilor"/Isaac of Syria:: "Try to enter your
treasure house and you will see the treasure house of Heaven; To him who knows
himself knowledge of all things is given, For knowing oneself is the fulfillment of the
knowledge of all things"
E
Em
mppeeddooccllee:: "Dumnezeu este un cerc, al carui centru este peste tot si a carei
circumferinta nu se afla nicaieri"/ "Dieu est un cercle, dont le centre est partout et la
circonférence nulle-part, " /"The nature of God is a circle, the center of which is
everywhere, and the circumference nowhere" (Empedocle)
"Intr-un univers holografic (in care totul este prezent in fiecare parte a sa, ca un
organism in fiecare celula a sa, ca un copac in fiecare celula a sa, care joaca rol de
samanta) a-L cunoaste pe Dumnezeu inseamna a te cunoaste pe tine insuti"/"In a
holographic universe to know God is to know yourself ".
In stare de adanca tacere interioara (nemiscare) cand mintea este imobila,
nemiscata, pacificata si calma, iar tu esti doar o prezenta, un martor constient, vei
descoperi brusc ca: "Eu nu exist acolo, Exista doar o unica mare existenta. Asa,
ca nu va facet griji pt Dumnezeu. Mai intai cunoaste-te pe tine insuti si apoi vei afla,
aproape simultan, ce este Dumnezeu" /"In a holographic universe to know God and
to know yourself is one and the same thing" In deep inner silence(stillness) when
your mind is still, calm, and you are the presence/awareness, you suddenly feel “I
am not there, There is only one big existence, So, don’t worry about God, First
know yourself then you also know what is God, almost simultaneously"(Nota 2).
Nota 2: cititi cartea lui Michael Talbot: Universul holografic/The Holographic
Universe
Această metodă şi-a dovedit eficienţa până în prezent si poate fi utila si in viitor
pentru:
- supravietuire in cazul producerii unor cataclisme planetare, cand nu vor mai fi
disponibile medicamente tranchilizante, relaxante, anxiolitice, somnifere s. a.m.d.,
daca mintea a fost antrenata pentru a genera exact impulsurile necesare pentru a
obtine anestezia, regenerarea, somnul, linistirea.
- creşterea performanţelor fizice (sportive), psihice (memorie, creativitate,
învăţare rapidă) şi artistice;

- vindecarea cauzală a maladiilor (obezitate, diabet, infecţii, alergii, astm);
- pentru declanşarea proceselor de regenerare şi de întinerire;
- pentru recâştigarea frumuseţii şi a bucuriei de a trăi ("a doua nastere" te face sa
vezi cu ochi noi totul; va veti da seama că niciodată nu ati vazut cu adevărat
nimic; ca ati fost orbi la miracolele din jurul nostru),
- pentru vindecarea insomniei şi pentru amplificarea proceselor de refacere din
timpul somnului natural; pentru combaterea stressului şi a oboselii;
- pentru stimularea sistemului imunitar;
- pentru eliminarea diverselor traume fizice şi psihice;
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1. Introducere

1.1. Acum mă pun în locul cititorului grăbit şi mă întreb ce aş dori să aflu ?
Despre ce este vorba? Ce este cu starea de relaxare?
La ce foloseşte? Pe ce principii sau adevăruri se bazează metoda propusă de
inducţie a acestei stări? Care sunt originile metodei ?
La ce nevoi răspunde această metodă?
Există mitul că relaxarea, inseamnă distractie sau o scădere a tonusului muscular,
cand de fapt termenul "relaxare" are aceeasi origine ("a elibera"), ca si termenul de
"absolut". Termenul absolut (inseamna eliberat, dezlegat, necondiţionat, starea de
eliberare) si provine de la latinescul "absolvere", ce are semnificatia de eliberare,
separare de lumea fenomenală si de lumina creată, pentru a realiza accesul la
lumina necreată sau divină. Termenul relaxare vine de la cuvantul englezesc "to
relax", ce are semnificatia de "a se elibera " dintr-o stare de izolare si se realizează
prin stingere a tuturor tensiunilor, prin impacare cu sine si cu semenii, prin golire,
prin punere in repaus . In hinduism alinierea, conjunctia, integrarea sau reunirea (in

lb. skrt.: yoga) cu lumea divină este posibila doar prin separare (in skrt.: viyoga) de
lumea fenomenală, prin golirea sau prin stingerea fluctuatiilor sau a impulsurilor
mentale (in lb. skrt.: vrittis)
[ vedeti Yoga Sutra 1.2., pe : http://www.psi-sciences.com/YS/SAMADHIPADA.html ]
YS 1. 2. R: Yoga ( starea unificata) inseamna nirodha [ stingerea constienta a
procesului de identificare cu ] vrittis ( lit. :"vartejurile; vrie", impulsurile; fluctuatiile;
valurile; oscilatiile, gandurile; emotiile) din chitta ( minte) ; /E: Yoga is the cessation [
nirodha:stilling ( in the sense of continual and vigilant watchfulness) ] of the
indentification with the fluctuations ( vrittis: activities, modifications, impulses, the
thought forms, workings) of the mind ( chitta) /F: Le Yoga est la nirodha ( extinction,
restriction, suspension) [ de l'identification avec les ] vrittis ( modifications,
fluctuations, impulsions, mouvements) de ( ou dans) chitta ( mental; esprit, pensee;
conscience) /S: El estado unificado del "Yoga" surge cuando cesa ( nirodha) la vritti
( agitacion, pensamientos, emociones y sensaciones fluctuantes) de la chitta (
Mente)
Toate reclamele folosesc termenul relaxant pentru obiecte de imbracaminte, de
mobilier (fotolii, scaune, canapele, paturi, saltele), pt restaurante, cafenele,
ceainarii, pentru incaperi, pentru bauturi racoritoare, pentru medicamente, droguri
de tot felul, pentru masaj, pentru aparate si dispozitive de tot felul, asa ca aceasta
inflatie nu este intamplatoare. Daca am fi atenti am observa ca se intampla ceva.
Omul nu se preocupă de hrana, decat atunci cand ii este foame. Caută cu
disperare "apa", doar atunci cand ii este sete. Inseamnă că omului ii lipseste
relaxarea autentică, care izvoreste doar dinlăuntrul său.
Inseamna ca omului ii lipseste eliberarea dintr-o stare de prizonierat, iar această
eliberare nu o putem realiza cu mijloace externe (aparate; dispozitive).
Relaxarea autentica, care izvoreste dinlauntrul nostru, ca si fericirea
neconditionata (preafericirea; in lb. skrt.: ananda ), este o stare pe care nu ne-o
poate darui nimeni si nimic din afara: nici sunetele, nici culorile, nici
medicamentele, nici aparatele, nici drogurile (tutun, alcool), nici activitatea sexuala
(orgasmul).
Din titlu cititorul află că această carte, însoţită de o înregistrare pe suport audio
(CD), doar in cazul celor instruiti direct, se referă la o "Metodă de inducţie prin
pilotare auditivă (aceasta presupune utilizarea in prima faza a sugestiei verbale, ce
are drept vector cuvantul) pt. a induce o stare de punere in repaus a mintii si a
corpului (relaxare), utila in autocunoastere, trezire, vindecare, nastere fara dureri,
cresterea performantelor (fizice, psihice, artistice, invatare rapida a limbilor straine),
slabire (scadere in greutate) durabila, reprogramare (abandonare dependente) şi
intrare în Banca de Date a Universului".
Am testat invatarea rapida prin relaxare pilotata http://www.danmirahorian.ro/relaxare.html
la Spitalul militar si la aceasta testare a participat si prietenul meu
dr Constantin Dumitru Dulcan, autorul cartii "Inteligenta materiei "
https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.718233911523605.1073742016.34928316175201
7/1119231431423849/?type=3&theater

Ce este starea de relaxare?
Starea de relaxare este contrariul stării de încordare. Relaxarea este o stare de
liniştire, de calm, de pace sau de împăcare, care se manifestă natural după orice
efort sub forma repausului fizic şi psihic. Trăim într-o realitate în care contrariile
(repausul şi activitatea) sunt două feţe inseparabile ale aceleiaşi monede: nu putem
arunca repausul, fără ca simultan să nu aruncăm şi activitatea.
Activitatea neîntreruptă a muşchiului cardiac
este de fapt un ciclu format dintr-o contracţie
sau o încordare (sistola), urmată de relaxare (diastola),

In natură orice flux este urmat de un reflux. Activitatea (sub forma încordării sau a
efortului muscular) şi repausul (starea de relaxare; imobilizarea; aşezarea;
dezactivarea, liniştirea), se urmează una pe cealaltă. Dacă prelungim excesiv
activitatea sau efortul, fără să ne întoarcem la starea de relaxare, apare epuizarea,
boala şi moartea.
La organismele pluricelulare relaxarea se realizează prin procese involuntare
(programate; automate) de punere în repaus, de dezactivare, de deconectare
parţială sau totală de lumea din afară, apelându-se la programe elaborate pe
parcursul unei evoluţii filogenetice de miliarde de ani.
La om procesele involuntare programate de relaxare sunt adesea perturbate de
programarea (sau de condiţionarea) socială.
Atitudinea eronată faţă de procesele involuntare de punere în repaus este un
implant sau o virusare indusa deliberat pentru a transforma fiintele umane in sclavi
supusi , care lucreaza pana cad jos de epuizare si in consumatori obedienti . Aceste
atitudini eronate se pot sesiza dacă observăm trei aspecte:
1. Consumul mondial de stimulente (cafea, ceai, bauturi energizante, x-cola)
folosite pentru a lupta cu oboseala sau cu somnul a ajuns la un nivel fără precedent;
2. Consumul mondial de medicamente psihotrope (sedative, tranchilizante,
anxiolitice, miorelaxante, somnifere) folosite pentru a lupta cu insomnia,
incordarea, agitatia psihomotorie si cu anxietatea (declansate de utilizarea abuziva
a substantelor stimulente indicate la punctul anterior) se afla la originea intrarii
intr-un cerc vicios (dependenta fata de substantele care induc trezirea si adormirea),
ce declanseaza prabusirea sistemului imunitar si induc degenerescenta accelerata
a celulelor nervoase [ care are drept efect extinderea maladiei Parkinson si a
depresiei, in forme atat de grave, ca nu mai raspund la nici o medicatie, indiferent
de doza administrata, si impun implantarea de generatoare de impulsuri in creier);
vedeti articolul din nota finala: Inlocuirea medicatiei psihotrope in insomnie
3. Analiza etichetelor verbale indica o falsa ierarhie valorica, care a condus la
actualul dezechilibru in plan individual si social: sunt pretuite exteriorizarea si
activitatea si sunt dispretuite (culpabilizate) starile de interiorizare (de absorbtie
meditativa sau concentrativa) si repausul ( somnul, repausul , starea necesara
refacerii este considerata o inactivitate). [vedeti NOTA 1]
La adresa persoanelor meditative, interiorizate, in repaus, se folosesc termeni
depreciativi sau culpabilizatori de genul: obosit, adormit, somnolent, leneş, trândav,
apatic, indolent, dezinteresat, inert, lent, inactiv;
NOTA 1 : Aceaste atitudini eronate de respingere si de luptă cu procesele de
interiorizare si de punere in repaus, care faciliteaza autocunoasterea si refacerea,
au drept consecinta faptul ca pe Terra cele mai răspândite dezordini sunt: ignoranta
de sine, stressul, maladiile circulatorii (cardiace , cerebrale) , prabusirea sistemului
imunitar, oboseala cronica şi insomnia.
Somnul este prea adesea considerat de catre ignoranti ca un gol sau ca un timp
pierdut. Este o prostie si o aroganta să credem asa ceva; daca natura a înzestrat
toate animalele cu această calitate, nu este ceva fara rost. Reţineţi în plus, că cele
mai multe mamifere (şi nu ne referim la speciile putin active) dorm mai mult timp
decât doarme omul modern ( de exemplu felinele pot dormi cu usurinta 15 ore pe zi).
Conceptul de concentrare este de asemenea valabil aici: este evident ca cineva
care doarme bine va fi mai mai treaz si mai capabil în faza de veghe. Remarcaţi în
final că, fiinţa umana, mai mult decât orice alt animal, are capacitatea de a
contracara aceste instincte naturale si de a invata obiceiuri noi (apare libertatea de a
inocula noi dependenţe si programe eronate). In concluzie, nu va bazati în întregime
pe dorintele si pe senzatiile dvs.in ceea ce priveste somnul (fiindca programele
naturale ale omului au fost virusate in cursul dresarii, conditionarii ori educatiei).
De multe ori în istoria omenirii s-a dovedit că cei care şi-au subapreciat adversarii au
fost înfrânţi (ca englezii de zuluşi sau de japonezi). Daca am putea sa întelegem ca

adversarul fiecarei fiinte umane este propria sa programare eronata, iar nu somnul,
oboseala, stressul, insomnia, atunci am intelege ca suntem obligaţi să renunţăm din
start la atitudinea eronată de luptă. Cel ce luptă să se relaxeze se încordează,
adică obţine efectul contrar. Cel ce luptă cu insomnia nu adoarme, ci rămâne treaz
până dimineaţa
[vedeti articolul : Care sunt cele patru atitudini corecte indicate de Patanjali si de Buddha ( care azi
se afla la originea legii atractiei, gandirii pozitive si EFT- tehnicilor de eliberare emotionala), pt. a
realiza Impacarea, Trezirea, Eliberarea si Iluminarea ?
http://www.danmirahorian.ro/Atitudini-Trezire.pdf

Pentru a învăţa să reproducem voluntar procesele de relaxare trebuie să ne
schimbăm atitudinea faţă de oboseală şi faţă de procesul de punere in repaus
(relaxare). Abandonaţi lupta cu oboseala şi încercaţi s-o înţelegeţi, s-o
conştientizaţi. Oboseala şi somnolenţa nu sunt duşmanii noştri, ci aliaţii care fac
posibilă relaxarea şi viaţa. Oboseala şi somnolenţa sunt senzaţii subiective, afişări
somatice, afective si psihice, pe ecranul conştientului, al programelor care
gestionează starea sistemului biologic.
Procesul de învăţare al deprinderii de a ne relaxa corpul şi mintea este unul de
descoperire, de conştientizare a modalităţii de a ne opri propriul vehicul (prima fază
a autocunoaşterii şi a autocontrolului) şi se aseamănă cu cel de învăţare a
conducerii unui automobil.
Arhimede spunea: "daţi-mi un punct fix şi voi putea mişca Pământul !". Asta e dificil
de descoperit în afară, dar punctul fix sau axul universului există deja în fiecare din
noi, chiar in noi înşine.
Doar dacă descoperim experimental nemişcarea, neclintirea, existentă în centrul
vârtejului din noi înşine, ne putem afla în sistemul de referinţă, care face posibilă
observarea tuturor mişcărilor sau proceselor din univers ( realizarea
omnicunoaşterii).
Lao Tzu, Socrate, Iisus şi Patanjali afirmau că punctul fix este omniprezent, fiindcă
axul sau "temelia" imuabilă a universului se află acum şi aici, în centrul fiecăruia
dintre noi, în noi înşine.
Dacă un receptor de radio sau de televiziune este acordat pe muzica din lumea
efemeră emisă de un anumit post, atunci nu avem cum să-l auzim recepţionând
muzica sferelor, care inunda permanent, ca o cascada intreg universul. Tot asa si un
om care isi tine mintea ocupata doar cu invatarea notelor si a muzicii oamenilor, nu
va auzi niciodata muzica divina a sferelor.
Dar "stânca" imuabilă a universului, în care ar trebui să fixăm temelia casei noastre
rămâne invizibilă pentru cei identificaţi cu mintea, cu lumea din afară, pentru cei
orbiţi de ataşări. Atât timp cât suntem antrenaţi de curgerea din lumea din afară nu
vom vedea "Ceea ce este" dintotdeauna prezent acum şi aici, la baza oricărei
manifestări din universul fenomenal. Fără relaxare ( suspendarea activitatilor
cuplului minte-corp ) nu este posibilă menţinerea îndelungată a imobilităţii corpului,
într-o poziţie "cheie", pe durata necesară meditaţiei ( lucru sesizat in taoism,
buddhism si yoga).

In taoism relaxarea ( faza pasivă: yin) era precedată şi urmată de exerciţiu fizic (fază
activă: yang). Observaţi aceasta succesiune dintre faza activă (de incordare: yang)
şi faza pasivă ( de relaxare sau de inmuiere: yin) la copiii mici şi la animalele, care
înainte de a se culca (de a intra în fază pasivă: yin) se încordează complet, se
întind şi cască (fază activă: yang). Metodele de odihnă activă, elaborate încă din
antichitate, au fost reluate în prezent şi în Occident pentru a combate stressul
mental si sedentarismul. Aceste metode apelează la efort alternativ [ excitaţia (yang)
a sistemelor nefolosite în perioada de activitate intelectuala de sedentarism
somatic, înseamnă activităţi care presupun efort fizic] pentru a amplifica procesele
de refacere a performanţelor psihice [ se amplifica nivelul inhibiţiei (yin) sistemelor
folosite excesiv]
La ce foloseşte relaxarea?
Din "Cuvântul înainte" se poate afla la ce foloseşte intrarea în starea de relaxare.
Programul de relaxare prin pilotare auditivă, înregistrat pe suport audio(CD), vă
poate fi de un real folos pentru:
- intrarea în starea de de împăcare cu lumea şi noi înşine; intrarea în starea de
detaşare şi de predare din rugăciunea autentică;
-întoarcerea fluxului atenţiei, care facilitează : interiorizarea, reîntoarcerea acasă, la
noi înşine, la izvorul de viaţă omniprezent, reîntoarcerea în «Impărăţia lui
Dumnezeu dinlăuntrul nostru»;
- autocunoaştere şi autocontrol; descoperirea adevăratei noastre identităţi; «trezire»,
deşteptare, eliberare sau «naştere din nou» ("a doua naştere"); intr-un univers

holografic, cum este şi cel în care trăim (vedeti: 3.5), autocunoaşterea înseamnă
omnicunoaştere, iar autocontrolul înseamnă omnipotenţă;
- declanşarea proceselor de regenerare, de reînoire şi de întinerire, prin inversarea
proceselor de degradare şi de îmbătrânire;
- amplificarea proceselor naturale de refacere a forţelor, ceea cei vă ajută să scăpaţi
de insomnie şi de oboseală, fără să apelaţi la intoxicarea cu medicamente;
- reprogramarea proceselor metabolice, ceea ce vă ajută să scăpaţi de greutatea în
plus, fără să recurgeţi la regimuri alimentare;
- declanşarea vindecării diferitelor tulburări psihosomatice, fără să apelaţi la
medicamente;
- modificarea imaginii despre sine în sensul recâştigării încrederii în propriile
dumneavoastră capacităţi;
Există şi alte aplicaţii ale metodei de inducţie prin pilotare auditivă a stării de
relaxare ?
-veţi afla cum să vă conduceţi propriul vehicul;
-veţi afla cum să intraţi într-o stare de calm şi de liniştire ori de câte ori vreţi să vă
păstraţi luciditatea sau obiectivitate spiritului de observaţie;
-veţi afla cum să intraţi în starea de martor imparţial, în care începeţi să asistaţi
conştient (fără să interveniţi) la procesele de dezactivare, de punere în repaus, care
au loc cu ocazia adormirii, ceea ce vă uşurează observarea senzaţiilor care
însoţesc oboseala sau epuizarea.
Concomitent cu dezactivarea agitaţiei corpului prin relaxare, veţi constata că are loc
o creştere a conştienţei. Veţi sesiza o desprindere de exterior a fluxului atenţiei,
care se întoarce spre interior si veţi constata că se instalează dezinteresul pentru tot
ce este străin de ceea ce faceţi acum. Deja vă interesează doar ceea ce citiţi acum,
si simţiţi corpul aşezându-se intr-o pozitie mai confortabilă, îngreunându-se,
picioarele devin mai grele, moi, relaxate, ca atunci când sunt obosite, după ce aţi
mers foarte mult pe jos, corpul, se încălzeşte, se manifestă interesul doar pentru
ceea ce citiţi.
Au cuvintele vorbite şi scrise puterea de a influenţa vindecarea ?
Observaţi că şi cuvintele scrise au puterea de a vă ajuta să vă liniştiţi, să vă relaxaţi
să vă reîntoarceţi la vârsta copilăriei, la vârsta când ne ascultam pentru prima oară
corpul, respiraţia. Cuvântul scris şi cel vorbit influenţează modul în care se
cristalizează apa, influenţează plantele şi culturile de bacterii [ vedeti imaginile din
"Prospectul privind efectele terapeutice ale metodei de inductie a stării de relaxare
prin pilotare auditivă]
Inţelegerea şi aplicarea eficientă a metodei de inducţie a stării de relaxare prin
pilotare auditivă, presupune clarificarea unora dintre confuziile care s-au perpetuat,
Începem prin a răspunde, în cele ce urmează, la câteva întrebări:
Ce se ascunde în spatele scuzei "nu am timp pentru asta" ?
Dacă nu avem timp pentru menirea pt care am venit pe pămant (să ne trezim)
inseamnă că nu am scăpat de dezinformare si din sclavie.
Afirmatia "nu am timp pentru asta" , pare o scuză întemeiată, pentru oamenii al
căror timp de viaţă este tot mai mult gestionat provizoriu de alţii sau pentru oamenii
ocupaţi de griji şi de preocupări care-i stăpânesc.
"Spune-mi ce te ocupă (stăpâneşte) ca să-ţi spun cine eşti"
Iisus spunea că mai curând intră o camilă pe urechea acului, decât un om bogat
(ocupat de ceea ce il posedă) în Impăraţia lui Dumnezeu.

"Din nou va spun , ca mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să
intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu" (Matei 19: 24). /"Again I tell you, it is
easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to
enter the kingdom of God." (Matthew 19:24)
Lao Tzu se referea la mintea ocupată în cap. 11 din Tao Te Ching:
"degeaba ai o cană, o casă sau o minte, dacă ele sunt pline (ocupate) pana in
buză".
Lao Tzu- Calea golirii /The Way of Emptiness /La Voie du vide / La Via del Vuoto
Traducerea capitolului 11 din Tao Te Ching ( Dao De Jing ) al lui Lao Tzu ( Lao Zi )
http://www.danmirahorian.ro/11LaoTzu.pdf

Maeştri zen reiau sub formă de "koan"( intrebari si afirmatii paradoxale) pilda ceşti
pline cu ceai, care ca şi mintea plină de cunoştiinţe a unui erudid, nu mai are loc
pentru nimic altceva. O mână plină este închisă şi rămâne ocupată cu ceea ce are;
doar o mână deschisă poate primi ajutorul, unei alte mâini, care-i vine în sprijin.
Intre stăpân ("cel ce posedă") şi "ceea ce posedă" (sclavi, subordonaţi, avere, bani,
faimă, poziţie în ierarhia militară, politică ori profesională, informaţii, cunoştinţe) nu
există o relaţie îngheţată, care îşi conservă mereu un singur sens, ci o relaţie
dinamică.
Tot ceea ce posedăm, ne şi posedă în măsura în care ne ataşăm, ne identificăm
sau devenim dependenţi, de ceea ce posedăm.
Un om cu o mare avere (faimă, poziţie) este prea ocupat de grija să nu şi-o piardă.
Istoria omenirii consemnează faptul că de multe ori stăpânul a devinit sclavul a ceea
ce poseda. Spune-mi unde îţi este averea ca să-ţi spun unde îţi sunt absorbite
energia, timpul şi atenţia.
Iisus spunea: "Acolo unde-ţi este comoara îţi este şi inima". "Pentru că unde este
comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. "(Matei 6.21).
Acolo unde ne este "comoara" [ ierarhia valorică; ataşarea; identificarea] se află
grija, atenţia, teama şi punctul nostru vulnerabil. Invulnerabilitatea se realizează
"adunând averi în Cer", unde nu le mănâncă moliile, rugina şi nu le fură hoţii.
Cel ce are pe Dumnezeu, drept unica ataşare, identificare şi comoară "adună averi
în Cer" şi este nepieritor, invulnerabil.
Intr-o poveste dintr-o carte pentru instruirea prinţilor din Persia era vorba despre un
rege care avea un servitor devotat. Servitorul făcea în aşa fel încât regele să fie
foarte mulţumit de serviciile sale. Scutit astfel de multe dintre activităţile sale, după
un timp regele s-a lenevit. Servitorul indispensabil a devenit mâna dreaptă a
regelui. Povestea sfârşea previzibil , fiindcă servitorul, care deja indeplinea toate
sarcinile regelui, se proclama el însuşi rege .
Aşa se instalează sedentarismul, izolarea (lipsa contactului real cu ceilalţi oameni)
atrofierea unor deprinderi (lectura cărţilor), dar şi dependenţa de aceşti slujitori
moderni (mijloacele tehnologice), care au inlocuit mersul pe jos, comunicarea
directa cu semenii nostri.
In povestea de mai sus servitorul a devenit stăpânul celui pe care îl servea din
clipa în care acesta a renunţat să-şi mai îndeplinească atribuţiile.
Acum, locul servitorilor de odinioară este luat de mijloacele tehnologice de transport
(automobile, trenuri, avioane), de mijloacele de comunicare (telefoane,
televizoare, internet) sau de uneltele de prelucrare a materiei, energiei şi a
informaţiilor (calculatoare). Dacă servitorii moderni fac totul în locul nostru şi
mediază contactul interuman, se instalează izolarea de semeni, sedentarismul,
atrofierea capacităţilor ("Mintea ca şi sabia nefolosită rugineşte", dupa cum spunea
Leonardo da Vinci) şi se instaleaza dependenţa totală de aceşti sclavi moderni.

Suntem într-o măsură mai mare decât credem dependenţi, posedaţi sau ocupaţi de
ceea ce posedăm sau utilizăm.
Să luăm drept exemplu "banul", un mijloc care a fost inventat pentru a uşura
schimburile interumane, care a devenit stăpânul unei lumi în care toţi caută
"capitalul". Pentru acest stăpân zeificat, oamenii renunţă la tot ce are cu adevărat
valoare şi transformă totul în marfă. Zicala "totul are un preţ" afirmă implicit o
minciună: "totul este marfă", care poate fi procurată în schimbul banilor.
Dacă "totul are un preţ", atunci care este preţul iubirii adevărate sau preţul ploii,
sau preţul cerului senin sau al căldurii Soarelui ?
Lao Tzu spunea că daca oamenii ar putea "avea" sau poseda si ceea ce este
nemuritor (Tao), "de mult l-ar fi dăruit împăraţilor, stapanilor, părinţilor sau celor
dragi". Dar înrădăcinarea în ceea ce este viaţă (Tao) se conjugă cu verbul "a fi",
iar nu cu "a avea".
In acelasi fel stau lucrurile cu intrarea in starea de relaxare. Nu este suficient să ai
bani, să cumperi cartea ori înregistrarea pe CD şi să le ţi într-un sertar. Este
necesar să citeşti şi să inţelegi manualul, şi să-l pui în practică. Intrarea in starea
de relaxare este o călătorie interioara si nimeni nu o poate face in locul nostru,
oricaţi bani ar avea de oferit. Nimeni nu ne poate dărui starea de relaxare, care
vindecă toate bolile incurabile, starea in care se revelează adevărata noastră
identitate, pe care nimeni nu poate sa si-o reaminteasca in locul nostru
Adevărata noastră identitate este propria noastră descoperire
Oricâţi bani ar avea un om, el nu poate cumpăra un leac la amnezia de care suferă
din cauza ca nu s-a trezit. Oricâţi bani ar avea omul, el nu poate cumpăra un
remediu sau un leac la suferinta pe care si-o intretine.
In fuga permanenta, după după obţinerea unui profit maxim, marile companii
transnaţionale fac presiuni asupra forurilor din UE pentru a accepta alimentele
realizate din Organisme Modificate Genetic (OMG), care reprezintă o ameninţare la
păstrarea zestrei ereditare actuale a tuturor speciilor de plante şi de animale de pe
Terra. Nu s-a inventat un sertar care sa izoleze această "Cutie a Pandorei".
Genele plantelor modificate genetic alterează atât zestrea genetică a insectelor,
care le polenizează (înţepătura albinelor devine mortală), cât şi pe aceea a
microrganismele din sol şi din flora intestinală a ierbivorelor.
Oare ceea ce s-a câştigat de câteva companii transnaţionale nu este infinit mai puţin
fata de ceea ce se pierde ? Justifică câştigul financiar al catorva firme transnationale
prăbuşirea imunităţii la boli, atât din cauza dispariţiei granitelor dintre specii, cât şi
din cauza modificării genetice a organismelor din flora intestinală, care înainte nici
nu acţionau ca factori patogeni (laptele de la vacile furajate cu OMG , contaminat cu
"escheria coli" modificată genetic a ucis sute de copii în Japonia; hamburgeri din
carnea aceloraşi vaci au determinat sute de decese în SUA, din cauza unor infecţii
generalizate pentru care nu există antitot).
Un bancher este prea ocupat cu gestionarea a ceea ce posedă, cu acumularea de
alţi bani, ca să devina o persoana responsabilă sau ca să-şi mai facă probleme cu
distrugerea calitaţii aerului, apei şi a hranei de pe Terra.
Un bancher care-şi trage un glonţ în cap atunci când dă faliment ne arată şi altceva:
un om care se identifică prea mult cu ceea ce poseda (bani, avere, cunoastere,
ranguri), devine prea dependent (vulnerabil), ca să-şi mai poată continua viaţa (
fără ei ). Un om care se identifică cu ceea ce posedă (bani, vapoare, ranguri, titluri,
pozitii, faimă) devine slavul acelei posesiuni şi e prea ocupat de griji, ca să se mai
ocupe sa înveţe ceva în propriul său folos. Un armator nu doarme liniştit noaptea,
de grija vapoarelor, care se pot scufunda pe durata călătoriilor pe mări şi oceane.

Un general care a fost degradat a făcut infarct şi a murit.
Averea savanţilor, academicienilor şi a reprezentanţilor Bisericii pare să fie posesia
adevărului. Atunci când acest "monopol asupra adevărului" este ameninţat de o
descoperire teoretică sau experimentală se caută mijloace de apărare: arderea pe
rug a lui Giordano Bruno, crucificarea lui Iisus, ascunderea sau distrugerea
dovezilor lăsate de civilizaţiile care ne-au precedat (arderea bibliotecilor antice),
ţinerea secretă a capacităţilor tehnologice uluitoare ale navelor extraterestre (OZN),
care desfinţează toate iluziile asupra dezvoltarii ştiinţei şi tehnologiei actualei
civilizatii terestre. Programul de cercetare a propulsiei navelor extraterestre
capturate se află cu 12 niveluri peste "Top Secret", cu 9 mai mult decât "Proiectul
Manhatan", care a condus la producerea primei bombe atomice.
Adevărul este simplu: tehnologia terestră nu a depăşit stadiul "arculului cu săgeţi";
arcul mecanic a fost inlocuit cu cel chimic (la armele de foc-praful de pusca;
explozia combustibilului fosil in motoarele cu ardere interna impinge un piston, exact
cum un arc mecanic impinge o sageata) si apoi cu cel nuclear sau atomic.
In ceea ce priveste propulsia suntem tot in faza " de târâre a râmei", fie ca
impingem mediul solid cu senile, cu roti, un mediu lichid cu elice ori un mediu gazos
cu ajutorul jeturilor reactive.
Adevărul este greu de acceptat public de nişte autorităţi ştiinţifice, care doresc sa
fie considerate detinatoare ale adevarului si a căror competenţă şi cunoaştere ar fi
pusă sub semnul întrebării, dacă nu s-ar menţine ignoranţa publică prin instituirea
secretului (compartimentarii).
Academicienii francezi ale căror teorii (dogme) au fost infirmate sau contrazise de
descoperirea şi de realizarea experimentală a înregistrării sunetului pe suport
material au refuzat furioşi să-şi recunoască ignoranţa. Patefonul realizat de T. A.
Edison a fost catalogat de academicienii francezi drept "o înşelătorie, o cutie în care
era ascuns un ventriloc", deşi l-au analizat singuri, timp de nouă luni. Este mai
simplu să negam realitatea, decât să ne recunoaştem incompetenţa şi ignoranţa.
Dacă ar fi renunţat la dogma că "miracolul vocii omeneşti nu va putea fi niciodată
reprodus printr-un mijloc tehnologic" si-ar fi recunoscut incompetenţa.
Această descoperire experimentală, împreună cu alte câteva mii (precum becul
electric, tramvaiul, dinamul) aparţin unui om fără titluri academice, unui fost copil
fugit de la şcoală încă din clasa întâi, fiindcă nu a suportat regimul de îndoctrinare
în ascultare şi conformism; academicienii au pierdut în faţa celui care a fugit de la
şcoală din clasa întâi, în faţa unui autodidact, care învăţa prin descoperire, prin
experimentare.
Fără existenta unui astfel de om ca T. A. Edison acest secol nu ar arăta aşa cum
este. Edison a spart tiparul conceptual, care a permis descoperirea tuturor
celorlalte mijloace de înregistrare a sunetului şi a imaginilor (informatiilor) pe care le
cunoaştem azi.
Mulţi oamenii nu mai sunt proprii lor stăpâni si nu mai acţionează în propriul lor
interes. Deşi în unele cazuri motivaţia interesului colectiv justifică neglijarea
interesului individual (T. A, Edison, unii lideri ori soldaţii), se constată că astfel de
oameni inregimentati au tot mai puţin timp pentru semenii lor şi pentru ei înşişi.
Dacă oamenii au tot mai puţin timp pentru ei înşişi şi pentru rugăciunea autentica, ei
pierd ocazia de a se deştepta, pentru a-şi împlini propria lor menire, pentru a-şi
servi semenii la întreaga lor măreţie sau slavă.
Dacă provizoratul durează ("c'est le provisoire qui dure") uneori astfel de oameni par
a fi sacrificii ale epocii moderne pe altarul supravieţuirii organismului colectiv.
Dar starea excepţională, decretată în forurile individuale sau în cele ale
organismelor colective, nu trebuie lăsată să se transforme în regulă, să se extindă
în timp şi în masă, la nivel planetar.
Majoritatea oamenilor, care nu mai sunt proprii lor stăpâni sunt controlaţi de
condiţionarea sau de programarea eronată, care le-a fost inoculată prin dorinţe,
ambiţii, identificări.

Unii sunt ocupaţi cu grija de a nu-şi pierde averea, alţii de obsesia îmbogăţirii; unii
sunt ocupaţi de grija de nu-şi pierde faima, renumele, titlurile, poziţiile, alţii de
ambiţia măririi, faimei; unii se identifică într-atât cu rolul pe care-l joacă, încât uită
cine sunt; unii sunt căsătoriţi cu profesiunea sau cu pasiunea lor; unii sunt ocupaţi
de frica de a fi singuri, de ataşări, dependenţe. Oamenii care nu mai sunt proprii lor
stăpâni sunt guvernaţi de şefi, de părinţi, de parteneri de viaţă, de copii;
Este recunoscut faptul ca organismele sociale exercită o presiune constantă asupra
individului pentru ca acesta să fie rupt de conştiinţa universală şi să fie integrat
programului conştiinţei colective (familiale, tribale, naţionale, planetare).
Aceeaşi "integrare" sau specializare ("castrare") pe o scară mult mai largă se
petrece în secte, în ţările în care au ajuns la putere regimuri totalitare, dar şi cu
entităţile dintr-un organism colectiv, dintr-un furnicar sau dintr-un roi de albine.
Dacă nu sunt abandonate la timp, reuşitele şi succesele din trecut devin obstacole în
calea succeselor viitoare. Constientizati faptul ca orice esec poate fi o victorie atunci
cand a fost inteleasa cauza acestuia si ca orice reusita poate sa fie un esec, atunci
cand aceasta se transforma intr-o temelie inghetata, care blocheaza pasii urmatori
Strategia sociala este mereu constanta : îngheţarea sau conservarea unui anumit
tipar sau program informaţional valoros, care a permis supravieţuirea organismului
colectiv. Dar si "Drumul spre iad este pavat cu intenţii bune".
Atunci când un organism colectiv uman cere membrilor săi să renunţe la propriul
teritoriu (proprietate), la conştienţă individuală (culpabilizată drept individualism,
egoism, îngâmfare sau orgoliu), la resposabilitate pentru gestiunea propriei vieţi,
pentru ca în final, individul să fie transformat într-un simplu executant, fără gândire
sau iniţiativă proprie, acel organism colectiv se condamnă la îngheţare în proiect, la
repetarea erorilor din program, adică la moarte.
Subordonarea rigidă, ascultarea de ierarhii, conformismul şi integrarea mai mare
din statele totalitare s-a dovedit un avantaj lipsit de viitor, un obstacol în calea
iniţiativelor individuale, un handicap în calea marilor descoperiri. Perfecţiunea
maşinii de război a Japoniei, întemeiată pe ascultare, pe executare cu orice preţ a
ordinelor, a fost înfrântă de anarhia acelor cercetatori din Occident care au spart
tiparele de gândire anterioare, descoperind şi realizând accesul la energia nucleară.
Atunci când ruptura dintre programul social şi cel individual se adânceşte apar
convulsii sociale, revoluţii, reaşezări şi redistribuţii ale puterii, fără să se modifice în
esenţă cauza, iar programul eronat va genera in continuare aceleasi convulsii .
Dacă nu se produce o revoluţie interioară în fiecare om pentru a se declanşa
trezirea la realitate şi dacă se va menţine "sine die" îngheţarea în tiparul
iresponsabilităţii şi al înstrăinării oamenilor de adevărata lor identitate şi menire,
atunci vom culege ceea ce am semănat:" ştergerea de pe faţa Pământului a viţei
care nu rodeşte ".
Oamenii sunt transformaţi pe "bandă rulantă" în "generaţii de sacrificiu" prin
instaurarea unor regimuri totalitare sub diferite pretexte (războaie, cataclisme, stări
de necesitate). Aflaţi în această situaţie oamenii nu descoperă decât la sfârşitul vieţii
că ceea ce au câştigat este infinit mai puţin, decât ceea ce au pierdut ( sansa de a
se trezi si de a se elibera).
Mondializarea extravertirii, a alienării omului de adevăratul său izvor, proprie
modelului cultural Occidental, este rezultatul colonizării treptate a conştiinţelor
tuturor popoarelor de pe Terra; astfel s-a extins îngrijorător procentul oamenilor rupţi
de conştiinţa universală, aserviţi unei conştiinţe colective virusate.

La părăsirea corpului, nimeni nu ia cu el, lucrurile efemere şi iluzorii pe care le-a
acumulat (averi, funcţii, titluri, medalii).
Oamenii care şi-au risipit, cu sau fără voia lor, şansa pe care o oferă viaţa de a-şi
reaminti cine sunt descoperă în final dezamăgirea, înstrăinarea de adevărata lor
menire şi îşi văd toată viaţa ca pe un eşec.
Oamenilor nu li se spune adevărul că orice moarte a unei fiinţe conştiente este de
fapt o sinucidere, o crimă datorată unei "bombe cu ceas "(implantată în cursul
condiţionării sociale), care declanşează înstrăinarea sau ruperea de conştiinţa
universală, de "izvorul de viaţă al universului". Omul trezit este instrumentul prin
care universul devine conştient de sine însuşi.
Moartea vehicului unei astfel de fiinţe este manifestarea ruperii de "izvorul de viaţă
al universului". Anticii chinezi ştiau că trupul poate fi transmutat sau metamorfozat
într-unul nemuritor. Faraonii din Egiptul antic pierduseră deja calea suspendării
proceselor vii pe timp nelimitat şi reproduceau prin îmbălsămare starea de
incoruptibilitate a corpului, ieşirea din timp a maeştrilor spirituali din vechime.
"Nemuritorii" consideră că doar în cazul în care "reîntoarcerea la izvorul de viaţă al
universului" eşuează, începe degradarea progresivă a corpului omului (care duce la
imbatranire si moarte). Corpul rămas fără finanţare energetică şi informaţională
devine trecător.
Viteza de degradare se amplifică brusc atunci când la ruperea de sursa de finanţare
se asociază programe informaţionale, ce joacă rolul de catalizatotori , de cromozomi
sau de hormoni ai morţii : frica de moarte (ataşarea de corpul material este o
expectaţie sau o aşteptare care grăbeşte sfârşitul), senzaţia de eşec şi de vină de a
nu ne fi îndeplinit misiunea pentru care am venit aici pe Pământ.
Este întemeiată scuza "nu am timp pentru asta"?
Nu, nu este întemeiată această scuză,
Relaxarea este necesară vieţii la fel ca şi aerul, apa şi hrana.
Ea se realizează automat , atunci cand după activitate sau efort urmează
dezactivarea sau relaxarea, pe care oamenii o etichetează drept somn, apatie sau
oboseală.
Am arătat mai înainte că activitatea neîncetată a inimii, pe toată durata vieţii este o
iluzie, fiindcă după fiecare încordare (sistolă) urmează o relaxare (diastola).
Există oameni care înlocuiesc somnul zilnic de opt ore, cu 30 minute de relaxarea
profundă. Sunt tot mai numeroşi oamenii care ar avea nevoie de învăţarea
deprinderii de a se relaxa conştient, ca să scape de insomnie, de coşmaruri sau de
oboseală. Tot mai mulţi oameni se trezesc mai obosiţi, decât atunci când s-au dus
să se culce, din cauza faptului că pe parcursul somnului, activitatea diurnă continuă
sub alte forme (griji, preocupări, obsesii, rezolvarea de probleme).
Mulţi oameni dezinformaţi identifică relaxarea cu un concediu de lungă durată sau
cu o activitate, care nu are nimic comun cu ceea ce fac in mod obisnuit. Dacă aceşti
oameni ar şti că pierd o treime din timpul vieţii dormind, atunci ar apela la relaxare
pentru a amplifica procesele naturale de refacere şi de regenerare din timpul
somnului.
Dar lucrurile nu se opresc aici.
Dacă oamenii ar şti că o treime din timpul vieţii lor se pierde învăţând lucruri utile
altora (instruirea şcolară ori profesională), pentru a fi integraţi social (cultural,
estetic) atunci şi-ar investi timpul vieţii lor pentru "a fi " de un real folos organismului
social, iar nu pentru "a avea" beneficii iluzorii. Insă gestionarea timpului vieţii nu

aparţine fiecărui om decât după trezire. Toţi oamenii sunt instruiţi să conducă
maşini, să proiecteze, să construiască şi să depaneze maşini.
Chiar şi atunci când învaţă să conducă un automobil, oamenii au iluzia că o fac
pentru ei. De fapt conducerea unui automobil reprezintă o creştere a valorii de
întrebuinţare a celui care-şi vinde forţa de muncă. Statutul social suplimentar,
câştigat de posesorii carnetului de conducere auto, îi motivează pe mulţi dintre
oamenii "care nu au timp" să înveţe să conducă un automobil. Transformarea
oamenilor în consumatori ai produselor marilor companii transnaţionale de
automobile şi de produse petroliere nu s-ar putea realiza fără o falsă ierarhizare
valorică.
Ce este mai de preţ:conducerea unui auvehicul sau autocunoaşterea şi
autocontrolul ( conducerea propriului vehicul) ?
Nimeni nu are interesul să-i înveţe pe oameni conducerea propriului lor vehicul.
Este doar în interesul nostru să investim în noi înşine.
Nimeni nu va investi afectiv în cineva, dacă nici acea persoană nu investeste în ea
însăşi. Dacă vreţi iubirea, stima, admiraţia sau încrederea semenilor trebuie să
faceţi ceva şi pentru dumneavoastră. Puteţi face ceva pentru dumneavoastră dacă
veţi începe programul de învăţare a conducerii propriului vehicul. Acest program
începe cu conştientizarea proceselor somatice, respiratorii, psiho-emoţionale şi
conduce la învăţarea inducerii conştiente a punerii in repaus sau a relaxării.
Dacă nu ştim cum să oprim sau cum să punem în repaus un vehicul (obiectivul
relaxării), este preferabil să nu ne urcăm în acel vehicul, un vehicul pe care nu ştim
nici măcar cum să-l oprim, nu este sub controlul nostru. Inducerea conştientă a
relaxării este prima faza a procesului de autocunoaştere şi de autocontrol.
Toţi oamenii sunt de la naştere în posesia unui vehicul cu mult mai performant, faţă
de tot ce s-a produs tehnologic până acum : corpul uman este o navă interdimensională nanotehnologică, care are capacităţi inimaginabile. In actualul stadiu de
amnezie oamenii au uitat cine sunt şi nu mai ştiu cum să foloseacă capacităţile
materiale, energetice şi informaţionale ale componentelor vehiculului (navei).
O parte din ultima treime (20%) a timpului activ al vieţii este folosită pentru a muncii
ineficient, pentru a produce bunuri şi servicii necesare societăţii.
Oamenii folosesc unelte primitive fiindcă nu au timp să le "ascută".
Dacă nu ne investim timpul pentru a învăţa ceva util propriei noastre existanţe,
atunci risipim şi ceea ce ne mai rămâne (10% sau ultima treime a timpului vieţii)
pentru a ne depana (pentru a ne trata de diferite maladii). Nu putem fi cu adevărat
utili semenilor decât in măsura în care ne suntem utili nouă înşine.
Ce folos are o specie de pe urma unor entităţi care au ochi să vadă, dar rămân orbi
fiindcă nu fac nimic ca să-şi fie utile lor înşile ?
Făceam referire la "ascuţirea" uneltelor pe care le folosim,
Un tăietor de lemne care uită să-şi ascută ferăstrăul, taie tot mai puţine lemne.
Atunci când un prieten îl sfătuieşte să-şi ascută ferăstrăul, un răspuns, de genul
«nu am timp pentru asta, sunt prea ocupat cu munca de dimineaţă până seara» este
greşit. [Stephen R. Covey, «Eficienţa în 7 Trepte» Editura ALL; 1998. pag, 278280; capitolul: «Ascute ferăstrăul »].
Acelaşi răspuns poate fi fatal. Cine nu are timp să se ocupe de starea bună de
funcţionare a vehiculului său pierde şi ocazia de a ajunge la destinaţie. Oamenii au
timp să înveţe să conducă un automobil, dar uită că sunt deja în posesia unui
vehicul interdimensional, pornit pe pilot automat încă de la naştere. Toţi oamenii
sunt deja în posesia unui vehicul interdimensional, pe care nu-l cunosc şi nu ştiu
cum să-l conducă, fiindcă din instruire lipseşte un program care să conducă la
autocunoaştere, la conştienţa de sine şi la autocontrolul.
Programul de relaxare prin pilotare auditivă vă propune să treceţi la comanda
propriului vehicul. Este necesar doar să urmaţi instrucţiunile pe care le ascultaţi.
Nu trebuie decat să ascultaţi zilnic la culcare înregistrarea audio de 30 de minute.

O navă care nu este condusă de posesor se virusează (programare eronată), se
degradează prematur (maladii, îmbătrânire precoce) şi ajunge să se transforme
dintr-o punte între lumi sau dintr-un instrument de trecere intre taramuri, într-un
stăpân, adică devine o peşteră întunecată, o închisoare controlată de circumstanţe
(dependenţe, droguri).
Unii oameni sunt prea ocupaţi să ajungă la destinaţie cu bicicleta, aşa că ratează
momentul oportun de a se urca în propria nava interdimensinală. Faţă de nava
interdimensională, pe care deja o folosim pe parcursul vieţii, este primitiv orice
vehicul (terestru, aerian, acvatic sau cosmic), construit de actuala civilizaţie de pe
Terra.
Orice vehicul are o parte materială (carcasa), o parte energetică (motorul şi sistemul
de transmisie al energiei de mişcare către sistemul de propulsie: roţi, senile, elicii,
jeturi) şi o parte informaţională, care asigură guvernarea sau conducerea vehiculului
(şofer, pilot automat). Dar noi nu suntem vehiculul şi nici şoferul, ci călătorul.
Vehicul sau haina omului are aceleaşi componente materiale, energetice şi
informaţionale (vedeti: "7. Corpurile, învelişurile şi ierarhizarea lor"), ca orice vehicul
tehnologic, fiindcă tot ceea ce realizăm este o proiecţie involuntară a propriei
noastre structuri, "după chipul şi asemănarea creatorului".
Tehnologia terestră ajunge în finalul evoluţiei sale, după miniaturizare
nanotehnologică, o oglindire exterioară a nivelului de autocunoaştere atins de cel
care a creat-o. Acest uriaşă reîntoarcere la sine (feedback istoric) poate fi eliminată
de civilizaţiile care încep instruirea cu programe care să faciliteze de la inceput
cunoaşterea de sine. Evoluţia tehnologiei terestre a cunoscut :
-o fază materială ( in care uneltele sau "mijloacele materiale" erau prelungiri ale
corpului, situate la "mijloc între om şi natură": ciocanul, dalta, cuţitul, pârghiile ),
-o fază energetică ( atunci când uneltele au devenit independente de energia de
activare a omului; motorul cu abur, electric, nuclear) şi
-o fază informaţională (în care ne aflăm azi, atunci când uneltele au devenit
independente de guvernarea umană: calculatoare de proces; pilotul automat),
Dar toate tradiţiile, de pe toate meridianele planetei relatează despre oameni (eroi
legendari, sfinţii, maeştri spirituali) care au demonstrat că nava pe care deja o avem
are capacităţi extraordinare, pe care dacă le-am cunoaşte nu am mai fi prizonieri pe
aceasta planetă, pe care dacă le-am cunoaşte am putea construi nave care să
leviteze, care să se dematerializeze, care să se transloce, care să fie
invulnerabile, ca diamantul, care să fie ecranate prin câmp defensiv, care să iasă
din timp şi spaţiu.
Cel ce spune "că nu are timp" ne arată ori că este dezinformat (nu ştie despre ce
este vorba), ori că este sclav si ca urmare are alte priorităţi (ierarhii valorice fixate
de altii). Un om închis, îngheţat, cristalizat, rigid, care nu mai doreşte să înveţe
nimic, a murit deja, deşi pare în viaţă, În urmă cu 3000 de ani, Lao Zi arăta că
diferenţa dintre viu şi mort este aceea dintre flexibil (relaxat; moale; cald) şi rigid
(încordat; tare; rece).
S-a constatat că doar oamenii care-şi păstrează vie capacitatea de a învăţa lucruri
noi, îşi păstrează flexibilitatea corpului şi a minţii, şi trăiesc sănătoşi, până la
vârstele cele mai înaintate. "Mintea ca şi sabia nefolosită rugineşte", spunea
Leonardo da Vinci.
Putem învăţa să ne relaxăm şi ce presupune aceasta?
Da, putem învăţa să ne relaxăm, să rămânem calmi, lucizi în orice circumstanţe.
Aceasta este o învăţare a unei noi deprinderi şi presupune o practică zilnică sau un
antrenament in conştientizare .
De ce este nevoie de antrenament sau de practică zilnică?
Fiindcă dorim să învăţăm ceva practic, iar nu ceva teoretic.

O deprindere ca mersul pe jos sau ca şofatul se învăţă prin repetare. Eşecurile sunt
semnale pe care le primim atunci când încă mai avem de învăţat. Rolul eşecurilor
este de a ne furniza o afişare (un feedback) pentru învăţa, pentru a ne corecta
erorile. Cei pentru care eşecurile reprezintă o ocazie de a se demobiliza sau de a
abandona antrenamentul, sunt centraţi greşit pe propria lor imagine (efecte), iar nu
pe ceea ce fac (cauză).
Cei ce nu găsesc satisfacţii în ceea ce fac sunt cei centrati in minte (care urmareste
rezultate, efecte , recompense), iar ei nu învaţă din greşeli şi nu ajung departe.
Satisfacţiile obţinute în cursul unei activităţi preferate ("hobby"), provin chiar din
implicarea totala în acea activitate, iar nu din efectele ulterioare (faimă,
recompense).
Observaţi copiii care de abia învaţă să meargă vertical. Toţi copiii cad de 99 de ori
şi se ridică de o sută de ori. Nimeni nu ne poate da în dar o deprindere.
Nimeni nu poate învăţa sau nu poate călătorii în locul nostru.
Degeaba persoana X, care ştie să meargă pe două picioare, ar dori să ne
dăruiască această deprindere, nimeni nu ne poate face cadou deprinderea
conducerii propriului automobil.
De ce este nevoie de conştientizare?
Fiindcă dorim să inducem voluntar această stare, atunci când avem nevoie de ea.
Prin programare toţi oamenii şi toate animalele ştiu deja să se relaxeze, ştiu să se
detaşeze natural de lumea din afară. Priviţi poza unei pantere aşezată pe craca unui
copac, corpul său abandonat, relaxat, a redevenit flexibil şi a împrumutat curburile
ramurii copacului pe care stă aşezat, iar picioarele atârnă libere, de-o parte şi de
alta.

Leopardul (pantera), ghepardul (cheetah) si celelalte feline (pisica, jaguarul, puma,
lynxul, leul, tigrul ) sunt maestrii in relaxare, de la care putem invata ca avem nevoie
de pastrarea flexibilitatii si a moliciunii, pentru a lua forma suprafetei pe care ne
asezam. Vedeti (in Nota 1) terapia care utilizeaza sunetul toarcerii (le ronronnement
des félins, the felid purr, le fusa del gatto, el ronroneo de los felinos el ronroneo del

gato ; das Schnurren der Katzen) emis de pisica (25-150 de vibratii pe secunda
pentru a trata insomnia, pentru a declansa eliberarea de traume afective, pentru
vindecarea stressului).
Nota 1 :
Sunete secrete care vindecă/Secret sounds that heal/ Secret sons qui guérissent.
In inregistrarea audio a metodei de relaxare pe CD au fost introduse in 2009 ca
fundal sonor sunetele produse de pisica care toarce si sunetele de delfini si balene
( fiecare pista se pune pe repetare/repeat). In cursul procesului de instruire
individuala practicantii sunt invatati sa pronunte sunetele vindecatoare asociate celor
sase perechi de organe ; vedeti : Legea celor Cinci Elemente/Miscari Wu Xing (五行
Wǔ Xíng) pe : Elementul ascuns in Legea celor cinci miscari /The Hidden Element/
El elemento oculto/ L'elemento nascosto/ Die verborgene Element
http://www.danmirahorian.ro/AcupuncturaCinciMiscari.pdf
Potrivit cercetărilor majoritatea felinelor, de la pisica domestica, pana leu si pantera,
pot emite o vibratie profunda si caracteristica a intregului corp, care are un efect de
vindecare: sunetul de toarcere. Aceasta vibratie cu o frecvenţă joasă intre 27–44 Hz
( la pisicile domestice este de 25 Hz ), se poate extinde pana la 150 Hz. Felinele ne
pot invata sa intram intr-o atitudine de abandonare ("de a da frau liber", "laisser
aller"; let go; a da drumul; lipsa de griji, forget about it; drop it; carelessness; laisser
libre cours; give free rein). Aceasta atitudine/stare de abandonare ( de a da frau
liber; "laisser aller"; let go) a fost confundata de oameni cu starea de completa
fericire. In realitate aceasta stare de abandonare este " un repaus in care totul
vibreaza" si este folosita tocmai atunci cand sunt ranite, bolnave (ca si cum s-ar
scalda intr-o baie de vibratii vindecatoare). Fracturile osoase, care au fost expuse la
o vibratie în gama de frecvenţă de 20 - 50 Hertzi au fost vindecate de trei ori mai
repede, iar oasele au avut o rezistenţă şi o stabilitate mai mare. In mod similar,
tensiunea musculara şi inflamaţiile musculare au fost reduse, prin utilizarea acestui
sunet. Felinele ranite torc pt a se vindeca (wounded cats purr to heal/ les félins
blessés ronronnent pour se guérir
Tipul de frecvenţe care sunt găsite în sunetul de toarcere al pisicii sunt bune pentru
vindecarea muşchilor, tendoanelor, a leziunilor ligamentelor, precum şi pentru
consolidarea si tonifierea musculaturii. Sunetele foarte joase, redate de difuzoarele
de bass , din zona 25 la 50 hertzi actioneaza direct asupra organismului, si sunt
cunoscute compozitorilor, fiindca ele permit provocarea emotiilor / The type of
frequencies that are found in the cat's purr are good for healing muscle, tendon, and
ligament injuries, as well as for muscle strengthening and toning. Le type de
fréquences qui se trouvent dans ronronnement du chat sont bonnes pour la
guérison des muscles, des tendons, et les lésions des ligaments, ainsi que de
renforcement musculaire et tonification.
Sunetul de toarcere al pisicii se încadrează în zona 20 - 50 Hertzi are o actiune
anabolizanta (reparatorie ; în timpul somnului crestem, se reconstruiesc ţesuturile,
se structureaza memoria evenimentelor de peste zi). Medicii ortopezi s-au folosit de
acţiunea acestor frecvenţe 25 - 50 Hertz pentru vindecarea fracturilor si pentru
tratamentul poliartritei. Conform rezultatelor publicate s-a constatat accelerarea
procesului de vindecare, crearea de ţesuturi noi /The cat's purr falls well within the
20 — 50 hertz anabolic range. Orthopedic doctors have used the action of these
frequencies from 25 to 50 hertz for fracture healing, to treat arthritis. Published
results show the acceleration of the healing process, creation of new tissues / Le
ronronnement du chat se situe bien dans les 20 - 50 Hertz ou la gamme
anabolisants (phase de récupération). Des médecins orthopédistes ont utilisé
l'action de ces fréquences de 25 à 50 hertz pour consolider des fractures, pour

soigner des arthroses délabrantes. Avec pour résultats publiés, une accelération du
processus de cicatrisation, de création de tissus nouveaux..
Toţi membrii familiei felinelor, cu excepţia cheetah (ghepardului) au o armonica
dominantă sau puternică in zona frecventei de 50 hertzi. Armonicele a trei specii de
pisică se afla exact in zona frecventei de 120(+-2) Hertzi, o frecvenţă care a fost
găsita ca repara tendoanele./All members of the cat family except
cheetahs(ghepard ) have a dominant or strong harmonic at 50 hertz. The harmonics
of three cat species fall exactly on, or within, 2 points of 120 hertz, a frequency
which has been found to repair tendons/ Tous les membres de la famille des félins,
sauf cheetah(guépard) ont une harmonique forte ou dominante à 50 hertz. Les
harmoniques de trois espèces de chats tombent exactement sur ou à l'intérieur de 2
points de 120 hertz, une fréquence qui a été trouvée pour réparer des tendons.
Puneti sunetul de tors al pisicii într-o cameră in care dorm oameni cu o grămadă de
oase fracturate si oasele lor se vor vindeca/Put a cat’s purr in a room with a bunch of
broken bones and the bones will heal/ Mettre le son du ronronnement d’une chat
dans une chambre avec un tas d'os brisés et les fractures se guérissent.
Acest lucru este în concordanţă cu observaţia că fracturile la pisici se vindeca mai
repede şi mai bine decât, de exemplu, la câini. Un studiu de caz recent, realizat pe
un numar de 52000 de animale a evidentiat că şchiopătatul la câini a apărut in
proportie de 3,6%, iar la pisici, doar in proportie de 0.26%.
Intr-un alt studiu asupra incidentei artritei, au fost gasite 2,4% din populaţie la câini,
şi nu a fost raportat nici un caz la pisici. Schiopătatul la câini a apărut in 3,1% din
populatie, şi, din nou, la pisici, nu a fost nici măcar menţionat. Incidenţa globală a
tumorilor pulmonare primare la câini este de 1.24 la sută, iar la pisici, 0.38 la sută.
In esenta, aceasta spune ca pisicile sunt, de fapt, mai sănătoase decât câinii.
The average health of cats is considered to be greater than that of dogs. An actual
case study was done where they took 52,000 animals and found that lameness in
dogs occurred 3.6 percent and in cats only 0.26 percent. In another study arthritis in
dogs was listed as 2.4 percent of the population, and was not reported at all in cats.
The prevalence of lameness in dogs occurred 3.1 percent of the time, and again, in
cats it was not even mentioned. The overall incidence of primary lung tumors in the
dog is 1.24 percent, and in the cat, 0.38 percent. This basically says that cats are in
fact healthier than dogs are.
Corpul omului încordat este tare, rigid, cu membrele reci. Corpul omului relaxat
este moale, cald şi flexibil. Atunci când cade un om având corpul relaxat moale şi
flexibil nu face fracturi (ca şi omul beat). Artele marţiale orientale apelează la
relaxare pentru a învăţa tehnica de cădere. Stilul de luptă al "beţivului" apelează la
relaxare, iar nu la consumul de băuturi alcoolice (interzis în practica taoistă şi zen).
Omul relaxat nu este atacat de animalele sălbatice şi nu se îneacă. Lao Zi spunea,
despre invulnerabilitatea unui astfel de om, că este rezultatul ancorării în Tao.
Diferenţa dintre viu şi mort este aceea dintre flexibil ( moale, cald, relaxat) şi rigid
(tare, rece, încordat). O plantă tânără este moale şi flexibilă, una moartă este
uscată, tare şi rigidă. «Aveţi drept maestru pisica», spunea K. Stanislavski (18631938) în cartea sa «Munca actorului cu sine însuşi», cerându-le actorilor să se
relaxeze. [Vedeti: Nota despre sistemul vegetativ]
Nota despre sistemul vegetativ
La felinele a caror viata este amenintata, relaxarea este si o reacţie disperată a
organismului de a rezista bolii. Aceasta faza de recuperare, de consolidare este sub
influenta a creierului prin sistemul vegetativ.
4- Sistemul neuro-vegetativ sau autonom

In mod automat (involuntar) sistemul nervos monitorizează functiile corpului si
regleaza organele noastre pentru a mentine echilibrul vital.
Ritmul cardiac, dilatarea pupilei/contractia iris, secretiile glandelor hormonale,
tranzitul alimentelor in sistemul digestiv, tensiunea sanguina, retentia vezicii urinare ,
toate funcţiile noastre majore se află sub autoritatea unui ansamblu de fibre
nervoase care alcatuiesc sistemul neuro-vegetativ sau autonom. Acest sistem cărui
funcţie principală este de a menţine organismul în starea de echilibru vital, este
format din doi actori, două reţele neuronale opuse şi complementare: sistemul
simpatic, şi contrariul său, sistemul parasimpatic
Sistemul nervos simpatic , a carui activare duce la eliberarea in sânge de
acetilcolină, care declanseaza secreţia de adrenalină ( epinefrină ) şi noradrenalină (
norepinefrină ), activeaza toate capacităţile noastre de apărare, cu mobilizarea
tuturor resurselor organismului [cresterea presiunii sanguine si a frecvenţei cardiace,
constricţia vaselor sanguine; piloerecţia (pielea de găina), dilatarea bronhiilor,
scăderea motilităţii intestinului gros, creşterea transpiraţiei, a zahărului din sânge
(glicemiei), dilatarea pupilelor ].
Acest sistem este responsabil de reacţiile aparare în situaţii periculoase, şi de
"reacţia simpato-adrenergica " de tip "lupta sau fuga" ("fight or flight "). El este cel
care ne mentine treziti, în stare de vigilenţă, cel care ne regleaza agresivitatea prin
producerea de dopamina. Când sistemul simpatic este activat, organismul "arde
combustibil , se consumă foarte rapid rezervele sale, iar ansamblul membranelor
celulare se depolarizeaza. Acest sistem este este un factor catabolizant in care se
produc toxinele (rezultate din ardere).
À lire aussi l’article : "La cure de sommeil de qualité par relaxation guidée afin d'en
arrêter l'altération de la fonction immunitaire et des rapports des facteurs
catabolisant/ facteur anabolisant " par Mirahorian Dan.
Sistemul nervos parasimpatic, este opusul sistemului nervos simpatic, în sensul că
el este activ în situaţiile de odihnă, când conservarea energiei este predominantă.
Sistemul nervos parasimpatic este cel care conduce la secreţia de hormonului
somnului (serotonina). Aceasta serotonina este produsa în timpul zilei, şi se
acumulează în anumite părţi ale creierului (zona preoptica), unde poate inhiba
factorii de trezire: atunci somnul se poate instala. In timpul somnului organismul isi
recupereaza forţele: adesea dimineaţa, la trezire "ne simtim vindecati", de o infecţie
virala sau bacteriena. Sistemul nervos parasimpatic este cel care franează si
inverseaza acţiunea precedentului [micsoreaza tensiunea arteriala si zahărul din
sânge(glicemia), scade pulsul, dilata vasele sanguine, micsoreaza pupila], şi este
cel care "repara pagubele": organizează digestia, încurajează reconstrucţia
ţesuturilor (fibroblaste, celulele roşii din sânge, ţesut cicatricial ...), aşa că este un
factor anabolizant (reparator) si detoxifiant.
Read also the article: "The Natural Deep Sleep Therapy Induction using Guided
Relaxation to stop the deterioration of Immune function and the catabolic/anabolic
factor ratios " by Mirahorian Dan
Cititi de asemenea articolul: "Terapia prin somn natural profund de calitate, indus
prin relaxare pilotata, pentru a opri degradarea funcţiei imunitare şi a raportului
dintre factorii catabolizanti /anabolizanti" de Mirahorian Dan
De ce este nevoie de conştientizare?
Fiindcă fiecare om are alte butoane care-i comandă comportamentul. Unii intră în
panică la orice stimul, care evocă o traumă, o experienţă dureroasă sau o
ameninţare. Alţii se enervează atunci când sunt criticaţi, respinşi, frustraţi.
Există stimuli care declanşează reacţii sau atitudini dezadaptate mediului în care
trăim (atac, fugă, palalizie, frică, anxietate panică).

Diferenta dintre frică şi anxietate este una singură: conştientizăm sau nu
conştientizăm cauza.
In continuare vom indica principiile care se află la temelia acestei metode şi vom
arăta care sunt originile metodei (vedeti: 3. 5. "Tradiţia pilotării auditive în Orient şi
Occident").
3. Unde se află eroarea acţiunilor terapeutice actuale?
Răspunsul este dat de Iisus:
«Ce este mai de preţ darul (efectul) sau altarul (cauza)»?
Oamenii caută rezultatele, dar neglijează calea de a ajunge la ele.
Oamenii preţuiesc aparenţele (frumuseţea, aspectul, sănătatea, faima, puterea),
dar ignoră faptul că acestea sunt efecte ale purităţii interioare, ale armoniei cu
universul şi cu noi înşine.
Iisus le spunea oamenilor, care alergau după efecte, acelaşi lucru, dar într-un mod
şocant: «Nebuni şi orbi ! Care este mai mare darul (efectul) sau altarul (cauza), care
sfinţeşte ( genereaza) darul ?»[ Matei 23.19]
«Căutaţi mai întâi Impărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri
vi se vor da pe deasupra (efectele, harurile si darurile vin de la sine)» [ Matei 6. 33];
[«nimeni nu culege roadele din spini?» Matei 7.16-19]
"Dacă vrei să comanzi periferia, căută mai intâi centrul, plonjaţi în centrul fiinţei
dumneavoastră".
Dacă vreţi să obţineţi efecte sau rezultate terapeutice durabile folosiţi o metodă
care nu neglijează cauzele.
Metoda de inducţie prin pilotare auditivă a stării de relaxare ţine seama de faptul că
în universul manifestat există o ierarhie de comandă, care determină subordonarea
faţă de nivelul cauzal (informaţional) a proceselor din celelalte planuri (material,
energetic).
Metoda de relaxare prin pilotare auditivă este o cale de regăsire şi de eliberare de
identificări( centre false), o cale de eliberare din agitaţia exterioară, o cale de
centrare în centrul real al fiintei noastre, în «ochiul imobil al ciclonului», care ne
conduce la reîntoarcerea «acasă» şi la « a doua naştere» despre care vorbea
Socrate în metoda sa de moşire, cunoscută sub numele de «maïeutică».
Adevărata frumuseţe şi vindecare a fiintei umane se manifestă atunci când omul
ajunge în centrul fiinţei sale, la «Altar», din acel moment omul realizează alinierea,
conjucţia, unificarea, reasamblarea sau continuitatea dintre centru şi periferie,
dintre adânc şi suprafaţă, dintre sine şi ceilalţi.
Atunci partea divina din fiinta umana se manifesta si nu mai rămâne o scânteie,
ascunsă în profunzimea fiecărei fiinţe, o scânteie acoperită de impurităţi, ci radiază
în toată splendoarea sa viaţa, armonia, darurile, harurile, frumuseţea, sănătatea,
puterile divine.
Apaşii afirmau că:« dacă nu trăim în armonie cu noi înşine totul se dă peste cap»,
Cum să trăim în armonie cu natura şi cu ceilalţi oameni, dacă ne pierdem armonia,
unitatea sau legătura cu Dumnezeu, cu izvorul universului, care se află în adâncul
fiecăruia dintre noi. De aceea Iisus le spunea contemporanilor că :
«Impărăţia lui Dumnezeu nu este afară, aici sau acolo, ci înlăuntrul vostru»,
Cu altă ocazie Iisus recomanda interiorizarea:
« Intoarceţi-vă, căci Impărăţia lui Dumnezeu este aproape»
Apreciem imens apa, aerul, atunci când ne lipsesc, Azi, înconjuraţi de artificial,
apreciem naturalul , care ne lipseşte. Tendinţa mondială de reîntoarcere la natură
este un răspuns la această lipsă. Reîntoarcere la natură, este un simptom al
ruperii noastre de firesc, de ceea ce este natural.

Tentativele de reîntoarcere la natură s-au soldat cu un eşec, dacă în prealabil nu se
realizează reîntoarcerea la natura profundă din noi înşine, eliberarea din cap .
Ruperea interioară de sinele universului este cauza pierderii armoniei, este cauza
ruperii exterioare, de semeni, de mediu.
Reîntoarcere la natura din afară este un efect al reîntoarcerii la natura profundă din
noi înşine,
Ceea ce uită oamenii este că Natura nu se află doar în afară, ci şi în profunzimea
oricărei fiinţe vii. Ritmurile fundamentale ale universului cântă în fiecare dintre
oameni atunci cand realizeaza miracolul vieţii. Adevărata reîntoarcere la natură de
care ne-am rupt se poate realiza acum şi aici, contactând izvorul vieţii din noi
înşine.
De ce folosim o metodă informaţională, iar nu una materială sau energetică?
Pentru că universul se manifestă pe mai multe planuri (material, energetic,
informaţional) iar între aceste planuri există o ierarhie de comandă. Rezultatele
durabile pot fi obţinute doar apelând la o metodă care acţionează la nivel cauzal,
informaţional, iar nu prin una care actioneaza la nivelul de executie
Pentru vindecare sau slăbire este necesară o schimbare a paradigmelor actuale, o
modificare a mentalităţilor sau a concepţiilor materialiste şi energetiste, care
comandă încă acţiunea terapeutică.
Folosirea regimurile alimentare pentru a obţine scăderea în greutate, sau obsesia
controlului aportului de calorii, ilustrează această mentalitate şi caracterizează toate
acţiunile terapeutice, care caută efectul, ignorând cauza.
În realitate puteţi mânca tot ce doriţi şi tot o să vă păstraţi greutatea normală, dacă
apelaţi la o metodă care corectează erorile din programul informaţional.
Dacă nu se corectează erorile din programul informaţional toate rezultatele, obţinute
prin mijloacele exterioare de slăbire sau de scădere în greutate, sunt efemere,
deoarece corpul revine automat, imediat ce are ocazia, la greutate iniţială.
Se ştie că tumorile sau chisturile, îndepărtate chirurgical sau prin bioenergie
(Qigong), din corpul fizic, reapar după câteva luni sau după câţiva ani, dacă
tratamentul nu vizează adevărata vindecare, adică eliminarea erorilor din programul
informaţional.
Lucrurile se petrec similar şi în cazul calculilor renali sau biliari. Trebuie reluate în
fiecare an acţiunile terapeutice, care vizează eliminarea calculilor renali prin
spargere (mecanică folosind ultrasunete) sau prin dizolvare. Autoarea metodei de
dizolvare a calculilor renali, folosind răşinile schimbătoare de ioni (Tina Covaliu),
care a fost sprijinită de Henri Coandă, s-a intalnit mereu cu aceasta problema pana
cand nu am creat o metoda de schimbare a programului care decide producerea de
calculi biliari sau renali. Metoda românească mi-a inspirat propria descoperire:
schimbarea programului informaţional, responsabil de metabolismul calciului.
Organismul pacientului pe care l-am tratat nu a mai produs calculi renali sau biliari,
de peste zece ani. Şeful clinicii de urologie din Atena , care aştepta nedumerit de
peste zece ani, ca pacientul să producă calculi renali, zicea că: « în fiecare an toţi
cei ce suferă de aceeaşi maladie vin să elimine "piatra la rinichi"».
Schimbarea programului informaţional, responsabil de metabolismul calciului a fost
o descoperire urmată de multe altele: eliminarea alergiilor specifice, stimularea
sistemului imunitar, declanşarea scăderii în greutate.
S-au dovedit ineficiente modalităţile de slăbire sau de scădere în greutate
promovate prin mass media, aflată în slujba intereselor financiare ale marilor
companii transnaţionale:

- metodele care folosesc scăderea aportului energetic (înfometarea, regimuri
alimentare hipocalorice, regimuri disociate);
- metodele care apelează la amplificarea consumului de energie şi la creşterea
eliminărilor prin transpiraţie(exerciţiul fizic şi sauna sunt benefice pentru combaterea
sedentarismului şi pentru eliminarea toxinelor);
- metodele care folosesc medicamente (care cresc eliminările de lichide şi de lipide);
- metodele chirurgicale (după intervenţii chirurgicale, de genul liposucţiei, corpul a
revenit la situaţia anterioară).
Se constată că doar atunci când se schimbă programul din corpul informaţional,
scăderea în greutate (slăbirea) sau vindecarea devin durabile (permanente).
Corpul informaţional este instanţa de comandă (generalul), căruia i se supun
corpurile subordonate ( material si energetic) sau instanţele subordonate efectoare
(soldatul). Corpul material este asemănător unui terminal, ca un ecran de televizor
(sau un"display" de computer), care doar afişează ceea ce se petrece la nivel
informaţional, în centrul de procesare al informaţiilor.
Cei ce acţionează asupra ecranului, ca să schimbe imaginea sau programul, nu ştiu
ce fac. Corpul energetic, mijloceşte comanda corpului material, de către instanţele
informaţionale, iar în final se constată că orice proces de transfer energetic
reprezintă tot o afişare a proceselor informaţionale.
Corpul energetic este, la rândul său, tot un terminal al corpului informaţional.
Accidentele suferite de cei ce au căutat să controleze corpul informaţional (centrul
roţii) acţionând asupra periferiei-corpul energetic (prin suspendarea respiraţiei), au
evidentiat nivelul ignoranţei instructorilor, findcă nimeni nu va schimba imaginea
proiectată pe ecran, acţionând asupra unui efect (tot aşa se petrec lucrurile în
planul organismelor sociale: dacă se iau măsuri doar în planul efectelor unor
maladii sociale, precum corupţia, atunci rezultatele obţinute sunt temporare).
Ignoranţa celor care recomandă suspedarea respiraţiei (apneea) pentru a realiza
controlul minţii, a condus la moartea fiului savantului Jean Pierre Petit (vedeti:
«Comentariu la misterul UMMO», de Dan Mirahorian, lucrare apărută la Editura Elit
Comentator, 1995).
Comentariu la Misterul Ummo de Mirahorian
http://www.danmirahorian.ro/MISTERUL-UMMO.pdf
Este dovedit faptul că procesele energetice se află sub comanda corpului
informaţional, iar nu invers, Degeaba frânăm roţile unui vehicul, dacă nu oprim caii,
dacă nu suspendăm transmisia forţei de tracţiune de la motor către roţi.
Dacă nu vom înţelege că imaginea de pe ecran, dar şi caracteristicile fluxului
energetic, reprezintă un efect, o afişare, a ceea ce se petrece la nivel informaţional,
atunci vom persevera în acţiuni eronate.
Nimeni nu a scăpat de insomnie, luptând cu ea, lupta, impunerea voinţei amplifică
încordarea şi excitaţia scoarţei cerebrale, ceea ce prelungeşte insomnia.
Nimeni nu a scăpat de frică, de anxietate, de dureri, de dependenţă de mâncare,
sau de droguri prin luptă, fiindca prin luptă acţionăm greşit, de la periferie spre
centru. Atunci când periferia (instanţa subiectivă) luptă cu centrul de comandă
(programul instinctual virusat) întotdeauna periferia este învinsă de centru,
întotdeauna periferia îşi epuizează prima capacităţile de rezistenţă.
Dacă ne epuizăm capacităţile limitate de control într-o activitate greşită (luptă,
impunerea voinţei, încordare) atunci să nu ne mirăm că programul virusat revine
fără obstacole (sunt ştiute halucinaţiile sexuale ale călugărilor care au luptat cu

nevoile fireşti, pentru a-şi păstra castitatea). Din aceasta cauză abandonarea
fumatului sau a dependenţei de alcool ori de mâncare nu se realizează prin luptă, ci
prin examinarea cauzelor sau a resorturilor care au condus la alterarea programului
din centrul de comandă.
De pildă se ştie cazul femeilor, care au "tăbărât pe frigider"(bulemie afectivă), ca
unică sursă de satisfacţii sau de plăceri, după ce şi-au pierdut soţul.
Simpla relaxare psihosomatică elimină insomnia, frica, anxietatea, durerile şi lasă
în pace procesele automate de refacere, de după efort, să-şi facă treaba.
Metoda naşterii fără dureri (în lb. engleză:"Birth wihout pain") foloşeste tocmai
relaxarea pentru a reduce perturbarea proceselor automate de către programele
sociale (religioase şi laice) eronate. Procesele automate, care comandă fiecare
fază a travaliului, sunt guvernate de un program elaborat şi perfecţionat pe parcursul
a sute de milioane de ani de existenţă a mamiferelor. La oameni, peste acest
program s-au suprapus programele sociale (credinţe religioase şi laice) eronate,
care au culpabilizat femeia ("păcatul"), care au indus frica, anxietatea, şi au
declanşat încordarea musculară. Durerile exagerate din timpul travaliului sunt
datorate unor comenzi care determină încordarea unor grupe musculare inadecvate
(frica este însoţită de încordare).
Rupturile fibrelor musculare şi durerile exagerate din timpul naşterii sunt cauzate de
programarea etajelor subiective (expectaţii eronate, frică, culpabilizare) care
declanşează :
1. încordări aflate în opoziţie cu contracţiile grupelor musculare adecvate, implicate
în activitatea de naştere şi
2. perturbări ale programului care controlează naşterea la mamifere.
Toţi dresorii de animale sălbatice ştiu din proprie experienţă că animalele atacă
atunci când percep încordarea musculară (unul dintre efectele somatice ale fricii).
Frica şi încordarea musculară, care îi este asociată sunt percepute şi identificate,
de către toate fiinţele vii, ca un atac potenţial, ca o specie inamica, ca un semnal
din memoria speciei.
Simpla relaxare psihosomatică determină animalele, de care azi vă temeţi, să
devină paşnice, atunci când se află în preajma dumneavoastră.
Frica are efecte somatice opuse relaxării : încordarea musculară; vasocostricţia
vasculară, care provoacă răcirea extremităţilor şi albirea pielii; modificarea ritmului
cardiac şi respirator ; alterarea transpiraţiei (emisia unor heterohormoni sau
feromoni); dereglări ale peristaltismului intestinal.
Interesant este că natura elimină oamenii încordaţi, doar oamenii relaxaţi sunt
invulnerabili, credibili şi pacifică fiinţele vii din jurul lor (efect de influenţare constatat
asupra plantelor, animalelor şi asupra semenilor).
Doar oamenii relaxaţi sunt invulnerabili la apă; cei fricoşi, cei încordaţi, se agită prea
mult, se mişcă prea repede, se epuizează şi nu apelează la "plutire" pentru a
rămâne la suprafaţă; cei care "ştiu să înoate" fără să "ştie să se relaxeze" sunt
vulnerabili la atacuri de panică, la înec. Dacă se înţelege importanţa relaxării atunci
nu mai este un paradox faptul că în marea lor majoritate, cei care s-au înecat, au
făcut parte din rândul celor care "ştiau să înoate". Invătarea înotului ar trebui să
înceapă cu învăţarea plutirii în stare de relaxare, iar nu cu învăţarea mentala a
unor mişcări.

O victorie de moment (eliminarea kilogramelor în plus prin chirurgie, prin înfometare
sau prin regimuri hipocalorice) nu înseamnă şi câştigarea războiului, vindecarea
obezităţii.
Nu este o întâmplare faptul că autorul a sute de cărţi de «succes» despre regimuri
de slăbire a murit anul trecut având o greutate de 180 de kilograme.
Succesul financiar al marilor companii (care sprijină interesat publicarea cărţilor de
«succes») se bazează pe promovarea unor metode de slăbit, care le susţin
interesele, care nu îi lasă fără clienţi.
O metodă care ar conduce la slăbire, la restabilirea greutăţii normale, o metodă care
ar readuce oamenii la o alimentaţie naturală, lipsită de hormoni de creştere şi de
aditivi alimentari, ar cauza falimentul companiilor transnaţionale producătoare de
băuturi răcoritoare, şi de hrană procesată. Alimentele procesate, conţin aditivi
alimentari pentru gust şi miros, şi au drept efect atât creşterea vânzărilor, prin
amplificarea dependenţei de anumite produse (alimente sau băuturi), cât şi
extinderea explozivă a tulburărilor metabolice (diabet, obezitate).
Creşterea în proporţii de masă a numărului persoanelor supraponderale (XXL) şi a
celor care suferă de diabet, semnalată iniţial în SUA, se manifestă deja îngrijorător,
la nivel planetar.
După ce populaţia indigenă din SUA ("indienii" sau «Pieile Roşii») a renunţat la
alimentaţia tradiţională, şi a trecut la alimente şi la băuturi procesate, diabetul şi
obezitatea s-au extins, ca o adevarată epidemie, şi în rândul acestei populaţii.
Dacă oamenii s-ar trezi, nu ar fi posibilă uriaşa cifră de afaceri a companiilor care
lansează modelele de frumuseţe ( moda femeilor foarte slabe) în colaborare cu
acele companii care profită de această programare în masă: companiile care produc
medicamentele şi produsele alimentare pentru slăbit, companiile ce lansează noi
regimuri de slăbit (care publică cărţi de «succes»), companiile care produc
aparatura pentru sălile de sport sau de«fitness».
Imensele interese financiare, ale celor care doresc ca oamenii să rămână pentru
totdeauna consumatori fideli (ignoranţi, adormiţi, anesteziaţi manipulaţi) i-au orbit
într-atât, încât nu mai sesizează gravitatea situaţiei: îmbolnăvirea în masă a
propriilor popoare.
Consecinţele acţiunilor, celor care doresc ca oamenii să rămână pentru totdeauna
ignoranţi, neputincioşi (castraţi) şi vulnerabili la manipulare, sunt mult prea grave
pentru ca noi să nu conştientizăm că aceasta este cauza pentru care în familie, în
şcoală sau în societate, nu s-a făcut şi nu se face nimic, pentru a ne trezi, pentru a
ne deştepta, pentru a afla cine suntem (autocunoaştere), pentru a ne autoinfluenţa
(autocontrol), şi pentru a ne întelege menirea.
Menţinerea consumului produselor, care provoacă îmbolnăvirea în masă, este
strâns legată de menţinerea ignoranţei şi a neputinţei («Knowledge means power»
lit. : "Cunoaşterea înseamnă putere") a adormirii, a hipnozei colective, a castrării, şi
a vulnerabilităţii la manipulare; ignoranţa nu s-ar putea perpetua dacă educaţia nu
ar continua să neglijeze autocunoaşterea şi autocontrolul.
Intr-o civilizaţie programată să caute "profitul" (alt termen pentru "a avea"), omul
este privit ca o materie primă, care este transformată prin instruire (condiţionare;
formare; programare), într-un produs finit, cu o anumită valoare de întrebuinţare.
In marea lor majoritate oamenii devin depanatori de maşini şi de oameni.
Atunci când sunt instruiţi să programeze alte fiinţe (să fie profesori, dascăli, părinţi)
ei transmit mai departe modelele, tiparele învăţate, adică perpetuează ignoranţa
prejudecăţile (modelează oameni «după chipul şi asemănarea lor»);

Nişte fiinţe umane instruite pentru ca ele să proiecteze, să construiască şi să
depaneze maşina complexului militaro-industrial, sunt în final sortite să rămână
inconştiente, să se înstrăineze de ele însele, să se alieneze de adevărata lor
menire, să distrugă mediul ambiant, adică să se autodistrugă.
Această ignoranţă şi neputinţă se datorează faptului că omul nu este instruit să
caute şi să realizeze autocunoaşterea şi autocontrolul.
Omul este condiţionat să caute în exterior (vedeti principiul holografic: "deşi avem
totul, acum şi aici, în noi înşine"); omul este condiţionat să devină "recipient", să
rămână pacient, să se umple pasiv ca un bidon cu tot felul de substante poluante,
să aştepte pasiv ca vindecarea să vină din afară, de la medicamente minune, de la
dispozitive minune, de la alţi oameni, de la chirurgi.
Omul a fost condiţionat să se identifice cu ceea ce are, iar nu cu ceea ce este,
nimeni nu este interesat ca omul să afle cine este.
Se exercită toate presiunile ca omul să fie preocupat de exterior, de procurarea
banilor, de procurarea hranei, ca omul să fie ocupat cu obţinerea plăcerilor, ca
omul să uite de adevărata sa menire: deşteptarea, descoperirea adevăratei sale
identităţi.
Dacă presiunea socială se exercită doar în direcţia întăririi condiţionării, care cere
omului să trăiască pentru « a avea», care-i cere să trăiască pentru a se umple cu
plăceri efemere sau cu informaţii, atunci, omul se va înstrăina de izvorul de viaţă
dinlăuntrul său, va muri de viu şi va rămâne prizonier al programării care-i spune
să trăiască pentru a se împlini prin ceea ce posedă sau acumulează.
Dacă omul îşi va uita menirea atunci omenirea va fi alcătuită doar din "recipiente",
atunci civilizaţia terestră se va autoanihila, va fi ştearsă de pe faţa Pământului, ca o
« vie care nu rodeşte».
Nimeni nu o să fie vreodată interesat ca dumneavoastră să vă treziţi, să fiţi liberi,
eliberaţi de condiţionări, să spargeţi tiparele reprezentate de prejudecăţi, de
credinţe şi dogme, să puneti capăt alienării, înstrăinării şi înrobirii.
Nimeni nu o să fie vreodată interesat ca dumneavoastră să fiţi independenţi,
sănătoşi, invulnerabili la manipulare.
Şi nimeni nu vă poate face cadou trezirea, deşteptarea, eliberarea, deschiderea
propriilor dumneavoastră ochi, atitudinea responsabilă faţă de propria viaţă.
Metoda de relaxare prin pilotare auditivă vă poate ajuta să experimentaţi
întoarcerea acasă, dar nimeni nu poate parcurge acest drum în locul
dumneavoastră.
Relaxarea prin pilotare auditivă vă va ajuta să vă retrageţi din agitaţia din afară,
pentru a vă redescoperi, pentru a vă aduce aminte cine sunteţi, pentru a vă
vindeca de amnezia de care suferă membrii prezentei civilizaţii de pe Terra.
Civilizaţiile extraterestre consideră că în prezent Terra este ocupată de o specie
amnezică, de o specie ale cărei entităţi au uitat cine sunt, de o specie ale cărei
entităţi îşi exercită ocazional capacitatea de fi conştiente de sine, de o specie
alcătuită în proporţie de peste 90% din entităţi care se comportă ca nişte
«recipiente». Atunci când o specie este alcătuită în proporţie de peste 90% din
entităţi care se comportă ca nişte «recipiente», deşi în realitate sunt «izvoare», ea
se autoanihilează.
Terra este ocupată de o specie alcătuită din entităţi «amputate» sau «castrate» prin
programare sau condiţionare, pentru a se comporta ca nişte recipiente, pentru a
neglija conştienţa, pentru a se îndrepta exclusiv spre lumea din afară, pentru a
pierde contactul conştient cu lumea dinlăuntru.
Iisus constata această polarizare spre exterior:
«Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curătaţi partea din afară a
paharului şi a blidului, dar înlăuntru sunt pline de răpire şi necumpătare»[Matei
23.25; Marcu 7.4; Luca 11. 39]

Terra este ocupată de o specie alcătuită din entităţi programate să trăiască pentru
«a avea» şi pentru a se identifica cu cea ce le umple sau cu ceea ce posedă (titluri,
averi, cunoştinţe, poziţii în ierarhia socială, profesională, etc., )
Speranţa de viaţă a unei specii alcătuită din entităţi «recipient» este redusă, atât la
nivel individual, cât şi colectiv.
La nivel individual, entităţile care alcătuiesc o astfel de specie se degradează
genetic in mod accelerat, din cauza pierderii legăturii cu baza informaţională a
universului, ceea ce conduce la vulnerabilitate, la dependenţe, la maladii, la
instabilitate interioară şi la o durată scurtă de viaţă.
La nivel colectiv, speciile alcătuite din entităţi dezrădăcinate, alienate, rupte de baza
informaţională a universului, «amputate» sau fracturate, conduc la organisme
sociale neviabile, la popoare, la civilizaţii, care se autoanihilează, prin conflicte si
prin comportament antisocial.
Autoanihilarea individuală, ca şi cea colectivă, începe la nivel cauzal din clipa în
care o entitate renunţă la conştienţă şi încetează să mai trăiască pentru «a fi», în
favoarea lui «a avea».
De ce oamenii îşi ucid semenii, dacă nu fiindcă nu văd că se ucid pe ei ?
De ce oamenii fac rău semenilor, dacă nu fiindcă nu văd că toţi sunt degete ale
aceleiaşi mâini, care işi fac rău lor înşile.
De ce oamenii distrug mediul ambiant, dacă nu fiindcă nu văd că se distrug pe ei
înşişi.
Boala care se află la rădăcina tuturor celorlalte maladii este pierderea vederii
directe, trăirea în întunericul mintilor programate de creatorii de sclavi pe banda
rulanta. Ignoranţa, orbirea si uitarea propriei noastre identităţi, sunt efecte ale unei
maladii care nu se vindecă prin minciună, ci doar prin trezirea la realitatea veritabilă
pe care nu o vedem.
Toţi oamenii sunt înzestraţi în adâncul fiintei lor cu ochi, cu vedere subtilă, mult mai
larga decat cea a ochilor corpului fizic, care nu văd, ci doar privesc.
Autoanihilarea individuală, ca şi cea colectivă, începe la nivel cauzal , din clipa în
care o entitate renunţă la conştienţă şi încetează să mai trăiască pentru «a fi», în
favoarea lui «a avea».
Vindecarea ignoranţei, orbirii, inconstientei, reprezinta primul pas spre desteptare
catre revoluţia interioară. Revoluţia interioară este adevărata revoluţie de care are
nevoie specia umană, iar vindecarea societăţii, începe cu noi înşine, cu fiecare
celulă a organismului social. Toate revoluţiile din afară, de la nivelul organismului
social, toate revoluţiile care de-a lungul istoriei au provocat atâtea suferinţe şi
pierderi de vieţi omeneşti, nu au salvat civilizaţia terestră de la autoanihilare, ci
doar au mărit eficienţa procesului de autodistrugere. Toate revoluţiile din afară, au
accelerat doar viteza cu care ne deplasăm spre dezastru. Doar revoluţia interioară
poate salva omul şi civilizaţia de pe Terra.
Chiar dacă un om a uitat cine este… chiar dacă el a uitat că este un împărat, iar,
nu un cerşetor, omul a fost, este şi va rămâne o manifestare a conştiinţei de sine
a universului, un flux, un vârtej, un templu, locuit de materia, energia şi conştiinţa
de sine a universului. Chiar dacă până în clipa descoperirii experimentale de sine,
un om nu a deschis încă ochii ca să vadă cine este, din momentul trezirii la
adevărata realitate, el va începe să vadă că fiecare faptură este o manifestare a
conştiinţei de sine a universului. Atunci când va vedea că fiecare om este un templu
locuit în profunzimea sa de Divinitate, va înţelege necesitatea respectării celor
două poruncii despre care Iisus spunea că în ele sunt cuprinse toate celelalte zece:
« Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot
cugetul tău, Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi, În aceste două porunci
se cuprinde toată Legea şi Prorocii» [Matei 22. 37-40].
Cu altă ocazie Iisus recomanda:
«Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este
cuprinsă Legea şi Prorocii» [ Matei 7.12; Luca 6.31]

Dacă oamenii ar vedea cine sunt, ei nu ar deveni o masă de manevră, ei nu ar fi
buni executanţi ai unor ordine abominabile care au condus la crime, la asasinate în
masă, la genocid. Dacă oamenii ar vedea că toţi semenii lor sunt degete ale
aceleiaşi mâini, ei nu ar deveni soldaţi, ucigaşi, hoţi... Doar copii mici mai văd
acest lucru, ei plâng atunci când altul suferă, la ei empatia, mila este firească, iar
nu impusă prin norme morale artificiale. Iubirea impusă prin reguli de conduită
morală nu are niciodată valoarea iubirii care se naşte din vederea realităţii sau din
reamintirea adevăratei noastre identităţi. Iubirea veritabilă este rodul trezirii
Oamenii fac toate aceste lucruri findcă ignoră faptul că trăiesc într-un univers
holografic. Oamenii fac toate aceste lucruri findcă nu văd că fac parte dintr-un întreg
prezent în fiecare parte a sa. Oamenii sunt orbi, fiindcă nu folosesc ochii necesari
pentru a vedea realitatea. Atât timp cât ochii nu sunt deschişi ["Aveţi ochi, dar nu
vedeţi cu ei"(Iisus)] , atât timp cât oamenii nu văd că realitatea în care s-au născut
este holografică, adică un întreg, prezent în fiecare dintre părţile sale, oamenii ar
trebui să respecte porunca, despre care Iisus spunea că le cuprinde pe toate
celelalte zece din Vechiul Testament:
« Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot
cugetul tău, Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi, În aceste două porunci
se cuprinde toată Legea şi Prorocii» [Matei 22. 37- 40].
Cu altă ocazie Iisus zicea: «Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la
fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii»[Matei 7.12; Luca 6.31]
2. La ce se referă afirmaţia lui Lao Zi: «Cel ce ştie nu vorbeşte, iar cel ce vorbeşte
nu ştie» ? Care este semnificaţia proverbului "tăcerea este de aur"?
3. Poate un mesaj comunicat verbal să vindece ?
S-a evidenţiat ca muzica vindecă. Cuvântul rostit sau scris influenţează cristalele,
apa, plantele şi toate fiinţele vii [vedeti imaginile din prospectul care însoteşte
înregistrarea pe CD]
4. Trebuie să căutăm « Împărăţia lui Dumnezeu» în afară, în cerul fizic sau este
omniprezentă, inclusiv în noi înşine, acum şi aici? Percep oamenii realitatea, sau o
oglindire mentală a acesteia? Trăiesc oamenii într-o "realitate secundă", într-o
realitate deformată, rupţi de contactul nemijlocit cu adevărata realitate?
Văd oamenii că universul în care trăiesc este holografic?
Sunt adevărate afirmaţiile lui Iisus, citate mai jos?
«Aveţi ochi dar nu vedeţi; aveţi urechi dar nu auziţi? Şi nu vă aduceţi aminte de
nimic» (vedeti: Marcu8. 18; Matei 23. 19; 13. 14-16)];
«Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile, Nu se poate
zice: Uite-o aici! sau:"Uite-o acolo!" Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este
înlăuntrul vostru"» (Luca 17. 20-21; Rom, 144. 17; Vers, 23)],
2. Răspunsul la întrebările: "Poate fi adevărul comunicat verbal ? Poate un mesaj
comunicat verbal să vindece?" a fost dat de Lao Zi şi de Iisus.
«Cel ce ştie nu vorbeşte; cel ce vorbeşte nu ştie » este doar o variantă de traducere
a lui Lao Zi (cap. 56), repetată în peste 150 de examinate.
Am căzut în această capcană în traducerea publicată în 1993, împreună cu Tao
Jian Wen şi Dr. Florin Brătilă, din cauză că şi în tradiţia buddhismului zen (urmaşul
tradiţiei taoiste) se face referire la transmisia căii în afara textelor scrise sau vorbite.
Tradiţia buddhismul zen adoptă această strategie de transmisie a căii în afara
textelor scrise sau vorbite din anumite motive obiective:
1. «Cuvântul este degetul care indică Luna, iar nu Luna însăşi». Un simbol verbal
folosit pentru a desemna realitatea nu este însăşi realitatea. Ce semnificaţie are
pentru un orb din naştere expresia: "culoarea albastră a cerului senin"?
Acelaşi cuvânt (iubire, apă) are semnificaţii diferite, pentru oamenii cu experienţă
diferită de viaţă. Cuvintele descriu doar o parte a realităţii, fiindcă esenţialul rămâne

dincolo de cuvinte. Imaginaţi-vă că pentru a realiza o hartă tridimensională a
României, punem o plasă peste toate formele de relief existente. Oricât am mării
precizia micşorând ochiurile plasei (oricâte cuvinte vom folosi), prin ochiurile plasei
vor trece, munţi, dealuri, văi, ape şi localităţi, care nu vor fi redate de harta noastră.
Oricine ştie că sunt necesare extrem de multe cuvinte pentru a descrie o simplă
imagine altcuiva. Dacă îi veţi cere sa faca un desen dupa o descriere verbala s-ar
putea sa fiţi surprinşi de deosebirile întâlnite. Experimentele cu persoanele rugate
să relateze acelaşi eveniment sunt revelatoare: nimeni nu a văzut şi nu a auzit
aceleaşi lucruri. Ceea ce văd oamenii depinde de aşteptări, de programarea
primită, de credinţe.
2. Mesajele verbale pot fi uşor deformate (voluntar sau involuntar), pot fi cenzurate,
de către cei ce monopolizează puterea. «Cuvântul poate comunica un adevăr, dar
şi o minciună»;
Dacă receptorul unui mesaj nu este pregătit, el îl respinge, polemizează, se opune;
dacă este de rea credinţă, îl deformează folosindu-l ca acuzare; din aceasta cauză
"nu se aruncă mărgăritare la porci" iar «Cel ce ştie nu vorbeşte; cel ce vorbeşte nu
ştie »
3. Dacă oamenii află prin cuvânt indicaţii cu privire la ceea ce trebuie să vadă sau
să experimenteze vor avea iluzia că s-au iluminat, confirmându-şi în realitate doar
propriile aşteptări. Din aceasta cauză Buddha a transmis oamenilor calea de
experimentare, drumul care urmat duce firesc la destinaţie, dar a tăcut când a fost
întrebat cu privire la experienţa trezirii.
Se cunoaşte hipnoza involuntară a femeilor care aşteaptând să rămână însărcinate
declanşează sarcină falsă. Ceea ce aşteptăm are toate şansele să se confirme,
Naziştii au experimentat, în lagărele de exterminare din timpul "Celui de-al Doilea
Război mondial", puterea cuvântului în programarea expectaţiilor şi au descoperit
că orice om îşi poate declanşa moartea sau invulnerabilitatea la foc, la otrăvuri
letale sau la răni extrem de grave. Oamenii cărora li s-a spus că vor muri după
tăierea venelor de la mâinile legate la spate au murit fiindcă au aşteptat să-şi piardă
tot sângele prin venele tăiate (în realitate aceşti oameni primeau confirmări sau
feedback-uri ale aşteptărilor însămânţate de experimentatori: pielea era tăiată
superficial în zona venelor pentru a provoca senzaţia dureroasă; apa din cada,
aflată în spatele celui tăiat, se înroşea progresiv de la cerneala roşie care venea
printr-un tub ascuns), În decurs de o oră toţi oamenii pe care s-au făcut
experimentele au murit.
Aceasta au fost cauzele pentru care am tradus in 1993: «Cel ce ştie nu vorbeşte; cel
ce vorbeşte nu ştie »
Azi văd că nu ştiu nimic. Dacă această traducere repetată de foarte multe ori ar
ajunge să fie luată drept adevăr, atunci pentru ce să mai învăţăm, de la cei care nu
ştiu, pentru ce să mai citim sau pentru ce să mai ascultăm, ce ne-au spus Lao Zi,
Iisus, Mahomed sau Buddha ?,
La ce se referă de fapt textul lui Lao Zi citat mai jos ?
知者不言。言者不知。 [zhi1 zhe3 bu4 yan2; yan2 zhe3 bu4 zhi1]
Lao Zi spune că:
«Cel ce este conştient (cel care ştie să fie atent) nu vorbeşte;
cel ce vorbeşte nu este conştient (nu ştie să fie atent)»
[Lao Zi, cap. 56 (toate citatele sunt preluate) din: «Calea spre Cer şi Putere» de
Dan Mirahorian, ed, 2004 ]
56. Poarta ascunsă -Conştienţa/The Hidden Gate- Awareness
Constienta si inflorirea vietii / Lao Tzu Chapter 56 Awareness the Flowering of Life
Constienta- Cel mai mare dar al fiintei umane/La Conscience- Le plus grand don de l'être
humain/The Consciousness-The greatest gift of human beings/ Coscienza-Il dono più
grande dell'uomo
Traducerea capitolului 56 din Tao Te Ching ( Dao De Jing ) al lui Lao Tzu ( Lao Zi )
ADRESE DE DESCARCARE

http://www.danmirahorian.ro/56Laotzu.pdf

În practica ancorării în Tao, de reîntoarcere la Adevărata Realitate, dialogul interior,
vorbăria sunt perturbaţii, obiceiuri, procese automate, care pot fi reduse prin
repetarea exerciţiului de tăcere şi de centrare în conştienţă.
Marele regizor K, Stanislavsky (1863-1938) în cartea sa «Arta actorului cu sine
însuşi» nu dădea reguli, ci unelte, cerându-le actorilor să se relaxeze («să aibă drept
maestru pisica») şi să descopere singuri, experimental, adevărul prezentat mai sus.
«Cel ce este conştient, nu vorbeşte; cel ce vorbeşte nu este conştient»
Orice cititor poate repeta experimentul simplu, propus de K. Stanislavski in cartea
sa " Munca actorului cu sine insusi ", care constă în executarea unei acţiuni în care
atenţia este total absorbită [ ridicarea unui obiect foarte greu].
Oricine este total absorbit de o activitate poate constata că nu poate vorbi, că nu-şi
poate reaminti o poezie, pe care anterior o recita cu uşurinţă.
Prin acest experiment, Stanislavski demonstra atât necesitatea relaxării pentru
reamintirea unui rol, cât şi faptul că un om cu atenţia total absorbită îşi pierde
capacitatea de a vorbi sau de a folosi un alt canal de exprimare.
Cunoaştem din Biblie faptul că Moise nu putea să vorbească, atunci când era
centrat, ancorat, în contact cu Dumnezeu. Viaţa lui Moise reprezintă o confirmare
istorică şi religioasă a adevărului la care se referea Lao Zi, în cap. 56: «Cel ce este
conştient, nu vorbeşte; cel ce vorbeşte nu este conştient»
Moise lăsa exprimarea verbală în seama fratelui său, pe durata transei, fiindcă nu
putea să se exprime concomitent în două lumi, fiindcă nu putea să stea concomitent
în două camere ale conştiinţei:
1. "Mica încăpere a conştiinţei", care primeşte lumina fenomenală prin mijlocirea
simţurilor, este folosită de toţi misticii pentru comunicarea orizontală cu semenii,
pentru relaţia cu lumea manifestată; Socrate vorbea despre "peştera întunecoasă",
în care oamenii au căzut şi în care rămân prizonieri, până la "deşteptare" sau
"trezire".
2. "Marea încăpere a conştiinţei" numită şi " Marea sală luminoasă a inteligenţei",
fiindcă primeşte Lumina Divină; "Marea încăpere a conştiinţei" este folosită de toţi
misticii pentru comunicarea verticală, cu Dumnezeu.
Oamenii treziţi, İluminaţi sau eliberaţi pot folosi ambele încăperi pentru recepţie şi
emisie, în timp ce oamenii obişnuiţi sunt fixaţi sau ancoraţi, după naştere, prin
identificare sau condiţionare (castrare socială), doar într-o singură încăpere.
In domeniul telecomunicaţiilor apare o similitudine demnă de semnalat cititorilor.
Pentru a recepţiona un post de radio sau de televiziune trebuie să ne fixăm pe
frecvenţa acelui post de emisie. Orice abatere de la frecvenţa de rezonanţă,
determinată de perturbaţii sau de o activitate în alt domeniu de frecvenţă, ne face să
pierdem recepţia postului de radio sau de televiziune.
Atunci când sfinţii "intră în curent" (în lb. sanskrită: ṡrota-apanna) ei exprimă sau
vorbesc "ceea ce aud" (în lb. skrt: ṡruta; ṡrotra) şi sunt «flautul în care cântă
Divinitatea». Atunci sfinţii folosesc concomitent ambele camere: una receptioneaza
iar alta exprima verbal ceea ce au auzit. Se afirmă ca aşa ar fi fost dictat Coranul
de către Mahomed. Tradiţia hindusă face o deosebire esenţială între scrierile
revelate sau auzite (în lb. sanskrită: shruti; ṡruti) şi textele transmise (în lb. skrt:
smṛti), întemeiate pe memorie (în lb. skrt: smṛtayaḥ) biologică şi tehnologică (scrieri;
înregistrări). Termenul sanskrit shruti (ṡruti lit. :"auzite; ceea ce a fost auzit;
învăţăturile") desemnează textele revelate (auzite de Iluminaţi care «sunt templul în
care se manifestă Divinitatea»).
Astfel de cupluri formate dintr-un maestru tăcut şi un purtător de cuvânt, au reapărut
pe parcursul timpului [Buddha era permanent însoţit de vărul său Ananda];
Mahomed, Iisus nu vorbeau când făceau minunile, ci doar după ce coborau în
«mica sală a inteligenţei»

Dacă Lao Zi s-ar fi referit la ceea ce redă traducerea: «Cel ce ştie nu vorbeşte; cel
ce vorbeşte nu ştie » atunci nu ar fi contrazis-o în celelalte capitole unde se refera
la «Însămânţarea Cuvântului»:
«Când omul cu spirit superior aude despre Tao (reîntoarcerea la Adevărata
Realitate),
El pune în practică [pune în aplicare şi cultivă cu perseverenţă ceea ce i s-a
comunicat],
Când omul cu spirit mijlociu aude despre Tao
Când îl păstrează [urmează], când îl nesocoteşte [îl pierde; este indecis; fluctuant],
Când un om cu spirit inferior aude despre Tao,
El râde cu lacrimi [ia în bătaie de joc; ridiculizează]
De n-ar fi luat în râs, n-ar mai fi adevăratul Tao, »
[cap. 41 din: «Calea spre Cer şi Putere» de Dan Mirahorian, ed, 2004. ]
«Cuvântul expus aici este uşor de înţeles şi de înfăptuit,
Şi totuşi nimeni nu-l înţelege şi nu-l ascultă [oamenii nu vor să primească şi să
aplice regulile înrădăcinării în Tao].
In aceste cuvinte, cu o obârşie străveche, este dezvăluit adevărul,
Insă doar în acţiune (în aplicare şi înfăptuire] se află principalul (esenţa) [fiindcă
doar acţiunea (interioară) urmează Calea (Tao) şi are sensul legii supreme], »
[Lao Zi, cap70 din:«Calea spre Cer şi Putere» de Dan Mirahorian, ed, 2004. ],
«Cu adevărat puternic este cel care se învinge pe sine,
iar nu acela care îi învinge pe alţii;
Iluminat este cel care este conştient de sine însuşi,
iar nu acela care-i cunoaşte pe alţii»;
[Lao Zi, cap.33 din: «Calea spre Cer şi Putere» de Dan Mirahorian, ed, 2004. ],
Iisus a fost condamnat la o moarte exemplară fiindcă a încălcat legea tăcerii, fiindcă
a spart monopolul cunoaşterii; toţi cei care au aflat calea au avut aceeaşi moarte
exemplară (răstigniţi, arşi, fierţi); după ce toţi cei ce mai cunoşteau calea arătată de
Iisus, au fost aduşi la tăcere, calea arătată de Iisus a fost confiscată şi
transformată în ideologie a imperiului, în ideologia care a stat la temelia
colonialismului (a creştinării forţate; a genocidului; a distrugerii unor inestimabile
tezaure culturale şi ştiiinţifice rămase de la civilizaţiile care ne-au precedat)
într-o cale de sedare şi de manipulare a maselor.
Iisus nu a culpabilizat oamenii spunând: "pocăiţi-vă, căci Împărăţia lui Dumnezeu
este aproape", Au trecut 2000 de ani şi Împărăţia lui Dumnezeu este tot acolo
înlăuntrul nostru.
Iisus a zis: "reîntoarceţi-vă (în lb. aramaică:"teshuwar"), căci Împărăţia lui
Dumnezeu este aproape"
Iisus spunea că: «lumina adevărului nu trebuie ţinută sub obroc (ascunsă)»,
Că "adevărul vă va slobozii (că adevărul eliberează prin alungarea întunericului
ignoranţei )" [Ioan 8. 32]
Este izbitoare asemănarea cu Lao Zi [vedeti, cap. 41] şi referirea la cele trei cazuri
întâlnite în cursul «Insămânţării Cuvântului»:
«Luaţi seama la felul cum ascultaţi»(Luca 8.14-18); «Sămânţa căzută între spini,
este Cuvântul auzit de cei plini de îngrijorările veacului acesta şi de înşelăciunea
bogăţiilor, care îneacă această sămânţă, şi devine neroditoare» (Matei 13.19-23).
Adevărul unui mesaj comunicat verbal nu este încă veritabil până când nu este pus
în aplicare pentru a realiza confirmarea sa experimentală,
Traducerea lui Lao Zi (cap. 56) «Cel ce ştie nu vorbeşte; cel ce vorbeşte nu ştie »
face referire directă la puterea pe care cunoaşterea o conferă celor care o
monopolizează.

Şi în vremea lui Iisus, preoţii, care monopolizaseră adevărul, ascundeau calea spre
Împărăţia lui Dumnezeu dinlăuntrul nostru:
«Vai de voi, învăţători ai legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştiinţei: nici
voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau, să intre, i-aţi impiedicat să intre» [ Luca 11. 52]
«Vai de voi cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împăraţia
cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsaţi să intre »
[ Matei 23. 13]
După ultimile cercetări civilizaţia chineză, a avut la dispoziţie toate descoperirile
necesare, ca să declanşeze revoluţia industrială şi progresul actual al ştiinţei şi al
tehnologiei. Civilizaţia chineză a fost întrecută de Occident, doar fiindcă
nomenclatura de acolo, s-a încăpăţânat să-şi păstreze privilegiile, ierarhiile şi
monopolul asupra puterii şi al cunoaşterii, instituind îngheţarea oricărei reforme,
închiderea faţă de exterior, compartimentarea etanşă şi secretomania.
După revoluţiile din Europa, după ce s-a spart monopolul clerului şi al nobilimii
asupra cunoaşterii, s-a declanşat avântul fără precedent, atins de Occident în
ştiinţă şi tehnologie, prin instituţionalizarea statului laic şi a învăţământul public.
Observăm două planuri de acţiune : un plan social şi altul individual.
In plan social [politic, militar, strategic] menţinerea echilibrului sau a unei anumite
stări a lucrurilor se realizează tot aşa, prin secretizare, ascundere, "clasificare",
ţinere în taină, păstrarea tăcerii, compartimentarea unor activităţi.
Păstrarea echilibrului strategic planetar sau al păcii depinde de neproliferarea unor
tehnologii cu mare potenţial distructiv, adică de ascundere şi de respectarea
compartimentării.
Din cauza implicaţiilor strategice şi militare tehnologia generatoarelor de pulsuri
magnetice a fost ţinută secretă pe toată durata "Războiului rece", chiar dacă ea
permitea vindecarea cancerului şi a bolilor virotice incurabile. In prospectul, care
însoţeşte înregistrarea pe CD audio a "Metodei de inducţie prin pilotare auditivă a
stării de relaxare", se arată că înregistrarea conţine şi trei ritmurilor terapeutice;
În prospectul dispozitivului Qi MAGEN, care generează impulsurir magnetice
terapeutice, sunt indicate şi alte aplicaţii : stimularea sistemului imunitar
(declanşarea eliminării tumorilor canceroase; vindecarea bolilor virotice), regenerare
osoasă, tratarea durerilor, reechilibrare şi tonificare energetică.
Se ţin oare secrete tehnologiile, care ar duce la revoluţionarea propulsiei, fiindcă
acestea ar leza ierarhiile şi interesele economice ale marilor companii
transnaţionale, implicate atât în exploatarea procesarea şi distribuţia produselor
petroliere, cât şi în producerea mijloacelor de transport (terestre, maritime şi
aeriene) ?
Acelaşi sistem de occultare şi de compartimentare în plan social poate conduce la
perpetuarea ierarhiilor, la monopolizarea puterii, la dezbinare şi la îngheţarea
progresului ştiinţific şi tehnologic al unei naţii. Atunci când mass media, devine
obedientă faţă de oligarhia politico-economică globalizată, ea ascunde toate
informaţiile utile oamenilor, răspândind doar faptele abominabile, care amplifică
dezbinarea şi neîncrederea între oameni, fapte despre care afirmă singură că îi
"cresc audienţa sau rating-ul").
Incă se ţin secrete căile prin care oamenii se pot vindeca, prin care oamenii se pot
elibera din ignoranţă şi orbire, pentru ca oamenii sa rămână rupţi de interior,
înlănţuiţi în lumea din afară, dezbinaţi şi adormiţi cu ideologii sau cu «opium pentru
mase».
Pentru a uita să contacteze realitatea, pentru a nu afla cine este cu adevărat ,
pentru a fi mai uşor de dezbinat, căile de salvare vor ramane confiscate,
monopolizate, deformate, transformate în ideologii, în mijloace de condiţionare, în
religii colonialiste; oamenii vor fi in continuare culpabilizaţi, dezrădăcinaţi,
înstrăinaţi, alienaţi, compartimentaţi, fracturaţi.
Doar pe un amnezic sau pe un orb îl poţi păcăli să lupte împotriva fratelui său.

Doar un amnezic poate fi transformat în zombi, în unealtă, într-un soldat care nu-şi
mai apără ţara şi neamul, ci asupritorii care-l fură şi îi înfometează semenii.
Doar de la un om, care şi-a uitat propria identitate, te poţi aştepta să-şi ucidă
aproapele, să-şi înşele semenii.
3. Poate un mesaj comunicat verbal să vindece?
De ce nu folosim înregistrari video?
S-a evidenţiat că muzica vindecă şi chiar modifică structura materiei. In imaginile
din prospectul, care însoţeşte înregistrarea pe CD a metodei de relaxare prin
pilotare auditivă, este prezentată o modalitate de evidenţiere a influenţei cuvântului
asupra structurii apei. Cuvântul rostit, nerostit (gândul) sau scris vindecă sau ucide,
cuvântul armonizează sau distruge structura apei. Cuvântul influenţează cristalele,
apa, plantele şi toate fiinţele vii. In Occident există o întreagă industrie de
înregistrări audio, pe CD şi casete, pentru relaxare, pentru gândire pozitivă, pentru
vindecarea tulburărilor psihosomatice, pentru creşterea performanţelor, pentru
susţinere psihologică, pentru slăbit, pentru abandonarea fumatului, cu muzică de
relaxare.
Unii contestatari ai metodelor de vindecare şi de reprogramare, care fac apel la
cuvânt afirmă că nişte vorbe nu ar putea avea nici o influenţă asupra oamenilor.
Venituri substanţiale ale industriei sexului sunt aduse de puterea pe care o au
cuvintele ( telefon erotic; filme porno).
Cercetările recente asupra persoanelor aflate în comă sau care au trăit «experienţa
morţii clinice» [în lb. engleză: NDE de la: «Near Death Experience» (lit.:«Experienţa
din apropierea morţii»)], au confirmat faptul cunoscut din antichitate că simţul
auzului rămâne singura punte de legătură dintre planul nostru de existenţă şi planul
în care se deplasează conştiinţa. Tradiţia hindusă considera că simţul auzului se
află în corespondenţă cu elementul «ether» ( în lb. skrt.:«akhāsha») [vedeti: Nota2]
Progresul metodelor de reanimare a făcut să crească în aşa măsură numărul
oamenilor care s-au întors la viaţă [peste 10 milioane, doar în SUA, până în 2003]
încât relatările tot mai numeroase despre continuitatea auzului nu mai pot fi
ignorate.
De ce nu folosim o metodă vizuală de pilotare?
O metodă vizuală de pilotare, ne-ar ţine prizonieri în lumea din afară, ai luminii
fenomenale. O metodă vizuală de pilotare nu ne poate duce niciodată atât de
departe, încât să vedem lumina omniprezentă, necreată.
Azi au apărut înregistrări audio cu muzică de relaxare instrumentală, înregistrări
audio cu muzică ambientală, înregistrări audio ale ritmurilor cerebrale din stările de
calm, linişte, somn profund sau transă, implantate într-o muzică ambientală.
Un alt pas l-au reprezentat generatoare de unde cerebrale ("Brain Wave Generator
"), care produc ritmuri specifice somnului profund (undele Delta de 0,5-4 Hz), care
induc somnolenţa (undele Theta de 4-8 Hz), care induc starea în care omul este
relaxat, dar alert (undele Alpha de 8-14 Hz) sau starea de veghe, în care omul este
intens alert dar concentrat (undele Betha de 14-30 Hz). Aceste generatoare de
unde cerebrale, specifice diferitelor stări de conştiinţă, produc ritmuri ale semnalelor
acustice şi au fost utilizate pentru a intensifica refacerea, relaxarea, meditaţia sau
pentru stimularea atenţiei.
După ce s-a extins biofeedback-ul, ca modalitate de autocontrol, s-au făcut
cercetări asupra undelor cerebrale ale maeştrilor care practică meditaţia zen şi
yoga. Atunci s-a descoperit că vindecarea miraculoasă a unor boli considerate
incurabile sau creşterea performanţelor extrasenzoriale, se manifestă în stările de
transă mistică, şi că aceste stări sunt caracterizate de coerenţă intra şi inter
cerebrală a undelor din creier. Din acest moment s-au creat generatoare ale unor

semnale, care pot să inducă sincronizarea undelor cerebrale şi vindecarea. Un
exemplu este reprezentat de "tehnologia holosync", disponibilă pe piaţa din
Occident, din 1998.
Am scris in articole despre aceasta eroare a controlului din afara (minte; semnale
acustice) a centrului :

1. EROAREA SI PERICOLUL CONTROLULUI CENTRULUI PRIN PERIFERIE / THE ERROR
AND THE DANGER OF CONTROLLING THE CENTER BY PERIPHERY; EROAREA ADUCERII
DIN AFARA A PACII (TACERII, FERICIRII )
Marile schimbări vin din interior ! (oul spart din exterior inseamna moarte; oul spart din interior
inseamna inceputul vietii).
toti cautan afara linistea, pacea, tacerea, fericirea, schimbarea ; si asta este din cauza programarii
reactive(cu centrul in afara si in altii); sunt destule
articole despre acest subiect in care se face orientarea si dirijarea in sens invers a atentiei
(prezentei constiente)
https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.804959069517755.1073742141.34928316175201
7/832096750137320/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804959069517755.1073742141.349283161752017&t
ype=3
2. EROAREA METODELOR DE CONTROL AL CENTRULUI DIN AFARA (SILVA, HEMI-SYNC,
HOLOSYNC, DROGURI, HORMONI)
Pacea interioară si pacea exterioară /Inner Peace and Outer Peace
"Nu vom realiza pacea in afara, pana cand nu vom realiza pacea interioara !"
"There can be no peace until we find peace within "
"Impacarea ( pacea) este natura interioara a fiintelor umane. Daca o gasiti in dvs. o veti gasi
pretutindeni/ Peace is the inner nature of humankind. If you find it within yourself, you will then find
it everywhere".( Ramana Maharshi)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=703736732973323&set=pb.349283161752017.2207520000.1389132615.&type=3&theater

4. Principiul holografic
Avem totul acum şi aici în noi înşine dar continuăm să căutăm în afară,
Iisus spunea: «Aveţi ochi dar nu vedeţi; aveţi urechi dar nu auziţi? Şi nu vă aduceţi
aminte de nimic» [vedeti: Marcu 8.18; Matei 23.19; 13.14-16];
Universul în care trăim este holografic, dar trăim într-o "realitate secundă", o
realitate deformată, rupţi de contactul nemijlocit cu adevărata realitate; oamenii nu
percep realitatea, ci o oglindire a acesteia, într-o minte virusată (programată;
condiţionată), prin mijlocirea ferestrelor senzoriale ale corpului fizic, adaptate
planului material de existenţă. Universul în care trăim este un univers holografic, iar
simţurile corpului fizic, adaptate planului material de existenţă, ne redau deformat
realitatea;
Despre acest adevăr vorbesc atât cercetările ştiinţifice recente din neurofiziologie,
din biologie (clonare), din fizica cuantică, cât şi toate tradiţiile antice.
O simpla cunoaştere teoretică a unei realităţii unice nu înseamnă nimic, dacă nu
este trăită experimental. Degeaba ştim rational ca avem totul acum şi aici, dacă
vom continua să căutăm în afară, dacă rătăcirea se menţine. Această
interconectare nu este superficială, ci mult mai profundă. Trăim într-un univers a
cărui identitate dintre parte şi întreg este mai mare decât tot ce ne-am putea închipui
azi. Ignorarea acestei unităţi dintre parte şi întreg a condus atât la afectarea
echilibrului planetar (ecologic şi climatic), cât şi la o educaţie eronată.
Azi s-au dovedit nepreţuite anumite calităţi ale oamenilor, care înainte au fost
reprimate, aruncate, blocate, ca nişte buruieni. Azi toate buruienile sunt specii pe
cale de dispariţie, şi sunt stocate ca tezaure genetice, în bănci de seminţe.

Din ce cauză sunt aşa de preţioase buruienile?
Fiindcă plantele, pe care azi le mai considerăm nefolositoare, pot fi în viitor surse
ale unor remedii salvatoare. Fiindcă speciile hibride (sau cele modificate genetic), de
mare productivitate, pe care azi le folosim intensiv, pot contracta boli (virotice).
Aşa s-a întâmplat şi cu grâul din America.
A urmat o prăbuşire catastrofală a producţiei de cereale a SUA, până când s-a
descoperit în Africa, o buruiană, o specie sălbatică de grâu, imună la virus.
Diferite ideologii, care s-au erijat în unice deţinătoare ale adevărului au ignorat faptul
ca o atitudine greşită faţa de aceste plante ne poate fi fatală. Cei ce au etichetat
plantele sălbatice, pentru care nu s-au găsit utilizări terapeutice, alimentare sau
industriale, drept "buruieni" sau drept o întruchipare a "răului" ne-au dus în
marginea prăpastiei: distrugerea tezaurului genetic al acestei planete prin eliminarea
a numeroase specii de plante si de animale. Mai greu de observat sunt distrugerile
de la nivelul psiho-emoţional al fiecărei fiinţe umane, de pe această planetă.
Pentru aceasta ar fi necesar să examinăm tradiţiile spirituale autentice, aşa cum au
fost ele revelate sfinţilor. Să ne îndreptăm mereu către izvor, înainte ca acesta să
fie capturat, acoperit, modificat şi transformat în ideologie de colonizare a
conştiinţelor umane.
In practica spirituală taoistă [道教] şi în Zen (buddhismul "Chan" 禪) contactul cu
realitatea suport sau cu "Temelia Informaţională a Universului" (Banca de Date a
Universului) se realizează experimental în interior ["acum şi aici" ].
Doar într-un univers holografic, adică invariant cu scara la care este cercetat,
contactul experimental cu realitatea prezentă, acum şi aici, în noi înşine, ne
dezvăluie ceea ce se află oricând şi oriunde.
Doar într-un univers holografic autocunoaşterea înseamnă simultan
omnicunoaştere, iar autocontrolul înseamnă simultan omnicontrol sau omnipotenţă.
"Doar cel ce se cunoaşte pe sine însuşi, poate cunoaşte întreg universul;
Doar cel ce controlează centrul roţii poate controla periferia "
Calea antică, cunoscută sub numele de "Ştiinţa şi Tehnologia Centrării", era
odinioară aplicată de reprezentanţii civilizaţiilor precedente, pentru a ajunge la
vindecare, la «trezire», la «deşteptare» sau la «eliberare», adică la autocunoaştere
(omnicunoaştere) şi autocontrol (omnipotenţă).
Lao Zi[Lao Tzu; Lao Tseu] afirmă următoarele:

In «Tablele de Smarald», text atribuit lui Hermes Trimegistrul, se afirmă faptul că
trăim într-un univers holografic: „ceea ce este sus [în Cer şi macrocosmos] este
asemenea cu ceea ce este jos [ pe Pământ şi în microcosmos] ”. Chiar aşa stau
lucrurile şi la propriu, fiindcă în centrul oricărei acumulări de materie de dimensiuni
planetare (inclusiv în centrul Terrei) se manifestă presiuni aşa de înalte, încât sunt
iniţiate aceleaşi reacţii termonucleare, care se petrec şi în oricare dintre stele.
Planetele nu sunt decât o fază din copilăria oricărei stele. Cercetările asupra
emisiilor electro-magnetice ale planetei Jupiter au evidenţiat deja, faptul că energia
emisă este mult mai mare, în raport cu ceea pe care planeta Jupiter primeşte de la
Soare. Deja trăim într-un sistem stelar binar şi nu este exclus ca în viitor să vedem
pe cer doi Sori. Dacă vrei să cunoşti universul este suficient să te cunoşti pe tine
însuţi. Nu căuta în afară ceea ce ai deja înăuntrul tău. Universul holografic este
acela care conţine întreaga informaţie în fiecare parte a sa. Tot la fel se întâmplă şi
într-o înregistrare holografică a unei imagini –dacă spargem înregistrarea
holografică iniţială, găsim întreaga imagine în fiecare ciob sau în fiecare fragment al
său. Intr-un univers holografic, partea şi întregul nu pot fi deosebite. Dualitatea
parte-întreg pare suspendată într-un univers holografic.
* Dacă lipseşte linia de deasupra,la ideograma în formă de poartă 戶[ hu lit.: casă; uşă; familie],
aceasta desemnează «corpul,trupul». De aici traducerea alternativă:
« Fără să ieşi din corp se poate cunoaşte [întreg] universul»
Traducerea alternativă face aluzie atât la căutarea sterilă din afară(dobândirea cunoaşterii
exterioare), cât şi la ieşirea din corp:
1. voluntară [ prin tehnicile de călătorie astrală - OBE (din lb.engleză: "Out of Body Experience") ,
CCM(Centrul de Contiinţă Mobil)sau RV(în lb.engleză: "Remote Viewing")];
2. involuntară din clipa morţii -subiecţii reanimaţi au relatat cu lux de amănunte că în timp ce s-au
aflat în moarte clinică -când toate funcţiile vitale au fost suspendate –s-au descoperit în afara
corpului OBE (în lb.engleză: "Out of Body Experience"), de unde au văzut şi au auzit tot ce s-a
petrecut; Denumirea anglo-saxonă a" experienţei din clipele din apropierea morţii" este "Near
Death Experience" (NDE) şi se referă la perceperea a tot ce petrece, în timp ce subiectul se află în
moarte clinică .

Aceeaşi unitate dintre parte şi întreg s-a descoperit şi la fiinţele vii care pot fi
regenerate fidel din oricare dintre celulele lor. Clonarea, reconstituirea întregului
organism pluricelular dintr-o singura celulă a sa, nu ar fi posibilă dacă în fiecare
dintre celulele sale componente nu ar exista întreaga informaţie, necesară refacerii
intregului din parte. În fiecare dintre celulele, care alcătuiesc un organism
pluricelular, găsim ca într-o sămânţă, toată informaţia necesară reconstituirii
întregului organism.
Într-un univers holografic oul şi găina, partea şi întregul sunt unificate şi simultane,
Unitatea dintre parte şi întreg se manifestă în toată lumea cuantică.
În macrocosmos , din toată lumea anorganică, unitatea dintre parte şi întreg se
manifestă doar la cristale; în lumea organică, unitatea dintre parte (celulă) şi întreg
(organism pluricelular) se manifestă la nivelul tuturor formelor de viaţă (vegetale şi
animale). Pierderea acestei unităţii dintre parte şi întreg înseamnă pierderea vieţii,
adică moartea. La nivelul organismului social omul care realizează experimental
identitatea sa cu întreaga omenire şi cu universul, este cek care şi-a realizat
menirea şi este numit sfânt.
Omul, ca şi cristalul, ori ca şi formele de viaţă care l-au precedat, devine complet
sau desăvârşit, doar atunci când realizează unificarea (coerenţa) la nivelul planului
nou apărut şi care-l caracterizează: planul conştiinţei.
In antichitate era preţuit " cel ce se cunoştea pe sine (cel ce era conştient de sine) ,
iar nu cel care-i cunoştea pe ceilalţi (cel ce era conştient de ceilalţi); puternic era
cel ce se învingea pe sine, iar nu cel care-i învingea pe ceilalţi":

Mesajul lui Iisus, subliniază importanţa păstrării conştienţei («vegherii») în cursul
procesului de aşezare, de încetare a rătăcirii, de centrarea, de interiorizare sau de
reîntoarcere a fluxului atenţiei. «Calea către Impărăţia lui Dumnezeu» cere
practicantului să intre în starea de împăcare cu lumea şi cu sine însuşi din
adevărata «Rugăciune», să intre în starea de «predare sau dăruire către
Dumnezeu», în starea de «renunţare sau de detaşare de comorile efemere din
lumea de afară», pentru a reveni la la «ascultarea în tăcere».
Doar respectarea simultană a tuturor acestor condiţii deschide calea audiţiei
(«Insămânţării Cuvântului») şi face posibilă "Trezirea" sau descoperirea adevăratei
noastre identităţi.
Iisus spunea: «Impărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile.
Nu se poate zice: Uite-o aici! sau: "Uite-o acolo!" Căci iată că Impărăţia lui
Dumnezeu este înlăuntrul vostru"» (Luca 17.20-21; Rom, 144.17; Vers. 23)].
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Am fost condiţionaţi să vedem realitatea separată în categorii de genul frumos-urât,
bine-rău, benefic-malefic. Realitatea nu este fracturată, compartimentată sau
separată în categorii contrare sau în sertare diferite, ci este un întreg funcţional, în
care toate părţile nu sunt entităţi separate, ci un tot, un intreg prezent în fiecare
parte a sa. Azi se recunoaşte ştiintific că trăim intr-un univers în care părţile sunt
interconectate. Progresul cunoaşterii a eliminat compartimentarea universului în
realităţii separate. Simţul văzului ne arată culorile, ca fiind realităţi complet separate.
Primul pas, în direcţia eliminării acestei separări s-a făcut după ce Isaac Newton a
descoperit că toate culorile curcubeului se pot obţine prin descompunerea luminii

albe, cu o prismă. Azi ştim că deosebirea dintre culoarea roşu şi galben nu este
decât efectul unei diferenţe în frecvenţa aceloraşi unde electomagnetice.
Prin creşterea progresivă a frecvenţei acestor unde se pot genera toate culorile din
spectrul vizibil.
Fiindcă gusturile provin de la alimente deosebite s-a considerat eronat că şi
gusturile diferite sunt realităţi separate. Un experiment simplu a arătat că şi simţul
nostru gustativ ne înşeală. Un conductor metalic pus pe limbă este perceput ca
având gustul de dulce, acru, sărat sau amar în funcţie de creşterea frecvenţei
semnalului electric.
Cunoaşterea existenţei unei realităţii unice, care îmbracă diferite aparenţe (culori,
gusturi, stări de conştiinţă) în funcţie de frecvenţă, a stat la temelia înlocuirii
remediilor homeopatice prin generatoare ale frecvenţelor emise de acestea.
Boyd (vedeti:"Comentariu la Misterul Ummo" de Dan Mirahorian) a realizat un
generator de pulsuri magnetice terapeutice şi a descoperit că remediile homeopatice
şi oameni aparţin uneia din cele 12 clase vibratorii. În planul nostru de existenţă, pe
Terra, se manifestă stabil doar şase niveluri, după cum o indică atât o analiză a
tabelului periodic al elementelor al lui Mendeleev, cât şi «Legea celor Cinci Mişcări
(Elemente)» (五行 wu3 xing2), care ascunde cele 6 planuri vibrationale, care se află
la temelia acupuncturii (vedeti: "Mâna cu şase degete" de Dan Mirahorian).

«Legea celor Cinci Mişcări sau Elemente» (pământ, metal, apă, lemn, foc),
considerate de anticii chinezi că alcătuiesc universul fizic, ascunde existenţa focului
ministerial (eteric; executiv) reprezentat de meridianele "Pericard" şi "Trei focare".
«Legea celor Cinci Elemente» alocă fiecărui element două meridiane cu o excepţie:
în loja focului imperial (reprezentată de meridianele "Inimă" şi "Intestin subţire") apar
alte două meridiane ("Pericard" şi "Trei focare"). Această clasificare terestră în cinci
clase (zece niveluri) ecranează clasificarea cerească în şase clase (12 niveluri),
Circulaţia diurnă a energiei prin meridianele de acupunctură, cuplată intim cu
ritmurile cosmice, reprezintă o desfăşurare în timp a ceea ce este mereu prezent,
dar înfăşurat. Se manifestă repartizarea în 12 intervale, de câte două ore de
funcţionare maximă, a fiecărui meridian energetic, pe parcursul cele 24 de ore.
Medicina Tradiţională Chineză[MTC] utilizează relaţiile dintre "Cele Cinci Elemente"
pentru a explica diferitele fenomene fiziologice şi patologice;
Cercetările chineze care au vizat înlocuirea acupuncturii prin generatoare de pulsuri
electrice şi magnetice au descoperit că toate tulburările psihosomatice cunoscute
nu sunt decât manifestări ale tulburărilor celor 12 meridiane energetice.
Caracterele 經絡 jing1 luo4. de la: 經 jing1[lanţ; canal] şi: 絡luo4 [plasă; reţea],
desemnează meridianele folosite în acupunctură, prin care circulă energia vitală.
Tulburările psihosomatice sunt manifestări ale perturbărilor informaţionale ale celor
12 meridiane, iar acestea pot fi vindecate dacă se folosesc frecvenţele sau
remediile aflate în rezonanţă cu aceste 12 clase vibratorii.

C
Cuum
m ppuutteem
m rreeaalliizzaa ««rreeîînnttooaarrcceerreeaa llaa N
Naattuurrăă»» ??
Unii oamenii care-şi propun să se «reîntoarcă la natură», cred că Natura este numai
în afara noastră, in aer, in padure, in alimentatie bio.
Dar Natura este omniprezentă. Ritmurile fundamentale ale naturii nu se află numai
în afara noastră, ci cântă acum şi aici, în profunzimea fiecărei fiinţe vii.
Dacă ascultaţi programul de relaxare prin pilotare auditivă se deschide calea să
redescoperiţi natura omniprezentă, să vă «reîntoarceţi la contactul nemijlocit cu
natura», să vă regăsiţi izvorul de viaţă. Traim intr-un univers al carui centru se afla in
fiecare punct al sau. Dacă ne golim de încordări, de griji, celulele care alcătuiesc
corpul nostru revin la sincronizarea cu ritmurile profunde ale Naturii, care asigură
sănătatea, regenerarea, întinerirea şi viaţa.
Doar cei ce pierd sincronizarea cu ritmurile profunde ale Naturii, se înstrăinează de
izvorul de viaţa omniprezent, şi lasă să se instaleze epuizarea, boala, degradarea,
îmbătrânirea prematură şi moartea.
Calea de «reîntoarcere la natura din noi», care ne permite să revenim la «izvorul de
viaţă din noi înşine» apelează la pilotare auditivă în vederea inducerii unei veritabile
stări de relaxare (eliberare) şi are drept efecte:
-vindecarea tulburărilor psiho-somatice;
-reîntoarcerea acasă, la Dumnezeu;
-accesul la autocunoaştere şi autocontrol ;
Această cale de relaxare prin pilotare auditivă reprezintă o sinteză a sistemelor
antice şi moderne, din Orient şi din Occident.
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Programul pentru învăţarea intrării conştiente în starea de relaxare este întemeiat pe
o metodă străveche de pilotare auditivă, care era utilizată în antichitate în Dacia,
Tibet, India şi China, pentru vindecare, pentru trezire, deşteptare, eliberare, pentru
reamintirea adevăratei noastre identităţi, adica pentru Iluminare.
Şi azi shamanii (vindecătorii) din Africa, Asia şi Amazon apeleaza la pilotarea
auditivă (sugestii, incantaţii) pt. a realiza atât vindecarea rănilor corpului, folosind
remedii din plante, cât şi tratarea traumelor spiritului.
Medicina alopată, care iniţial nu a valorificat decât metodele de vindecare ale
corpului fizic (Hippocrat), a redescoperit azi, în metodele psihoterapeutice, o
modalitate de a trata simultan şi dezordinile spiritului.
Această reîntoarcere la modalităţile de mult de uitate, de a trata simultan
dezordinile corpului fizic şi ale spiritului reprezintă un feed-back istoric.
Chiar dacă în prezent metodele psihoterapeutice nu sunt încă aplicate concomitent
cu metodele medicinii alopate, la momentul oportun, pe scară largă, se cunosc
numeroase cazuri care exemplifică debutul utilizării simultane a metodelor
terapeutice: relaxarea se află la deja baza antrenamentului pentru naşterea fără
dureri ("Bith without pain"), pentru învăţarea unor noi deprinderi (înotul - doar o
persoană relaxată pluteşte, face pluta, constată că pluteşte în mod natural, îşi
depaseste teama de apă) pentru dresarea animalelor (animalele atacă oamenii
fricoşi pentru că aceştia sunt încordaţi- sunt într-o stare de pregătire a agresiunii, pe
care o emit prin mai multe canale). Utilizarea hipnozei în anestezia necesară
intervenţiilor chirurgicale a condus la constatarea unor lucruri surprinzătoare:

nu au apărut complicaţii operatorii sau postoperatorii (infecţii), s-a scurtat perioada
de refacere; adevărul că «rănile învingătorilor se vindecă mai repede» era aplicat
terapeutic de medicii antici din Tracia, care foloseau pilotarea auditivă pentru a
induce starea necesară regenerării şi a vindecării.
Socrate vorbea despre medicii antici din Tracia (Hiperborea) care vindecau prin
"cuvinte blânde" [în lb. greacă: "sophros"; lit.: "blând"; "logos" lit.:"cuvânt"] boli
considerate incurabile de medicii greci, care foloseau doar plantele şi bisturiul.
In Hiperborea şi în Tracia, pilotarea auditivă nu se folosea doar pentru vindecarea
maladiilor psihosomatice, ci şi pentru "trezire" sau eliberare (în lb.skrt.: "moksha";
vedeti: metoda "moşirii" a lui Socrate ) ori pentru trimiterea de mesaje zeilor (lui
Zamolxis de la: «Za- moksha; lit.: «calea de eliberare; Eliberatul (Moaşa universală;
Necondiţionatul)». Mesajul către «Cel care este dintotdeauna Eliberat» (Zamolxis)
se trimitea printr-un om care era pilotat auditiv în clipa părăsirii voluntare a
corpului(transă) sau în momentul sacrificiului.
In antichitate mesajul de pilotare pentru vindecare sau pentru reamintirea adevăratei
noastre identităţi era ascultat într-o atitudine de conştienţă imparţială în clipa
adormirii şi chiar în momentul părăsirii corpului, pentru a folosi şi această ultimă
ocazie de salvare [în acest manual apar şi alte detalii privind atitudinea de
conştienţă imparţială; vedeti: Bardo Thödol ],
Toate popoarele de pe Terra au cunoscut metoda pilotării auditive.
Calea "moşirii" a lui Socrate (în lb. greacă: «maieutica») apela la trei modalităţi
(sinergice) de a provoca cea de «a doua naştere» sau pentru a realiza eliberarea
din «peştera întunecoasă». Pentru Socrate «peştera întunecoasă» reprezenta o
referire la starea de «orbire sau de ignoranţă» în care se află omul a căzut prizonier
într-o peşteră (vedeti: camerele, incintele sau stările de conştiinţă); doar « cel ce nu
vede» lumina omniprezentă are nevoie de o sursă exterioară de lumină.
Pentru toţi marii maeştri spirituali pe care i-a avut omenirea cauza reală a suferinţei
şi a neputinţei omului "decăzut" este tot ignoranţa, orbirea (în lb. skrt. : «avidya»; de
la «a»: "fără" «vidya»: "vedere").
Trebuie să ştim că nu ne lipsesc ochii necesari pentru a vedea realitatea.
Trebuie să ştim că este vorba de o orbire indusă prin programare hipnotică, prin
virusare, pentru a ne identifica eronat cu ceea ce nu suntem (mintea si corpul) ,
pentru a raspunde la manipularea prin frică.
Dacă în transa hipnotică se sugerează unui pacient, ca posthipnotic, să nu mai
vadă o anumită culoare (de pildă roşu), se constată efectiv, că după trezire, acesta
nu le vede şi se loveşte de toate cuburile roşii uriaşe, amplasate în încăpere; omul
programat să nu vadă («deşi are ochi, ») un anumit obiect, nu-l poate ocoli, fiindcă
acesta îi rămâne invizibil. Credinţele, dogmele, mentalităţile, aşteptările, "locul
comun" reprezentat de ceea ce numim «bunul simţ», nu reprezintă doar nişte
programe implantate, ci însăşi « realitatea» pentru cel ce este prizonier in minte;
programele care ne-au fost inoculate se substituie realităţii, fiindcă noi nu vedem
realitatea direct, ci o realitate secundă iluzorie, prin mijlocirea acestor ochelari sau
filtre conceptuale.
Pentru a ne trezi din somnul hipnotic, în care s-a manifestat amnezia ( n care nu
mai ştim cine suntem cu adevărat) şi orbirea (nu mai folosim conştient decât ochii
corpului fizic), trebuie să parcurgem acelaşi drum, dar în sens invers ("cui pe cui se
scoate"; adica se apelează la hipnoza centripetă, în locul hipnozei centrifuge).
Orbirea se datorează ignorării semnalului trimis de ochii subtili; încetarea orbirii s-a
manifestat invariabil la toţi oamenii care au trăit detaşarea de corp în cursul unor
accidente operatorii sau la cei care au fost reanimaţi după "Experienţa din Preajma

Morţii"(vedeti relatările persoanelor care s-au aflat în comă sau care au trăit
«Experienţa Morţii Clinice» NDE- Near Death Experiences).
"Aveţi ochi, dar nu vedeţi cu ei"(Iisus), atât timp cât rămânem prizonieri în
«peştera întunecoasă», cât rămânem căzuţi în identificarea cu mintea (încăperea de
la periferie, pe care o ocupăm în starea de veghe profana a conştiinţei).
Cele trei modalităţi folosite de Socrate pentru a provoca cea de «a doua naştere»
erau:
1. conştientizarea identificărilor care ne-au fost inoculate în cursul condiţionării
sociale; se folosesc o serie de întrebări care vizează eliminarea identificării cu ceea
ce posedăm sau utilizăm. Principiul acţiunii şi al reacţiunii face ca tot ceea ce
posedăm (nume, faimă, avere, putere, poziţie în ierarhia socială ori profesională,
titluri, limbă, familie, popor, sex), să ne şi posede într-o mare măsură, atunci când
uităm să ne exercităm capacitatea care ne defineşte ca oameni: conştienţa de sine;
cei care se identifică cu averile se sinucid în caz de faliment; cei ce se identifică cu
rangul ocupat în ierarhia militară, au suferit de infarct, atunci când au fost
retrogradaţi; Iisus concentra cele afirmate anterior când spunea că: «acolo unde se
află comoara noastră, acolo ne este şi inima (identificarea, atenţia, vulnerabilitatea)»
2. vidarea prin întrebări paradoxale (ghicitori); seria de întrebări care făceau apel la
minte (procesarea raţională a informaţiilor) era întreruptă pe neaşteptate de întrebări
care suspendau mintea (procesele mentale sau traficul mental);
Calea întrebărilor paradoxale, folosite de Socrate pentru "moşire" s-a păstrat în
metoda «koan» din buddhismul zen, unde se pun întrebări de genul:
«Cum treci un fir de aţă simultan prin urechile mai multor ace ?»;
« Care este sunetul unei singure palme (atunci când batem din palme) ?»,
Orice întrebare poate fi utilă dacă practicantul renunţă la răspunsurile raţionale.
«Cine sunt eu?»; «Ce creşte cu cât luăm mai mult din el [ghicitoare românească] ? »
Dacă se utilizează în mod permanent repetarea întrebării «Cine sunt eu?» şi dacă
practicantul renunţă la răspunsurile care ne definesc prin ceea ce avem sau utilizăm
(nume, corp, minte, poziţie socială, pe parcursul acestei călătorii, pe care o numim
viaţă), atunci cel ce caută « adevărata sa faţă» sau identitate (Sinele; Atman),
se adânceşte în golul, care urmează după fiecare întrebare, până descoperă
adevărata sa identitate. «Cine sunt eu ?» este o metodă de introspecţie, care era
folosită în pilotare şi de nativii din Australia. Paul Brunton descrie aceeaşi metodă în
cartea sa despre autocunoaştere («Calea interioară») dedicată sfântului de la
Arunāchala: Ramana Maharishi (1879-1950); [vedeti Nota 1 la sfârşitul acestui
capitol]
3. eliberarea (în lb. greacă: «catharsis») «trezirea» sau «naşterea», Iluminarea sau
«coborârea Luminii Sfântului Duh» se realiza prin pilotarea auditivă, într-o stare
modificată a conştiinţei (pe care noi azi o numim: enstază, transă mistică);
Ştiinţa Sophrologiei, întemeiată de Alfonso Caycedo (o ştiinţă care a încercat
sistematizarea tuturor metodelor de inducţie a transei şi a reetichetat utilizarea
terapeutică a transei hipnotice şi mistice) îşi trage numele tot de la «sophros
logos», adică de la metoda de vindecare, care apelează la «cuvinte blânde»,
descrisă de Socrate.
Surse din Orient
Metoda de pilotare auditivă era cunoscută şi utilizată în Orient.
In hinduism, "Iniţierea" (în lb. skrt.: "Upayana" de la: «upa»; lit. :"aproape de"; şi
«yana»: lit.: "vehicul, canal de legătură; mijloc") era o ceremonie de pilotare auditivă
( folosită de maestrul spiritual pentru a-şi conduce adeptul pe calea spre trezire,
deşteptare sau Iluminare (în lb. skrt. : «bodhi»).

Termenul hindus «Upanishade» (lit.: "a sta aşezat jos în aproprierea maestrului şi a
asculta instrucţiunile "; de la: «upa» lit.: "aproape de"; «ni»: "jos"; «shad»: "a fi
aşezat"), care desemnează ultima parte a «shruti» (partea "auzită", revelată din
Vede), indică folosirea audiţiei (a simţului întemeiat pe substanţa ultimă a universului
manifestat, adică pe omniprezentul "eter" (în lb. skrt.: "akasha"). [vedeti: Nota2]
Tocmai această punte de legătură cu lumea fenomenală se rupe ultima la moarte
(vedeti relatările celor care s-au aflat în moarte clinică; NDE-Near Death
Experiences).
În Upanishade, într-o limbă (lb. sanskrită) care este considerată mama tuturor
limbilor indeo-europene, descoperim semnificaţia silabei sacre OM [ vedeti: cap: 5] ,
afirmarea identităţii dintre Sinele individual (Ātman) şi Sinele universal (Brahman) şi
sunt enumerate mijloacele de centrare, care ulterior au fost sistematizate în
Yoga-Sutra (Instrucţiuni pentru Centrare) de către Patanjali (sec. VI î.e.n.).
Aceleaşi mijloace de centrare sunt consemnate în shivaismul din Kashmir [Vijnana
Bhairava (2500 î.e.n.)].
In China antică, pilotarea auditivă folosea textul lui Lao Zi, a cărui recitare era zilnic
ascultată pentru efectul benefic asupra oamenilor, asupra casei şi asupra vremii
(dacă oamenii practicau ancorarea în Tao, atunci oamenii şi natura intrau în
armonie, anotimpurile şi ploile veneau la timp) .
Un proverb chinez zice: 言乃心之聲 «Cuvântul (rostit) este vocea spiritului»;
Din cauză că efectul benefic se manifesta şi asupra celor ce părăseau acest tărâm,
textul lui Lao Zi era plasat şi în mormântul membrilor familiilor imperiale, în imediata
vecinătate a corpului.
Textul scris al lui Lao Zi acţionează asupra conştiinţei colective într-un mod
misterios şi influenţează modul de cristalizare al apei (vedeti : imaginile cristalelor de
apă, prezentate în prospectul ce însoţeşte înregistrarea audio pe CD).
Lao Zi, ca şi Iisus, făcea referire la « interiorizare» (cap. 47 si 54)l a «veghere»(cap.
56) la «adevărata noastră identitate profundă» (cap. 41) şi la« însămânţarea
Cuvântului» (cap. 43 si 70):
Tradiţia tibetană folosea în pilotarea auditivă, ascultarea textului cunoscut azi drept
Bardo Thödol [în lb. tibetană; lit. : «eliberare prin audiţie în starea intermediară»],
atât în momentele care preced adormirea, cât şi în clipele premergătoare morţii.
Traducerea Occidentală de: ”Cartea Tibetană a morţilor”, dată textului tibetan Bardo
Thödol, ascunde o mult mai largă utilizare a pilotării auditive.
In buddhismul tibetan se consideră că viaţa este un proces ciclic holografic atât
spaţial, cât şi temporal, la nivel cosmic şi individual. Acest proces ciclic, care începe
cu naşterea şi sfârşeşte cu moartea, se repetă ciclic, pe parcursul mai multor vieţi
până la «Eliberare» (Nirvana), dar este prezent şi pe parcursul unei singure zile
(ciclul diurn) sau a unui singur an, din viaţa oricărui om (trezirea; adormirea).
Anticii foloseau pentru diagnostic faptul că într-o singură zi din viaţa unui om se
repetă toate fazele unei întregi vieţi.
Tradiţia tibetană considera că procesul morţii (dar şi procesul adormirii) şi al
renaşterii (procesul trezirii) este alcătuit din faze sau stări intermediare (în lb.
tibetană: Bardo);
(vedeti: Cele şase Bardo sau stări intermediare; Nota 3);
Fazele sau stările intermediare (Bardo) sunt etichete pentru stările de conştiinţă (
pentru camerele in care se muta constiinţa )[ vedeţi: cap. 4. 5. 6 «Cele patru stări
sau niveluri ale conştiinţei»; ] şi se află în strânsă legătură cu doctrina celor trei
corpuri ale lui Buddha (Trikāya), [vedeti: cap. 7. "Corpurile, învelişurile,
ierarhizarea lor şi reîncarnarea"] ,
În timp ce primele trei stări intermediare (Bardo; vedeti: Nota 3) caracterizează viaţa
"întrupată" de aici de jos, ca pe o fază flotantă ("plutirea"), următoarele trei
înglobează procesul de transformare de 49 de zile, care separă moartea de

renaştere. Faza flotantă, desemnează "deriva" sau rătăcirea în realitatea secundă,
iluzorie, care încetează doar atunci când este realizată ancorarea în temelia
imuabilă şi "vederea directă" - adică atunci când descoperim centrul autentic al
fiinţei noastre . Dacă pe parcursul vieţii nu s-a petrecut deja metamorfoza («a doua
naştere»; trezirea; iluminarea) şi dacă este ratată şi identificarea cu Spiritul în
Adevărata sa Natură, care este perceput sub forma unei strălucitoare lumini albe (la
capătul unui tunel, când realitatea exterioară dispare) în cursul Bardo al momentului
morţii (Dharmakāya), începe un proces de transformare, care are loc pe parcursul a
49 de zile.
Dacă cel ce moare nu reuşeşte să se identifice cu această viziune (lumina albă) el
cade pentru 3-4 zile în stare de inconştienţă. Atunci începe dezorganizarea
funcţionării corpului fizic (3 zile), ca efect al dezagregării celor cinci învelişuri
(skandha; vedeti capitolul referitor la: corpuri, învelişuri).
Mumificarea faraonilor egipteni copia tehnologic imperfect efectul de incoruptibilitate
al corpului sfinţilor, care au dorit să lase urmaşilor o dovadă a suspendării
dezagregării, fiindcă ei puteau părăsi complet planul nostru fenomenal.
Anticii foloseau suspendarea proceselor vitale, pentru a efectua călătorii
interplanetare sau interdimensionale, sau pentru izolare şi supravieţuire în cursul
perioadelor de dizolvare a universului manifestat (in lb. skrt.: pralaya) sau in cursul
dezastrelor planetare. Respectul pentru "moaştele sfinţilor mirositoare de mir" este
mult mai vechi şi s-a perpetuat şi în crestinism.
Apoi se formează un nou corp conştient, care va experimenta fazele următoare,
Bardo al Realităţii supreme (Dharmatā; Sambhogakāya) ce dureaza 14 zile iar
conştiinţa percepe formele celor 42 de divinităţi liniştite şi a celor 58 de divinităţi
frenetice.
Dacă nici acum, după trecerea a 21 de zile, corpul conştient nu este în stare să
recunoască aceste fenomene luminoase, ca pe nişte proiecţii ale însuşi Sinelui,
(vedeti: Nota 4 Cele cinci «tathagata» şi culorile asociate) atunci începe faza
(Bardo) devenirii (Nirmānakāya) având durata de 28 de zile; în cursul primelor trei
săptămâni conştiinta revine la acţiunile anterioare (Karma), care o pregătesc pentru
a căuta în următoarele 7 zile următoarea condiţie de renaştere (Bhava-chakra).
In buddhismul zen maestrul îşi pilota discipolul spre un anumit conţinut mental:
1. fixarea atenţiei asupra aşezării corpului şi a minţii (zazen);
2. conştientizarea respiraţiei (în lb. skrt.: «vipaśyanā»; în pāli: «vipassanā»),
liniştirea spiritului (în lb. skrt.: «shamatha»; lit.: "liniştirea spiritului");
3. fixarea atenţiei pe golul ce apare, după adresarea unei întrebări paradoxale
(koan); vedeti articole dedicate acestui subiect:
Despre modul de utilizare al intrebărilor paradoxale (koan, ghicitori) pentru suspendarea minţii şi
trezire spirituală/ About the mode of using the paradoxal questions (koan, riddles) for the
suspension of mind and spiritual awakening
https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.654797677867229.1073741849.34928316175201
7/1238620912818233/?type=3&theater

Despre modul de utilizare al intrebarilor paradoxale, al ghicitorilor si al koan-urilor zen pentru iesire
din minte si eliberare din realitatea secunda (trezire)
https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.654797677867229.1073741849.34928316175201
7/1227259643954360/?type=3&theater

Surse din Occident
Metoda de pilotare auditivă a fost cunoscută şi utilizată în Occident.
Ne referim la calea folosită de misticii islamici (sūfi), la izolarea occultă folosită in
Egiptul antic şi în Evul Mediu de către cei ce practicau alchimia internă , echivalentă
alchimiei interne taoiste [«nei-tan» 內丹 nei4 dan1];

În această lucrare de sinteză referitoare la vindecare şi eliberare prin pilotare
auditivă nu au fost neglijate psihoterapiile moderne: metoda de învăţare rapidă a
limbilor străine (sugestopedia lui Lozanov), auto şi hetero hipnoza, metoda de
relaxare- cunoscută sub numele de «autogen training»- a lui H. Schultz,
sophrologia (sinteza tuturor căilor de inducţie a stărilor modificate de conştiinţă) lui
A. Caycedo, noua hipnoză a lui M, Erikson; ştiinţa şi tehnologia accesului conştient
la ritmuri cerebrale specifice stărilor realizate de maeştrii zen în cursul transei
mistice (biofeedback; brainwave technology; hollosync); ştiinţa şi tehnologia
accesului conştient la capacităţi extinse [vedeti:OBE (Out of Body
Experience)Training Handbook; Remote Viewing Training Handbook] .
Unii practicanţi au o imagine eronată despre transă şi despre hipnoză. Această
imagine eronată a fost creată de cei ce nu vor să piardă monopolul manipulării
sociale. Toate mijloacele de influenţare pot fi folosite în folosul sau în defavoarea
noastră.
Orice lucru [televiziunea; avionul; cuţitul; organizarea statală] nu este în sine ceva
bun sau rău. Un lucru poate fi folosit benefic sau nociv în funcţie de nivelul de
conştiinţă atins de utilizatorul acestuia; un bisturiu aflat în mâna unui chirurg poate
salva viaţa; acelaşi bisturiu, în mâna unui criminal, este folosit pentru a lua viaţa
semenilor. Hipnoza nu trebuie etichetată drept rea sau bună.
Osho spunea că : «hipnoza este scara pe care am coborât în lumea în care am
căzut prizonieri, dar aceeaşi scară poate fi utilizată şi pentru a urca, pentru a ne
elibera din robie, din ignoranţă, de identificări, pentru a ne trezi la realitate».
Cel care prezidează «hipnoza» este considerat a fi Sfântul Grigorie «Trezitorul» .
Asemănarea superficială cu somnul al unor manifestări ale transei hipnotice a
condus la etichetarea acesteia după «Hypnos» [în lb. greacă: lit. : «somn; zeul
somnului»].
O astfel de etichetare nu ţine cont de existenţa transei la persoane, care par a se
afla în stare de veghe. În lumina cercetărilor neurofiziologice actuale această
identificare superficială dintre hipnoză şi somn s-a dovedit falsă. S-a descoperit că
ritmurile electro-encefalografice infirmă etichetarea drept somn a unei stări, care
este în fapt una de trezire sau de veghe paradoxală, cunoscută încă din antichitate
sub numele de turiya [în lb. skrt.; lit. :«a patra» stare] .
Un orator, un cunoscut om politic american, şi-a rugat prietenul să-i facă semn,
atunci când timpul destinat discursului se va epuiza; semnul consta într-o ciupitură
sau înţepătură cu acul în picior; absorbţia concentrativă a oratorului a fost însă aşa
de profundă încât acesta nu a simţit nimic şi nu s-a oprit decât după mult timp, după
ce un ac a fost complet înfipt in picior.
Aceeaşi anestezie s-a observat şi la piloţii ruşi, cu răni foarte grave, în cursul
războilui Ruso-Japonez; piloţii erau aşa de preocupaţi să salveze puţinele aparate
de zbor aflate în dotare, încât în ciuda unor răni, care în mod normal ar fi cauzat
moartea îşi dădeau duhul, doar după ce-şi îndeplineau misiunea (aducerea
avionului la sol).
Am lăsat la urmă «Calea arătată de Iisus» unde se face referire la însămânţarea
Cuvântului («pilda semănătorului»), la intrarea în alte stări de conştiinţă («pilda
aluatului» desemnează aglutinarea sau realizarea coerenţei intra şi inter cerebrale),
la « interiorizare», la «veghere», (vedeti: cap. 3. Centrarea sau interiorizarea în
mesajul lui Iisus) NOTA 4
Saint Exupery spunea că: « cei diferiţi de noi, departe de a ne leza, ne îmbogăţesc.
»
Unii reprezentanţi actuali ai clerului sunt plini de intoleranţă faţă de Yoga, faţă de
buddhismul Zen, faţă de islamism. Nota 5
Nu am întâlnit această intoleranţă la părintele Stăniloaie sau la părintele Galeriu,
atunci când discutam cu dânşii despre subiectele evocate mai sus.

Oricine poate constata că tiparul totalitarist nu a dispărut odată cu prăbuşirea
comunismului.
Trăim într-un secol de acutizare a conflictelor de toate felurile.
Cei ce au premoniţie sau care pot «progresa» în viitor (contrariul regresiei hipnotice)
ştiu că mă refer la evenimente grave.
Dacă dorim să supravieţuim ca neam şi ca civilizaţie planetară trebuie să schimbăm
individual macazul acum. Aceasta înseamnă să ne salvăm individual ca fiinţe
umane, să ne deşteptăm, să folosim metoda de relaxare prin pilotare auditivă ca
pe o rugăciune, ca pe o cale de a reveni la Dumnezeu, ca pe o cale de a ne umple
cu iertare, cu iubire.
Dacă ne lăsăm animaţi de invidie, de ură, de intoleranţă sau de respingere, atunci
când întâlnim ceva diferit, de ceea ce ştiam noi înainte, atunci nu suntem cu nimic
mai buni decât talibanii, fundamentalişti ori fanaticii.
Dacă un om îşi transformă semenii în obiecte demne de a fi posedate sau utilizate
pentru satisfacerea plăcerilor (pornografia), atunci el însuşi se consideră şi devine
un obiect.
Dacă Dumnezeu trimite în mod egal ploaia şi razele de soare, către toţi oamenii de
pe Terra, de unde această intoleranţă a celor care se cred «oameni ai lui
Dumnezeu».
Nu a trecut de mult vremea în care Biserica se autointitula «unica deţinătoare a
adevărului» şi îşi apăra acest titlu prin arderea pe rug a celor care afirmau altceva.
Nu a trecut de mult vremea prăbuşirii comunismului, epoca în care colectivul
monopoliza adevărul. Pastrarea acestui tipar de gândire, care are drept ţel
eliminarea individului sau minimalizarea adevărului individual (fiindca doar colectivul
are dreptate), este o mentalitate care ne frânează contactul cu prezentul şi
adaptarea la o epoca in care supravieţuirea individului si a speciei umane depinde
de descoperirea unor soluţii la crizele cu care ne confruntăm.
Ar trebui să observăm că adevărul unui singur om este foarte important.
Adevărul descoperit de Iisus, de Buddha a schimbat perspectiva a miliarde de
oameni şi este viu de peste două milenii. Adevărul descoperit de Edison (patefonul,
becul electric), de Coandă
( propulsia reactivă la avioane; importanţa structurii informaţionale pentru modularea
proprietăţilor materiei) a schimbat faţa secolului în care trăim.
Acest adevăr poate fi pierdut într-o societate guvernată de totalitarism ideologic, laic
ori religios, comunist, islamist sau creştin.
Chiar dacă toţi oamenii de pe Terra aleg să rămână prizonieri ai conditionării sau a
locului comun (bunului simţ), negând existenţa unui adevăr descoperit de un singur
om (de pildă realizarea propulsiei holografice sau a translocaţiei), aceasta nu
înseamnă că au şi dreptate.
Un singur om ( A. Einstein), a putut schimba percepţia oamenilor despre lume şi a
modificat soarta cunoaşterii, a ştiinţei şi a tehnologiei terestre.
Unul dintre argumentele găsite de cei ce vor să-şi justifice intoleranţa este:
«practicile spirituale din Orient sunt potrivite doar în zona lor geografică».
Acest argument ar fi trebuit să acţioneze şi în sens invers, impiedicând creştinarea
oamenilor din China, Japonia, India sau din America, fiindcă aceştia ar fi diferiţi, iar
religia creştină nu ar trebui să fie adaptată şi zonei lor geografice.
De ce un astfel de argument este fals ?
Cunoaştem oare vreo lege fizică sau psihologică car după ce este descoperită
undeva pe această planetă, ea să nu funcţioneze peste tot ?
Orientul beneficiază deja de descoperirile făcute de civilizaţia extravertită din
Occident, specializată în explorarea lumii din afară: fără străpungerile realizate de
noi cei extravertiţi Orientul trăia şi acum la fel ca in urma cu 500 de ani( fără arme
de foc, fără televizoare, automobile, avioane, rachete, telefonie mobilă, fără
telecomunicaţii, fără energie electrică, fără anestezie prin hipnoză)

Nu se cunosc descoperiri care sunt limitate doar la o zonă geografică.
Becul electric folosind un sandwich sticlă-metal dintr-o lanternă care ar fi făcută în
România dupa brevetul meu de inventie, ar funcţionează la fel de bine în Tibet, în
Japonia ori în India.
Atunci de ce legile interioare, descoperite de o civilizaţie specializată în introspecţie,
adică în explorarea tărâmului interior, ar fi limitate doar la o anumită zonă
geografică ?
Super-învăţarea, sugestopedia, învăţarea a 22 de limbi străine pe durata unui singur
an de zile (Universitatea din Leningrad, a pregătit translatori din 22 de limbi străine,
după metoda lui Lozanov, inspirată din relaxarea Yoga; aceşti translatori au fost
ulterior închiriaţi la ONU de fosta URSS), pregătirea astronauţilor din SUA şi din
fosta URSS de către maeştri din India pentru a se concentra sau pentru a se odihni
în mijlocul unor mari perturbaţii (senzoriale, afective) ne arată că deja se realizează
un import al realizărilor civilizaţiei specializate în descoperirea legilor interioare.
Deja se realizează face o punte către ştiinţa şi tehnologia centrării din Orient, care
ne-ar permite să cunoaştem nemijlocit codul genetic al legilor universului.
La noi experimentele de învăţare rapidă au început imediat după ce în presa vremii
s-a anunţat că Rand Corporation a plătit suma de 200 milioane de dolari bulgarilor,
pentru această metodă. Experimentele de învăţare rapidă s-au desfăşurat sub
conducerea mea, cu un grup de medici de la Spitalul Militar din Bucureşti.
Dr. Dumitru Constantin Dulcan (autorul cărţii : «Inteligenţa materiei») îmi spunea
după câţiva ani de la experimente (abandonate din cauza «revoluţiei culturale» după
primele trei şedinţe), că după doar două şedinţe, visa deja în engleză (o limbă pe
care abia o învăţa). [Nota 6]
Pentru a impiedica introducerea acupuncturii chineze, medicii din Occident au
folosit un argument similar cu «practicile spirituale din Orient sunt potrivite doar în
zona lor geografică».
De teamă că-şi vor pierde pacienţii, medici alopaţi au susţinut în anii '50, în
articole, publicate în reviste de prestigiu că « acupunctura veche de 6000 de ani
lucrează doar la rasa galbenă».
Această afirmaţie fost infirmată de realitate, fiindcă s-a dovedit experimental că toate
speciile vii au puncte cutanate de comandă, ce pot fi folosite pentru anestezie sau
pentru tratarea unor dezordini funcţionale (punctele de acupunctură sunt folosite
curent la tratarea animalelor: la păsări crescute în ferme, la vaci pentru a creşte
productia de lapte şi s-au utilizat chiar la caii de competiţie, pentru a câştiga cursele
organizate în Franţa şi Anglia),
Azi, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a aşezat acupunctura pe lista
disciplinelor a căror eficacitate terapeutică este confirmată, Nota 7
Cei care ne cer să ne întoarcem la dogmele care au generat cele mai întunecate
clipe din trecutul omenirii (Inchiziţia; arderea pe rug a celor ce spuneau adevărul;
trimiterea copiilor să moară în cruciade; ocuparea continentelor de peste ocean)
sunt fie orbi, fie ascultă de cei ce doresc dispariţia poporului român.
Dacă preoţii şi-ar face datoria de a semăna în oameni cuvântul lui Iisus, iubirea
pentru Dumnezeu şi pentru semeni nu s-ar bate pentru a face construcţii
megalomanice sau pentru restituirea averilor mânăstireşti, care le-au fost luate de
A. I. Cuza pentru a împroprietării ţăranii.
Dacă preoţii ar avea această vocaţie, iar nu aceea de a se îmbogăţii, atunci de ce
sunt atât de pline închisorile cu oamenii, care şi-au uitat menirea, cu oamenii care
au «Banul» drept Dumnezeu ? De ce sunt în jurul nostru atâţia oameni fără milă ?
Pentru daci, religia creştină (semită) a fost una de ocupaţie. Majoritatea bisericilor
creştine au ocupat fostele centre de cult ale dacilor (un lucru similar s-a costatat şi
de catre druizi si celti). Primii preoţii ortodocşi din Romania erau greci, misionari ai
Imperiului Roman de Răsărit (din aceasta cauză o perioadă s-a pierdut şi alfabetul
latin în favoarea celui chirilic sau grecesc, care a fost introdus în întreaga Rusie, în

Bulgaria. In Transilvania s-a urmarit tot stergerea traditiilor spirituale ale poporului
român, atunci când s-a recurs simultan la catolicizarea forţată şi la maghiarizarea
numelor româneşti (de oameni si locuri).
Niciodată religia creştină nu a putut să egaleze puterea credinţei dacilor («poporul
cel mai drept dintre traci»), iar adevărul în care credeau dacii că menirea omului
este trezirea sau deşteptarea a devenit imn naţional.
Fiecare popor are liderii pe care îi merită, iar aceşti lideri sunt în acord cu nivelul de
trezire (reflectă nivelul de conştiinţă) al poporului care i-a ales.
Un ziar care nu se află în slujba cititorilor moare, fiindcă nu-l cumpără nimeni.
Un partid sau un lider politic, care nu se află în slujba celor ce l-au ales, moare,
dispare din istorie. Lideri, care nu se află în slujba cetăţenilor care i-au ales, ci în
slujba propriilor interese, sunt un cancer pentru organismul social, o boală a cărei
gravitate nu a fost încă înţeleasă.
Boala corupţiei este uşor de vindecat, dacă se înlătură cauza sa: dacă se înlătură
preţuirea unui lucru fără valoare. Din pricina orbirii, a ignoranţei, din cauza virusării
programului individual şi social, şi datorită presiunilor economice permanente
(preţuri, taxe, impozite exagerate, îndatorări) oamenii au ajuns să-şi uite menirea,
şi să preţuiască ceva fără valoare reală. Banii nu sunt un scop în sine, ci un mijloc
de schimb, inventat de oameni, pentru a fi în folosul lor; nimeni nu ia cu el ceea ce a
acumulat, atunci când părăseşte această lume .
Ce utilitate are acest program de relaxare ?
Programul de inducţie a stării de relaxare are drept ţintă inducţia prin pilotare
auditivă a unor stări de calm şi de liniştire, care să permită intensificarea şi
amplificarea proceselor de refacere din timpul odihnei sau al somnului natural.
Intrarea într-o stare de calm şi de liniştire conduce atât la vindecarea unor tulburări
psihosomatice [insomnie, obezitate, traume fizice şi psihice], la eliberare de stress,
la regenerare şi întinerire, cât şi la amplificarea performanţelor fizice, artistice şi
psihice. Dacă ascultătorul intră conştient în starea de calm şi de liniştire, cunoscută
în psihoterapie drept starea de relaxare, atunci se deschid porţi nebănuite atât
pentru vindecarea tulburărilor psihoafective şi somatice, cât şi pentru reprogramare
conceptuală. Aceasta stare de relaxare se poate utiliza, fie pentru vindecare
[obezitate, alergie] fie pentru amplificarea şi extinderea capacităţilor fizice
(sportive), psihice ori artistice sau pentru obţinerea şi extinderea autocunoaşterii şi
autocontrolului.
In general oamenii consideraă că în starea profană de veghe porţile de influenţare a
subconştientului şi a proceselor fiziologice automate sunt închise.
Dacă aşa stau lucrurile din ce cauză aşteptarea morţii prin scurgerea sângelui din
venele de la mâinile legate la spate (a căror tăiere este simulată) aduce moartea in
jumătate de oră. Aşteptarea simptomelor de otrăvire provoacă moartea celor cărora
li s-a spus că apa oferită într-un pahar a fost otravită, Şapte români care călătoreau
clandestin din Spania în Anglia folosind un container de pe un vapor, au scrijelit pe
pereţii containerului cum au murit înghetaţi. Din cauză că acel container nu a avut
niciodată o instalaţie frigorifică, iar calatoria s-a desfăşurat pe timpul verii, rămâne
să fie examinată doar transa involuntară declanşată de aşteptare (hipnoza
involuntară indusă de frică; "de ce îţi este frică nu scapi") care a declanşat apariţia
unor halucinaţii senzoriale şi moartea.
Cine dă cuiva diagnosticul unei boli incurabile îi dă şi sentinţa la moarte.
Exista multe exemple care evidenţiază experimental, că porţile de influenţare, a
subconştientului [şi a proceselor fiziologice automate] , de către mintea conştientă,
nu au fost niciodată închise, aşa cum s-ar crede, ci doar parţial accesibile.
Efectul placebo şi al autosugestiei, dar şi manifestarea unor modificări ale
parametrilor fiziologici în cursul proceselor de vizualizare, de imaginare sau în

cursul trăirilor emoţionale intense, indică existenţa unor porţi de influenţare, în
starea de veghe obişnuită, care este starea de conştiinţă cunoscuta tuturor.
Porţile sunt de asemenea deschise şi în alte stări de conştiinţă, cum ar fi în starea
de somn profund şi în starea de somn paradoxal (adică în somnul cu vise), dar şi în
lipsa conştienţei, care să observe şi să declanşeze transformarea sau modificarea
necesară schimbării punctului de asamblare (acestea se petrec aleatoriu sau în
defavoarea noastră).
Prin hipnoză [ hetero şi auto], prin tehnicile de inducţie a stărilor de transă,
sistematizate de A. Caycedo în sophrologie, ca şi prin intermediul unor practici
occulte [tehnica izolării occulte] şi mistice, occidentale şi orientale [din taoism, din
yoga ori din buddhismul zen ] se poate intra într-o stare de veghe paradoxală
[ cunoscută încă din antichitate drept «starea a patra»- în lb. skrt: «turīya»] , în care
toate « porţile tuturor camerelor sunt aliniate».
Metaforic «camerele» desemnează stările de conştiinţă în care intrăm succesiv în
cursul unei zile prin nişte porţi. Atunci când toate deschiderile sau porţile sunt
aliniate se manifestă conjuncţia, centrarea, unificarea [în lb. sanskrită: «yoga»] sau
«trezirea» veritabilă [în lb. sanskrită: «boddhi»] , deosebită de starea profană de
trezire în care suntem limitaţi şi avem acces doar la o singură încăpere.
În raport cu starea de «trezire» veritabilă [«boddhi»] , în care omul se comportă ca
un izvor, starea de veghe sau de trezire profană este asemănată în toate tradiţiile
spirituale cu o stare de somn sau cu o stare de cădere în prizonierat într-o lume
superficială şi iluzorie a efectelor, în care omul se comportă ca un recipient.
Căderea în robie se realizează prin identificare, adică printr-o hipnoză accidentală
centrifugă. Eliberarea se realizează tot prin hipnoză, dar centripetă. Osho spunea
despre că «hipnoza este scara pe care am coborât şi tot ea este scara pe care
trebuie să urcăm, să ne eliberăm ».
Atunci când toate porţile sunt aliniate [prin sincronizarea tuturor nivelurilor din
creier ] ne eliberăm din lumea iluzorie de la suprafaţă, fiindcă se manifestă
funcţionarea coerentă, unificată sau trezită, în care se se deschide accesul la
dimensiunea verticală [profunzimea] sau la lumea cauzelor.
Atunci când toate porţile sunt aliniate efectele influenţei celui care a realizat alinierea
(perfectiunea; trezirea) sunt incredibile, fiind similare cu puterile supranaturale
accesibile sfinţilor şi marilor maeştri spirituali.
În stările induse prin hipnoză [hetero şi auto] , ca şi în stările de transă, induse prin
practicile occulte şi mistice occidentale şi orientale, se declanşează manifestarea
unor puteri sau a unor capacităţi supranaturale, cunoscute sub numele de daruri,
haruri, desăvârşiri ori siddhis [în lb. sanskrită: lit.:”perfecţiuni”].

NOTE
Nota 1
După ce la vârsta de 17 ani, Ramana Maharshi a experimentat voluntar moartea clinică, el a scris
mai târziu următoarele: «Corpul moare, dar conştiinţa nu este atinsă de moarte. Cu alte cuvinte,
Sinele este o conştiinţă nemuritoare. Toate acestea erau gânduri, care îmi traversau spiritul, ca
un adevăr viu şi puternic, pe care l-am cunoscut nemijlocit, aproape fără nici cel mai mic
raţionament din partea mea. Eul (adică adevăratul Eu sau Sine) era o realitate, singura realitate
veritabilă, în acea stare de moment. Orice activitate conştientă legată de corpul meu conducea la
acest Eu. Incepând din acest moment Eul sau Sinele mi-a acaparat toată atenţia prin forţa sa de
atracţie. Frica de moarte a dispărut definitiv. Din acea zi am rămas complet absorbit în Sine
(ascultânt, urmând calea tăcerii)». După ce şi-a întrerupt mutismul şi a început să raspundă la
intrebările care îi erau puse cu privire la calea de realizare a Sinelui el şi-a sfătuit discipolii să se
întrebe în permanenţă « Cine sunt eu ?»
Iată un exemplu de dialog consemnat de A. Osborne în cartea: " Ramana Maharishi und der Weg
der Selbsterkenntnis "(Munich-Planegg, 1959):
Intrebare: Svāmi, cine sunt eu? Cum pot obţine salvarea, mântuirea?
Răspuns: Printr-o neîncetată introspecţie. Atunci vei afla cine eşti şi vei cunoaşte mântuirea.
Intrebare: Cine sunt eu?

Răspuns: Adevăratul Eu sau Sine nu este corpul şi nici cele cinci simţuri ori organele care ne
permit să acţionăm Nu este nici prana (energia sau suflul vital), nici cunoaşterea şi nici somnul
unde se dizolvă orice cunoaştere .
Intrebare: Dar, dacă nu sunt nimic din toate acestea, atunci cine sunt eu?
Răspuns: După ce ai eliminat toate acestea şi ai constatat că: "Eu nu sunt asta!", singurul lucru
care rămâne, este iată conştienţa Eului sau a Sinelui veritabil.
Intrebare: De ce natură este această conştienţă?
Răspuns: Ea este Sat-chit-Ananda, în măsura in care ea nu mai conţine nici o urmă a egoului.
Ea este "Mouna" (tăcerea) pe care o numim Atman, Sinele. Ea este singurul lucru care există cu
adevărat. Concepţia (idea) de a considera lumea, Sinele şi pe Dumnezeu, ca trei entităţi
separate, este o pură Iluzie (Maya)».
Cărţile care consemnează dialogurile lui Ramana Maharshi sunt cunoscute în lumea întreagă.
Din cauza forţei lor de inspiraţie dialogurile lui Ramana Maharishi se bucură de o profundă
recunoaştere, dincolo de diferenţele de religie.
Nota 2:
Semnificaţia termenului ākāṡa (ākāsha) şi a celorlalţi termeni asociaţi, prezentată mai jos , este
luată din dicţionarul sanskrit-român, care însoţeşte lucrarea : «TEHNOLOGİA STĂRİİ DE
TRANSĂ» İnstrucţiuni pentru Centrare [Yoga-Sūtra de Patañjali]; Traducere din lb. sanskrită în lb.
română, note, comentarii şi dicţionar sanskrit-român, de Dan Mirahorian.
ākāṡa (akāsha)= akāsha (skrt.; lit.:“eterul, spaţiul") este elementul cel mai subtil şi primul dintre
cele cinci elemente, din care este alcătuit universul fizic; akāsha este o substanţă care umple şi
penetrează tot spaţiul universului, fiind, atât în hinduism, cât şi în buddhism, suportul vieţii şi al
sunetului (vedeti: tanmātra; dhātu; mahtābhūta);
El este baza memoriei eterne a universului (înregistrările dar şi tiparele ākasha); datorită
existenţei eterului ca suport este posibilă propagarea sunetului luminii şi a impulsului nervos;
extracţia voluntară (biologică sau tehnologică) a eterului dintr-un corp conduce la imobilizare,
anestezie şi tăcere absolută (fenomen semnalat şi în prezenţa navelor altor civilizaţii galactice),
Termenul akāsha mai este folosit pentru a desemna spaţiul sau cerul «interior», adică spaţiul
conştiinţei[ cid-ākāsha].
chidākaṡa (chidākasha) este domeniul Conştiinţei absolute şi omniprezente (Chit), identică cu
Brahman.
tanmātra = elemente subtile; experienţa primară subtilă a sunetului, formei, mirosului, gustului,
ori atingerii [experienţa tactilă];
dhātu, sinonim pentru mahābhūta, termen ce desemnează cele patru elemente constitutive ale
oricărui corp: elementul solid, elementul lichid, căldura şi mişcarea;
Conştientizarea corpului, care ne permite să constatăm, că într-adevăr acesta este compus din
patru mahābhūta, reprezintă un exerciţiu de meditaţie, care are drept ţel învigerea iluziei localizării
"Eului", care să ne convingă de aspectul efemer, ireal şi dureros al oricărei identificări cu existenţa
corporală [sub formă de trup];
mahābhūta = elementele grosiere; Prakriti este alcătuită din cinci elemente:eterul, aerul, focul,
apa şi pământul, care corespund celor cinci tanmātra; vedeti: prakriti; dhātu
prakṛti (prakriti) =termenul prakriti (skrt.; lit. : “natură; materie primordială; matricea creatoare;
lumea fenomenală”) desemnează Natura, care conform filozofiei Yoga (yoga-darshana) a lui
Patanjali, este o realitate cu mai multe niveluri de densitate [subtilitate]. Această realitate constă
dintr-o dimensiune eternă (numită pradhāna sau “temelia”), mai multe niveluri de existenţă
subtilă (numite sūkshma-parvan) şi tărâmul fizic, planul inferior ori nivelul grosier (numit sthūlaparvan); toată Natura este considerată inconştientă (acit), şi prin urmare ea este văzută ca aflată
în opoziţie cu Sinele transcendental sau Spiritul (purusha). In hinduism Prakriti desemnează
materia originară, din care este făcut universul. Prakriti este alcătuită din cinci elemente: eterul,
aerul, focul, apa şi pământul, care corespund celor cinci tanmātra; vedeti: mahābhūta. Structura
prakriti se organizează în jurul a trei calităţi sau tendinţe (Gunas): 1. Tamas, 2. Rajas şi 3. Sattva.
După filozofia Sankhya (Sankhya darshana) [ sistem fondat de sfântul legendar Kapila şi unul din
cele şase sisteme filozofice ortodoxe (darshana) ale hinduismului] Prakriti este numită şi
Pradhāna (natură ne-evoluată, nediferenţiată) şi este reală; ea este aceea care crează lumea
gândirii şi a fenomenelor datorită apropierii sale de Purusha. Pentru Advaita-Vedanta (unde
realitatea nu este decât energie luminoasă, care se manifestă şi sub forma conştiinţei) materia nu
posedă nici o calitate definitivă, pentru că ea nu poate fi percepută decât în stare de veghe
paradoxală [ Turīya (starea “a patra" de “supraconştienţă" caracteristică Iluminării] sau de vis
(somn paradoxal), dar nu în timpul stării de somn profund , fiindca lipseşte «vegherea» si nici in
starea de veghe profana, din cauza superpozitiei (impulsurile senzoriale si de procesare
acapareaza atentia constienta si acopera semnalul direct, perceput cu simturile subtile).
Deci real este numai ceea ce are realitate permanentă în fiecare dintre cele patru stări de
conştiinţă. (vedeti: YS I, 19; YS IV, 2. 3);
prakṛti-laya (prakriti- laya) = lit.: “dizolvare în Natură”; o stare de înalt nivel al existenţei, care însă
nu este suficientă unei reale eliberări (kaivalya); dizolvarea în Natură nu atinge ţinta eliberării;

termenul desemnează şi fiinţa care a atins aceasta stare de unire [joncţiune; contopire, fuziune;
dizolvare; amalgamare ] cu Natura; a cădea (într-o stare) de contopire;
Nota 3
Cele şase fazele sau stările intermediare (în lb. tibetană: Bardo) sunt:
1. Bardo al naşterii
2. Bardo al viselor;
3. Bardo al meditaţiei (Dhyana)
4. Bardo al momentului morţii (Dharmakāya) este starea intermediară în care apare o orbitoare
lumină albă;
5. Bardo al Realităţii supreme (Dharmatā; Sambhogakāya) este starea intermediară în care se
manifestă fenomene luminoase în cinci culori , având forma Mandala (pentru Jung, Carl Gustav
este vorba aici de arhetipurile din inconştientul colectiv), care emană din structura fundamentală
a celor cinci Buddhakula (vedeti: Nota 4 Cele cinci «tathagata» şi culorile asociate);
6. Bardo al devenirii (Nirmānakāya) este starea intermediară în care apar fenomene luminoase
cu strălucire voalată, care corespund celor şase principale condiţii de renaştere (Bhava-Chakra);
Pe parcursul fiecărei faze sau stări intermediare există posibilitatea descoperirii naturii reale a
propriului nostru spirit, prin simpla audiţie a recitării unor precepte adaptate şi astfel se ajunge la
Eliberare (Nirvana). Regăsim tradiţia pilotării în Naro Chödrug, în doctrina Dzogchen şi în şcoala
Bön.
Nota 4
Tathāgatha-Garbha (lit. :"sămânţa divină din sine", unde divinul este desemnat de Tathāgatha,
adică de Buddha ) este un concept din buddhismul Mahāyāna care arată că toate fiinţele ascund
în profunzimea lor scânteia divină, sau fiinţa desăvârşită (Buddha), sinonimă Absolutului şi
realităţii universale, sub forma Corpului Marii Ordini sau a Corpului Legii (Dharmakāya, vedeti:
Trikāya). Tathāgatha-Garbha desemnează starea de ascunsă sau nemanifestată de buddha
(starea divină sau desăvârşită de trezire sau de eliberare) prezentă în fiecare fiinţă, care
reprezintă şi germenele mântuirii, trezirii sau al salvării (bodhi). Tathāgatha-Garbha este folosit
in textele din buddhismul Mahāyāna cu sensul de Natura de Buddha. Dharmatā sau Tathatā.
Tathatā (lit. :"aşa cum este, ceea ce este") reprezintă conceptul central din buddhismul
Mahāyāna şi desemneaza Absolutul, Adevărata Natură a oricărui lucru. In general Tathatā are
sensul de Imuabil, Permanent, situat dincolo de orice concept, de orice discriminare. Tathatā este
contrariul "Aparentului", care caracterizează lumea fenomenală.
Tathatā este fără formă, fără nume, necreată, fără natură personală (Svabhāva). Tathatā indicā
esenţa imuabilă aflată înlăuntrul oricărei făpturi; nondualitatea sa reprezinta Trezirea sau
Deşteptarea (Bodhi), Iluminarea supremă prin realizarea identităţii subiectului şi a obiectului.
Tathatā este sinonima cu Tathāgatha-Garbha, cu Dharmakāya (vedeti:Trikāya) cu Natura de
Buddha şi Dharmatā (Natura Dharma; esenţa fundamentală a oricărui lucru).
Tathāgatha, termen sanskrit folosit în buddhism şi în zen (lit. :" cel care vine sau devine perfect'')
desemnează o fiinţă care ajunge la Iluminarea Supremă (Samyak-Sambuddha) pe calea
Adevărului. Tathāgatha este şi unul din cele Zece Titluri ale lui Buddha. Pentru buddhismul
Mahāyāna, Tathāgatha reprezinta pe Buddha sub forma sa Nirmanakaya (vedeti:Trikāya),
Tathāgatha desemnează omul perfect, omul înzestrat cu cele Zece Forţe ale unui buddha
(Dashabala) şi care este capabil să ia toate formele posibile, inclusiv aceea a Principiului cosmic,
al esenţei universului, a Necondiţionatului. El este intermediarul dintre esenţial şi fenomenal.
Tathāgatha, sinonim al Absolutului, este frecvent asimilat lui Prajñā (înţelepciunii; cunoaşterii
nemijlocite) şi lui Shūnyatā.
Trikāya (lit. :"trei corpuri") este termenul din buddhismul Mahāyāna care desemnează cele Trei
Corpuri deţinute de un buddha (în buddhismul Hīnayāna au drept corespondent: «Corpul,
Cuvântul şi Spiritul» ), La temelia acestui model se află ideea că un buddha face una cu Absolutul;
dacă se manifestă în lumea relativă, este doar pentru a interveni activ pentru salvarea celorlalte
fiinţe .
Cele Trei Corpuri sunt: 1. Nirmānakāya; 2. Shambhogakāya; 3. Dharmakāya;
1. Nirmānakāya ("Corpul transformārii") desemnează corpul fizic sau haina pe care o îmbracă toţi
buddha, care apar în faţa oamenilor, pentru a-şi îndeplini misiunea de a conduce toate fiinţele la
mântuire; Nirmānakāya corespunde în realitatea imediată Corpului fizic, după ce acesta este
transformat (purificat; pacificat) în Vajrayāna prin patru exerciţii speciale (Ngöndro) descrise în
manualele de meditaţie a fiecăreia din cele două şcoli (Mahāmudra; Dzogchen):
1. 1. Acceptarea celor Trei Refugii (Kyabdro) şi trezirea spiritului de Iluminare (Boddhichitta);
1. 2. Practica Vajrasattva pentru purificarea «Corpului, Cuvântului şi al Spiritului»;
1. 3. Acumularea de noi merite prin sacrificiul simbolic al Mandala (reprogramare karmică prin
vizualizare de arhetipuri);

1. 4. Integrarea personalităţii discipolului în tradiţia reprezentată de către maestrul spiritual;
Corpul fizic, este transformat prin Mudrā (gesturi cheie), Asana (poziţii cheie) şi Vajrasattva;
2. Shambhogakāya ("Corpul experimentării plăcerii sau Corpul aflat în folosinţă") este corpul în
care toţi buddha îl folosesc în "Pământul pur" sau "paradisul treziţilor (buddha) ".
Realitatea imediată este Cuvântul şi se pacifică (transformă; purifică) prin Mantra (repetarea
unor silabe cheie), Mouna (tăcere), Pranayama (pacificarea suflului) şi Vajrasattva (lit. :"natura de
diamant").
Toate statuile lui Buddha au pe spate trei mantra, situate în cele trei zone (frunte, gât, inimă) aflate
în corespondenţă cu cele trei corpuri (Trikāya) şi culori (alb. roşu, albastrul cerului senin:
OM- frunte; alb; ĀH- gât; roşu; HŪM- inimă, albastrul cerului senin). Deşi în buddhismul tibetan
au fost asociate multe alte concepte acestui principiu («Corp, Cuvânt şi Spirit») toate şcolile
consideră întotdeauna Cuvântul (corpul energetic) drept elementul de legătură dintre Corp şi
Spirit. Vajrasattva(lit. :"natura de diamant") desemnează capacitatea de a şterge impurităţile de
toate felurile (neglijenţe în îndeplinirea menirii omului) principiul purităţii, procesul de purificare şi
de transmutaţie caracteristic buddhismul Vajrayāna ("vehiculul de diamant"). In culoarea albă,
care este folosită pentru a desemna natura inalterabilă a Vajrasattva, sunt unite totalitatea celor
cinci culori şi a celor Cinci familii de buddha (Buddhakula). Mantra specifică Vajrasattva, lungă de
100 de silabe, este folosită în toate şcolile buddhismului tibetan pentru purificarea Spiritului.
Buddhakula ("familii de buddha") desemnează cele cinci calităţi fundamentale ale
Shambhogakāya, aşa cum apar in Mandala celor cinci Tathāgatha.
In buddhismul Vajrayāna iconografia şi simbolismul foloseşte modelul celor cinci familii pentru a
clasifica culorile, atitudinile mentale, energiile, fenomenele, diferitele aspecte ale înţelepciunii
(Prajñā), panteonul zeilor.
"Seniorii" celor cinci familii de Tathāgatha sau familii de Buddha (Buddhakula) sunt:
1. Vairochana- figura centrală, corespunde culorii albe, plasată în centrul Mandala.
Vairochana incarnează înţelepciunea Ultimei Realităţi, prezentă în fiecare lucru[dar şi
ignoranţa(avidya)cauza ciclului renaşterii(Samsāra)]
2. Akshobhya-domnul familiei Vajra, care guvernează lumea inferioară, figura din partea estică a
Mandalei (în tradiţia hinduistă); corespunde culorii albastre, desemnează energia negativă a
agresiunii, care poate fi metamorfozată în: « înţelepciune (cunoaştere directă) care reflectă fidel ca
o oglindă»
3. Ratnasambhava- seniorul familiei Ratna, figura din partea de sud a Mandalei (pe latura
stângă), corespunde culorii galbene, incarnează orgoliul dar şi antidotul său, înţelepciunea
egalităţii mentale (indiferenţei; nonacţiunii; naishkarmya)
4. Amitābha- seniorul familiei lotusului Padma, figura din partea de vest a Mandalei (pe latura de
sus), corespunde culorii roşu, simbolizează pasiunea, dar şi antidotul său, păstrarea conştienţei,
specifică nonidentificării sau înţelepciunii analitice a discriminării;
5. Amoghasiddhi- seniorul familiei acţiunii Karma, figura din partea de nord a Mandalei (pe latura
din dreapta), corespunde culorii verde, incarnează invidia, dar şi antidotul său înţelepciunea
completitudinii (mulţumirii)
3. Dharmakāya ("Corpul Marii Ordini sau a Corpul Legii") adică Adevărata Natură de buddha,
identică Realităţii transcedentale, esenţei informaţionale a universului. Dharmakāya exprimă
unitatea unui buddha cu toate formele de existenţă; corespunde Spiritului şi se pacifică
(transformă; purifică) prin Samādhi (transă mistică; enstază), care conduce la mintea trezită din
Iluminare sau la spiritul deşteptat (Boddhichitta), în care se manifestă scânteia divină ascunsă în
profunzimea oricărei fiinţe (vedeti: Tathāgatha-Garbha)
Nota 5
Facem o distincţie clară între «calea arătată de Iisus», si calea predicată de reprezentanţii religiei
creştine. După Conciliul de la Niceea «calea lui Iisus» a fost transformată într-o cale de
manipulare şi de tranchilizare a maselor; «opiumul pentru mase» era destinat culpabilizării,
păstrării ierarhiilor, amânării pentru « viaţa de apoi» a oricărei nemulţumiri; «calea arătată de
Iisus» a fost transformată într-o ideologie imperială aflată în slujba intereselor expansioniste.
Dacă azi, Iisus ar veni din nou printre oameni, reprezentanţii orbi sau interesaţi ai Bisericii [care
şi-ar pierde "turma" de contribuabili] l-ar mai ucide inca odată sau ar aplica metode moderne de
eliminare, care să reducă impactul social: internarea într-un azil de nebuni, spălarea creierului,
izolarea, defăimarea sau compromiterea sa, prin toate mijloacele de difuzare a informaţiilor,
monopolizate azi de cei aflaţi la putere.
Iisus spunea că fiecare sămânţă se poate cunoaşte după rodul pe care-l produce.
Faptul că nici azi, după două mii de ani nu suntem suficient de aproape de Impărăţia lui
Dumnezeu: «Pocăiţi-vă căci Impărăţia lui Dumnezeu este aproape», este rezultatul transformării
«Căii de interiorizare a lui Iisus», într-o ideologie care propăvăduieşte culpabilizarea.
Fructul creştinismului, confiscat şi deformat , de cei care şi l-au aservit, a fost «castrarea
oamenilor» (decerebralizarea în masă; îngheţarea în dogme; anihilarea spiritului liber;
culpabilizarea) crearea unor imperii coloniale, întemeiate pe colonizarea conştiinţelor popoarelor
cucerite, pe instrainarea oamenilor de Dumnezeu, pe distrugerea (şi demonizarea) unor

inestimabile tradiţii ale popoarelor creştinate, pe legalizarea exterminării, a războaielor, a crimelor
şi a genocidului împotriva celor diferiţi de noi;
Nota 6
Emisiunile televizate din ultimul an, realizate de oameni dezinformaţi, au corectat mult prea târziu
identificarea ştiinţei Yoga cu impostura unui ignorant. Ştiinţa (Yoga), care printre români a avut
mulţi promotori de seamă (M. Eminescu, G. Coşbuc, C. Brâncuşi, M. Eliade) este pusă azi la zid
de ignoranţi. Putem oare condamna Yoga fiindcă un impostor, a făcut rău oamenilor?
Putem oare condamna «fizica», dacă o anumită sferă a cunoaşterii proceselor fizice a conferit
unor criminali puterea de a nimicii popoare, apelând la arme nucleare.
Putem oare să interzicem focul sau avioanele, fiindcă ele pot fi folosite şi de terorişti ?
Putem oare condamna creştinismul, dacă în numele său un grup de oameni interesaţi au
întemeiat o ideologie totalitară, lipsită de iubire, de toleranţă, de iertare şi de înţelegere faţă de
ceea ce este diferit.
M-am referit la impostura celui care publicat în revista " Yoga şi Viaţa" Anul I, nr, 1 (pag. 10-13),
traducerea primului capitol din cartea Shiva-Samhita, ca şi cum ar fi fost tradusă de el. Singura
sa contribuţie a fost să înlocuiască peste tot, în mod mecanic termenul de "suferinţă", utilizat de
mine, cu termenul : "durere" (cu o sferă semantică mult mai mică).
Eroarea din cap. 1. 45. este copiată identic după manuscris : « Intocmai cum din mare iese la
suprafaţă o bulă de aer împinsă de agitaţia vântului, în mod asemănător, această lume tranzitorie
(sau efemeră) apare din Spirit ». Dacă marele guru ar fi ştiut limba din care am realizat această
traducere sau puţină fizică ar fi observat greşala: «nu vântul este acela care împinge bulele de aer
la suprafaţă, ci forţa lui Arhimede». In cartea publicată de mine eroarea din manuscris a fost
corectată asfel: «Aşa cum o bulă de aer în mare se ridică la suprafaţă, printre valurile agitate de
vânt, tot aşa această lumea tranzitorie (sau efemeră, dar şi toate manifestările, inclusiv gândurile)
se ridică din Spirit». In aceeaşi revistă am descoperit şi un alt text, care îmi aparţine (pag. 2426), referitor la Yoga Sutra, semnat de acelasi impostor, care mă apreciază sincer, dar mă
defaimează în faţa celor ce nu văd cu proprii lor ochi. Deşi a folosit nişte copii xeros ale unui
manuscris Yoga-Sutra din 1974 (depăşit) , pretinzându-se a fi autor, acest impostor, nu mi-a cerut
niciodată acordul.
Am realizat traducerea cărţii lui Patanjali: Yoga-Sutra (Instrucţiuni pentru Centrare), sub
îndrumarea fostului consilier în probleme de Yoga (Dhirendra Brahmachari) al d-nei Prim Ministru
Indhira Gandhi. Până la urmă adevărul iese la suprafaţă.
Orice expertiză ar consemna faptul că ignorantul nu a scris nimic cu mâna lui; toate manuscrisele,
după care s-au făcut copiile xeros se află în posesia mea.
Poate n-aş fi scris aceste rânduri, dacă zilele trecute, un fost discipol al său, nu mi-ar relatat că:
«G.B. a afirmat la o conferinţa publică că lucrarea mea (Shiva-Samhita) este copiată după a lui ».
In cadrul unei emisiuni televizate, aş fi dorit să auziţi şi dumneavoastră ce a afirmat impostorul, aş
fi vrut să vedeţi şi dumneavoastră manuscrisele (pe care impostorul nu are cum să vi le arate),
dar fostul său discipol (care azi este un contabil, care predă Qigong), refuză să spună public la un
post de televiziune aceste lucruri, de frica unor represalii, venite din partea celor ce nu văd cu
proprii lor ochi. Fiecare culege ceea ce a semănat.
Prin aceste rânduri îmi informez cititorii cu privire la adevăr.
Eu nu am ce face celor ce nu văd cu proprii ochi, nu mă simt nedreptăţit sau furat ; am capacitatea
sa iert, sa uit sa simt milă fata de acesti oameni , care în mod sigur nu ştiut ce fac ; cel ce
minte cu privire la o carte comunicată de însuşi Shiva, zeul suprem al Yoginilor, care distruge
ignoranţa şi minciuna, culege doar ceea ce a semănat.
Nota 7
Zilele trecute, la o întâlnire, relatând despre acest experiment de învăţare rapidă a limbilor străine,
un tânăr (ocupat de dogme) m-a întrebat :
«Dar nu eludăm astfel efortul de învăţare al unei limbi străine?»
«Da», i-am răspuns, acestui tânăr-bătrân, «tot aşa cum mersul cu automobilul, cu trenul, cu
avionul au eludat mersul pe jos şi mersul pe bicicletă, Tot aşa cum maşinile, fac azi munca fizică
în locul nostru, permiţându-ne să eludăm efortul abrutizant de hamali ».
De fapt metoda de învăţare rapidă a limbilor străine este una naturală, fiindcă prin relaxare
revenim la starea în care nou născutul învaţă limbajul folosit de părinţii săi, fără dicţionare sau fără
reguli gramaticale.
Consideraţi oare că acest tânăr «îngheţat în tipare», care are de-a gata totul de la tata, va
împrospăta viaţa politică, «cu idei noi, cu forţe noi», doar fiindcă vârsta sa biologică este tânără ?
Aş vrea să văd cum ar putea specia umană să meargă pe jos pe alte planete, dacă Soarele ar
deveni o supernovă. Unii specialiştii din SUA afirmă că Soarele a mai avut astfel de episoade
explozive, care se repetă ciclic, în funcţie de poziţia sa pe orbita galactică.

Suntem obligaţi să ne dăm jos din leagăn. O specie care nu-şi poate părăsi planeta are soarta
pecetluită. I.P. Ţiolkovsky spunea: «Terra este leagănul în care a stat omenirea, după ce s-a
născut; dar nu putem rămâne pe vecie în leagăn».
Chiar şi Făt Frumos folosea un mijloc pentru a călătorii între tărâmuri (vulturul).
Am rămas uimit de capacitatea de adaptare a unui fost profesor de socialism ştiinţific, când acesta
mi-a spus că azi predă, fără mustrări de conştiinţă, o altă ideologie la fel de îngheţată în dogme şi
la fel de totalitară: religia.
Degeaba i-am spus că «religia» înseamnă o «re-legare» a omului de Dumnezeu. Domnul
profesor de socialism ştiinţific mi-a spus că de mult termenul «religie» a rămas doar o etichetă.
Etichetele folosite de specialişti în relaţii publice au un scop precis: manipularea (de pildă:
îmbrăcarea unui scop individual într-o haină, care să indice interesul colectiv). Manipulatorii,
care azi se numesc specialişti în relaţii publice (PR , de la Public Relations) au etichetat cu D.A. o
alianţă de partide, care a mai guvernat anterior tot «Departe de Adevăr». Tot printr-o operaţiune a
specialiştilor în relaţii publice s-a botezat o acţiune de intervenţie militară neocolonialistă cu
numele de «Libertatea».
In multe ţări post totalitare se menţine drept nume al unor ziare, o eticheta care sa evoce ca
reprezinta unicul deţinător al adevărului ("Pravda" inseamna tot "Adevar" ), deşi cititorii săi au aflat
că aparţine unor ziarişti, care s-au îmbogăţit prin santaj şi minciună. Oamenii nu au descoperit
acum manipularea prin etichetare. Cei care au dat unui cimitir numele de «Invierea »,
«Eternitatea», ori unei celebre închisori (Bastilia) numele de «Sănătatea», faceau acelaşi lucru.
Nu vă luaţi după eticheta de şcoli de Yoga, sau de Tai Ji Quan, pe care le folosesc nişte impostori.
Sunt maestru in qigong si va rog sa vedeţi cu proprii ochi despre ce este vorba, în fiecare caz în
parte.
Nota 8
Asistăm azi la o întoarcere la obscurantismului specific Evului Mediu. Deşi Romania, este o ţară
care în care acupunctura a fost introdusă in practica terapeutică, din iniţiativa unor oameni
deschizători de drumuri, cu mult înaintea ţărilor din Occident (unde acum se extinde exploziv),
astăzi după căderea comunismului, diferite portavoci ale dogmelor de mult apuse, afirmă în presa
scrisă că « acupunctura lucrează doar la rasa galbenă». Intâlnim aceeaşi opinie şi despre artele
marţiale din Orient, care însă nu au aşteptat părerea acestor «deţinători ai adevărului», pentru a
se răspândi în întreaga lume. Intr-o epocă de accelerare a progresului ştiinţific şi tehnologic, de
mondializare, operaţiunea de reimplantare a religiei în fostele ţări comuniste nu s-a declanşat doar
pentru a umple golul lăsat de căderea ideologiei comuniste.
Prin această operaţiune de reimplantare a dogmelor religioase în fostele ţări comuniste, acestea
au fost aruncate în Evul Mediu, au fost scoase din competiţia ştiinţifică şi tehnologică, au fost
eliminate de pe pieţele mondiale, au devenit o sursă de materii prime, de teritorii, de forţă de
muncă ieftină, de sclavi moderni, de «carne de tun», de soldaţi în războaiele altora.
Dacă umplem cu dogme religioase vidul lăsat de căderea ideologiei comuniste , dispărem ca
parteneri în competiţia mondială, şi este posibil să dispărem ca popor, sau să supravieţuim, dar,
cu pierderi foarte mari.

2. Necesitatea unui program de inducţie a stării de relaxare
Autocontrolul începe ca orice călătorie cu un prim pas: cu dezactivarea, oprirea sau punerea în
repaus a corpului şi a minţii [ care nu sunt decât invelişuri superficiale sau terminale de afişare
dintr-un complex de corpuri şi de învelisuri despre care vom relata mai jos ].
Dacă ne urcăm într-o nava sau într-un automobil nou trebuie mai întâi să aflăm cum se opreşte.
Dacă pornim un vehicul fără să ştim cum să-l mai oprim înseamnă că ne căutam singuri
nenorocirea. În călătoria prin această lume, care este viaţa pe Pământ, vehiculul pe care trebuie
să-l conducem este un complex de învelişuri sau de corpuri. Toţi maeştri spirituali pe care i-a avut
omenirea insistă asupra faptului că degeaba oprim sau aşezăm corpul, dacă mintea continuă să
rătăcească.
Procesele naturale de refacere au fost virusate şi pertubate. Oamenii se trezesc mai obosiţi,
decât atunci când s-au culcat. Organismul viu dispune de un sistem natural de punere în priză
(conectare) şi de deconectare, adica exista butoane de pornire şi de oprire.
Ţelul nostru pe Pământ este să ajungem la autocunoaştere şi autocontrol, lucru care în primă
instanţă înseamnă să constientizam acest proces de dezactivare (oprire) şi reactivare (pornire).
Este un antrenament în cursul căruia învăţăm să conducem vehiculul pe care îl folosim în
călătoria prin lumea în care ne-am născut.
Toţi oamenii sunt învăţaţi să conducă maşini, automobile, să administreze pe alţi oameni, dar
nimeni nu-i invata sa-si piloteze propriului vehicol, asa ca toti neglijează propriul management.
Se observă acest lucru din răspândirea bolilor psihosomatice, a insomniei, stressului, a excesului
de greutate. Este suficient să sezizăm dimensiunea consumului de excitante [s-a extins în masă
abuzul de cafea şi ceai, pentru a ne trezi] şi creşterea dependenţei de medicamente
tranchilizante, sedative şi anxiolitice [ pentru a ne linişti sau pentru a dormi],
E momentul să ne dăm seama că ceva nu este în regulă. Medici de renume au scris despre
cauzele psihice ale scăderii imunităţii, ale cancerului sau ale diabetului şi au subliniat că stressul
este un efect al deteriorării eficienţei sistemului natural de refacere.
In această situaţie se află toţi oamenii suprasolicitaţi, pe care nimeni nu-i instruieste cum să
amplifice conştient acest proces de refacere.
Mulţimea metodelor de relaxare lansate în Occident în ultimele trei decenii arată că oamenii caută
o soluţie alternativă la dependenţa de substanţele şi de medicamentele psihotrope.
Destinaţia la care ne-am propus să ajungem este intrarea într-o stare de relaxare, intrarea în oaza
de pace, linişte şi calm, din noi înşine. Această călătorie interioară presupune ridicarea ancorelor,
care ne ţin legaţi în lumea din afară. Călătoria interioară, la care ne referim ne conduce la izvorul
de omnicunoaştere şi omnipotenţă, către izvorul de fericire necondiţionată, care se află
dintotdeauna în noi înşine.
Acest proces, de ridicare a ancorelor, în vederea reîntoarcerii acasă, este şi un proces natural
care precede adormirea. Când intră în somn toţi oameni devin indiferenţi, rupţi sau detaşati de
lumea exterioară.
Intrăm în starea de pace, linişte şi calm, din noi înşine, în acelaşi mod firesc, iar acest lucru se
petrece cu ocazia intrării în somn, a adormirii. Intrăm în somn prin izolare sau prin ruperea
legăturilor cu lumea din afară, prin dezactivarea corpului, prin oprirea sau stingerea agitaţiei
psiho-somatice, prin împăcare cu lumea şi prin împăcare cu noi înşine.
Dacă acţionăm în mod contrar (încordare; ataşare; griji; temeri; luptă) sau dacă lăsăm deschisă
poarta către lumea din afară, acestă călătorie interioară, care ne conduce în starea de relaxare va
fi întreruptă de perturbaţii (sonerii; vizite; conflicte; amintiri; nevoi fiziologice; stare de inconfort).
Dacă în loc să abandonăm orice precupare exterioară, luptăm pentru a adormi, prelungim
excitaţia şi deci insomnia.
De fapt, în decursul vieţii procesul de refacere prin somnul natural se degradează progresiv, ca
urmare a traumelor, a virusării şi a programării conceptuale eronate. Tineretea unei fiinte umane
este direct legata de calitatea somnului său.

Programarea conceptuală, care ne-a fost inoculată, în cursul procesului de condiţionare socială,
identifică greşit viaţa doar cu activitatea diurnă şi culpabilizează repausul ca lene, trândăvie, iar
somnul este văzut ca o formă a morţii.
Această programare eronată, în care viaţa este identificată numai cu activitatea diurnă, are drept
consecinţă ataşarea de starea de veghe, abuzul de stimulente [ceai, cafea], deficitul cronic de
somn, extinderea insomniei şi a depresiei, scăderea barierelor imunitare, creşterea incidenţei
dereglărilor sistemului imunitar [ extinderea explozivă a alergiilor, astmului ], dependenţa de
medicamentele anxiolitice, tranchilizante şi hipnotice [ al căror efect teratogen a fost evidenţiat, în
cazul thalidomidei].
Dacă lăsăm să se degradeze procesul de refacere prin somnul natural, se intră într-un cerc vicios,
care conduce la alterarea capacităţilor psihice şi fizice.
Traseele undelor cerebrale, evidenţiate prin EEG [Electroencefalografie] arată că somnul indus
de către medicamente este diferit de cel natural. Dacă procesul de refacere prin somn natural se
degradează, atunci se pierde graţia, farmecul, armonia, frumuseţea, greutatea optimă, calmul,
toleranţa, receptivitatea la nou, răspunsul adecvat la solicitările mediului, sănătatea şi tinereţea şi
se instalează epuizarea, nervozitatea, boala şi îmbătrânirea prematură.
Metoda de relaxare propusă reprezintă o cale conştientă de dezactivare psiho-somatică, o cale
conştientă de asistare şi de intensificare a proceselor naturale de refacere, care au fost perturbate.
Somnul agitat sau perturbat de programarea greşită şi de stressul activităţilor diurne impune
aplicarea metodelor antice si moderne, care să permită asistarea conştientă a intrării în starea de
repaus şi calm. Autocontrolul presupune auto-observarea, asistarea conştientă sau starea de
prezenţă şi doar după aceea autoinfluenţarea, in vederea vindecarii.
Dacă lipseşte auto-observarea, asistarea constienta sau prezenţa este ca şi cum am dori să
schimbăm poziţia unui obiect, fără s-o cunoaştem pe cea actuală. Toate căile care conduc la
autocontrolul cer auto-observare, conştientizare, în stare de martor imparţial.
Folosirea unor mijloace externe [materiale, energetice şi informaţionale] de realizare a efectelor
relaxarii ori centrării conduce la dependenţă, iar nu la eliberare. Un mijloc material extern folosit
terapeutic pentru liniştire sunt tranchilizantele. Utilizarea tranchilizantelor s-a dovedit nu numai
ineficientă [ orice scădere a tonusului muscula este urmată de o creştere a acestuia la valori
neatinse anterior, care impune readministrarea medicamentului şi conduce instalarea dependenţei
de acesta ] dar şi nocivă, fiindcă determină dependenţă şi intoxicarea cronică a organismului.
Doar un exemplu printre multe altele este efectul teratogen al thalidomidei, ce a determinat
scoaterea acestui tranchilizant de pe piaţă, fiindcă a provocat grave malformaţii la nou născuţi
[ copii născuţi fără membre ].
De ce mijloacele externe de liniştire s-au dovedit ineficiente ?
Fiindca exista o ierarhie informatională, care face ca un corp grosier (material) să se subordoneze
altuia mai subtil (energetic, informational). Corpul şi mintea sunt soldaţi sau terminale efectoare
pentru învelişurile informaţionale subtile. Cine îşi propune să comande un general prin fiecare
soldat, aflat în subordinea acestuia îşi pierde vremea degeaba - adică nu poţi determina un
computer să-şi modifice programul eronat acţionând asupra ecranului, care nu este decât un
terminal de afişare.

22..11.. D
Diissccuuţţiiee pprreeaallaabbiillăă pprriivviinndd ddeessttiinnaaţţiiaa ccăăllăăttoorriieeii iinntteerriiooaarree
In orice călătorie avem nevoie să ştim încotro mergem. Din acest motiv într-o discuţie prealabilă
este prezentată harta în care figurează destinaţia şi drumul, care trebuie urmat pentru a ajunge la
ţintă.
Pentru a realiza o colaborare funcţională, între cel ce pilotează şi cel pilotat, fiecare şedinţă de
instruire este precedată de prezentarea traseului ce va fi urmat şi a ţintelor, ce urmează a fi atinse.
Unii oameni doresc vindecarea unor maladii, alţii reducerea greutăţii corporale ori dezvoltarea
capacităţilor psiho-somatice [reprogramarea în timpul stării de relaxare a fost utilizată pentru
creşterea perfomanţelor sportive, artistice, estetice şi intelectuale : creşterea memoriei,
concentrării, capacităţilor oratorice- am utilizat metoda pentru învăţarea rapidă a limbilor străine ].

Instruirea trupelelor  [Psi] din diferite ţări, foloseste reprogramarea pentru creşterea capacităţilor
extrasenzoriale [ESP] ori extra-efectoare [EEP], după cum relatează cei ce au participat la
programele RV [Remote Viewing] de «vedere la distanţă» [care au inspirat pe regizorii filmelor SF:
« Matrix » şi «Babilon V»]; alţi oameni doresc descoperirea unui eveniment din trecut [regresie]
care le-a schimbat sau marcat viaţa sau ştergerea unui eveniment traumatizant [viol; naştere;
accident; agresiune; pierderea unei fiinţe dragi ]; alţi oameni doresc să-şi reamintească pentru ce
se află în prezent, aici şi acum, pe Pământ [ să afle care le este menirea; sa afle de ce simt că
s-au înstrăinat, dintr-un un anumit moment al vieţii] ori să descopere un eveniment din viitor
[ progresie in transa].
İnducţia stării de relaxare a fost utilizată pentru anestezie [naşterea fără dureri] sau pentru a
realiza o amplificare a acţiunilor de influenţare la distanţă [PK- psihokinezie].
După o informare cu privire la ţintele ce urmează a fi atinse şi după obţinerea acordului
practicantului [pacient, sportiv, militar, etc] se poate începe şedinţa sau călătoria, în care
urmează să ne întâlnim cu noi înşine sau cu obiectivul ales.
Ţinta călătoriei noastre poate fi atinsă doar dacă părăsim lumea de la suprafaţă, în vederea
ancorării în Centrul fiinţei noastre, care în cazul realităţii holografice în care trăim este şi Centrul
universului. Călătoria este o plonjare în interior, iar acest lucru este realizat prin punere în
repaus, prin dezactivare sau relaxare la nivel somatic [material], respirator [energetic] şi mental
[informaţional].
Relaxarea înseamnă de fapt o eliberare de la periferia realităţii, în care suntem prizonieri şi cu
care ne-am identificat. Dacă rămânem prizonieri la periferia realităţii, în corpul fizic grosier, nu
putem utiliza ochi şi urechile, pe care le au corpurile noastre subtile.
Atât timp cât ne identificăm cu semnalele pe care corpul le trimite rămânem ancoraţi la mal, legaţi
de suprafaţa agitată de valuri. Dacă atenţia ne este captată (focalizată; răpită) de încordarea
corpului, de durere, de suferinţă, boală, de conflicte cu semenii, de griji determinate de
identificările greşite, atunci rămânem ancoraţi la suprafaţă, prizonieri ai agitaţiei realităţii tranzitorii,
în care am căzut, din cauza uitării adevăratei noastre identităţi, din cauza pierderii vederii si a
ignoranţei.
Exemplul săgeţii ilustrează rostul retragerii în repausul cel mai profund: « o săgeată trebuie mai
întâi să fie retrasă, pe coarda arcului în starea cea mai profundă de imobilitate, de repaus sau de
dezactivare, pentru a ajunge cât mai departe şi cât mai precis » [ «cu cât se află mai în urmă, cu
atât se va afla mai în faţă, cel dintâi»].
Călătoria, prilejuită de şedinţa de relaxare, este o retragere în repaus şi imobilitate, o
interiorizare, similară retragerii săgeţii pe coarda arcului, în starea de maximă energie potenţială.

3. Centrarea sau interiorizarea în cuvantul lui Iisus
Iisus spunea să căutăm mai întâi Altarul ( Împărăţia lui Dumnezeu; Centrul) şi apoi vom primi
darurile şi harurile pe deasupra. Cu alte cuvinte Iisus ne îndeamnă să căutăm mai întâi cauza
[ prezentul; interiorul; Centrul, Altarul, Împărăţia lui Dumnezeu ] iar nu ceea ce apare de la sine :
efectul [ viitorul; exteriorul; fructul; manifestarea centrării: darul, harul] .
«Nebuni si orbi! Care este mai mare: Darul sau Altarul, care sfinţeşte (cauzează) darul»[Matei 23.
19]; «Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor
da pe deasupra; Nu vă îngrijoraţi de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea
însăşi. Ajunge zilei necazul ei» [Matei 6.33-34; Luca 12.31] ,
La întrebarea : “Unde să căutăm Împărăţia lui Dumnezeu ?”, Iisus a răspuns astfel: «Împărăţia lui
Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice “Uite-o aici, sau Uite-o acolo!”,
Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru » [Luca 17. 21],
Întregul mesaj al lui Iisus este concentrat în fraza : «Întoarceţi-vă, căci Împărăţia lui Dumnezeu
este aproape» [Matei 3. 2]. Am folosit «întoarceţi-vă » iar nu o cerere de iertare, culpabilizare ori
«pocăinţă», fiindcă termenul aramaic folosit de Iisus este «teshuwar » şi înseamnă
«reîntoarcere», retragere din lumea din afară, interiorizare.

Modul de ascultare al instrucţiunilor în cuvantul lui Iisus
Cuvintele pe care le folosim şi le veţi auzi sunt etichete date proceselor de dezactivare din
realitate, iar nu însăşi realitatea. Orice om care se observă, descoperă că după ce merge foarte
mult «simte picioarele grele ca de plumb ».
Oboseala, care precede somnul, ar trebui observată de cel care se antrenează pentru a pilota
dezactivarea conştientă a corpurilor sau a învelişurilor vehicolului pe care îl utilizăm.
Folosim cuvintele drept vectori sau sugestii. Cuvintele sunt simboluri sonore [cuvânt = cu+vânt]
pentru a indica senzaţiile, trăirile şi imaginile subiective, pe care trebuie să le evocăm, vizualizăm
sau să ni le reamintim.
Imaginaţi-vă cuvintele pe care le veţi auzi ca pe nişte etichete lipite pe nişte borcane.
Pe noi nu ne interesează de loc etichetele, ci ceea ce se află efectiv, în aceste borcane [ imagini;
senzaţii; trăiri; amintiri]. O veche zicală taoistă, reluată şi în buddhismul zen, spune că «un cuvânt
nu este decât degetul care indică Luna, iar nu însăşi Luna».
În cursul antrenamentului nu trebuie niciodată să ne forţăm: senzaţiile şi stările de relaxare nu
trebuie să fie obţinute şi nici menţinute prin constrângere, forţare sau luptă. Trebuie să ne lăsăm
în voie, «să ne dăm drumul », să trecem natural, de la o senzaţie la alta, de la un domeniu la altul,
ca şi cum am efectua o plimbare liniştită, ca şi cum am vedea un film. Chiar mai mult, trebuie să
lăsăm să vină natural experienţele interioare, să le aşteptăm să apară de la sine, să le aşteptăm
să se întâmple.
E nevoie să încercăm să ne reprezentăm formulele sugestive (braţul meu drept este din ce în ce
mai greu) sub formă de senzaţii, fie vizuale, fie auditive, de pildă, ca un anunţ luminos în întuneric,
ca o melodie, un slogan, care este strigat, sau ca un tablou.
Nu e vorba să gândim sau să repetăm o formulă sugestivă, ci s-o vedem, să ne lăsăm absorbiţi
de ceea ce evocăm şi de ceea ce ne imaginăm corespunzător diverselor experienţe senzoriale,
ca atunci când contemplăm muţi de uimire frumuseţea unui peisaj sau ca atunci când suntem
absorbiţi într-o reverie.
Nu este cazul să ne crispăm asupra unei formule şi să ne străduim să facem totul bine, nu va
rezulta decât o încordare parazită (susceptibilă să provoace dureri de cap) care deteriorează
întreg procesul de relaxare. Este preferabil să aşteptăm confortabil instalarea senzaţiilor pe care
ni le imaginăm, chiar dacă ne îndepărtăm de formulele standard, dacă îmbogăţim astfel «viziunile
şi senzaţiile interioare», care alimentează absorbţia contemplativă [care reprezintă debutul
«vederii interioare» şi al «auzului interior»]. Dacă doriţi să vă relaxaţi abandonaţi tiparul încordării
sau al luptei.
Nimeni nu a scăpat de insomnie, de dependenţe (tutun, alcool) prin luptă.
Doar dacă totul se petrece natural şi fără efort (Wu-Wei) are loc un proces de însămânţare, de
contaminare sau de extindere de la sine a inhibiţiei (stingerii), care conduce la o generalizare
«organică» a stării de relaxare.
Iisus se referea la această închegare sau generalizare atunci când vorbea despre
«transformarea în aluat a amestecului de făină şi apă ».
În mesajul lui Iisus apar şi alte indicaţii preliminare, demne de de luat în seamă, atunci când se
referă la modul de a practica rugăciunea creştină.
Iisus spunea că într-o rugăciune cuvintele multe sau repetate sunt fără rost, dacă ele nu sunt
însoţite de evocarea trăirilor, pe care ele le desemnează. Cuvintele folosite sugerează izolarea,
interiorizarea, detaşarea de lumea fenomenală, aşezarea [în trup şi minte] (Luca:12. 31-40),
devoţiunea, abandonarea propriului ego în faţa Divinităţii şi focalizarea atenţiei asupra a ceea ce
facem acum şi aici.
«Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii care se roagă în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor,
pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi,
intră în odăiţa ta, încuie uşa şi roagă-te în ascuns Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău
care vede în ascuns, îţi va răsplăti. Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii,
cărora li se pare că dacă spun o mulţime de vorbe vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci
Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să- I cereţi voi»[ Matei: 6. 5-7].

Rugăciunea «Tatăl Nostru» apelează la cuvinte care evocă: predarea în faţa Divinităţii,
abandonarea propriului interes, izolarea de lumea din afară; iertarea semenilor, împăcarea,
iubirea, acceptarea, recunoştinţa, conştienţa şi vegherea.
Starea în care se află cel ce se roagă este similară stării de veghe paradoxale, pe care o întâlnim
în transa mistică, în izolarea occultă şi în transa hipnotică.
În aceasta stare se află şi o mamă, care deşi aparent doarme şi nu este deranjată de nici un
zgomot exterior [izolare], este trezită totuşi de oprirea respiraţiei nou născutului. În aceeaşi stare
de veghe paradoxală se află şi călătorul, care adoarme în tren; călătorul nu este deranjat de
zgomote, dar se trezeşte la fiecare oprire, pentru a vedea dacă trenul său a ajuns la destinaţie.
Starea de veghe paradoxală se naşte, ca şi transa hipnotică ori transa mistică [ enstaza; în lb.
skrt. : « samadhi »] prin focalizarea întregii atenţii [în skrt. : «dharana»] pe un stimul unic
[respiraţia nou născutului] .
Iisus ne relatează chiar despre această stare când ne îndeamnă la veghere: «Şi să fiţi ca nişte
oameni, cari aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va
veni şi va bate la uşă. Şi voi să fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în nu vă gândiţi»
[ Luca:12.31-40 ]
Dacă ai o altă grijă [aşteptare; expectaţie; ataşare] în afară de ceea ce faci, acolo îţi va fi şi atenţia:
«Căci unde vă este comoara [ataşarea; identificarea; ataşarea; grija ] voastră, acolo este şi inima
[atenţia] voastră»
In antrenamentul de relaxare elaborat de către J. H. Schultz, numit «autogene training» se folosec
sugestii verbale, care sugerează instalarea senzaţiei de greutate într-un segment al corpului
pentru a declanşa relaxarea, scăderea încordării sau a tonusului muscular. Pentru a declanşa
vasodilatarea sau relaxarea vaselor sanguine se foloseşte sugerarea apariţiei senzaţiei de căldură
în zona asupra căreia ne îndreptăm atenţia.
Degeaba se ascultă cuvântul «greutate», «căldură» sau inutil se repetă formule verbale de genul
" braţul meu drept este din ce în ce mai greu, ca de plumb, ca o cârpă, înmuiată”; “braţul meu
drept este din ce în ce mai cald, din ce în ce mai moleşit de căldură”, dacă atenţia rămâne
prizonieră a etichetelor verbale [cuvinte]. Vom obţine rapid rezultate, doar dacă ne mobilizăm
capacitatea de vizualizare, imaginaţia, amintirea trăirilor sau a experienţelor senzoriale pe care le
auzim evocate de către cuvinte, Atenţia fixată doar asupra etichetelor verbale dă rezultate mai
lent în antrenamentul de dezactivare.
Dacă reuşim să ne amintm ce simţeam când introduceam mâna într-un lighean cu apă caldă, sau
dacă să ne imaginăm acest lucru, vom începe să avem o senzatie de căldură, de moleşală sau de
greutate în zona desemnată.
Cercetările au evidenţiat că orice gând, care anticipează o mişcare a unui segment al corpului,
este precedat de un semnal electric trimis în zona care va fi mişcată. Înainte de a ridica un braţ
este activată zona corticală corespunzătoare, care la rândul său pregăteşte muşchii care vor fi
implicaţi în mişcarea gândită; acest lucru a fost evidenţiat prin detecţie EMG [Electromiografică].
Nici o activitate cerebrală nu rămâne fără răspuns somatic.
Un experiment simplu constă în aşezarea unui adult pe spate, pe o scândură orizontală, sprijinită
la mijloc pe un suport. După ce se realizează echilibrarea la orizontală, se cere persoanei asezate
sa facă un calcul matematic [(7+8)•4/5=].
Imediat se constată că sângele care se mobilizează în zona capului, unde creste activitatea,
determină dezechilibrarea scândurii. Se constată imediat dezechilibrarea scândurii în sens
contrar, dacă se cere persoanei aşezate orizontal să urmărească un ecran pe care vad scene
dintr-un film erotic. Corpul [ prin tonusul muscular, circulaţia sanguină, ritmul respirator] este un
ecran sau o oglinda pe care se afiseaza modificările sau fluctuatiile psihoafective. Fiecare stare
de conştiinţă este caracterizată de propriul sau ritm respirator. Nu putem fi relaxaţi cu o respiraţie
corespunzătoare agitaţiei, furiei. Primul limbaj de comunicare dintre mamă şi copil este un limbaj
tonico-emoţional, nonverbal. Mama ştie că un copil mulţumit, sănătos, este cald, moale şi respiră
adânc. Limbajul corpului poate fi redescoperit de către orice fiinta umana, care se observă pe sine
însăşi.
Dar acest proces de auto-observare cere prezenţă de spirit, conştientă imparţială, capacitate de
auto-observare, detaşare si deconectare de lumea din afară, care de obicei ne ocupă atenţia.
Pentru a realiza deconectarea, detaşarea, dezactivarea sau punerea în repaus este inutil să
ascultăm cuvinte [ precum: greutate, moleşeală, predare, abandonare; a da drumul, a lăsa

liber, eliberare, iertare, împăcare, acceptare, mulţumire, recunoştinţă, iubire, liniştire, relaxare,
calm şi pace ] , fără să ne îndreptăm atenţia către realităţile subiective [senzaţii; vizualizări;
trăiri], care se află în spatele acestor etichete verbale .
Dacă nu vă puteţi aminti nici una dintre aceste senzaţii [greutate, moleşeală, ] se practică exerciţii
de conştientizare a diferenţei dintre încordare şi relaxare [metoda de relaxare a lui Jacobson
aplică parţial calea conştientizării sau vegherii, expusă cu mii de ani în urmă de Buddha
(Vippasana) şi de Iisus]
Înainte de a face câteva referiri la capacităţile umane extinse [ de percepţie şi de acţiune] vom
sublinia că în toate tradiţiile (occulte, religioase şi mistice, fie ele antice sau moderne) acestea sunt
puse într-o legătură indisolubilă cu stările de conştiinţă şi cu învelişurile sau corpurile subtile în
care intrăm când părăsim periferia (corp, minte).

4. Stările de conştiinţă
Cercetătorii moderni [ printre care se află Charles T.Tart, Harold E. Puthoff, Targ Russel şi Andrija
Puharich, de la Institute for Advanced Studies şi de la Stanford Institute of Research] au confirmat
cunoaşterea antică, redescoperind faptul că puterile paranormale se declanşează în Stări
Modificate ale Conştiinţei [în lb. engl.: ASC, de la «Altered States of Consciousness»],
caracterizate de manifestarea unei unificări şi a unei coerenţe a undelor cerebrale.
În starea de veghe obişnuită înregistrările EEG [Electro-Encefalografice] evidenţiază o funcţionare
fracturată, spartă sau desincronizată intra şi inter emisferică [undele cerebrale din interiorul unei
emisfere şi dintre emisfere sunt desincronizate].
In starea de somn profund, în care ne reîntoarcem inconştient acasă [la izvorul de informaţie şi de
vitalitate], pentru a ne reface după efort şi pentru a ne vindeca, se manifestă cea mai înaltă
coerenţă a undelor cerebrale. Această înaltă coerenţă a undelor cerebrale, utilă în vindecarea
tulburărilor psiho-somatice a fost recomandată de Pavlov sub forma terapiei prin somn, deşi
această terapie era cunoscută şi aplicată încă din antichitate în templele închinate lui Serapis,
Tradiţiile spirituale, păstrate până azi în India, China şi Japonia afirmă că somnul profund este
identic cu enstaza- transa mistică obţinută prin interiorizare [în lb. sanskrită: « samadhi »] .
diferenţiindu-se doar printr-un singur aspect : în somnul profund lipseşte conştienţa, trezirea sau
«vegherea». Atât Buddha , cât şi Iisus au îndemnat oamenii să practice conştienţa sau
conştientizarea diferitelor procese grosiere şi subtile [ fiziologice, mentale] fără a le perturba
[păstrându-ne starea de martor imparţial] . În yoga-nidra se experimentează starea de veghere
sau de conştienţă în timpul somnului.
Termenul sanskrit nidra [lit. : «somn»] o desemnează pe zeiţa somnului. Diferite izvoare fac din
această zeiţă o formă feminină a lui Brahmā [ prima divinitate din Trimūrti, trinitatea hindusă
alcătuită din Brahmā, Vishnu şi Shiva ]. Brahmā îl incarnează pe Dumnezeu, sub aspectul său de
creator al universului şi este reprezentat de obicei cu patru feţe şi cu patru braţe, ţinând între alte
simboluri scrierile revelate (Vedas ) şi un şirag de mătănii. Brahmâ a devenit creator al
universului manifestat prin forţa cuvântului [sau a suflului primordial, care a dat naştere
universului].
Yoga-Nidra [de la «yoga»( lit. : «aliniere, conjucţie, unificare, centrare») şi «nidra» (lit.: «somn»)]
este starea de conştienţă sau de veghe paradoxală, în care corpul dă impresia că doarme,
într-atât este de destins sau de relaxat.
Practicantul Yoga-Nidra îşi păstrează conştiinţa clară, fără să fie tulburată de gânduri sau de alte
fluctuaţii mentale [vritti], fiindcă s-a eliberat de orice identificare eronată, de dorinţe [aşteptări] şi
de orice sursă de perturbaţii, care impiedica interiorizarea.
In hinduism sunt menţionate patru stări sau niveluri ale conştiinţei [în lb. sanskrită: «avasthâ»] :
1. Jâgrat (starea de veghe profană, numită şi Vaishvânara în Vedânta);
2. Svapna (starea de somn cu vise, numită şi Taijasa în Vedânta);
3. Sushupti (starea de somn profund, numită şi Prâjña în Vedânta) şi
4. Turîya (lit. :«a patra») starea de conştienţă sau de veghe paradoxală, obtinuţă în cursul
enstazei sau transei mistice [samadhi] sau prin practicarea Yoga-Nidra [somnului conştient].

Prin termenul Jâgrat- Avasthâ se întelege şi percepţia celor patru stări de conştiinţă:
1. Jâgrat; 2. Svapna; 3. Sushupti şi 4. Turîya ( «a patra»),
Jâgrat corespunde stării de conştiinţă trezite, în care omul se găseşte imediat după ce a părăsit
somnul; este starea în care conştiinţa se foloseşte de minte pentru a înţelege şi a aprecia lucrurile
exterioare sau starea obişnuită în care gândeşte şi acţionează omul profan; jâgrat este o stare
centrifugă, caracterizată de extravertirea simţurilor şi a gândirii.
Vaishvânara sau Virâj (lit. : «ce aparţine tuturor oamenilor») este termenul care în Vedânta
desemnează starea de veghe a tuturor oamenilor în general. In cazul unui individ luat izolat
starea de veghe este denumită Vishva. Ea este una dintre cele patru Avasthâ şi este sinonimă cu
Jâgrat. Celelalte trei stări de conştiinţă enumerate în Vedânta sunt Prâjña (starea de somn
profund), Taijasa(starea de somn cu vise) şi Turîya («a patra»). În Rig-veda, Vaishvânara
desemnează Soarele şi focul (agni). Din această cauză focul mai poartă şi acest nume,
Vaishvânara (care s-ar putea traduce şi ca starea «născută din Soare») ce foloseşte lumina
manifestată exterioară pentru fixarea punctului de asamblare şi îşi exercită controlul asupra
corpului, gândirii şi al senzaţiilor oamenilor în stare de veghe. Termenul Vaishvânara-Vidya
(lit.: vaishvânara : « ce aparţine tuturor oamenilor, universală» şi vidya: «cunoaştere»)
desemnează în hinduism cunoaşterea existenţei vii a Sinelui cosmic, în fiecare om; certitudinea
că toate fiinţele umane fac una cu aceasta conştiinţă universală, care vede şi acţionează prin
intermediul fiecărui om, ca printr-un instrument [terminal] de perceptie sau de acţiune. Toţi
oamenii care s-au trezit cu adevărat [care au realizat starea de trezire «boddhi»] sau cei care s-au
iluminat vorbesc despre faptul că trăim într-un univers holografic, adică într-o realitate în care
întregul este prezent şi se manifestă în fiecare parte a sa. Daca toţi oamenii ar cunoaşte aceasta
realitate în mod experimental [ dacă fiecare om ar simţi, precum simt copii, durerea ori suferinţa pe
care o provoacă semenilor prin gânduri, atitudini, vorbe şi fapte ] atunci fiecare om ar pune în
aplicare porunca, despre care Iisus spunea că le rezumă pe toate cele zece :
« să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi » sau să pui în aplicare proverbul «ce ţie nu-ţi place
altuia nu face»; oamenii nu au telepatie şi empatie [nu simt, nu văd şi nu aud ] fiindcă în starea de
funcţionare fracturată sau netrezită , oamenii nu sunt conştienţi de semnalele percepute de
corpurile subtile şi de etajele profunde ale creierului.
Matei ( 22.36-40) consemnează porunca cea mai mare: «Învăţătorule, care este cea mai mare
poruncă din Lege? Iisus i-a răspuns: ”Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu
tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău”, ”Aceasta este cea dintâi poruncă, Iar a doua, asemenea ei,
este “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. In aceste două porunci se cuprinde toată
Legea şi Prorocii ”»
2. Svapna (starea de somn cu vise, numită şi Taijasa în Vedânta) este starea de visare ce apare
în timpul somnului şi în care gândirea acţionează independent de lumea exterioară şi de corp
[ care ramane paralizat cu exceptia Miscarilor Rapide Oculare (în lb. engleză: REM de la: Rapid
Eyes Movements)],
Starea de veghe consideră visarea drept o lume ireală şi o depreciază ca iluzorie.
Starea de somn cu vise Svapna este numită în Vedânta şi Taijasa (lit. : «plină de lumină»),
Taijasa (starea de somn cu vise; lit.: «plină de lumină») este starea de vis în care se manifestă
percepţia luminii nemanifestate. In această stare are loc o modificare a punctului de asamblare.
În această stare se manifestă idei şi imagini, din care unele îşi au originea din starea de veghe,
fără a fi identice cu acestea, iar altele provin din niveluri de conştiinţă mult mai subtile; unele
sunt experienţe ale vieţii cotidiene sau semnale fiziologice utile în diagnostic, care revin, într-un
spaţiu şi un timp diferit, cu mesaje codificate intr-un limbaj simbolic, iar altele sunt vise profetice
ori vizionare, inspirate de niveluri de conştiinţă luminate mai mult de lumina divină.
Aceste niveluri de conştiinţă mult mai subtile, mai apropiate de lumina divină, sunt considerate în
tradiţia spirituale hindusă mult mai elevate, fiindcă aceasta foloseşte metafora «focului», care
întotdeauna urcă spre Cer şi Lumină; în tradiţia spirituală chineză din taoism şi din buddhismul
zen, nivelurile de conştiinţă mult mai subtile sunt considerate mai profunde fiindcă se foloseşte
metafora «apei», care întotdeauna coboară spre Oceanul Universal de Lumină, identic cu Cerul
omniprezent, pentru care dualitatea sus-jos nu are nici o semnificaţie.
3. Sushupti desemnează în hinduism somnul profund în care nu există nici gândire şi nici Ego
[în lb. sanskrită: «ahamkara»: lit. : «centrarea într-un fals centru sau ego» a punctului de
asamblare , ce ne-a fost inoculată în cursul condiţionării sociale; «identificarea cu un centru fals»,
care nu are lumină proprie].

Starea de somn profund este caracterizată de pierderea conştiinţei existenţei universului din afară
şi a corpului nostru. Sushupti nu este considerat o stare de inconştienţă; această stare reprezintă
doar o încetare sau de suspendare a gândirii. Aceasta stare constituie una din cele patru
Avasthâ.
În Vedanta starea de somn profund este numită Prâjña.
Prâjña (lit.: «conştienţa; înţelepciune»; în Yoga Sutra termenul prajña desemnează cunoaşterea
nemilocită, opusă cunoaşterii mijlocite sau «jnaña»). Prâjña denumeşte starea de somn profund
caracterizată de suspendarea gândirii şi de fuziunea provizorie şi inconştientă a lui Jiva–sufletul
individual cu Brahman-Absolutul, Sinele Universal.
Subiectul stărilor de conştiinţă este pe larg expus în Mândûkya-Upanishad.
Fiecare stare de conştiinţă se află în relaţie sau este manifestarea unui corp sau a unui înveliş
[vedeti :cele cinci corpuri (koshas)] asupra căruia se exercită influenţa sa.

4. 3. Legea care guvernează accesul în alte stări de conştiinţă [vedeti: 9.A. 3.1]

LEGEA TRANSFORMĂRII SUBIECTIVULUI ÎN OBIECTIV

Legea care guvernează accesul la puterile paranormale de cunoaştere [ESP] si de
acţiune [EEP] este de fapt legea care guvernează intrarea în alte stări de
conştiinţă.
C. Brâncuşi, marele sculptor român, era şi un cercetător al misticii orientale, în
special a celei tibetane, după cum îmi spunea Henri Coandă, care i-a fost coleg la
cursurile de sculptură ale lui Rodin.
Iară, ca şi în alte domenii, precum este şi acela de care ne ocupăm acum, este
imposibil să faci un lucru, dacă nu intri în starea necesară pentru a-l face.
Această observaţie a lui Brâncuşi este crucială, fiindcă ne recomandă să ne
concentrăm asupra cauzelor [a intrării în starea necesară; căutării "Temeliei",
"Altarului"] iar nu asupra efectelor, deoarece aceste efecte [fructele, darurile,
harurile, succesul ori eşecul] sunt rodul firesc ale stării în care ne aflăm :
«Greu nu este să faci un lucru (ce pare imposibil), ci cu adevărat dificil este să intri
în starea necesară pentru a face acel lucru» (Brâncuşi)

Cercetările experimentale [ H. Schultz; Milan Ryzl; Russell Targ, Harold E. Puthoff]
au evidenţiat că orice stare subiectivă se transformă într-o stare obiectivă, care
poate fi evidenţiată cu aparate de măsură [EMG; EEG; EKG].
H. Schultz, autorul metodei de relaxare “autogen training”, a descoperit că
subiectivul se transformă în obiectiv, dacă se respectă anumite condiţii.
H. Schultz a dovedit experimental că senzaţiile subiective descrise de persoanele
aflate în transă hipnotică pot fi folosite ca sugestii pentru a induce intrarea într-o
stare similară la persoanele aflate în repaus.
Senzaţiile subiective descrise de 90% dintre persoanele aflate în transă hipnotică
[greutate în membre; înmuierea corpului; căldură în tot corpul, însoţită de senzaţia
de moleşală; respiraţie profundă şi rară] au fost folosite ca sugestii verbale ["simt că
piciorul meu drept este din ce în ce mai greu"] pentru a induce intrarea în starea de
relaxare, manifestarea obiectivă a scăderii tonusului muscular [EMG] sau creşterea
temperaturii unei anumite zone a corpului.
Această stare de relaxare indusă sugestiv s-a dovedit utilă în combaterea stressului, în vindecare
ori în programarea creşterii performanţelor fizice, artistice [teatru, balet] şi a capacităţilor psihice
[creativitate, memorie]. Performanţele sportivilor, astronauţilor, trupelor de elită au fost amplificate
prin reprogramare conceptuală [vizualizare; modificarea expectaţiilor] în stare de relaxare.
Marele regizor Konstantin Stanislavski, în cartea sa «Arta actorului cu sine însuşi» recomanda
actorilor să se antreneze în relaxare ["să aveţi drept maestru pisica"] pentru creşterea memoriei şi
pentru scăderea inhibiţiilor [tracului; timidităţii; omul încordat nu-şi aminteşte nimic ].
Lao Zi se referă la descoperirea veritabilei identităţi profunde a omului în capitolul 56, care începe
cu sublinierea importanţei conştienţei în cursul procesului de interiorizare şi de rupere de lumea
din afară:
''Omul conştient nu vorbeşte; omul care vorbeşte nu e conştient",
[vedeti: «Calea spre Cer şi Putere»; traducere, dicţionar al tuturor termenilor din Tao Te Ching,
înregistrare pe CD audio a lecturii textului chinez, în lucrarea realizată de Dan Mirahorian, 2004]
Poarta ascunsă -Conştienţa/The Hidden Gate- Awareness
Constienta si inflorirea vietii / Lao Tzu Chapter 56 Awareness the Flowering of Life Constienta- Cel
mai mare dar al fiintei umane/La Conscience- Le plus grand don de l'être humain/The
Consciousness-The greatest gift of human beings/ Coscienza-Il dono più grande dell'uomo
Traducerea capitolului 56 din Tao Te Ching ( Dao De Jing ) al lui Lao Tzu ( Lao Zi )
ADRESE DE DESCARCARE
http://www.danmirahorian.ro/56Laotzu.pdf
Căutaţi toate celelalte variante de traducere a acestui capitol din Tao Te Ching [în lb. română,
engleză, germană] şi veţi descoperi doar traducerea:
«Cel ce ştie nu vorbeşte; cel ce vorbeşte nu ştie»,
Ca şi cum toţi maeştri spirituali pe care i-a avut omenirea nu ar fi spus nimic, de frică să nu fie
consideraţi ignoranţi. Toţi au vorbit despre deşteptare, trezire, conştienţă. Toţi au afirmat că în
cursul somnului revenim acasă, dar nu suntem conştienţi de acest lucru. Toţi au afirmat că
degeaba ne retragem zilnic în adăpostul invulnerabil din cursul somnului profund, dacă nu ne
păstrăm conştienţa, trezirea, prezenţa.
Este cunoscut faptul că « că devenim ceea ce urmărim », dacă ne identificăm involuntar cu
obiectul asupra căruia ne concentrăm. În sophrologie, o ştiintă a stărilor modificate de conştiinţă
întemeiată de A. Caycedo, se recomandă practica concentrării [ fără incordare şi fără luptă sau
conflict] în flux continuu, pe o stare subiectivă, ce poate fi evocată:
1. verbal [se foloseşte auto ori hetero sugestia, întemeiată pe conştientizarea unor experienţe
senzoriale ];
2. vizual [se foloseşte vizualizarea];
3. din memorie [ aducerea la suprafaţă a amintirii unor experienţe trăite];
4. imaginativ ori
5. senzorial [se apelează la influenţa culorilor (cromoterapie) şi a sunetelor; se utilizează ecrane
care folosesc colori relaxante sau cu alte funcţii; se apelează la fundaluri sonore care să
liniştească şi să absoarbă atenţia. Sophrologia nu este decât o altă etichetă pentru ştiinţa şi
tehnologia inducţiei transei, inspirată, după cum afirmă chiar autorul [A. Caycedo] din practicile
mistice din yoga, din buddhismul zen şi tibetan.
Cercetătorul bulgar A. Lozanov, descoperitorul sugestopediei [ metodă de învăţare rapidă utilizată
şi pentru limbi străine] a folosit relaxarea yoga [savasana] şi îndreptarea atenţiei pe ascultarea
unei teme muzicale repetitive, difuzată alternativ pentru emisfera cerebrală stângă şi dreaptă,

pentru a favoriza instalarea sincronizării undelor cerebrale, care conduce la instalarea coerenţei
inter-cerebrale. Această coerenţă inter-cerebrală, caracteristică stărilor de transă mistică, în care
se manifestă capacităţi paranormale [ cum ar fi levitatia] facilitează intrarea ascultătorului într-o
stare de receptivitate, caracteristică primei copilării, o stare în care mesajul purtător de informaţie
ajunge direct în zona de stocare (ocolind filtrele sau instantele critice). Aceasta metodă de
învăţare rapidă a unei limbi străine sau a altui volum de informaţii a fost utilizată de către KGB
pentru a produce pe bandă rulantă traducători, care cunoşteau, ca nişte nativi, 22 de limbi străine
(ulterior aceşti traducători erau angajaţi de către ONU); RAND CORPORATION a plătit 200 de
milioane de dolari, pentru a dispune de această metodă de programare.
4. 2. Ruptura subiectiv-obiectiv
Ruptura subiectiv-obiectiv sau dintre interior şi exterior este efectul faptului că oamenii au căzut
într-o stare intermediară [ starea profană de conştiunţă] sau într-o realitate secundă, în care s-a
pierdut contactul nemijlocit cu realitatea. Oamenii obişnuiţi nu văd realitatea, ci oglindirea ei pe
ecranul mental. Limbajul primordial a fost înlocuit [de fapt acoperit] de limbajul verbal, care ne-a
fost implantat în cursul condiţionării sociale efectuată în cursul primei copilării. Un indicator al
evoluţiei unei civilizaţii sau a unui individ, este scurtarea intervalului temporal, în care are loc
trecerea de la un proiect [idee] la realizarea practică a acestuia. Chiar la aceeaşi persoană,
repetarea exerciţiului de relaxare (antrenamentul) duce la micşorarea intervalului de timp în care
are loc transformarea subiectivului în obiectiv.
În stările de conştiinţă centrate în BDU [Banca de Date a Universului], în care se află sfinţii şi
maeştrii spirituali, atunci când omul este «templul în care locuieşte Divinitatea » [sau «flautul în
care cântă Divinitatea»] distanţa dintre subiectiv şi obiectiv se suspendă, iar trecerea de la proiect
la realizare devine instantanee.
În stările de conştiinţă ancorate la suprafaţa lumii fenomenale suntem zei «căzuţi» în prizonieratul
identificărilor cu efemerul, suntem zei adormiţi de «îngropati» în materia corpului» pe care o
animăm fără să ştim.

5. Simbolul OM şi stările de conştiinţă
Există o corespondenţă între simbolul OM, cel mai larg şi cel mai elevat simbol al cunoaşterii
spirituale hinduse şi stările de conştiinţă, aşa cum vedem în imaginea de mai jos;

1. starea de veghe (profană);
2.starea de somn cu vise ( starea paradoxala de somn)
3. starea de somn profund ;
4. starea Turīya (skrt.lit.: «a patra»); starea paradoxala de veghe;
adevărata «trezire» ; [în lb. skrt. «boddhi» ; lit.: trezire];

Acest simbol utilizat ca silabă mantrică este important şi ca reprezentare grafică [simbol vizual;
yantra; mandala].
Simbolul OM [ॐ] este compus din trei curbe, un semicerc un punct, care formează un tot închis,
Simbolul ales în islamism pentru a desemna Absolutul (semiluna însoţită de o stea) este o
modalitate de a reda semicercul şi punctul. Cele trei curbe sunt sunt legate între ele şi se
generează reciproc. Doar punctul şi semicercul sunt independente.
Punctul este cel care domina tot.
Aceasta reprezentare grafică desemnează toate cele patru stări de conştiinţă:
1. starea de veghe,
2. starea de somn cu vise
3. starea de somn profund, şi
4. starea Turīya (skrt. lit.: «a patra») desemnează conştiinţa supremă a Sinelui, ce
supraveghează şi penetrează tot.
Semicercul, plasat sub punct, nu este inchis; semicercul este cunoscut şi în sufism sub
denumirea de «marea sală luminoasă a inteligenţei», fiindcă primeşte lumina infinitului
reprezentată de stea sau de punct. Se face o distincţie între «marea sală luminoasă a inteligenţei»
şi « mica sala a inteligenţei», care desemnează gândirea finită [folosită în relaţia orizontală cu
lumea]. Dacă nu intrăm în «marea sală luminoasă a inteligenţei» nu ne vom afla în starea în
care să înţelegem profunzimea şi elevarea punctului. Gândirea finită lucrează cu definiţii.
Chiar termenul "a defini" provine de la latinescul «definire», care înseamnă « a limita».
Cea mai mare curba (1), cea de jos desemnează lumea materială a conştiinţei aflate în starea de
veghe profană şi nivelul cel mai concret de activitate exterioară.
Bucla (2) desemează nivelul oniric, starea de visare aflată la mijloc între somnul profund(3) şi
starea de veghe (1).
Curba de sus( 3) desemnează inconştientul şi starea de somn profund, care se aflându-se cel
mai aproape de conştiinţa absolută (simbolizată de punct) joacă rolul de stare intermediară

[în lb. tibetană: «bardo»], ce mijloceşte accesul la adevărata «trezire» [în lb. skrt. lit.: «boddhi»],
la realitate, atunci cand este prezentă conştienţa.
Punctul fara dimensiuni reprezintă conştiinţa absolută [adevăratul izvor al universului manifestat,
situat în altă dimensiune- dimensiunea verticală] care iluminează şi domină celelalte trei registre;
este starea Turīya (skrt. lit. :«a patra»).
Fără Turīya nu ar exista nici gândire, nici simbol, nici univers manifestat.
Punctul luminează şi finanţează celelalte trei stări. Doar el însuşi este iluminat de propria sa
lumină [este soare; izvor] în timp ce lumina celorlalte stări este una reflectată, împrumutată
[oglinzile par surse; planetele par stele, dar de fapt ele nu fac decât să reflecte lumina primită de
la stele].
Lumina conştiinţei absolute nu poate fi percepută direct decât după ce oamenii au depăşit cele
trei stări [curbe] şi au ajuns la punct şi au fuzionat cu acesta [punctul de asamblare],
Punctul a fost interpretat în diferite moduri;
1. drept conştiinţă absolută; 2. în calitate de conştiinţă observatoare, situată dincolo de corp şi de
gândire, sau 3. ca o eliberare din lumea fenomenală.

6. Simbolul YIN-YANG şi stările de conştiinţă

Cele patru stări de conştiinţă sunt reprezentate în tradiţia taoistă şi în buddhismul zen astfel:
1. Suprafaţa albă (Yang) desemnează starea de veghe şi este plasată în stânga la bărbat şi în
ascensiune [ este o stare extravertită sau centrifugă];
2. Suprafaţa neagră (Yin) desemnează starea de somn profund şi este plasată în dreapta la
bărbat şi în coborâre [ este o stare intravertită sau centripetă ];
3. Punctul alb (Yang), din mijlocul zonei negre (Yin) desemnează starea de somn paradoxal sau
somnul cu vise, care se caracterizează prin activitate sau trezire în mijlocul inactivităţii sau a
somnului [ în înregistrările EEG apar unde cerebrale β caracteristice stării de veghe ; Z0];
4. Punctul negru (Yin) din mijlocul zonei albe (Yang) desemnează starea paradoxală de veghe,
din timpul transei mistice sau starea Turîya («a patra»).

Omul se deplaseaza in doua planuri, in planul orizontal al ciclonului, dupa ciclurile universului
fenomenal (alternanta contrariilor complementare noapte - zi; somn (2)-veghe (1); Yin-Yang) si in
plan vertical (ortogonal) in zona centrala a ciclonului sau a singularitatilor (in starile paradoxale de
veghe (4) si de somn (3) sunt accesate noi taramuri, dimensiuni). Toate fiintele umane sunt
interdimensionale (se pot teleporta; pot iesi in afara universului manifestat)

Această stare (Turîya) 4 se caracterizată prin repaus sau inactivitate în mijlocul activităţii sau a
stării de veghe [ în înregistrările EEG apar unde cerebrale caracteristice somnului , deşi
practicantul se află în stare de veghe ]. Doar în această stare de repaus, situată în mijlocul stării
de veghe, se manifestă trezirea [boddhi].
Dimensiunile în care se manifestă cele patru stări de conştiinţă sunt diferite şi simultane: starea
de veghe şi starea de somn profund se manifestă în dimensiunea orizontală [ în planul hârtiei] în
timp ce starea de somn paradoxal sau somnul cu vise şi starea de veghe paradoxală, din timpul
transei mistice, se manifestă în dimensiunea verticală [în profunzime; perpendicular pe planul
hârtiei sub forma unui inel, care iese prin punctul alb (Yang), din mijlocul zonei negre (Yin) şi intră
prin punctul negru (Yin) ,din mijlocul zonei albe (Yang)].

Thales din Milet spunea despre starea de veghe profană că este una în care “deşi omul pare
trezit, el este de fapt adormit; doar când închide ochi, când se interiorizează, izolându-se de
lumea din afară, el se trezeşte cu adevărat, deşi pentru cei din afară omul pare adormit”.

7. Corpurile, învelişurile, ierarhizarea lor şi reîncarnarea

Viaţa. Instrucţiuni de utilizare: Componente ale fiintei umane-Psihologiei moderna (si stiinta), ia in
considerare numai o parte a corpului uman (componenta solidă), precum şi o parte din sufletul său
(Eul) şi din aceasta cauza nu se poate ajunge la o înţelegere a modului în care acestea
acţionează unul asupra celuilalt. / Life’s Instructions :The components of the human being Modern psychology (and science) considers only one part of the human being’s body (the solid)
and one part of its soul (the Ego), and thus cannot come to an understanding of how they work
upon each other / La vie. Mode d'emploi: Les composantes de l'être humain- La psychologie
moderne (et la science) estime seulement qu’une partie de l'être humain le corps (le solide) et
une seule partie de son âme (l'ego), et donc ne peuvent pas venir à une compréhension de la
façon dont ils agissent l’une sur l’autres.
Inainte de a intra în detalii să înţelegem mai precis ţinta sau ţelul acestei călătorii interioare
prilejuite de exerciţiul de relaxare şi mijloacele pe care le avem la dispoziţie, pentru a ajunge la
destinaţie. Atat in filosofia Samkhya, cat si in Vedanta se considera ca eliberarea poate fi realizata
prin vidya (cunoasterea Sinelui) si ca aceasta cunoastere nu poate fi realizata din afara, ci doar din
interior, prin procesul de stingere a agitatiei (similara racirii sau scaderii temperaturii), care
declanseaza supraconductia sau alinierea corpurilor (yoga).
Daca ne propunem să trecem la volanul propriului vehicul, trebuie sa-i cunoastem modul de
utilizare si alcatuirea. Metoda de relaxare prin pilotare auditivă este o cale de regăsire şi de
eliberare de identificări, o cale de eliberare din agitaţia exterioară, o cale de centrare în «ochiul
imobil al ciclonului», care ne conduce la reîntoarcerea «acasă» şi la « a doua naştere», despre
care vorbea Socrate în metoda sa de moşire, cunoscută sub numele de «maïeutică» .
Aşa cum învăţăm să pilotăm un automobil şi conducerea propriului vehicul se învaţă.
Cele mai importante comenzi la orice vehicul sunt cele de oprire şi de pornire. Este preferabil să
nu porneşti un vehicul, dacă nu şti cum să-l opreşti. Orice om utilizează un vehicul pornit pe pilot
automat. Corpul este un vehicul pe care omul nu ştie cum să-l oprească şi să-l pornească.
Această ignoranţă şi neputinţă se datorează faptului ca omul nu este instruit să realizeze
autocunoaşterea şi autocontrolul. Nimeni nu este interesat ca omul să afle cine este, nimeni nu
este interesat ca omul să fie liber, eliberat de condiţionări.
In metoda de relaxare pilotata este vorba despre o asistare conştientă a proceselor de
dezactivare, de stingere, de oprire, de interiorizare, care se petrec natural şi cu ocazia intrării în
somn profund. Orice fiinta umana utilizează un vehicul, pornit de la naştere pe pilot automat,
pe care omul nu ştie cum să-l oprească şi cum să-l pornească.
Acest vehicul are trei părţi, care corespund celor trei învelişuri sau celor trei corpuri [în skrt.:
sharîra; lit.: «corp; înveliş»] :
1. un vehicul material, carcasa, corpul sau haina, pe care o lepădăm la moarte sau în cursul
detaşării accidentale sau conştiente de corp;
2. un vehicul energetic, reprezentat de către sistemul de receptie, de prelucrare şi de emisie sau
de transmisie a forţei sau a energiei vitale, care poate fi comparat cu motorul unui vehicul de
transport (in antichitate aceasta componenta era identificata cu simturile si cu sentimentele, care
reprezinta motorul oricarei actiuni: calul care trage carul si care finantează indriya -organele
senzoriale); acest corp energetic interconecteaza corpul fizic si cel informational (simturi;
respiratie; activare musculara).
3. un vehicul informaţional, reprezentat de către sistemul de receptie, de prelucrare şi de emisie
al informaţiilor (mintea grosiera si cea subtila); această componentă a fost comparată cu vizitiul ,
cu şoferul unui taxi sau cu pilotul automat al unui avion; in antichitate era comparat cu vizitiul , un
simbol pentru buddhi ( intelectul; mintea superioara). Mintea inferioara (manas) a fost identificata
cu fraiele, si cu o musca (ratiunea), care sopteste la urechile cailor in ce directie s-o ia.

In acest vehicul cu trei straturi sau componente se afla calatorul (atman, lumina constientei), cel
care foloseste vehiculul (Atman- Sinele individual identic cu Brahman- Sinele universal) .
Emanuel Swedenborg a ajuns la o structura similara : "Cauza informanta a corpului (Sufletul /Ame)
- cauza instrumentala sau forta morphogenetica (Aura/Limbe) – cauza materiala (Corpul )"
In Vedanta este folosita schema celor cinci koshas ("invelisuri; sheath" ) si conceptul "celor trei
corpuri" din Mandukya Upanishad. Cele trei corpuri sunt :
1. corpul vegherii (corpul fizic; corpul solid),
2. corpul visarii (corpul astral sau pranic, corespunzator suflului: Prana, Qi) si
3. corpul care doarme ( corpul etheric; corpul fluidului akasha).
In aceste trei corpuri calatoreste Sinele (Atman) in corpul constiintei cosmice (Turiya).
Shankaracharya in comentariul sau la comentariul facut de maestrul sau Gaudapada, asupra
acestei Upanishade afirma ca: "Atman ( Sinele real; taramul sufletului; samanta eterna; vointa;
soul realm; eternal seed; Will) este intim legat de Turiya, care desemneaza "a patra stare de
constienta, care integreaza si transcede cele trei corpuri ".
Intregul proces de intrupare a spiritului (Purusha ; Atman; Sinele) de creatie si de manifestare
conditionata prin intermediul celor 24 de categorii de prakriti (vedeti plansa cu cele 25 principiitatvas pe: http://www.flickr.com/photos/pata_n_jali/) are loc la trei niveluri:
1. karana (cauzal), 2. sukshma (astral ori subtil) si 3. sthula (grosier ori fizic).
Cu alte cuvinte spiritul este acoperit sau imbracat in trei tipuri de corpuri, care sunt clasificate
dupa densitate: karana sharira (corp cauzal sau karmic; are existenta nesfarsita de-a lungul
incarnarilor), sukshma ori linga sharira (corp subtil pranic, dublu etheric ori astral; dureaza mult
dupa moartea corpului fizic ) si sthula sharira (corp grosier ori fizic; perisabil).
Primul este cel mai subtil, urmatorul este subtil, iar utimul este grosier. Primele doua nu sunt
vizibile, in timp ce ultimul este o realitate perceptibila senzorial.
Cele trei corpuri limiteaza manifestarea spiritului la cele trei stari de constiinta: in corpul fizic
(sthula sharira) constienta este limitata la jagrati (starea de veghe profana), in corpul subtil ori
astral (linga sharira) constiinta este limitata la svapna (starea de somn cu vise).
In corpul cauzal sau karmic (karana sharira), constiinta este limitata la sushupti (starea de somn
profund).
Doar cand spiritul este intrupat in forma brahmananda (cosmica; universala) se manifesta
constiinta extraordinara nelimitata ori universala de sine cosmic sau universal. In forma
pindananda (localizata; intrupata) se manifesta sub forma de constiinta individuala (sine
individual).
Dar noi nu suntem vehiculul, ci călătorul, adică suntem ceva diferit de corp, de carcasă. Noi nu
suntem sistemul de activare sau de animare al materiei corpului. Noi nu suntem şoferul, sau,
pilotul automat, adica noi nu suntem mitea ..suntem diferiţi de minte, de gândire sau de rolurile
pe care le jucăm pe parcursul vieţii, şi cu care ne-am identificat ... sau am fost identificaţi de
semeni.
Se repeta la nesfarsit mitul evolutiei omului, din antichitate pana in prezent
Realitatea este ca evolutia exterioara (colonizarea lumii externe; cunoasterea tehnologica) nu a
fost insotita de una interioara (colonizarea taramului interior; cunoasterea de sine) si asta face
civilizatia actuala vulnerabila la auto-anihilare. O forta uriasa in afara, se afla in mana unor fiinte
insuficient trezite la constienta si iubire. Involutia de la antichitate la epoca actuala este evidentiata
de identificarea fiintei umane eterne cu mintea (gândirea), lucru care nu se intampla anterior.
Formularea erorii identificarii sinelui cu mintea este redata de René Descartes (Meditations
metaphysiques, 1641) in afirmaţia: «Gândesc deci exist (cogito ergo sum)» si a condus la
intarirea prizonieratului si analfabetismului fiintelor umane de pe Terra.

Nu suntem paharul, ci apa eterna a vietii din el. Nu suntem mintea, ci prezenta , vazatorul,
constienta care foloseste mintea.
Dacă ieşim conştient din starea de identificare cu vehiculul înseamnă că reproducem conştient
regresia în starea iniţială de nou născut, înseamnă să mergem către momentul în care «ne
naştem a doua oară » . Dacă ne eliberăm conştient din starea de identificare cu vehiculul
reproducem conştient ceea ce se petrece la intrarea în somn. Asta înseamnă să ne stingem fără
a muri, să murim ca o sămânţă, pentru a ne naşte din nou ca arbore. [Lao Tzu 33]
Dacă reproducem conştient ceea ce se petrece tunci când intrăm în somn înseamnă să ne
recâştigăm viaţa si sa redevenim ceea ce am fost dintotdeauna… să redevenim un izvor
inepuizabil. Dacă reproducem conştient ceea ce se petrece când intrăm în somn, ne reamintim
cine suntem, ne reamintim cine am fost înainte de a cădea prizonieri în lumea din afară.
Chiar dacă am uitat cine suntem… chiar dacă un om a uitat că este un împărat, iar nu un
cerşetor, omul a fost, este şi va rămâne conştiinţa de sine a universului, un templu locuit de
materia, energia şi conştiinţa de sine a universului.
Chiar dacă până acum un om nu a deschis încă ochii să vadă acest lucru, acum vede că fiecare
faptură este o manifestare a conştiinţei de sine a universului. Acum vede că este un templu locuit
de Divinitate. Chiar dacă un om nu s-a trezit încă la conştiinţa de sine, din cauza faptului că a

fost condiţionat să se identifice eronat cu periferia ( haina, corpul), acum vede că este una cu
realitatea eternă imuabilă şi omniprezentă din Centru.
Doar dacă stingem lumina trecătoare, fenomenală, din afară, vom începe să vedem lumina
eternă necreată, izvorâtă din Centrul absolut, omniprezent …de dincolo de timp şi spaţiu.
Doar dacă stingem lumina trecătoare, vom începe să vedem lumina care umple, animă şi susţine
întreg universul manifestat.
Universul manifestat seamănă cu un aisberg care pluteşte la suprafaţa acestui ocean
etern…partea de la suprafaţă este nesemnificativă în raport cu partea din adânc.
Dar în esenţă aisbergul nu este deosebit de oceanul în care pluteşte. Doar dacă stingem
identificarea cu falsul eu, care ne-a fost inoculat ca un implant de către societate, vom descoperi
că adevărata noastră identitate este oceanul de lumină al conştiintei universale … Conştiinţa
Divină.
Din acel moment omul devine flautul în care cântă Divinitatea,
Omul, ca şi atomul ori stelele este alcătuit din învelişuri concentrice, care se aseamănă cu foile
de ceapă.
In cursul unui ciclu diurn omul parcurge fiecare din aceste învelişuri sau corpuri, aşa cum ar
parcurge nişte încăperi. De fapt omul se află centrat într-o anumită încăpere în funcţie de starea
de conştiinţă în care se află la un moment dat.
In filosofia Vedanta se consideră că omul are trei corpuri alcatuite din cele cinci straturi sau
invelisuri (koshas), care imbraca sufletul.
Primul (cel mai aproape de Sine) este karana sharira (corp cauzal sau karmic) care corespunde
anandamaya kosha (invelisul fericirii).
Cele trei corpuri , invelisuri [în skrt.: sharîra; lit. : «corp; înveliş»] din Vedanta in ordine inversa (de
la periferie, catre centru):
1. corpul material [ Sthūla-Sharīra; corpul grosier, identic cu Annamaya-Kosha];
2. corpul subtil [ Sûkshma- Sharîra sau Linga- Sharīra] constituit din: Prānamaya- Kosha,
Manomaya –Kosha şi Vijñanamaya- Kosha (un corp energetic care le cuplează pe primele două )
3. corpul cauzal [ Karana-Sharīra; lit. : «corp cauzal»; identic cu Anandamaya-Kosha ]
In hinduism (Taittirīya-Upanishad) găsim descrierea a cinci koshas [ lit. : «corp, înveliş,
acoperire» ] care învelesc Sinele [ Âtman; atma; sufletul; posesorul vehiculelor], fără să-l atingă
vreodată:
1. Corpul exterior sau învelişul material [Annamaya-Kosha; lit. : «corpul din hrană sau grosier»;
carul];
2. Corpul energetic [ Prânamaya- Kosha ] este învelişul vital sau subtil; el este cel care animează
şi cuplează corpul cu mintea; atât timp cât acest înveliş vital se află în organism, acesta rămâne
în viaţă. Manifestarea sa grosieră este respiraţia, iar manifestarea sa subtilă este circulaţia
energiei prin sistemul de meridiane [nadis; chakra] folosit în acupunctură.
3. Corpul mental [ Manomaya –Kosha ; fraiele ( manas; mintea inferioara)] este cel care primeşte
toate impresiile înregistrate de simţurile grosiere şi subtile;
4. Corpul inteligenţei [ Vijñanamaya- Kosha : higher mind ; vizitiul ; car driver; buddhi; intelligence]
comportă facultăţile de discriminare (constienta) şi de voinţă;
5. Corpul cauzal sau al fericirii necondiţionate [Anandamaya-Kosha] se află la cea mai mare
apropiere de Âtman [situat în centru , dar diferit de toate învelişurile].
In buddhism apar cele cinci componente (skandhas) ale fiintei umane:
1. corp fizic sau in forma (rupa) [ alcatuit din patru elemente (pamant, apa, foc, aer)],
2. corpul senzorial (vedana) [ care ia nastere din contactul senzorial sub forma vazului, auzului,
gustului, simtului tactil + gandirea];
3. corpul perceptiei (samjna) [ care creaza categorii de bun, rau, neutru, fata de intrarile
senzoriale ] ;
4. dispozitii mentale (samskaras)[ care conecteaza vointa karmei- producatoate, cu actiunea
mentala] si
5. constienta (vijnana)]

Dublarea lui manas (inferior si superior) si adaugarea Sinelui conduce la clasificarile occulte in
7 corpuri ( vedeti nota : Constitution Occulte de l'homme)

Aceste învelişuri, corpuri sau camere au fost cunoscute încă din antichitate de toate popoarele,
Egiptenii descriu 8 corpuri componente [care apar şi în diagrama chineză a «Celor opt trigrame»
八卦 (în pinyin : ba1 gua4; în transcripţie WadeGiles: Pa Kua );
Cele Opt Trigrame din Cartea Mutaţiilor Yi Jing 易經 yi 4 jing1 I Ching I KING; - din care cel mai
cunoscut este dublul sau umbra «Ka».

7.1. Clasificarea metodelor terapeutice cunoscute
Metodele terapeutice acţionează asupra unuia dintre învelişuri sau corpuri,
De pildă alopatia acţionează asupra corpului material [ annamaya kosha ], care este însă
subordonat corpului energetic [ pranamaya kosha], asupra căruia lucrează acupunctura, qigong,
pranayama şi alte terapii energetice.
La rândul său corpul energetic [ pranamaya kosha], este ca un soldat, subordonat generaluluicorpul mental [ manomaya kosha], asupra căruia acţionează cromoterapia, meloterapia,
homeopatia, vibraţiile subtile ale plantelor, animalelor şi mineralelor [ cristaloterapia].
Instanţa superioară este corpul conştienţei sau al inteligenţei [ vijnanamaya kosha] asupra căruia
acţionează concentrarea (dharana), credinţa, monoideismul, auto şi hetero hipnoza, pentru a
obtine vindecarea ori accesul la puterile supranaturale.
Prin meditaţie (dhyana; zen) se intră în corpul cauzal [ anandamaya kosha], iar prin transa
mistica (samadhi; fuziune; identificare; iubire) se descoperă adevărata noastră identitate.
Fiecare dintre aceste corpuri posedă porţi de cunoastere si de actiune. Toate traditiile spirituale de
pe Terra au cunoscut aceste porti extrasenzoriale ( Iisus: "aveti ochi si urechi, dar nu vedeti si nu
auziti"), care dacă sunt utilizate ne deschid accesul la lumile subtile [ capacităţile extrasenzoriale;
telepatie; clarauz, clarvedere s.a. ]. Prezentarea acestora face obiectul celor ce urmeaza :
Capacităţile divine ale omului şi Banca de Date a Universului
Metode Terapeutice

Externe
-Materiale
Alopatia; medicamente din plante sau de sinteză; chirurgia; radiaţii nucleare
-Energetice
terapii energetice: mecanice (masaj, kinetoterapia);
electrice (electronarcoza; galvanice); magnetice; luminoase;
electro-magnetice [Priorée]
-Informaţionale
homeopatia; reflexoterapia; presopunctura; shiatsu acupunctura; electroacupunctura;
terapia prin artă muzica(meloterapia); terapia prin culori;
terapia prin hetero-sugestie [ placebo, hipnoza; sugestopedia);
brainwave ( magnetic, electric);
Interne
-Materiale
autovaccinarea(nosozi)
-Energetice
tai qi quan; asana; qigong; pranayama;
-Informaţionale
autosugestia; autohipnoza; credinţa;
monoideism; transa mistică; concentrarea (dharana);
meditaţia (dhyana); samadhi (transa mistica);

8. Capacităţile umane extinse şi Banca de Date a Universului
Capacităţile divine ale omului şi Banca de Date a Universului
Eugen Herrigel (1884–1955), în cartea sa "Zenul în arta trasului cu arcul " ["Zen in the Art of
Archery"/"Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc"] relatează că maestrul zen, care l-a
instruit pe parcursul a doi ani, i-a făcut următoarea demonstraţie. Intr-o sală aflată în întuneric,
maestrul zen, legat la ochi, a tras cu arcul trei săgeţi, care nu numai că au lovit ţinta, aflată la o
distanţă de 20 de metri, dar s-au şi despicat una pe cealaltă.
In cartea lui James Clavel (Shogun) asistam la demonstrarea aceleiasi maiestrii atunci cand trei
sageti au fost trase prin paravanul/peretele de hartie opac si infipte in stalpul portii, care nu se
putea vedea cu ochii fizici. Pentru cineva care a intrat in regimul de functionare holografica
inceteaza dualitatea subiect-obiect, extern-intern.
Maestrul lui Eugen Herrigel chiar asta a spus: "Ţinta se află în interior, iar nu în afară".
După ce închidem porţile senzoriale ale corpului fizic ne rămân ochii şi urechile corpurilor subtile
[ şi alte simţuri inimaginabile].
In cursul perioadei în care s-au aflat în stare de moarte clinică [NDE-Near Death
Experience; Experienta din vecinatatea mortii] unii subiecţi au făcut relatări [ confirmate de
investigatiile ulterioare] că după ce au părăsit corpul [OBE-Out of Body Experience] au văzut,
atât ceea ce se petrecea în camera, unde se făceau tentativele de reanimare, cât şi unele
evenimente care se desfăşurau în alte locuri, unde au călătorit într-un centru de conştiinţă mobil
[CCM]. Intrebarea fireasca pe care trebuie sa ne-o punem este cu ce ochi au vazut evenimentele
relatate, din moment ce corpul fizic si ochii acestuia, ramasera undeva mai jos de ei ?
Ştiinţa modernă a etichetat drept "Centru de Conştiinţă Mobil [CCM] " ceea ce occultismul
occidental numea "corpul astral", fără să se întrebe de ce subiecţii care au părăsit corpul şi au
făcut accidental călătoria astrală au perceput ceea ce s-a petrecut [ deşi nu aveau cum să-si
folosească ochii şi simţurile corpului fizic, care fusese abandonat pe masa de reanimare?].
O astfel de călătorie astrală nu ar fi posibilă dacă omul ar avea numai corpul material şi numai
simţurile grosiere ale acestuia.
Din aceasta pricină Iisus a afirmat: «Aveţi ochi şi nu vedeţi ?Aveţi urechi şi nu auziţi? Şi nu vă
aduceţi aminte deloc?» [ Marcu 8.18].
Tradiţia taoistă recunoaşte atât opt componente ale vehiculului ( vedeti: Pa Kua八卦 ba1 gua4) cât
şi cele cinci învelişuri hinduse, descrise sub forma «Legii celor cinci mişcări (elemente)»
[în lb. chineză: 五行 wu3 xing2] :

Amnezia sau uitarea încetează doar atunci când intrăm în camerele profunde [în învelişurile
subtile] prin transă mistică, prin regresie hipnotică ori prin meditaţie. Iluminarea, descoperirea
adevăratei noastre identităţi, trezirea [(în lb. skrt.: «boddhi»] , eliberarea din întunericul «peşterii»
ignoranţei, «a doua naştere », la care facea aluzie atât Socrate, cât şi Iisus, reprezintă o moarte
a falsei noastre identităţi şi o reamintire a ceea ce suntem dintotdeauna : o conştiinţă eternă,
omniprezentă.
In forma sa «căzută» conştiinţa este programată [virusată] să se identifice cu manifestări iluzorii şi
efemere [corp; minte; idei; nume; titluri; avere; familie; naţiune; steag; limbă] şi în conseciţă se
consideră finită, limitată şi trecătoare. Marii maeştri spirituali pe care i-a avut omenirea [ Lao Tzu;
Patanjali; Buddha; Iisus; Socrate] ne arată că ne putem elibera sau «trezi», din somnul în care
am căzut , chiar rămânând întrupaţi, dacă folosim aceeaşi scară pe care am coborât [hipnoza;
transa centrifugă] . Dar pentru a urca şi a ne întoarce «acasă», e nevoie sa stingem identificarea
cu ceea ce este efemer sau cu ceea ce am fost condiţionaţi să credem că posedăm- proiecţiile de
pe ecranul mental: corpul, senzaţiile, gândurile, pozitiile sociale (economice, profesionale,
politice).
In final, odată trezit, omul descoperă că în realitate nu este decât o extensie a conştiinţei
universale, un terminal prin care aceasta vede, aude, simte şi experimentează.
Pentru cei nepregătiţi cunoaşterea nu este un dar, ci un blestem,
Nu este întâmplător faptul că majoritatea oamenilor vin cu memoria ştearsă.
O supercivilizaţie va respecta nonintervenţia sau noninterferenţa, fiindcă orice ajutor oferit unei
civilizatii nepregătite să-l gestioneze va contribui la distrugerea acesteia [ cei nepregătiţi vor
transforma uşor mijloacele oferite pentru vindecarea unor boli incurabile, în arme de distrugere în
masă]. Cunoaşterea vieţilor precedente aduce după sine şi reamintirea unor traume dificil de
suportat şi de gestionat de către cei nepregătiţi.
Explicaţii pentru reincarnare
3. 1. Transferul informaţional[conştiinţa colectivă-copil
Orice nou individ care se naşte este o întrupare a unui tipar arhetipal care se află în rezonanţă cu
modelul existent în matricea informaţională holografică.
Orice individ informează matricea informaţională, dar primeşte date la nivel conştient, doar în
măsura în care intră în starea corespunzătoare.
Dacă o entitate nu are nivelul necesar primele informaţii accesate sunt cele caracteristice tiparului
utilizat pentru actuala întrupare [ atunci informaţiile transferate par trăite de entitatea prezentă,
când de fapt fac parte din experienţa comună a speciei ].
3. 2. Transferul informaţional [părinţi-copil]
Copilul citeşte ce se află în câmpul părinţilor şi ulterior este identificat cu persoana sau i se atribuie
identitatea respectivă [eschimoşii spun: "nu-ţi bate copiii, fiindcă până la vârsta de 5 ani, bunicii
trăiesc în copii tăi''] Această lectură [telepatică] de către nou născut a câmpului informaţional al
parintilor explică şi decodificarea şi învăţarea limbajului verbal .
Comunicarea nonverbală (implicită, telepatică, tonico-emoţională) precede comunicarea verbală
(explicită) şi permite traducerea şi înţelegerea fiecărui cuvânt [orice cuvânt este de fapt o etichetă
verbală, un simbol sonor ataşat unei semnificaţii, imagini, senzaţii, unei stări, adică unei informaţii
din mintea părinţilor ].
ARGUMENTE FOLOSITE PENTRU A JUSTIFICA
RECURGEREA LA MODELUL REÎNCARNĂRİİ
Manifestarea unor semne somatice interne [ malformaţii cardiace, osoase e.t.c. ] şi externe [pete;
aluniţe], care nu au explicaţie genetică, încă de la naştere indică :
A. posibilitatea existenţei unui proces de transfer informaţional şi de identificare cu fosta
identitate [ entitate] care se petrece natural încă din timpul vieţii intrautetrine;
B. posibilitatea declanşării deliberate a unui proces de transfer informaţional apelându-se la
tehnologia secretă imprintării. Familiile domnitoare ce trebuiau să dovedească supuşilor faptul că

au primit un «mandat ceresc» că s-au născut « cu stea în frunte» utilizau tehnologia secretă
imprintării. In Armenia antica marcarea însemnelor casei regale ( o pată în formă de stea pe
umărul noului născut) se realiza dacă se aplica o stea din metal rece, direct pe pielea umărului
mamei însărcinate.
In China antică viitoarele mame erau antrenate în proiectarea calităţilor şi în dirijarea destinului
viitorilor copii prin vizualizare şi visare conştientă în stare de transă.
C. posibilitatea intrării accidentale în rezonanţă cu modelul existent în matricea informaţională
holografică poate deregla corpul sănătos, în care s-a manifestat; totul ia aparenţa incarnării unei
entităţii anterioare, care se identifică cu învelişul, corpul sau carcasa pe care a părăsit-o într-o
viaţă anterioară; toate tulburările din plan informaţional se manifestă în corpurile subordonate
[ energetic; material]
D. posibilitatea folosirii corpului fizic sau a învelişului material ca ecran de proiecţie[în locurile
de rănire, care au cauzat moartea sau părăsirea corpului ocupat anterior de entitatea prezentă, se
manifestă în corpul actual modificări somatice însoţite sau nu de tulburări funcţionale]; fenomenul
poate fi reprodus şi în timpul transei hipnotice, când se declanşează apariţia de proiecţii cutanate
(stigmate; arsuri), dacă se sugerează celui aflat în transă că este identic cu Iisus, ori că pe pielea
sa a fost pusă o monedă, scoasă din foc [care a ramas tot timpul rece]; în timpul transei mistice
se obţin efecte similare de influenţare a ecranului somatic de către minte.

8. Comunicarea mono şi bidirecţională dintre conştiinţa umană şi Conştiinţa
Cosmică; Capacităţile umane extinse [puterile supranaturale] şi Banca de
Date a Universului
Am în minte imaginea unei picături care cade în apă. Fiecare om este asemenea acestei picături
care cade în oceanul universal. Priviţi ce se petrece, după impactul cu suprafaţa. Undele care
apar, se extind radial din punctul de impact, ca nişte sfere concentrice în întreg oceanul, noi
vedem doar cercurile, adică o secţiune în plan, bidimensională a acestui proces de transfer de
energie şi de informaţie.

Oricât de nesemnificativă ni s-ar părea,
fiecare picătură de apă modifică oceanul..
fiecare fapta indreptata catre implinirea menirii noastre,
este inca un pas catre trezirea universului,
care prin noi a devenit constient de sine insusi
Fiecare idee a influenţat universul în care trăim. Descoperirea ce s-a născut într-o singură minte
este azi prezentă peste tot. Cineva a descoperit iluminatul electric. Cineva a descoperit
transmisia fără fir a sunetelor şi a imaginilor, iar azi aceste descoperiri aparţin tuturor celor care
beneficiază de iluminat electric, de telefon, de televizor. Pasteur spunea ca "descoperirile nu apar
decât in minţile pregătite", adică in mintile care sunt trezite prin căutarea intr-o anumită directie.
Chiar procesul de descoperire se aseamănă cu cel de trezire, de Iluminare.
Inventatorul sau descoperitorul foloseşte fără să ştie tot un proces de transă, iar la ieşirea din
transă se parcurge aceeaşi scară (hipnoza), dar în sens contrar. Se parcurge aceeasi scara atât la
ieşirea din transă (la trezire; la spargerea tiparelor; descoperire) , cât şi la intrarea în transă
(îngheţarea în tipare, dogme, teorii, modele, paradigme). Orice proces de creaţie sau de
descoperire utilizează cele trei faze ale intrării în transă:

1. proces de însămânţare sau de intrare în absorbtie concentrativă prin focalizarea conştientă a
atenţiei [atunci când ne informăm; căutarea conştientă a unei soluţii]; această focalizare a atenţiei
conştiente necesară intrării în transă este finanţată sau susţinută energetic (sentimental, afectiv,
instinctual; motivaţional; iubire, frică, "nevoia de supravieţuire ne învaţă"; interes).
Caii de tracţiune pentru toate marile descoperiri au fost sentimentele. Frica de câinii turbaţi l-a
motivat pe Pasteur să caute şi să descopere remediul (vaccinul) pentru turbare.
Focalizarea asupra unui stimul se poate produce voluntar (căutarea conştientă a unor substanţe
antibiotice) sau involuntar (inconştient; automat: biciclistul începător care nu mai vede cum să
ocoleasca obstacolul şi cade în groapă; expectaţiile care provoacă moartea; frica care ucide;
călatorul din tren; mama doarme "cu grija" si se fixează pe respiraţia pruncului; îndrăgostiţii nu mai
văd decât chipul şi vocea fiinţei iubite).
Dacă atenţia neocortexului (atenţia specifică emisferei cerebrale stângi- analitice, şi atenţia
specifică emisferei cerebrale drepte- analogică; raţională-lingvistică şi imaginativă-vizuală ) nu se
aliniază cu cea a a sistemului limbic (creierul emoţional apărut la mamifere), atunci nu se poate
realiză conjunctia, alinierea sau centrarea, pe care noi o numim absorbtie concentrativă, iar altii o
eticheteaza dreptintrare in transa, detaşare de tot ce se afla in lumea din afara, insamantare.
2. incubaţia [munca de procesare a informaţiilor continuă, dar se desfăşoară în sol, la nivel
subconştient, ca germinarea unei seminţe; focalizare involuntară la nivel subconştient];
3. iluminarea sau descoperirea soluţiei [când problema care ne preocupă la nivel subconştient
reapare la lumină; are loc ieşirea la suprafaţă, trezirea din transă];
Starea de distracţie, de neatenţie, care-i caracterizează pe majoritatea descoperitorilor se
datorează faptului, că o mare parte din atenţia lor rămâne focalizată involuntar pe problema a
cărei soluţie o caută. Dacă nu s-ar petrece acest lucru atunci descoperitorul n-ar sări ca Arhimede
din baie, fara sa-i pese ca alearga pe strada in pielea goala, strigând Evrika.

Procesele de trezire unidirecţionale deschid calea descoperirilor
În final, odată trezit, omul descoperă că în realitate el nu este decât o extensie a conştiinţei
universale, un terminal prin care aceasta vede, aude, simte şi experimentează.
Suntem ochii şi urechile minţii cosmice, iar gândurile şi descoperirile noastre sunt stocate în
memoria akashică [BDU-Banca de Date a Universului].
Edgar Cayce a fost întrebat, de către medicii care-l asistau în timpul transei, de unde ştia de
existenţa unui nou medicament secret , care se afla în curs de cercetare într-un laborator din SUA.
Edgar Cayce a răspuns că din biblioteca akashică, care este o memorie a conştiinţei planetare.
Tot aflat în transă, Edgar Cayce a trimis un pacient în Franţa, în casa unde a trăit D’Arsonval
[descoperitorul terapiei galvanice] unde se afla un recipient cu apa realizată de savant.
Acest remediu era plasat într-o nişă zidită într-un perete, ascuns de un tablou.
Cel mai mare medium al Americii, Edgar Cayce, a spus : că în este o memoria conştiinţei
planetare sunt stocate toate descoperirile trecute şi contemporane.
Cu alte cuvinte ascunderea [ arderea cărţilor sau distrugerea marilor biblioteci] sau impunerea
secretului pentru monopolizarea cunoaşterii şi a puterii de către un anumit grup de oameni, nu
reprezintă un obstacol pentru cei ce pregătiţi să ştie. Oricine este pregătit poate afla căile de
vindecare utilizate de către civilizaţiile care ne-au precedat ori poate accesa informaţii din băncile
de date ale acestor civilizaţii.
Omul profan este conectat cu banca de date a Conştiinţei Cosmice intr-un singur sens [poartă de
intrare-terminal de recepţie a informaţiilor]. Doar omul sacru, sfânt sau divin este conectat în
dublu sens la Conştiinţa Cosmică [CC] ,
Doar dacă stingem identificarea cu centrul de la periferie [doar dacă stingem identificarea cu falsul
centru sau eu(ego), care ne-a fost inoculat ca un implant de către societate, vom descoperi că
adevăratul nostru centru este şi centrul universului, că adevărata noastră identitate este oceanul
de lumină al conştiintei universale: Conştiinţa Divină,
Adevărata frumuseţe şi vindecare se manifestă atunci când omul ajunge în centrul fiinţei sale, la
«Altar». Din momentul în care omul realizează alinierea, conjucţia, unificarea, reasamblarea sau
continuitatea dintre centru şi periferie, dintre adânc şi suprafaţă, dintre sine şi ceilalţi, Divinul nu
mai rămâne o scânteie, ascunsă în profunzimea fiecărei fiinţe.

Din momentul în care omul realizează alinierea. Divinul nu mai rămâne o scânteie acoperită de
impurităţi, ci radiază în toată splendoarea sa viaţa, armonia, darurile, harurile, frumuseţea,
sănătatea, puterile divine.
Atunci omul «devine flautul în care cântă Divinitatea», se resstabileşte comunicarea în dublu
sens. Un astfel de om radiază în jurul său armonia, vindecarea, iar oamenii îl vor considera: o
manifestare a divinului pe pământ, un binefăcător, un sfânt …o fiinţă înzestrată cu puteri divine.
Toţi oameni sunt ochii şi urechile conştiinţei cosmice… «doar omul sacru, sfânt sau divin este şi
gura prin care se exprimă Divinitatea», … «doar omul, sfânt este canalul sau templul în care
locuieşte Divinitatea».

O analiză a ideogramei 聖 sheng , folosită pentru a desemna omul sfânt, ne arată
că şi civilizaţia chineză era familiarizată cu acest transfer în dublu sens al
informaţiilor intre om, cer si pamant in momentul realizarii alinierii

Ideogramele chineze 聖人 [sheng4 ren2] desemnează omul [人ren2] sfânt, sacru sau divin
[聖 sheng4]. Mai jos se poate examina semnificaţia caracterului 聖 [sheng] din lucrarea lui Dan
Mirahorian citată anterior [«Calea spre Cer şi Putere», 2004]

聖[圣] shèng sheng4 sheng scheng : R: sfant; întelept de prim rang; imperial; religie; autoritati laice si

religioase; caracterul 聖shèng este alcatuit din: 王 wáng rege, imparat; simbolul omului care a realizat
alinierea celor trei taramuri din geografia sacra (三 sān): pamant, om si cer; in cursul transei mistice 三昧
sān mèi : Samadhi; deasupra lui 王 wáng se afla doua simboluri: 耳 ěr: ureche (pt. a indica pe cel care are
auzul divin; care aude muzica sferelor si caruia i se reveleaza cuvantul sacru (in lb. sanskrita: shruti) si:
2.口 kǒu: gura (pt. a indica ca acea fiinta devine flautul in care canta divinitatea; acest caracter infirma

traducerea actuala a capitolului 56: "cel ce stie nu vorbeste"; 聖人shèng ren sheng-jen : omul sfant;
inteleptul; cel care a realizat starea in care se manifesta cunoasterea directa si actiunea nemijlocita; E: the
saint human being; the holy human being; the wise; E: saint, holy, sacred; sage emperor; a sage of the
first rank; imperial; 穆圣 mù shèng prophet ; 聖人shèng ren sheng-jen: the saint human being; the holy
human being; the wise; F:sacré; sage; saint; sainteté; plus haut degré; sainte, d'excellence, sublime,
parfait, infaillible, divin, impériale, le confucianisme; 神圣 shén shèng dignité ; G:höchster Grad der
Vortrefflichkeit, heilig, hehr, vollkommen, unfehlbar, göttlich, kaiserlich, konfuzianisch;

人 rén ren2 jen : R: om; persoană; uman,ceilaltii (în opozitie cu sine însusi); E: human being,
homo, man, person; others (as opposed to oneself),people, personality, character, everybody,
each; G: Mensch, Menschheit, Person, Leute, jemand, jemand anders;

口 kǒu kou3 R: gura; deschidere; intrare; poarta; E: mouth; open end;entrance, gate; F: bouche; ouverture
; entrée ; passe ; trou;
耳ěr er3 ör R: ureche, mâner, toartă; manşă, manivelă;toartă;mijloc, pretext; pretext; . a lua în mânã, a
mânui, a manipula; particulă finală cu sens de limitare (“numai”); E:ear, on both sides, flanking, side; G:Ohr,
seitlich, Henkel, Griff,ein Schlußwort;

Dacă un om este plin, ocupat, el rămâne un recipient iar nu izvor…un astfel de om nu poate
primi nimic, şi nu poate «deveni flautul în care cântă Divinitatea».
Dacă un un receptor de radio sau de televiziune este plin, ocupat, de un anumit post, atunci
receptorul nu primeşte nimic din ceea ce i se transmite pe o altă frecvenţă.
«Nu putem pune un ceai nou, într-o ceaşcă deja ocupată sau plină cu ceaiul vechi» ,
De aceea ascultarea textului de relaxare trebuie să fie realizată într-o stare de gol(ire).

Capacităţile umane extinse au fost clasificate în două categorii:
1. capacităţile extrasenzoriale [ puteri cognitive], sunt numite şi ESP de la “Extra Sensory
Perceptions ” şi 2. puteri extraefectoare, numite şi EEP de la “Extra Effectory Powers” .
Puterile extrasenzoriale [ESP] se referă la capacităţi cum sunt: telepatia; capacitatea de a
cunoaşte trecutul (vieţile precedente) ori viitorul (precogniţia), vederea la distanţă sau RV [de la:
Remote Viewing] clarviziunea, clarauzul, omnicunoaşterea, e.t.c.
Puterile extraefectoare [EEP] se referă la capacităţi de influenţare a proceselor din lumea
manifestată cum sunt: 1. capacitatea de a se vindeca miraculos [ ori capacitatea de a realiza
vindecarea unor boli incurabile, de care suferă alte persoane]; 2. capacitatea de a realiza
călătoria ori proiecţia astrală sau OBE [ de la: “Out of Body Experience”- care se petrece şi
accidental în momentele din apropierea morţii (sau NDE, de la” Near Death Experience”)];
3. telechinezia sau capacitatea de a declanşa mişcarea obiectelor materiale ori a propriului corp,
fără să fie folosite mijloacele materiale obişnuite de apucare ori de locomoţie, este numită şi PK,
de la Psiho Kinezie; 4. levitaţia, 5. invizibilitatea; 6. capacitatea de a proiecta câmpul defensiv«corpul de fier», «corpul de diamant»; ori 7. teleportarea ,translocaţia unor obiecte sau a
propriului corp [ presupune dematerializarea urmată de materializare-apport] .
Toate aceste puteri, daruri sau haruri pot să se manifeste deliberat sau accidental, dar numai prin
intrarea in anumite stări de conştiinţă. Civilizaţiile care ne-au precedat au descoperit şi au pus în
aplicare o ştiinţă a centrării, o ştiinţă intrării conştiente în aceste stări, lucru care a permis :
1. accesul biologic [Yoga Sutra-Instrucţiuni pentru realizarea Centrării; vedeti: biomind
superpowers ] ,
2. reproducerea tehnologică acestor puteri [orthotehnologii] pentru a călătorii în univers.
Clasificarea mijloacelor de acces la capacităţi supranaturale este similară clasificării mijloacelor
terapeutice prezentate mai înainte.
Subliniem că toate aceste puteri [biologice sau tehnologice], daruri sau haruri sunt efecte ale
centrării [alinierii; unificării; coerenţei; sincronizării rezonante] ale ajungerii la Altar.
Iisus spunea să căutăm mai întâi Altarul ( Impărăţia lui Dumnezeu; Centrul; Cauza) şi apoi vom
primi darurile şi harurile pe deasupra [efectele].

Cu alte cuvinte trebuie să căutăm mai întâi cauza [prezentul; interiorul; Centrul, Altarul, Impărăţia
lui Dumnezeu], iar nu ceea ce apare de la sine [ efectul; viitorul; exteriorul; fructul; manifestarea
centrării: darul, harul].
Aceste puteri biologice, care astăzi ni se par supranaturale ori dificil de acceptat nu au o soartă
diferită de puterile sau de capacităţile mijloacelor tehnologice care azi se află la îndemâna
civilizaţiei prezente de pe Terra.
Azi folosim mijloace individuale de comunicare audio şi video , care ne permit să luăm legătura cu
semenii noştri sau cu roboţi, aflaţi pe alte continente sau pe alte corpuri cereşti [Lună; Marte],
care doar în urmă cu patru secole, în Evul Mediu ar fi fost luate drept magie.
Aceste capacităţi supranaturale de comunicare pot fi reproduse şi biologic [telepatie] , doar dacă
există interes în dezvoltarea lor.
Chiar tehnologia actuală, în tendinţa sa de miniaturizare a apelat la explorarea şi utilizarea
nanotehnologiilor. Efectul utilizării nanotehnologiilor va conduce în finalul evoluţiei tehnologice
[ a cărei caracteristică este miniaurizarea] ca un dispozitiv să se apropie într-atât de organizarea
moleculară a materiei vii, încât să nu mai poată fi deosebită de aceasta.
Azi este aruncată o aură de neverosimil asupra tuturor mărturiilor care contrazic concepţia
actuală despre lume. Acest lucru se petrece întotdeauna atunci când teoriile ştiinţifice îşi pierd
identitatea de modele ale realităţii, pentru a fi transformate în realităţi, în credinţe, dogme şi
prejudecăti. Credinţele nu mai au nimic în comun cu statutul provizoriu al oricărei teorii ori
model ştiintific. Astăzi nu mai sunt respinse din start mărturiile, care în trecut erau considerate
incredibile, făcute de către cei care se ocupă de inovare, de cei care se află în avangarda
cunoaşterii, în zona de interacţiune cu necunoscutul.
Ce poate fi mai incredibil decât să analizezi mărturiile celor care au declarat că au văzut OZN-uri
intrând în peretele din piatră al unui munte [ urmată de perceperea de către martori demni de
încredere a unui sunet metalic, care se auzea dacă lipeai urechea de stâncă ?] .
Din cauza repetării unor astfel de evenimente şi a existenţei unor demonstraţii înregistrate ale
unor fiinţe umane care au trecut prin obstacole materiale [ iar nu prin porţi holografice, care imită
peretele muntelui] lucrurile au început să fie reevaluate.
Azi se elaborează noi modele pentru a explica excepţiile de la regulă, procesele anormale, care
au loc în realitatea în care trăim. Chiar aceste fisuri ale teoriilor actuale, care exclud asemenea
procese, pot reprezenta poarta, pentru a descoperi cât de incredibilă şi de surprinzătoare este
realitatea.
Capacităţile umane extinse [de percepţie şi de acţiune], evidenţiază în ultimă instanţă o unificare
între infinitezimal şi cosmic sau o manifestare la nivel macroscopic a lumii cuantice –microscopice
unde funcţionează delocalizarea holografică a informaţiei, a energiei şi chiar a materiei [formă de
manifestare a energiei].
Capacităţile biologice extinse se manifestă şi la alte specii care au decodificat şi au utilizat
informaţiile din Banca de Date a Universului pentru supravieţuire.
Un entomolog rus [V.S. Grebennikov (1927-2001)] a descoperit că unele insecte ştiu să
influenţeze şi să controleze în interesul speciei gravitaţia, spaţiul şi timpul . Consider că ar fi
nefiresc, dacă în cursul unei evoluţii, care depăşeşte cu miliarde de ani evoluţia oricărei alte specii,
insectele nu ar fi decodificat o mare parte din codul de legi al universului în scopul supravieţuirii şi
dăinuirii lor [căutaţi pe internet impactul mondial al descoperirilor acestui cercetător] .
Toate aceste puteri supranaturale au fost dintotdeauna, cum sunt şi acum, în arsenalul zeilor şi al
maeştrilor spirituali. După cum relatează , martorii cei mai demni de încredere, în cursul
contactelor cu reprezentanţii altor civilizaţii galactice, navele şi cei care călătoresc cu ele
demonstrează capacităţi de control ale timpului, ale spaţiului şi ale însuşirilor materiei [ acelaşi
material devine transparent sau opac, uşor sau greu, elastic sau rigid, vizibil sau invizibil; un
automobil a fost făcut invizibil, cu un fel de lanternă în Sud Africa, de către un umanoid coborât
dintr-un OZN; acesta era invizibil, dar suficient de prezent pentru a cauza rănirea persoanelor care
se ciocneau cu el] . Invizibilitatea, levitaţia, dematerializarea ori apariţia transparenţei la obiecte
opace, sunt procese dificil de realizat cu tehnologia actuală de pe Terra. Pereţii casei, caroseria
groasă a tancurilor, ori corpul uman deveneau transparente ca sticla, dacă erau iluminate cu o
anumită radiaţie luminoasă. Tehnologia paralizării fiinţelor vii şi a vehiculelor rutiere a fost deja
reprodusă de civilizaţia terestră [ vedeti : «Defense Research Projects» de Dan Mirahorian] .

Civilizaţia anterioară de pe Terra a cunoscut aceste tehnologii sau « puteri», consemnate în
legende, poveşti, dar şi în texte de o precizie incredibilă.
Un exemplu il reprezinta “Manualul despre modul de construcţie al navelor (Vimana-sutra), care
cuprinde texte despre nave care se pot deplasa prin aer, apă , pământ şi foc, între continente,
planete, galaxii şi între tărâmuri; «aceste nave puteau fi făcute invulnerabile, invizibile, uşoare ca
un fulg ori grele ca un munte». După cataclism [potop; schimbarea axelor] asupra celor ce au
rămas şi au supravieţuit pe Terra s-a instalat amnezia.
Dar cei plecaţi nu suferă de această amnezie şi îşi aduc aminte de unde vin.
A. Einstein afirmat la ONU că: « OZN-urile există şi ele aparţin unor umani plecaţi de pe Pământ în
urmă cu 12000 de ani». Poveştile reprezintă forma cea mai deformată sub care au putut fi
transmise fostele tradiţii orale [legende], fără a fi interzise de cenzura instituită de o nouă ideologie
ori de o religie intolerantă, care după ce şi-a început cucerirea conştiinţelor prin demonizarea
vechilor credinţe, nu a acceptat nici măcar fosta identitate a popoarelor ale căror conştiinte au fost
colonizate. Este cunoscută lucrarea unui autor francez, care după ce a analizat colecţia celor
“1001 de nopţi” a ajuns la concluzia că pe Terra au existat civilizaţii mult mai evoluate decât cea
prezentă. Civilizaţiile de pe Terra se află într-o cursă contra cronometru cu nişte procese
catastrofice, care survin periodic ca exploziile unei supernove. Soarele este considerat azi o
supernovă, care îşi modifică brusc emisia de energie în funcţie de poziţia ocupată în orbita
galactică. Vulcanismul terestru şi mişcarea plăcilor tectonice cunoaşte aceeaşi amplificare ciclică.
Viaţa de pe o planetă ajunge la forme conştiente , doar atunci când este nevoie să elaboreze rapid
mijloace de supravieţuire, de scapare dintr-o zona de dezastru planetar.
Indhira Gandhi a făcut o declaraţie uluitoare la ONU, după descoperirea în nordul Indiei, într-o
peşteră din Himalaya a unor texte şi a unor reprezentări murale ale orbitelor planetelor din jurul
Soarelui; desenele de pe pereţii peşterii uneau orbitele Terrei şi ale planetei Venus. Textele
descifrate se refereau la o plecare în masă de pe Pământ, la un exod al locuitorilor de pe
Pământ, care s-au refugiat pe Venus în urmă cu 6000 de ani ( exista imagini pe care va rog sa le
cautati cu statie invizibila , de dimensiuni planetare, situata langa planeta Venus, care a devenit
vizibila atunci cand a deflectat radiatia venita de la Soare).
Dacă azi ne-am afla în faţa repetării evenimentului galactic , care şterge ciclic civilizaţiile terestre şi
singura salvare ar fi mutarea în spaţiul cosmic sau pe o altă planetă, am avea mijloacele
necesare?
Salvarea populaţiei planetei noastre pare astăzi imposibil de realizat în condiţiile nivelului atins de
tehnologia actuală, care pentru ridicare fiecărui kilogram de materie pe orbita terestră consumă
resurse şi combustibili pentru propulsia rachetelor în valoare de miliarde de dolari.
Oricât de mândri am fi de succesele tehnologiei actuale se poate uşor observa că nu suntem
decât în epoca transportului prin târâre [împingem înapoi mediul din jur prin şenile, roţi, sănii (roţi
cu raza de curbura infinită), elicii şi jeturi reactive].
Pentru civilizatiile extraterestre suntem la fel de primitivi şi în domeniul armelor fiindcă nu am
depăşit încă epoca arcului cu săgeţi, ci doar am înlocuit arcul mecanic , cu altul chimic ori nuclear.
Explozia prafului de puşcă ori a altui combustibil- arcul chimic ori atomic - propulsează săgeata,
care azi a fost înlocuită cu alta [ glonţul, pistonul unui motor cu ardere internă, racheta,
fragmentele unei bombe sau mediul ambiant, in cazul undei de şoc].
Dacă pentru un locuitor al acestei planete, situat în Evul Mediu, adică doar cu puţine secole în
urmă, ceea ce ştim acum era asemenea magiei, ceea ce vom şti în viitorul apropiat ar fi cosiderat
chiar de contemporanii noştri , ca apartinand zeilor.
Ceea ce vom şti în viitor ni se pare la fel de imposibil astăzi.
Puterile care se manifestă în timpul anumitor stări de conştiinţă sunt numite miracole ori
supranaturale, tocmai pentru a le deosebi de cele care noi astăzi le considerăm naturale şi
obişnuite. Imposibilul există doar în mintea neputicioşilor şi a celor programaţi să nu vadă cât de
incredibilă este realitatea.
«Dificil nu este să faci un lucru, ci să intri în starea necesară pentru a-l face », spunea Brâncuşi,
după ce a studiat Vibhuti Pada [partea a treia din Yoga Sutra].
Vibhuti Pada sau Partea [pada ] referitoare la Perfecţiuni [vibhuti; siddhis] reprezintă partea a III-a
din Yoga Sutra [Instrucţiuni privind Centrarea (alinierea; conjuncţia; unificarea)], care se referă la
puterile supranaturale. Aceste puteri supranaturale se manifestă doar după ce practicantul intră în
starea de centrare folosind un anumit suport sau sămânţă [ca la creşterea cristalelor].

Centrarea se realizează dacă se practică procesul în trei faze numit samyama [autocontrolul]
care cuprinde:
1. concentrarea (dharana);
2. meditaţia (dhyana) şi
3. contemplaţia (samadhi)].
Acest proces în trei faze este cunoscut oricărui descoperitor sau inventator , dar sub alte etichete
verbale:
1. pregătirea; însămânţarea; alegerea şi concentrarea asupra problemei de rezolvat [cercetatorul
îşi focalizează atenţia conştientă asupra problemei de rezolvat prin ipoteze, experimente şi
documentare; procesul de concentrare este unul de înţelegere, de traducere internă şi de
pregătire, care să faciliteze însămânţarea în subconştient a întrebării, la care se caută un
răspuns; de aceea Pasteur zicea că “descoperirile nu apar decât în minţile pregătite”];
2. incubaţia sau munca subconştientă [ echivalentă procesului subteran, invizibil de germinare a
sămânţei sau de transformare a făinii, în amestec cu apa, în aluat, constă în realizarea de noi
legături sau conexiuni între concepte aparent separate , ca şi în polimerizare];
3. descoperirea soluţiei, revelaţia sau iluminarea [ echivalentă încolţirii sămânţei sau apariţiei unui
nou nivel de existenţă - copacul; copacul s-a născut prin sacrificiul sămânţei, care a trebuit să
moară ].
Tocmai acest proces creativ în trei faze, care vizează autodescoperirea, este folosit în cursul
programului de pilotare auditivă în vederea intrării în starea de relaxare pentru vindecare,
reprogramare şi acces în Banca de Date a Universului [BDU].
In hetero-hipnoză operatorul ori terapeutul înlocuieşte conştienţa [mintea] egoului limitat doar în
măsura în care pacientul a renunţat la aceasta [ orice hipnoză este o auto-hipnoză; orice sugestie
este o autosugestie; nici o sugestie nu se poate interioriza, dacă rămâne în funcţiune cenzura sau
barajul dintre conştient şi subconştient; fără stingerea spiritului critic , nu se intră în starea de
inhibiţie cu un singur focar apris; în această stare este ruptă conexiunea cu exteriorul cu excepţia
celei stabilite exclusiv prin intermediul terapeutului].
In auto-hipnoza occidentală raza de acţiune este limitată de nivelul de conştienţă atins de
practicant. Accesul la un nivel de conştienţă mai înalt presupune eliberarea din lanţul de
identificări. Socrate practica «moşirea»(maïeutica) pentru a facilita accesul discipolilor săi la «a
doua naştere»; pentru aceasta el îi făcea pe discipoli să conştientizeze «cine sunt?».
Folosind metoda negaţiei , nu sunt «nici asta, nici asta» («neti, neti»ca şi în tradiţia hindusă ori în
cea chineză) se începe conştietizarea falselor identificări, falselor personalităţi sau roluri ( termenul
grecesc« persona» înseamnă: «mască»); falsul ego care ne-a fost implantat, după actuala
naştere, ne ţine prizonieri în camera periferică pe care o ocupăm în starea de veghe [cei care se
identifică cu eul din starea de veghe abuzează de stimulente pentru a prelungi activitatea; cei
care se identifică cu starea de veghe, suferă de insomnie, se epuizează, se tem de somn, ca de
o formă a morţii, au o atitudine greşită faţă de ei înşişi şi faţă de semeni [ condamnă inactivitatea,
somnul, reveria, starea contemplativă naturală a copilului, ca lene, trândăvie, ca rupere de
realitate (din această cauză şcolile produc pe bandă rulantă doar copii capabili să se concentreze,
dar care au uitat să viseze, să mediteze, să contemple].
Atât timp cât oamenii nu sunt conştienţi de lucrurile cu care se identifică, nu poate fi vorba despre
o adevarată eliberare sau de relaxare. Oamenii se identifică cu numele primit, cu sexul, cu vârsta
corpului fizic, cu educaţia primită, cu meseria practicată, cu funcţia (locul; scaunul; treapta)
ocupată în organismul social [eronat identificat cu o ierarhie socială], cu ceea ce posedă (averea;
cunoştinţele, titlurile), cu grupul din care provine (specia; neamul; tribul; familia; partidul ), cu
limba pe care o vorbesc (utilizează), cu simbolurile ataşate noţiunii de neam şi ţară [steagul;
stema], cu ideile sau opiniile pe care le apară (uită că toate ipotezele, teoriile sau dogmele
inoculate sunt modele ale realităţii, iar nu însăşi realitatea).
Accesul la un nivel de conştienţă mai înalt presupune eliberarea din lanţul de identificări şi este
posibil doar folosind metodele de relaxare întemeiate pe menţinerea şi dezvoltarea conştienţei
imparţiale.
Dezvoltarea conştienţei imparţiale o întâlnim şi în Taoism [ metodele taoiste vizează accesul la
stări Yin (repaus; dezactivare; inhibiţie), atât prin prin creşterea Yang (activitate; activare;
excitaţie), cât şi prin practica Wu-Wei (conştienţei imparţiale)], in Yoga [poziţiile cheie care induc
dezactivarea la om şi la animale (asana), tehnica extinderii conştienţei pe durata somnului (nidra

yoga), practica stării incolore (vairagya) şi a non-acţiunii (naishkarmya)], metodele de trezire din
buddhismul tibetan şi Zen [ vedeti: «Shiva Samhita» (p. 8-9) şi lucrarea: «Calea spre Centru Paralele între tradiţiile de Centrare din Orient şi Occident »; In această lucrare de Dan Mirahorian
sunt prezentate «Cele 112 Metode de Centrare» (din Vijnana Bhairava; carte din mileniul 3-4
î.e.n.), care apar şi în Yoga Sutra (Instructiuni pentru Centrare), în taoism, în buddhismul Zen, în
mesajul lui Iisus, în tehnicile din occultism, în alchimie, în psihoterapiile contemporane (care
apelează la metodele de inducţie din hipnoza clasică, ericksoniană sau sophrologică)»].

9. Textul programului de inducţie a stării de relaxare prin pilotare auditivă
O sedinţă de relaxare seamana cu o respiratie, in care inspiram(1), mentinem repiratia (2) si
expiram (3). Inainte de a incepe cele trei faze de relaxare trebuie sa constientizam ca exista :
A . Faza preliminară de pregătire;
B. Evaluarea sedinţei de relaxare fază finală de la sfarsit ;
Cele 3 faze propriu-zise sunt reprezentate mai jos :
1. Inducţia stării de relaxare Z1
2. Adâncirea şi menţinerea stării de relaxare Z2
3. Ieşirea din starea de relaxare Z3
unde Z 0. 1. 2. 3. 4 – desemneaza starile de constiinta corespunzatoare diferitelor ritmuri ale
respiratiei si ale undelor cerebrale.

Fazele unui proces de relaxare pilotata
A. Faza preliminară sau faza iniţială (zero), este o etapă de pregătire a şedinţei de relaxare;
A .1. Discuţie prealabilă privind destinaţia călătoriei interioare
A .2. Modul de ascultare al instrucţiunilor
A .3. Legea transformarii a subiectivului in obiectiv care guvernează accesul în alte stări de
conştiinţă [vedeti: 4.1]
A .4. Ruptura subiectiv-obiectiv
A .5. Pregătirea locului de relaxare
A .6. Eliminarea perturbaţiilor externe şi interne

A. 6.1. Eliminarea perturbatiilor externe
A. 6.2. Eliminarea perturbatiilor interne
9.1. Inducţia stării de relaxare, de calm sau de repaus profund, în plan fizic, psihic şi afectiv;
[înainte de începerea practicării execiţiului de relaxare vă recomandăm cititirea textului complet de
mai jos; înregistrarea audio cuprinde o parte din textul complet ]
9.1.1. Introducere; contact cu ascultătorul; indicaţii finale
9.1.2. Aşezarea corpului într-o poziţie imobilă şi confortabilă
9.2. Adâncirea şi menţinerea stării de relaxare în care simţim că ne reîntoarcem ACASĂ, la
izvorul de energie, informaţie, cunoaştere, vitalitate şi sănătate, care pulsează în toate
fiinţele. În această fază se poate declanşa apariţia puterilor supranaturale, vindecarea
bolilor incurabile, slăbirea în cazul persoanelor hiperponderale (vedeti: 9.2.1 )
9.2.1. Reprogramarea imaginii despre sine
9.3. Ieşirea din starea de relaxare este o fază în care ne trezim, în care revenim la activitate sau
la suprafaţă, plini de vitalitate, de bună dispoziţie şi sănătate,
B. Evaluarea sedinţei de relaxare (faza finală)

A. Faza preliminară
Faza preliminară sau faza iniţială (zero), este o etapă de pregătire a şedinţei de relaxare.
Multe eforturi inutile sunt evitate, dacă ţelul este bine înţeles de catre practicant.
Organismul viu dispune de un sistem natural de punere în priză (conectare) şi de scoatere priză
(deconectare) sau de pornire şi de oprire. Ţelul nostru este să ajungem la autocunoaştere şi
autocontrol. In primă instanţă invăţarea relaxării înseamnă să stăpânim acest proces de
dezactivare (oprire) şi reactivare (pornire). Este un antrenament în cursul căruia învăţăm să
conducem vehiculul pe care îl folosim în călătoria prin lumea în care ne-am născut.
Toţi suntem învăţaţi să conducem maşini, automobile, să administrăm alţi oameni, dar neglijăm
pilotarea propriului vehicul, neglijăm propria administrare sau management. Se observă acest
lucru din răspândirea bolilor psihosomatice, a insomniei si a stressului. Este suficient să sezizăm
dimensiunea consumului de excitante [ s-a extins în masă abuzul de cafea şi ceai, pentru a ne
trezi] şi a crescut dependenţa de medicamente tranchilizante, sedative şi anxiolitice [pentru a ne
linişti sau pentru a dormi].
E momentul să ne dăm seama că ceva nu este în regulă.
Medici de renume au scris despre cauzele psihice ale scăderii imunităţii, ale cancerului sau ale
diabetului şi au subliniat că stressul este un efect al deteriorării eficienţei sistemului natural de
refacere.
In această situaţie se află toţi oamenii suprasolicitaţi, care nu sunt instruiţi să amplifice conştient
acest proces de refacere.
Mulţimea metodelor de relaxare, lansate în Occident în ultimele trei decenii , arată că oamenii
caută o soluţie alternativă la dependenţa de substanţele şi medicamentele psihotrope.
Destinaţia la care ne-am propus să ajungem este intrarea într-o stare de relaxare, care este
intrarea în oaza de pace, linişte şi calm, din noi înşine.
Această călătorie interioară presupune ridicarea ancorelor, care ne ţin legaţi în lumea din afară.
Călătoria interioară, la care ne referim ne conduce la izvorul de omnicunoaştere şi de
omnipotenţă, care este si izvorul de fericire necondiţionată, care se află dintotdeauna în noi
înşine.
Acest proces, de ridicare a ancorelor, în vederea reîntoarcerii acasă, este şi un proces natural
care precede adormirea. Când intră în somn toţi oameni devin indiferenţi, rupţi sau detaşati de
lumea exterioară.
Intrăm în starea de pace, linişte şi calm, din noi înşine, în acelaşi mod firesc, care se petrece cu
ocazia intrării în somn, a adormirii. Intrăm în somn prin izolare sau prin ruperea legăturilor cu
lumea din afară, prin dezactivarea corpului, prin oprirea sau stingerea agitaţiei psiho-somatice,
prin împăcare cu lumea şi prin împăcare cu noi înşine.
Dacă acţionăm în mod contrar (încordare; ataşare; griji; temeri; luptă) sau dacă lăsăm deschisă
poarta către lumea din afară, acestă călătorie interioară , care ne conduce în starea de relaxare ,
va fi întreruptă de perturbaţii ( graba; stare de inconfort; amintiri; conflicte; nevoi fiziologice;

perturbatii externe : telefon, sonerii, vizite). Dacă în loc să abandonăm orice precupare exterioară,
luptăm pentru a adormi, prelungim excitaţia, agitaţia şi deci insomnia.
De fapt, în decursul vieţii procesul de refacere prin somnul natural se degradează progresiv, ca
urmare a traumelor, a virusării şi a programării conceptuale eronate.
Programarea conceptuală, care ne-a fost inoculată, în cursul procesului de condiţionare socială,
identifică greşit viaţa doar cu activitatea diurnă şi culpabilizează repausul ca lene, trândăvie, iar
somnul este văzut ca o formă a morţii.
Această programare eronată, în care viaţa este identificată numai cu activitatea diurnă, are drept
consecinţă ataşarea de starea de veghe, abuzul de stimulente [ ceai, cafea ] , deficitul cronic de
somn, extinderea insomniei şi a depresiei, dependenţa de medicamentele tranchilizante şi
hipnotice [ al căror efect teratogen a fost evidenţiat în cazul thalidomidei ].
Dacă lăsăm să se degradeze procesul de refacere prin somnul natural, se intră într-un cerc vicios,
care conduce la alterarea capacităţilor psihice şi fizice. Traseele undelor cerebrale, evidenţiate de
către EEG [Electro-Encefalo-Grafie] arată că somnul indus de către medicamente este diferit de
cel natural. Dacă procesul de refacere prin somnul natural se degradează, atunci se pierde graţia,
farmecul, armonia, frumuseţea, greutatea optimă, calmul, toleranţa, receptivitatea la nou,
răspunsul adecvat la solicitările mediului, sănătatea şi tinereţea şi se instalează epuizarea,
nervozitatea, boala şi îmbătrânirea prematură.
Metoda de relaxare propusă reprezintă o cale conştientă de dezactivare psiho-somatică, o cale
conştientă de asistare şi de intensificare a proceselor naturale de refacere, care au fost perturbate.

A .1. Discuţie prealabilă privind destinaţia călătoriei interioare
In orice călătorie avem nevoie să ştim încotro mergem. Din acest motiv într-o discuţie prealabilă
este prezentată harta, în care figurează destinaţia şi drumul, care trebuie urmat pentru a ajunge la
ţintă. Pentru a realiza o colaborare funcţională, între cel ce pilotează şi cel pilotat, fiecare şedinţă
va fi precedată de prezentarea traseului ce va fi urmat şi a ţintelor, ce urmează a fi atinse.
Unii oameni doresc vindecarea unor maladii, alţii reducerea greutăţii corporale ori dezvoltarea
capacităţilor psiho-somatice [ reprogramarea în timpul stării de relaxare a fost utilizată pentru
creşterea perfomanţelor sportive, artistice, estetice şi intelectuale- creşterea memoriei,
concentrării, capacităţilor oratorice- am utilizat metoda pentru învăţarea rapidă a limbilor străine ].
Trupele  [Psi] din diferite ţări, folosesc reprogramarea pentru creşterea capacităţilor
extrasenzoriale [ESP] ori extra-efectoare [EEP], după cum relatează cei ce au participat la
programele RV [ Remote Viewing; vedeti pe internet: Remote Viewing; biomind superpowers (siteul lui Ingo Swann)] de «vedere la distanţă» [ care au inspirat pe regizorii filmelor SF: «Matrix» şi
«Babilon V»]; alţi oameni doresc descoperirea unui eveniment din trecut [regresie] care le-a
schimbat ori marcat viaţa sau ştergerea unui eveniment traumatizant [ viol; naştere dificilă;
accident; agresiune; pierderea unei fiinţe dragi; sa descopere un eveniment de la care simt că
s-au înstrăinat de izvorul vietii din ei insisi, dintr-un un anumit moment al vieţii]; alţi oameni doresc
să-şi reamintească pentru ce se află în prezent, aici şi acum, pe Pământ [ să afle care le este
menirea ] ori să descopere un eveniment din viitor [progresie; vedeti: Hellen Wambach, Chet
Snow; Patrick Druout].
İnducţia stării de relaxare a fost utilizată pentru anestezie [naşterea fără dureri] sau pentru a
realiza o amplificare a acţiunilor de influenţare la distanţă [PK].
După o informare cu privire la ţintele ce urmează a fi atinse şi după obţinerea acordului
practicantului [pacient, sportiv, militar, etc] se poate începe şedinţa sau călătoria, în care
urmează să ne întâlnim cu noi înşine.
Ţinta călătoriei noastre poate fi atinsă doar dacă părăsim lumea de la suprafaţă (mintea), în
vederea ancorării în centrul real al fiinţei noastre, care în cazul realităţii holografice în care trăim
este şi centrul omniprezent al universului. Călătoria este o plonjare în interior, iar acest lucru este
realizat prin punere în repaus, prin dezactivare sau relaxare, la nivel somatic [material], respirator
[energetic] şi mental [informaţional]. Relaxarea înseamnă de fapt o eliberare din minte, o periferie
realităţii, în care suntem prizonieri şi cu care ne-am identificat. Dacă rămânem prizonieri in minte

sau la periferia realităţii, în corpul fizic grosier, nu putem utiliza ochi şi urechile, pe care le au
corpurile noastre subtile.
Atât timp cât ne identificăm cu semnalele pe care corpul le trimite, rămânem ancoraţi la mal, legaţi
de suprafaţa agitată de valuri. Dacă atenţia ne este captată (focalizată; răpită) de încordarea
corpului, de durere, suferinţă, boală, de conflicte cu semenii, de griji determinate de identificările
greşite, atunci rămânem ancoraţi la suprafaţă, prizonieri ai agitaţiei realităţii tranzitorii, în care am
căzut, din cauza uitării adevăratei noastre identităţi, din cauza pierderii vederii sau a ignoranţei.
Călătoria, prilejuită de şedinţa de relaxare, este o retragere în repaus şi imobilitate, o interiorizare,
similară retragerii săgeţii pe coarda arcului în starea de maximă energie potenţială.
Exemplul săgeţii ilustrează rostul retragerii în repausul cel mai profund: « o săgeată trebuie mai
întâi să fie retrasă, pe coarda arcului, în starea cea mai profundă de imobilitate, de repaus sau de
dezactivare, pentru a ajunge cât mai departe şi cât mai precis » [ «cu cât se află mai în urmă, cu
atât se va afla mai în faţă, cel dintâi»].

A. 2. Modul de ascultare al instrucţiunilor

Cuvintele pe care le folosim şi le veţi auzi sunt etichete date proceselor de dezactivare din
realitate, iar nu însăşi realitatea. Orice om care se observă, descoperă că după ce merge foarte
mult «simte picioarele grele ca de plumb ».
Oboseala după efort ar trebui conştientizată; oboseala care precede somnul, ar trebui observată
de cel care se antrenează pentru a pilota dezactivarea conştientă a corpurilor sau a învelişurilor
vehicolului pe care îl utilizăm.
Folosim cuvintele drept vectori sau sugestii.
Cuvintele sunt simboluri sonore [cuvânt = cu+vânt] pentru a indica senzaţiile, trăirile şi imaginile
subiective, pe care trebuie să le evocăm, vizualizăm sau să ni le reamintim.
Imaginaţi-vă cuvintele pe care le veţi auzi ca pe nişte etichete lipite pe nişte borcane.
Pe noi nu ne interesează de loc etichetele de pe borcane, ci ceea ce ele desemnează; nu ne
interesează de loc etichetele, ci ceea ce se află efectiv, real, în aceste borcane [imagini; senzaţii;
trăiri; amintiri]. O veche zicală taoistă, reluată şi în buddhismul zen, spune că «un cuvânt nu este
decât degetul care indică Luna, iar nu însăşi Luna».
În cursul antrenamentului nu trebuie niciodată să ne forţăm: senzaţiile şi stările de relaxare nu
trebuie să fie obţinute şi nici menţinute prin constrângere, forţare sau luptă.
Trebuie să ne lăsăm în voie, «să ne dăm drumul », să trecem natural, de la o senzaţie la alta,
de la un domeniu la altul, ca şi cum am efectua o plimbare liniştită, ca şi cum am vedea un film.
Chiar mai mult, trebuie să lăsăm să vină natural experienţele interioare, să le aşteptăm să apară
de la sine, să le permitem să se întâmple.
E nevoie să încercăm să ne reprezentăm formulele sugestive (braţul meu drept este din ce în ce
mai greu) sub formă de senzaţii, fie vizuale, fie auditive; de pildă, sa le percepem ca pe un
anunţ luminos pe un ecran luminat în întuneric, ca pe o melodie, ca pe un indemn (slogan), care
este strigat sau ca si cum am vedea un tablou. Nu e vorba să gândim o idee, ci s-o vedem, să
ne lăsăm absorbiţi de imaginile evocate (vizualizate) şi de produsele imaginative corespunzătoare
diverselor formule sugestive, ca atunci când contemplăm muţi de uimire frumuseţea unui peisaj
sau ca atunci când suntem absorbiţi într-o reverie.
Nu este cazul să ne crispăm asupra unei formule şi să ne străduim să facem totul bine de la
inceput, fiindca nu va rezulta decât o încordare parazită (susceptibilă să provoace dureri de cap),
care deteriorează întreg procesul de relaxare, Este preferabil să aşteptăm confortabil instalarea
senzaţiilor, pe care ni le imaginăm, chiar dacă ne îndepărtăm de formulele standard. Mai bine
îmbogăţim «viziunile şi senzaţiile interioare» , care alimentează absorbţia contemplativă [care
reprezintă debutul «vederii interioare» şi a «auzului interior»].
Dacă totul se petrece firesc, natural şi fără efort, are loc un proces de însămânţare, de
contaminare sau de extindere de la sine a starii, care conduce la o generalizare «organică» a
stării de relaxare.
Iisus se referea la această închegare sau generalizare, atunci când vorbea despre
«transformarea în aluat a amestecului de făină şi apă ».
Alte indicaţii preliminare, demne de de luat în seamă, apar în mesajul lui Iisus atunci când se
referă la modul de a practica rugăciunea creştină.

Iisus spunea că într-o rugăciune cuvintele multe sau repetate sunt fără rost, dacă ele nu sunt
însoţite de participare afectiva, cognitiva si somatica (alinierea atentiilor), de trăirea a ceea ce
spunem, daca nu evocam senzatiile pe care cuvintele le desemnează. Cuvintele folosite in
rugaciune sugerează izolarea, interiorizarea sau detaşarea de lumea fenomenală, aşezarea [în
trup şi minte] (Luca:12.31-40), devoţiunea, predarea, abandonarea propriului ego în faţa
Divinităţii şi focalizarea atenţiei asupra a ceea ce facem " acum şi aici ".
«Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, care se roagă în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor,
pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi,
intră în odăiţa ta, încuie uşa şi roagă-te în ascuns Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău
care vede în ascuns, îţi va răsplăti. Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii,
cărora li se pare că dacă spun o mulţime de vorbe vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci
Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi» [Matei: 6.5-7].
Rugăciunea «Tatăl Nostru» apelează la cuvinte care evocă: predarea în faţa Divinităţii,
abandonarea propriului interes, izolarea de lumea din afară, iertarea semenilor, împăcarea,
recunoştinţa, conştienţa şi vegherea.
ARTICOLE ARSENIE BOCA - CUM SE REALIZEAZA OPRIREA MINTII IN MEDITATIA PT
TREZIRE ORI NASTERE DIN NOU PRIN RUGACIUNE, KOAN ZEN SI MANTRA ?
https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.619824374697893.100572740.349283161752017/
740571045956558/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.619824374697893.100572740.349283161752017&ty
pe=3
Doar trezirea spirituală ne eliberează din minte, timp, orbire, ignoranţă şi neputinţă
"Educatia care consta in umplerea cu informatii e o transa centrifuga (hipnoza) , care transforma
pe banda rulanta fiinte umane autentice in persoane (măşti, şabloane), in sclavi, in fiinţe reactive (
cu centrul in alţii). Cei treziţi nu mai pot fi "educaţi" (termen folosit in sensul limitat de: hipnotizati;
umpluţi, transformaţi in sclavi)."(Mirahorian)
https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.619824374697893.100572740.349283161752017/
1199691583377833/?type=3&theater
Definirea iluminării sau trezirii spirituale/ Defining enlightenment or spiritual awakening
"A descoperi ( a realiza sau a ne da seama experimental) că 'Eu nu sunt mintea' inseamnă
iluminare"/ "The realization that 'I am not the mind' is enligtenment"(Osho)
https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.739711202709209.1073742068.34928316175201
7/1218688841478107/?type=3&theater

Starea în care se află cel ce se roagă este similară stării de veghe paradoxale, pe care o întâlnim
în transa mistică, în izolarea occultă şi în transa hipnotică.
In aceasta stare se află şi o mamă, care deşi aparent doarme şi nu este deranjată de nici un
zgomot exterior [ izolare], este trezită totuşi de oprirea respiraţiei nou născutului. In aceeaşi stare
de veghe paradoxală se află şi călătorul, care adoarme în tren; călătorul nu este deranjat de
zgomote, dar se trezeşte la fiecare oprire, pentru a vedea dacă trenul său a ajuns la destinaţie.
Starea de veghe paradoxală se naşte, ca şi transa hipnotică ori transa mistică [ enstaza; în lb.
skrt.: « samadhi »] prin focalizarea întregii atenţii [în lb. skrt.: «dharana»] pe un stimul unic
[respiraţia nou născutului] .
Iisus ne relatează chiar despre această stare când îndeamnă la veghere: " Şi să fiţi ca nişte
oameni, cari aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când
va veni şi va bate la uşă. Şi voi să fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în nu vă gândiţi (in
care se suspenda mintea)". [Luca:12. 31-40],
Dacă ai o altă grijă [aşteptare; expectaţie] în afară de ceea ce faci "acum si aici", acolo îţi va fi
şi atenţia: "Căci unde vă este comoara [ataşarea; identificarea; grija] voastră, acolo este şi inima
[atenţia] voastră"

In antrenamentul de relaxare elaborat de către J. H. Schultz, numit "autogene training" se
folosesc sugestii verbale, care sugerează instalarea senzaţiei de greutate într-un segment al
corpului, pentru a declanşa relaxarea sau scăderea încordării sau a tonusului muscular.
Pentru a declanşa vasodilatarea sau relaxarea vaselor sanguine se utilizează sugerarea apariţiei
senzaţiei de căldură, în zona asupra căreia ne îndreptăm atenţia.
Dacă rămânem la cuvinte sau la etichetele verbale [eticheta de pe borcan] suntem prizonieri in
emisfera stanga (analitica). Doar daca ne indreptam atentia asupra semnificatiei lor [continutul
borcanului] mobilizam capacitatea de vizualizare, imaginaţia, atenţia ori amintirea trăirilor sau a
experienţelor senzoriale pe care le avem stocate in memorie, incepem sa functionam si cu
emisfera care proceseaza analogic informatia (emisfera cerebrala dreapta).
Lectura unei carti palpitante urmeaza acelasi traseu pentru un cititor occidental ( la care
predomina emisfera cerebrala stanga). Initial citim cuvintele ( folosind emisfera cerebrala stanga),
apoi pe masura ce suntem absorbiti in lectura, incepe filmul, traducerea automata in imagini a
textului citit (emisfera cerebrala dreapta).
Fara participarea ambelor emisfere, degeaba ascultam cuvântul «greutate», «căldură» sau
repetam inutil formule verbale de genul "braţul meu drept este din ce în ce mai greu, ca de
plumb, ca o cârpă înmuiată"; "braţul meu drept este din ce în ce mai cald, din ce în ce mai
moleşit de căldură ". Antrenamentul de dezactivare, de punere in repaus, de relaxare vasculara
va da rezultate mult mai rapid daca reuşim să ne amintim ce simţeam atunci când introduceam
mâna dreapta într-un lighean cu apă caldă, sau daca reusim sa ne mobilizam imaginatia ca sa
începem să simţim o stare de căldură, de moleşală şi de greutate în zona desemnată.
Cercetările au evidenţiat că orice gând, care anticipează o mişcare a unui segment al corpului,
este precedat de un semnal electric trimis în zona care va fi activata, mişcată [detecţie EMGElectromiografică].
Nici o activitate cerebrală nu rămâne fără răspuns somatic. Un experiment simplu constă în
aşezarea pe spate a unui adult pe o scândură orizontală, sprijinită la mijloc pe un suport, După
ce se realizează echilibrarea la orizontală , se cere persoanei asezate sa facă un calcul matematic
simplu [(78)•4/5=]. Imediat se constată că sângele, care se mobilizează în zona capului,
determină schimbarea centrului de greutate si dezechilibrarea scândurii. Dacă se cere persoanei
aşezate să urmărească un ecran pe care văd scene dintr-un film erotic, se constată imediat
dezechilibrarea scândurii în sens contrar. Acolo unde se duce atentia noastra se indreapta atat
energia, cat si sangele.
Corpul [ tonusul muscular; circulaţia sanguină; ritmul respirator] reprezintă o oglindire sau un
ecran de afisare, pe care sunt proiectate modificările psihoafective. Fiecare ritm respirator este
un feedback, o afisare a ritmurilor cerebrale in care am intrat.
Primul limbaj de comunicare dintre mamă şi copil este un limbaj tonico-emoţional, nonverbal,
Limbajul tonico-emoţional al corpului poate fi redescoperit de către orice om care se observă pe
sine însuşi.
Dar acest proces de auto-observare cere deconectare, detaşare şi atenţie, prezenta si constienta,
Pentru a realiza deconectarea, detaşarea, dezactivarea sau punerea în repaus este inutil să
ascultăm cuvintele, fara sa fim atenti la ceea ce se afla în spatele lor, la ceea ce ele desemneaza.
Ne îndreptăm atenţia către realităţile subiective, pe care le evocă aceste etichete verbale
[senzaţii; vizualizări; trăiri] atunci cand pronuntam cu voce tare sau in gand cuvinte precum: "simt
o senzatie de greutate in picioare, ca atunci cand le-am tinut sub apa intr-o cada", simt
moleşeală, predare, abandonare; dau drumul, las libera respiratia, ma eliberez, ma iert si ma
împac cu mine insumi, ma abandonez unei stari de multumire, de recunostiinta, intru intr-o oaza
de linişte, simt linistirea, calmul şi impacarea; constat ca nu ma mai intereseaza nimic din afara,
sunt o prezenţă pură, care urmareste gandurile, care vin si pleaca, ca niste nori pe cer ].
Dacă nu vă puteţi aminti senzaţiile [greutate, moleşeală] practicaţi exerciţii de conştientizare a
diferenţei dintre încordare şi relaxare [ metoda de relaxare a lui Jacobson, aplică parţial calea
conştientizării sau vegherii, expusă cu mii de ani în urmă de către Buddha şi de Iisus]

A. 3. Legea transformării subiectivului în obiectiv care guvernează accesul în alte
stări de conştiinţă [ vedeti: 4.1]
Ruptura dintre lumea interioară (subiectivă) si cea exterioară (obiectivă) este un mit care a fost
inoculat celor care trebuie să rămană castraţi, neputinciosi, amnezici si orbi, pentru a fi in

continuare o masă de sclavi in mana manipulatorilor. O astfel de stare face civilizaţia terestra o
victima sigură a auto-anihilării, vulnerabilă la cataclisme planetare si interplanetare, o sursă de
materie prima pentru civilizatiile extraterestre gunoieri (vedeti " Comentariu la Misterul Ummo "
pe : http://www.danmirahorian.ro/MISTERUL-UMMO.pdf
Gandhi spunea ca putem face doar ceea ce credem ca suntem in stare, iar asta presupune sa nu
ne minam singuri increderea in fortele proprii, inainte de a face un anumit lucru.
O durere insuportabila (subiectiva), pentru care medicii nu au gasit nici o cauza somatica,
ramane tot o durere, pentru care ei au apelat la tot arsenalul de analgezice si au ajuns la morfina.
Milton H. Erickson (1901-1980) a intalnit un astfel de caz, in care a cerut pacientei, care suferea
de dureri atroce, sa foloseasca aceasta focalizare naturala a atentiei pentru a induce absorbtia
concentrativa (in locul luptei cu durerea s-a folosit vantul contrar pentru a ajunge la destinatie).
Si astfel aceea persoana a intrat in starea de transa in care a fost posibila vindecarea sau
eliminarea sursei durerii.
vedeti imaginea: Legea transformarii subiectivului in obiectiv
subiectivul poate induce obiectivarea
subiectiv : îmi îndrept atenţia asupra unei senzaţii [de căldură; de greutate ]
obiectiv : aparatele de măsură indică apariţia concretă a vasodilatării, a încălzirii, a relaxării
musculare
Ruptura dintre lumea interioara (subiectiva) si cea exterioara (obiectiva) a fost inoculata prin
virusare, dezinformare, pt. a se realiza captivitatea intr-o realitate secunda(a umbrelor
proiectate pe peretele pesterii lui Socrate despre care vorbeste Platon in Republica VII),

Sa ne reamintim alegoria pesterii lui Platon

Peretele pesterii lui Socrate este chiar mica incapere a constiintei, ecranul mental. Oamenii nu
vad obiectele reale, ci umbrele acestora proiectate pe ecranul mental (impulsurile senzoriale,
mentale, imaginative, memorate ).
Maestri Zen si cei taoisti spun ca "Luna reflectata intr-o balta(oglinda mentala) nu este insasi
Luna". Tot asa realitatea secunda(reprezentata de proiectiile umbrelor obiectelor) creata de
impulsurile senzoriale si de procesare mentala, nu este insasi realitatea. Chiar in conditiile
actuale de separare sau de compartimentare intern-extern, inoculata prin identificarea realitatii cu
cea proiectata pe ecranul mental de catre cele cinci tipuri de impulsuri ( vedeti aforismele YS 1. 512 pe : SITE PSI-SCIENCES : http://www.psi-sciences.com/), oamenii au gasit cai de a influenta
realitatea obiectiva si de a se vindeca folosindu-si propria minte(anestezia in transa).
Caderea completa a separarii este posibila doar prin eliminarea identificarii realitatii cu modelul ei
realizat pe ecranul mental(eliminarea finantarii cunoasterii mijlocite) pt. a realiza accesul la
cunoastere nemijlocita a realitatii, care are loc in timpul functionarii holografice, cand se
suspenda dualitatea subiect-obiect/subiectiv-obiectiv.

LEGEA TRANSFORMĂRII SUBIECTIVULUI ÎN OBIECTIV

«Greu nu este să faci un lucru (ce pare imposibil), ci cu adevărat dificil este să intri în starea
necesară pentru a face acel lucru, » (Brancusi)
Cercetările experimentale [ H. Schultz; Milan Ryzl; Russell Targ; Harold E. Puthoff] au
evidenţiat că orice stare subiectivă se transformă într-o stare obiectivă, care poate fi evidenţiată
cu aparate de măsură [EMG; EEG; EKG],
H. Schultz, autorul metodei de relaxare "autogen training", a descoperit că subiectivul se
transformă în obiectiv, dacă se respectă anumite condiţii,
H. Schultz a dovedit experimental că senzaţiile subiective descrise de persoanele aflate în transă
hipnotică pot fi folosite ca sugestii, pentru a induce intrarea într-o stare similară a persoanelor
aflate în repaus.
Senzaţiile subiective descrise de 90% dintre persoanele aflate în transă hipnotică [greutate în
membre; înmuierea corpului; căldură în tot corpul însoţită de senzaţia de moleşală; respiraţie
profundă şi rară] au fost folosite ca sugestii verbale["simt că piciorul meu drept este din ce în ce
mai greu"] pentru a induce intrarea în starea de relaxare, manifestarea obiectivă a scăderii
tonusului muscular[EMG] sau creşterea temperaturii unei anumite zone a corpului,
Această stare de relaxare indusă sugestiv s-a dovedit utilă în combaterea stressului, în vindecare
ori în programarea creşterii performanţelor fizice, artistice[teatru, balet] şi a capacităţilor
psihice[creativitate, memorie].
Performanţele sportivilor, astronauţilor, trupelor de elită au fost amplificate prin reprogramare
conceptuală [vizualizare; modificarea expectaţiilor] în stare de relaxare.
O metoda de suspendare a separarii dintre lumea subiectiva si cea obiectiva, folosita de nazisti in
experimentele din lagarele de concentrare, este azi utilizata pt a declansa aparitiei capacitatilor
extraordinare sau divine(vederea la distanta; remote viewing; invatarea rapida) la membrii
trupelor speciale, Aceasta metoda consta in confirmarea expectatiilor prin mijloace tehnologice pt
a creste increderea in sine a practicantilor
Marele regizor rus K. S. Stanislavski, în cartea sa «Munca actorului cu sine însuşi» recomanda
actorilor pentru creşterea memoriei şi pentru scăderea inhibiţiilor [tracului; timidităţii] să se
antreneze în relaxare ["să aveţi drept maestru pisica"; "omul încordat nu-şi aminteşte rolul"],
Este cunoscut faptul că «că omul devine ceea ce urmăreşte », fiindcă ne identificăm involuntar cu
obiectul asupra căruia ne concentrăm. " Identificarea cu agresorul" si escaladarea atrocitatilor in
razboaie are la bază acest proces; dacă nu practicăm abandonarea luptei prin non–acţiune[WuWei; naishkarmya] , ne identificăm cu cei împotriva cărora luptăm.
În sophrologie, o ştiintă a stărilor modificate de conştiinţă întemeiată de A. Caycedo, se
recomandă practica concentrării [fără incordare şi fără luptă sau conflict] în flux continuu, pe o
stare subiectivă ce poate fi evocată:
1. verbal [se foloseşte auto ori hetero sugestia, întemeiată pe conştientizarea sau imaginarea
unor experienţe senzoriale];
2. vizual [se foloseşte vizualizarea];
3. din memorie [aducerea la suprafaţă a amintirii unor experienţe trăite];
4. imaginativ ori
5. senzorial [se apelează la influenţa culorilor (cromoterapie) şi a sunetelor; se utilizează ecrane
care folosesc culori relaxante sau cu alte funcţii(de întărire a feedback-ului); se apelează la
fundaluri sonore care să liniştească şi să absoarbă atenţia].
vedeti imaginea: Legea transformarii subiectivului in obiectiv

A. 4. Ruptura subiectiv-obiectiv

Ruptura subiectiv-obiectiv sau dintre interior şi exterior este efectul faptului că oamenii au căzut
într-o stare intermediară [starea obişnuită de conştienţă] sau într-o realitate secundă, în care s-a
pierdut contactul nemijlocit cu realitatea,
Oamenii obişnuiţi nu văd realitatea, ci oglindirea ei pe ecranul mental, Limbajul primordial a fost
înlocuit[de fapt acoperit] de limbajul verbal, care ne-a fost implantat în cursul condiţionării sociale,
exrcitata în cursul primei copilării, Un indicator al evoluţiei unei civilizaţii sau a unui individ, este
scurtarea intervalului temporal, în care are loc trecerea de la un proiect[idee] la realizarea
practică a acestuia,
Chiar la aceeaşi persoană, repetarea exerciţiului de relaxare (antrenamentul) duce la micşorarea
intervalului de timp în care are loc transformarea subiectivului în obiectiv,

vedeti: Legea transformarii subiectivului in obiectiv

A . 5. Pregătirea locului de relaxare

Se alege o suprafaţă plană, pe care să ne întindem confortabil pe spate, într-un loc în care să ne
simţim bine şi în siguranţă, Se pregăteşte locul pe care ne vom aşeza[suprafaţa să fie o saltea
mai tare] şi se caută ca acest loc să fie favorabil relaxări, Se alege un loc lipsit de perturbaţii
senzoriale, un loc în care să nu fim deranjaţi în cursul procesului de întâlnire cu noi
înşine[cameră izolată fonic; loc protejat de zgomote şi de vibraţii mecanice; spaţiu cu iluminat slab
indirect; un loc liniştit, cu o temperatură care să nu deranjeze-să nu ne fieprea cald sau frig fiindcă frigul declanşează încordare; tremuratul produce caldură],

A . 6. Eliminarea perturbaţiilor externe şi interne

Se caută eliminarea tuturor surselor de perturbaţii[externe şi interne ] care ar putea deranja ori
intrerupe sedinţa în care practicăm intrarea în starea de calm şi de liniştire:
A . 6.1. Eliminarea perturbatiilor externe: se înlocuiesc hainele strâmte cu altele comode; se
desfac curelele, care impiedică libera circulaţie sângelui şi a energiei sau care limitează respiraţia
completă abdominală; se scot agrafele din păr; părul se despleteşte; se merge la
toaletă, înainte de începerea sedinţei; se inchid soneriile, telefoanele şi sunt anunţate
persoanele prezente în casă să nu ne deranjeze ori să nu ne intrerupă pe parcursul sedinţei de
30 de minute, în care ne propunem să ne întâlnim cu noi înşine;
A . 6. 2. Eliminarea perturbatiilor interne: se prezintă destinaţia[ţinta] şi se explică programul
propus sau traseul pe care urmează să călătorim în cursul şedinţei în care ne propunem să
părăsim suprafaţa agitată a oceanului lumii.
In sedinţa de relaxare, care vizează centrarea în BDU se urmăreşte izolarea[detaşarea; ruperea
de suprafaţă; desprinderea de mal]. Acest lucru se realizează prin pacificare la fiecare nivel al
fiinţei.
Aceasta călătorie de interiorizare nu o poate face altcineva în locul nostru, ci doar noi înşine. Nu
putem aştepta să primim în dar starea de centrare. Puterea de a ne influenţa se afla în noi înşine,
Am fost conditionaţi să ne transformam în pacienţi, în legume care aşteaptă ca o putere din afară
să ne facă drept cadou vindecarea ori eliberarea,. Trebuie doar sa fim sinceri şi să facem ceea
ce am decis. Nimeni nu poate să facă o călătorie în locul nostru şi nimeni nu poate să ajungă în
centrul fiinţei noastre în locul nostru.
Un alt obstacol este condiţionarea care ne-a fost inoculată că pentru a dobândi ceva trebuie să
luptăm pentru aceasta. Nimeni n-a reuşit să combată insomnia[ sau dependenţa de diverse
droguri] prin luptă, ci doar s-o prelungească. Dacă ne interesează starea de
inhibiţie[dezactivarea; stingerea] nu acţionăm în direcţia intensificării stării de excitaţie[încordare;
aprindere]. Trebuie înlocuită lupta printr-o stare de conştienţă imparţială, printr-o stare de martor,
care programează, induce şi aşteaptă, privind din afara sa, fără să se implice, cum se petrece
intrarea în starea de dezactivare.
La nivel somatic se caută realizarea dezactivării sau a relaxării musculaturii, a vaselor sanguine şi
a respiraţiei. La nivelul integrării psihosociale se caută reducerea perturbaţiilor venite din lumea
socială: se are în vedere eliminarea conflictelor, dorinţelor, ataşărilor, aşteptărilor şi a identificărilor
greşite.
Pentru a ne detaşa de lume vom respecta Marele Legamânt[în lb. skrt.: « maha vratta »] urmând
cele «zece porunci»: 5 porunci de pacificare cu lumea [în skrt.: « Yama »] şi cele 5 porunci de
pacificare cu noi înşine [în lb. skrt.:« Niyama »]; împăcare; iertare; mulţumirea; interiorizarea;
auto-observarea; practica nonidentificării;
In urma condiţionării primite din prima copilărie am fost obişnuiţi să ne identificăm cu numele, cu
trupul, cu mama, cu familia, în urma practicii exerciţiului de relaxare vom descoperi experimental
cine suntem, vom deveni conştienţi că nu suntem identici cu trupul[trupul nu este decât «haina» pe
care o purtăm temporar]; vom deveni conştienţi că nu suntem identici cu numele pe care l-am
primit; că nu suntem identici cu un gen, cu un corp, cu un neam, cu o limbă vorbită; că nu
suntem identici cu meseria pe care o practicăm, şi nici cu ceea ce posedăm, cu averea, cu
statutul economic sau profesional.

9.1. Inducţia stării de relaxare

[înainte de începerea practicării execiţiului de relaxare vă recomandăm cititirea textului complet de
mai jos; înregistrarea audio cuprinde o parte din textul complet] prox
9.1.1. Introducere; contact cu ascultătorul; indicaţii finale
9.1.2. Aşezarea corpului într-o poziţie imobilă şi confortabilă

9.1.1. Introducere; contact cu ascultătorul; indicaţii
Acum veţi asculta înregistrarea metodei de relaxare prin pilotare auditivă, o metodă secretă
ascunsă de mii de ani
Aşezaţi-vă într-o poziţie confortabilă
Mesajul pe care-l ascultaţi vă poate ajuta să învăţaţi să vă relaxaţi, să vă liniştiţi,
Veti învăţa cum să vă dezactivaţi conştient, cum să vă intraţi într-o stare de repaus şi calm,
cum să intraţi într-o stare de împăcare, de predare, de iertare şi de iubire specifică rugăciunii,
Mesajul pe care-l ascultaţi vă poate ajuta să vă regăsiţi adevărata dumneavoastră identitate, să
regăsiţi comoara pe care nu o poate fura nimeni, lasa-ti mintea sa curga liber fara ca niciodata sa
se opreasca la orice ar fi [Sutra Diamantului] , pe măsură ce ascultaţi se declanşează vindecarea
amneziei, se declanşează eliberarea amintirilor care sunt îngropate foarte profund, în
dumneavoastră.
Mesajul pe care-l ascultaţi vă va ajuta să vă reîntoarceţi «ACASĂ», să vă centraţi, să regăsiţi
Impărăţia lui Dumnezeu dinlăuntrul fiecăruia din noi.
Mesajul pe care-l ascultaţi vă va ajuta să vă daţi seama cine sunteţi, să vă găsiţi adevăratul Eu,
ceea ce auziti va declanşa eliberarea amintirilor care se află foarte adânc îngropate în
dumneavoastră, aceste amintiri se referă la starea de graţie în care eraţi una Conştiinţa
Universală în care eraţi una cu omnicunoaşterea şi omnipotenţa, aceste amintiri vă vor reda
puterea de a vă forma şi de a vă controla propria viaţă, aceste amintiri vă vor scapa de
manipulare, de sub influenţa părinţilor, fraţilor, profesorilor, autorităţilor laice ori religioase,
fără părinţi, fără fraţi, fără profesori care să vă influenţeze. Inima spiritul şi capacitătile
dumneavoastră de cunoaştere şi de acţiune, se vor extinde dincolo de puterea de înţelegere a
semenilor. Fundalul ritmic pe care-l ascultaţi vă eliberează, vă curăţă de impurităţi, vă va umple
cu o stare de bucurie cum nu aţi mai trăit vreodată, simţi cum ceva se eliberează în tine, ceva
minunat, ceva ce nu ai mai simţit vreodată, materia corpului tau se metamorfozeaza intr-un corp
de lumină invulnerabil, corp de lumină este invulnerabil, la germenii patogeni şi la paraziţii de
pe Terra, toate celulele fac un salt la alt cod genetic , eşti o fiinţă nouă, o fiinţă superioară pentru
această planetă, acum eşti gata de schimbare, eşti gata să te cunoşti pe tine să te întâlneşti cu
maretia, cu destinul, cu adevărata ta identitate.

Dacă urmaţi instrucţiunile pe care le auziţi veţi învăţa să vă detaşaţi conştient de perturbaţiile
exterioare, veţi învăţa să vă izolaţi, veţi învăţa să lăsaţi în urmă preocupările şi evenimentele de
peste zi şi veţi plonja într-o stare plăcută de calm şi de relaxare, care va va permite să vă
vindecaţi, să vă regeneraţi, să vă amplificaţi performanţele, şi capacităţile,
Frumuseţea, sănătatea, tinereţea pot fi păstrate şi redobândite de toţi cei ce vor practica de două
ori pe zi exerciţiul de punere conştientă în repaus a corpului şi a minţii prin pilotare auditivă,
Succesul, reuşita, în învăţarea deprinderii de a ne linişti conştient corpul şi mintea se
dobândeşte prin antrenament corect şi perseverent, prin repetarea exerciţiului de relaxare, prin
repetarea exerciţiului de demobilizare sau de dezactivare conştientă.
Exerciţiul de relaxare, prin pilotare auditivă a cărui înregistrare o ascultaţi acum şi aici, foloseşte
drept fundal sonor sunete, menite să provoace singure vindecarea, revitalizarea, şi
sincronizarea emisferelor cerebrale, fundalul sonor poate declanşa singur, independent de
formulele sugestive, tranziţia progresivă către ritmuri cerebrale lente caracteristice transei mistice
a marilor maeştri spirituali, fundalul sonor poate determina singur apariţia unor ritmuri cerebrale
specifice unei funcţionări benefice a creierului.

Pentru a beneficia de acest efecte ascultătorul poate să folosească o pereche de căşti stereo sau
două difuzoare, amplasate de o parte şi de alta a capului, care să redea sau să genereze
componenta proiectată a semnalului, către fiecare ureche.
acum vom prezenta caracteristicile modului de ascultare,
dacă nu veţi înţelege sau nu veţi auzi vreo instrucţiune din mesajul înregistrat veţi continua să
ascultaţi fără să întrerupeţi exerciţiul.
păstraţi-vă starea de pasivitate, de calm, important este să ascultaţi întreaga înregistrare, fără
încordări sau întreruperi, fără spirit critic.
Dacă întâlniţi erori sau greşeli de pronunţare treceţi peste ele, fără să vă lăsaţi afectaţi sau
perturbaţi, important este să vă păstraţi atitudinea de îngăduinţă, de toleranţă şi să ascultaţi mai
departe,
rămâneţi detaşaţi, fără să vă lăsaţi atenţia absorbită de aceste erori sau greşeli,
Pe parcursul ascultării programului de relaxare ţineţi în rezervă spiritul critic,
Puteţi să folosiţi spiritul critic doar în cursul fazei preliminare de examinare a textului scris şi în
cursul fazei finale de evaluare a rezultatelor obţinute, În faza de inducţie a stării de relaxare
suspendaţi spiritul critic,
Fără suspendarea cenzurii sau a spiritului critic în cursul fazei de de inducţie a stării de relaxare
practicanţii exerciţiului de relaxare nu vor avea ce să evalueze, sau progresul va fi foarte lent,
Dezvoltarea performanţelor imaginative, deblocarea intuiţiei sau amplificarea aptitudinilor creative
se realizează într-un mod asemănător, de către participanţii la o şedinţă de «brainstorming»
printr-un proces care cuprinde tot două faze:
1. faza de suspendare a spiritului critic; participanţii emit, imaginează şi consemnează, fără
nici un fel de constrângeri, toate ideile, soluţiile, ipotezele de lucru, oricât ar fi ele de bizare, de
imposibile, de nonconformiste, sau de contrare «bunului simţ», locului comun, teoriilor actuale;
fără această fază de suspendare a cenzurii sau a spiritului critic participanţii nu ar avea ce idei noi
să evalueze.
In aceasta fază se lucrează după principiul mitralierei:cu cât creşte numărul proiectilelor
lansate(idei, ipoteze) cu atât creşte şansa de a fi atinsă ţinta vizată.
2. faza de examinare ; participanţii evaluează cu spirit critic toate ideile apărute;
Căutaţi eliminarea grabei şi a spiritului critic[unii practicanţi se poticnesc în erorile întâlnite; alţii
caută greşelile altora din nevoia de a-şi dovedi superioritatea şi astfel pierd contactul cu mesajul
de pilotare; cei ce se agaţă de orice ocazie pentru a critica irosesc şansa de a plonja în starea de
relaxare. Nu ne aflăm în competiţie cu nimeni;
Lao Zi(cap 33) spunea: «cu adevărat puternic este cel care se învinge pe sine iar nu acela care îi
învinge pe alţii; iluminat este cel care se cunoaşte pe sine însuşi, iar nu acela care-i cunoaşte pe
alţii»;
Dialogul interior, vorbăria sunt obiceiuri, procese automate care pot fi reduse prin repetarea
exerciţiului de centrare în conştienţă.
Lao Zi(cap. 56) spunea:
«Cel ce este conştient nu vorbeşte; cel ce vorbeşte nu este conştient»
(Cel care ştie să fie atent nu vorbeşte; cel ce vorbeşte nu ştie să fie atent)
知者不言。言者不知。[zhi1 zhe3 bu4 yan2; yan2 zhe3 bu4 zhi3. ]
Metoda antică de pilotare prin ascultare permite fiecărui practicant să practice plonjarea în starea
de predare, de acceptare, de iubire şi de iertare din timpul rugăciunii,
Dacă rugăciunea este doar vorbită ea rămâne exterioară, ea reprezintă o ancorare în lumea din
afară, ce împiedică conştientizarea, ruperea de suprafaţă şi interiorizarea,
Iisus spunea :«Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri
vi se vor da pe deasupra; Nu vă îngrijoraţi de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora
de ea însăşi, Ajunge zilei necazul ei» [Matei 6. 33-34; Luca 12.31] ,
La întrebarea : " Unde să căutăm Impărăţia lui Dumnezeu? ", Iisus a răspuns astfel:
" Impărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile, Nu se poate zice : " Uite-o
aici, sau Uite-o acolo! ", Căci iată că Impărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru » [Luca 17.
21],
Iisus spunea să căutăm mai întâi Altarul( Impărăţia lui Dumnezeu; Centrul; cauza )şi apoi vom
primi darurile şi harurile pe deasupra(efectele; desavarsirile; capacitatile divine),

Doar practicantul centrat pe o stare de conştienţă imparţială neîntreruptă, are şansa să se rupă
de suprafaţă, să se interiorizeze, să se dezactiveze fără ca simultan să-şi piardă conştienţa,
Doar practicantul centrat pe starea de atenţie care se vede din afară, ca un martor obiectiv,
foloseşte ocazia de a plonja în centru rămânând treaz,
doar cel ce se menţine treaz atent la doar la ascultarea vocii care-l pilotează, are şansa să se
dezactiveze, fără ca simultan să-şi piardă conştienţa,
Rămâneţi atenţi la vocea pe care o ascultaţi ca o mamă care se culcă având atenţia fixată pe
respiraţia pruncului său,
Iisus recomanda vegherea în cursul interiorizării şi a suspendării gândirii:
« Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi[moment ] va veni Domnul vostru,
De aceea şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi»[Matei 24. 42-44],
Nu vă fie teamă să adormiţi în timpul ascultării, Dacă rămâneţi atenţi la vocea pe care o ascultaţi
ca o mamă care se culcă având atenţia fixată pe respiraţia pruncului său, înseamnă că vă aflaţi
în transă hipnotică, iar nu în somn
Oamenilor li s-a inoculat o imagine eronată despre somn, despre transă şi despre hipnoză,
Această imagine eronată a fost creată de cei ce nu vor să piardă monopolul manipulării sociale,
Toate mijloacele de influenţare pot fi folosite în folosul sau în defavoarea noastră,
Orice lucru[televiziunea; avionul; cuţitul; organizarea statală] nu este în sine ceva bun sau rău,
Un lucru poate fi folosit benefic sau nociv în funcţie de nivelul de conştiinţă atins de utilizatorul
acestuia; un bisturiu aflat în mâna unui chirurg poate salva viaţa; acelaşi bisturiu, în mâna unui
criminal, este folosit pentru a lua viaţa semenilor.
Hipnoza nu trebuie etichetată drept rea sau bună.
Osho spunea că : «hipnoza este scara pe care am coborât, în lumea de la periferie, în care am
căzut prizonieri, aceeaşi scară poate fi utilizată şi pentru a urca, pentru a ne elibera din robie,
din ignoranţă, de identificări, pentru a ne trezi la realitate».
Sfântul Grigorie «Trezitorul» este considerat a fi cel care prezidează «hipnoza»,
In lumina cercetărilor neurofiziologice actuale această identificare superficială dintre hipnoză şi
somn s-a dovedit falsă, S-a descoperit că ritmurile electro-encefalografice[EEG] infirmă
etichetarea drept somn a unei stări, care este în fapt una de trezire sau de veghe paradoxală,
cunoscută încă din antichitate sub numele de turiya[în lb. skrt.; lit. :«a patra» stare] (revedeţi
textul referitor la stările de conştiinţă cap. 4),
Asemănarea cu somnul al unor manifestări ale transei auto ori hetero-hipnotice a condus la
etichetarea acesteia după «Hypnos»[în lb. greacă:lit. :«zeul somnului; somn»],
O astfel de etichetare nu ţine cont de existenţa transei la persoane care par a se afla în stare de
veghe, Un orator, un cunoscut om politic american, şi-a rugat prietenul să-i facă semn, atunci
când timpul destinat discursului se va epuiza; semnul consta într-o ciupitură sau într-o înţepătură
cu acul de la cravată în pulpa piciorului; absorbţia concentrativă a oratorului a fost însă aşa de
profundă încât acesta nu a simţit nimic la ciupitură şi nu s-a oprit decât după mult timp, după ce
acul de la cravată a fost complet înfipt în pulpa piciorului,
Aceeaşi anestezie s-a observat în cursul războilui Ruso-Japonez şi la piloţii ruşi cu răni foarte
grave; piloţii erau aşa de preocupaţi să salveze puţinele aparate de zbor aflate în dotare, încât în
ciuda unor răni care în mod normal ar fi cauzat moartea îşi dădeau duhul, doar după ce-şi
îndeplineau misiunea:aducerea avionului la sol,
Excesul de zel poate fi un obstacol fiindcă în loc de relaxare se ajunge la încordare.
Atitudinea corectă este cea de centrarea în conştienţă imparţială.
Este necesară participarea conştientă a fiecărui practicant, Chiar dacă anterior am fost învătaţi
să aşteptăm pasiv instalarea efectelor unui medicament sau a unui alt mijloc terapeutic, trebuie
ca de acum să înţelegem necesitatea participării noastre conştiente la procesul de dezactivare şi
de reactivare, Trezirea, deşteptarea noastră din somnul ignoranţei se realizează doar în
prezenţa luminii conştienţei, Degeaba călătorim dacă nu vedem nimic din ceea ce întâlnim,
Degeaba călătorim dacă dormim, dacă nu suntem prezenţi, treziţi.
Fiţi conştienţi de faptul că în această călătorie nu sunteţi pacienţi, nu sunteţi aşezaţi pe o
platformă care vă va duce singură la destinaţie.
Nimeni nu poate călători în locul nostru, fiecare om trebuie să ajungă la destinaţie, fiecare om
trebuie să experimenteze descoperirea adevăratei sale identităţi, fiecare om trebuie să se
elibereze din adormire, fiecare om trebuie să se trezească, noi putem deveni responsabili de
soarta pe care o avem sau putem rămâne iresposabili, acuzându-i pe alţii de eşecul nostru, dacă

pierdeţi firul, ascultaţi în continuare din locul în care vă aflaţi, reveniţi fără să vă pese la
ascultare, reveniţi la ascultarea programului din locul în care vă aflaţi, fără să vă lăsaţi afectaţi.
Dacă vă este somn, lăsaţi-vă să adormiţi, înseamnă că aveaţi nevoie de odihnă, de somn,
Dacă veţi repeta zilnic ascultarea, alegând pentru antrenament momentele în care sunteţi
odihniţi, veţi realiza capacitatea de a rămâne observatori conştienţi pe tot parcursul exerciţiului de
relaxare din prezenta înregistrare, Doar dacă veţi repeta zilnic ascultarea, dacă veţi practica
zilnic dezactivarea sau oprirea conştientă a fluxului spre exterior, veţi realiza refluxul,
interiorizarea conştientă, care vă va permite să vă cunoaşteţi adevărata dumneavoastră
identitate, veţi obţine roadele punerii conştiente în repaus a corpului şi a minţii, veţi realiza
vindecarea, eliberarea din starea de înstrăinare, regăsirea de sine, recăştigarea elanului,
entuziasmului, optimismului şi a bucuriei de a trăii,
Ascultaţi vocea, nimic altceva nu vă mai interesează, lăsaţi deoparte orice grabă, nu sunteţi
grăbiţi,
Pe tărâmul interior nu vă aflaţi în competiţie cu nimeni, vă interesează doar să fiţi atenţi la ceea
ce faceţi aici şi acum, să vă observaţi propriile senzaţii,
pe tărâmul interior nu puteţi să vă minţiţi, cine crede că poate realiza ceva înşelându-se sau
furându-se pe sine însuşi nu ajunge departe, dacă un om este serios şi sincer cu sine însuşi
atunci el nu-şi fură singur şansa de a realiza autocunoaşterea şi autocontrolul,
dacă un om este serios şi sincer cu sine însuşi atunci el nu-şi risipeşte şansa de a se vindeca de
orbire, de ignoranţă, şi de amnezie,
Boala care se află la rădăcina tuturor celorlalte maladii este pierderea vederii, trăirea în întuneric,
ignoranţa, orbirea, uitarea propriei noastre identităţi, iar această maladie nu se vindecă prin
minciună, ci prin trezirea la realitatea veritabilă pe care nu o vedem, toţi oamenii sunt înzestraţi
în adânc cu ochi, cu vedere subtilă, situată dincolo de ochii corpului fizic, care nu văd, ci doar
privesc,
Transformaţi cuvintele auzite într-un şir de sugestii pe care le îmbrăcaţi în senzaţii amintiri, stări,
atitudini, experienţe senzoriale, imagini şi sunete,
nu ascultaţi cuvinte goale, de semnificaţie, daţi viaţă cuvintelor îndreptându-vă atenţia către ceea
ce ele desemnează, pe noi nu ne interesează etichetele de pe borcane, ci conţinutul acestor
borcane, senzaţiile pe care cuvintele le desemnează,
Pe măsură ce veţi intra într-o atitudine receptivă, necenzurată şi de tot mai mare plasticitate
mentală veţi constata că vocea pe care o auziţi vă mobilizează imaginaţia, amintirile, trăirile, şivă transmite mesaje care se transformă natural într-un film neîntrerupt, format din senzaţii,
percepţii, amintiri, imagini, vizualizări, stări de spirit,
Vocea pe care o auziţi apelează la propria dumneavoastră experienţă senzorială, vocea pe care
o auziţi vă evocă amintiri şi vă trezeşte imaginaţia, ceea ce vă uşurează plonjarea într-o stare de
fericire, de seninătate, de calm şi împăcare, vocea pe care o ascultaţi vă facilitează plonjarea
într-o stare de înţelegere, de acceptare, de împăcare, de iubire pentru tot ce există.
Inainte de a intra într-o stare mai profundă de calm şi de liniştire, să înţelegem mai precis ţinta
sau ţelul acestei călătorii interioare prilejuite de exerciţiul de relaxare şi mijloacele pe care le avem
la dispoziţie pentru a ajunge la destinaţie,
ne propunem să trecem la volanul propriului vehicul,
este vorba despre o asistare conştientă a proceselor de dezactivare, de stingere, de oprire, de
interiorizare cu ocazia intrării în somn profund,
aşa cum învăţăm să conducem un automobil şi conducerea propriului vehicul se învaţă,
cele mai importante comenzi la orice vehicul sunt cele de oprire şi de pornire
dacă nu ştim cum să-l oprim, este preferabil să nu pornim un vehicul,
orice om utilizează un vehicul, pornit de la naştere pe pilot automat,
corpul este un vehicul pe care omul nu ştie cum să-l oprească şi cum să-l pornească,
această ignoranţă şi neputinţă se datorează faptului ca omul nu este instruit să realizeze
autocunoaşterea şi autocontrolul, el este condiţionat să devină recipient, să devină pacient, să
se umple ca un bidon cu tot felul de medicamente minune, să aştepte pasiv ca vindecarea sa
vină din afară de la medicamente, de la dispozitive minune, de la alţi oameni, de la chirurgi,

Omul a fost condiţionat să trăiască pentru a avea, să trăiască pentru a se umple cu plăceri
efemere, cu informaţii, omul a fost programat să trăiască pentru a se împlini prin ceea ce
posedă, sau acumulează
omul a fost condiţionat să se identifice cu ceea ce are, iar nu cu ceea ce este
nimeni nu este interesat ca omul să afle cine este, se exercită toate presiunile ca omul să fie
preocupat de procurarea banilor, şi să uite de adevărata sa menire: deşteptarea
nimeni nu o să fie vreodată interesat ca dumneavoastră să vă treziţi, să fiţi liberi, eliberaţi de
condiţionări, să spargeţi tiparele reprezentate de prejudecăţi, credinţe şi dogme,
nimeni nu o să fie vreodată interesat ca dumneavoastră să fiţi independenţi, sănătoşi,
invulnerabili, la manipulare,
şi nimeni nu vă poate face cadou trezirea, deşteptarea, eliberarea, deschiderea propriilor
dumneavoastră ochi,
Orice om utilizează un vehicul care are trei părţi, care corespund celor trei învelişuri sau celor 3
corpuri:
1. o parte materială, carcasa, corpul sau haina pe care o lepădăm la moarte sau în cursul
detaşării accidentale sau conştiente de corp;
2. o parte energetică, reprezentată de către sistemul de receptie, de prelucrare şi de emisie sau
transmisie al forţei sau a energiei vitale şi
3. o parte informaţională, reprezentată de către, sistemul de receptie, de prelucrare şi de
emisie al informaţiilor, care poate fi comparat cu şoferul unui taxi sau cu pilotul automat al unui
avion,
dar noi nu suntem vehiculul, ci călătorul, adică suntem ceva diferit de corp, de carcasă, noi nu
suntem sistemul de activare sau de animare al materiei corpului…, noi nu suntem şoferul, sau,
pilotul automat,
suntem diferiţi chiar de gândire, de minte, sau de rolurile pe care le jucăm pe parcursul vieţii, şi
cu care ne-am identificat sau am fost identificaţi de semeni,
Metoda de relaxare prin pilotare auditivă este o cale de regăsire şi de eliberare de identificări, o
cale de eliberare din agitaţia exterioară, o cale de centrare în CENTRU în «ochiul imobil al
ciclonului», care ne conduce la reîntoarcerea «acasă» şi la « a doua naştere» despre care vorbea
Socrate în metoda sa de moşire, cunoscută sub numele de «maïeutică»
Metoda de relaxare prin pilotare auditivă vă va ajuta să experimentaţi întoarcerea acasă, vă va
ajuta să vă retrageţi din agitaţia din afară, pentru a vă redescoperi, pentru a vă aduce aminte
cine sunteţi, pentru a vă vindeca de amnezia de care suferă membrii prezentei civilizaţii de pe
Terra…
Civilizaţiile extraterestre consideră că în prezent Terra este ocupată de o specie amnezică, o
specie ale cărei entităţi îşi exercită ocazional capacitatea de fi conştientă de sine..
Dacă o specie este alcătuită în proporţie de peste 90% din entităţi care se comportă ca nişte
«recipiente», deşi în realitate sunt «izvoare», ea se autoanihilează .
Terra este ocupată de o specie alcătuită din entităţi «amputate» sau «castrate» prin programare
sau condiţionare, pentru a se comporta ca nişte recipiente, pentru a neglija conştienţa, pentru a
se îndrepta exclusiv spre lumea din afară, pentru a pierde contactul conştient cu lumea dinlăuntru,
Iisus constata aceasta polarizare spre exterior:
«Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curătaţi partea din afară a paharului şi a
blidului, dar înlăuntru sunt pline de răpire şi necumpătare»[Matei 23. 25; Marcu 7. 4; Luca 13.
39]
Terra este ocupată de o specie alcătuită din entităţi programate să trăiască pentru «a avea» şi
pentru a se identifica cu cea ce le umple sau cu ceea ce posedă (titluri, averi, cunoştinţe, poziţii în
ierarhia socială, profesională)
O specie alcătuită din entităţi «recipient», are o speranţă redusă de viaţă, atât la nivel individual
cât şi colectiv, individual
entităţile care alcătuiesc o astfel de civilizaţie se degradează genetic accelerat din cauza pierderii
legăturii cu baza informaţională a universului, ceea ce conduce la vulnerabilitate la dependenţe,
la maladii, la instabilitate interioară şi la o durată scurtă de viaţă,

colectiv, speciile alcătuite din entităţi dezrădăcinate, alienate, rupte de baza informaţională a
universului , «amputate»sau fracturate, conduc la organisme sociale neviabile, la civilizaţii, la
popoare care se autoanihilează, prin conflicte, comportament antisocial,
Autoanihilarea individuală, ca şi cea colectivă, începe la nivel cauzal din clipa în care o entitate
renunţă
la conştienţă şi încetează să mai trăiască pentru «a fi» în favoarea lui «a avea»,
De ce oamenii îşi ucid semenii, dacă nu fiindcă nu văd că se ucid pe ei, ?
De ce oamenii fac rău semenilor, dacă nu fiindcă nu văd că-şi fac rău lor înşile,
De ce oamenii distrug mediul ambiant, dacă nu fiindcă nu văd că se distrug pe ei înşişi,
Boala care se află la rădăcina tuturor celorlalte maladii este pierderea vederii, trăirea în întuneric,
ignoranţa, orbirea, uitarea propriei noastre identităţi, iar această maladie nu se vindecă prin
minciună, ci prin trezirea la realitatea veritabilă pe care nu o vedem, toţi oamenii sunt înzestraţi
în adânc cu ochi, cu vedere subtilă, situată dincolo de ochii corpului fizic, care nu văd, ci doar
privesc,
Apaşii afirmau că:« dacă nu trăim în armonie cu noi înşine totul se dă peste cap»,
cum să trăim în armonie cu natura şi cu ceilalţi oameni, dacă ne pierdem armonia, unitatea sau
legătura cu Dumnezeu, cu izvorul universului, care se află în adâncul fiecăruia dintre noi,
Iisus le spunea contemporanilor că :
«Impărăţia lui Dumnezeu nu este afară, aici sau acolo, ci înlăuntrul vostru»,
Cu altă ocazie Iisus recomanda interiorizarea:
« Intoarceţi-vă, căci Împărăţia lui Dumnezeu este aproape»
Apreciem imens apa, aerul atunci când ne lipsesc, Azi, înconjuraţi de artificial, apreciem
naturalul care ne lipseşte, Tendinţa mondială de reîntoarcere la natură este un răspuns la
această lipsă, Reîntoarcere la natură, este un simptom al ruperii noastre de firesc, de natural
Tentativele de reîntoarcere la natură s-au soldat cu un eşec dacă în prealabil nu se realizează
reîntoarcerea la natura profundă din noi înşine,
Ruperea interioară de sinele universului este cauza pierderii armoniei, este cauza ruperii
exterioare, de semeni, de mediu,
Reîntoarcere la natura din afară este un efect al reîntoarcerii la natura profundă din noi înşine,
Ceea ce uită oamenii este că Natura nu se află doar în afară, ci şi în profunzimea oricărei fiinţe vii,
Ritmurile fundamentale ale universului cântă în fiecare dintre oameni realizând miracolul vieţii,
Adevărata reîntoarcere la natură de care ne-am rupt se poate realiza acum şi aici, contactând
izvorul vieţii din noi înşine
dar oamenii au fost rupţi de interior, au fost înlănţuiţi în lumea din afară, au fost dezbinaţi şi
adormiţi cu ideologii sau cu «opium pentru mase»;
căile de salvare au fost confiscate, monopolizate, deformate, transformate în ideologii, în
mijloace de condiţionare, în ideologii, în religii colonialiste; oamenii au fost culpabilizaţi,
dezrădăcinaţi, înstrăinaţi, alienaţi, compartimentaţi, fracturaţi, pentru a uita să contacteze
realitatea, pentru a fi mai uşor de dezbinat,
doar pe un amnezic sau pe un orb îl poţi păcăli să lupte împotriva fratelui lui,
doar de la un om, care şi-a uitat propria identitate, te poţi aştepta să-şi ucidă aproapele, să-şi
înşele semenii,
dacă aveţi senzaţia că cineva vă insultă, vă nedreptăţeşte, vă doreşte răul nu vă identificaţi cu
victima, nu cădeţi în capcana duşmăniei, nu vă lăsaţi ocupaţi de ură, fiindcă prin polarizare
deveniţi o parte a cuplului agresor-victimă şi intraţi într-un cerc vicios,
cel ce este prizonier al unui astfel de relaţii orizontale, pierde şansa realizării unor relaţii verticale
care prilejuiesc contactul conştient cu baza informaţională a universului,
nu vă lăsaţi implicat, pătat, amestecat, tras în jos,
ori de câte ori simţiţi că începe să vă ocupe mânia, furia, ura, dorinţa de răzbunare, umpleţi-vă
de milă pentru cel care v-a făcut rău, şi repetaţi în minte cuvintele lui Iisus:
«Iartă-i Doamne că nu ştiu ce fac, »rugaţi-vă la Dumnezeu, pentru îndreptarea lor, pentru
salvarea lor,
In relaţiile de zi cu zi nu vă identificaţi cu ţinta laudelor sau insultelor, puteţi suporta oricâte insulte
dacă simţiţi că ele nu vă sunt adresate, dacă nu vă identificaţi cu ţinta acestora,

insultele sau laudele sunt butoanele de comandă ale oamenilor netreziţi, umpleţi-vă de milă faţă
de cei ce trăiesc în suferinţă şi ignoranţă, ei vă adresează insulte fără să ştie că ţinta acestor
insulte sunt chiar ei înşişi,
dacă oamenii ar vedea cine sunt, ei nu ar deveni o masă de manevră, ei nu ar fi buni
executanţi ai unor ordine abominabile care au condus la crime, la asasinate în masă, la genocid,
dacă oamenii ar vedea că toţi semenii lor sunt degete ale aceleiaşi mâini, ei nu ar deveni soldaţi,
ucigaşi, hoţi, doar copii mici mai văd acest lucru, ei plâng atunci când altul suferă, la ei empatia,
mila este firească, iar nu impusă prin norme morale artificiale
iubirea impusă, prin reguli de conduită morală nu are niciodată valoarea iubirii care se naşte din
vederea realităţii sau din reamintirea adevăratei noastre identităţi, iubirea veritabilă este rodul
trezirii
Doar dacă un om rămâne un martor conştient în clipa în care reuşeşte să-şi dezactiveze corpul, el
se eliberează din starea de identificare cu vehiculul şi, reproduce conştient reîntoarcerea,
regresia în starea iniţială de nou născut,
un astfel de om merge către momentul în care «se naşte a doua oară, »,
dacă un om dezactivează sau opreşte propriul vehicul şi constată că totuşi conştienţa sa se
păstrează, atunci acel om se eliberează conştient din starea de identificare cu vehiculul, şi se
centrează în adevărata sa natură, existenţa eternă a conştienţei,
persoana care-şi dezactivează propriul vehicul reproduce conştient ceea ce se petrece la intrarea
în somn,
despre un astfel de om Lao Zi spunea că reuseşte «să se stingă fără a muri», un astfel de om
moare ca sămânţă, pentru a se împlini, pentru a se naşte din nou ca arbore, un astfel de om
moare ca vierme pentru a se metamorfoza în fluture, Iisus se referă la acelaşi lucru când afirmă:
«Cine îşi va păstra viaţa, o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va câştiga, »[Matei
10. 39]
Cel ce se stinge la periferie se trezeşte în centru,
Dacă reproducem conştient stingerea, dezactivarea, care se petrece atunci când intrăm în somn,
ne recâştigăm viaţa predând-o izvorului universal de viaţă, ne recâştigăm viaţa predând-o lui
Dumnezeu , redevenim ceea ce am fost dintotdeauna… o ramură a izvorului inepuizabil,
Dacă reproducem conştient stingerea ce se petrece când intrăm în somn, ne reamintim cine
suntem, ne reamintim cine am fost înainte de a a fi sterşi, înainte de a cădea prizonieri ai
identificărilor cu lumea din afară, înainte de a lua drept adevărata noastră faţă, persoana sau
măştile [în lb. greacă:"persona"]
pe care ni le-a lipit condiţionarea socială,
Chiar dacă un om a uitat cine este… chiar dacă a uitat că este un împărat, iar, nu un cerşetor,
omul a fost, este şi va rămâne o manifestare a conştiinţei de sine a universului, un flux, un
vârtej, un templu, locuit de materia, energia şi conştiinţa de sine a universului,
chiar dacă până în clipa descoperirii experimentale de sine, un om nu a deschis încă ochii ca să
vadă cine este, din momentul trezirii la adevărata realitate, el va începe să vadă că fiecare
faptură este o manifestare a conştiinţei de sine a universului, atunci când va vedea că fiecare
om este un templu locuit în profunzimea sa de Divinitate, va înţelege necesitatea respectării celor
două poruncii despre care Iisus spunea că în ele sunt cuprinse toate celelalte zece:
« Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău,
Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi, În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi
Prorocii» [Matei 22. 37- 40],
Cu altă ocazie Iisus recomanda:
«Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi
Prorocii» [Matei7. 12; Luca 6. 31]
chiar dacă un om nu s-a trezit încă la conştiinţa de sine, din cauza faptului că a fost condiţionat
să se identifice eronat cu periferia, acum, după dispariţia orbirii sau a ignoranţei el va începe să
vadă că fiecare fiinţă este în cele din urmă una cu oceanul primordial sau cu realitatea eternă

imuabilă şi omniprezentă din Centru, aşa cum valurile sunt în cele din urmă manifestări pe
suprafaţa oceanului,
doar dacă stingem lumina trecătoare, fenomenală, din afară,
doar dacă stingem agitaţia, căutarea exterioară şi vom intra în «ochiul imuabil al ciclonului sau
vârtejului», vom începe să vedem lumina eternă necreată, izvorâtă din Centrul absolut,
omniprezent …de dincolo de timp şi spaţiu,
dacă stingem lumina trecătoare, de la periferie, vom începe să vedem lumina care umple,
animă şi susţine întreg universul manifestat,
universul manifestat seamănă cu un aisberg sau cu un ghetar, care pluteşte la suprafaţa acestui
ocean etern…
partea de la suprafaţă este nesemnificativă în raport cu partea aflată în adânc, sub suprafaţă, în
interior,
dar în esenţă aisbergul nu este deosebit de oceanul în care pluteşte, în esenţă valurile şi oceanul
pe care se manifestă sunt alcătuite din aceeaşi apă universală
doar dacă stingem identificarea cu centrul de la periferie[doar dacă stingem identificarea cu falsul
centru sau eu, care ne-a fost inoculat ca un implant de către societate, vom descoperi că
adevăratul nostru centru este şi centrul universului, că adevărata noastră identitate este oceanul
de lumină al conştiintei universale, Conştiinţa Divină
adevărata frumuseţe şi vindecare se manifestă atunci când omul ajunge în centrul fiinţei sale, la
«Altar», din acel moment omul realizează alinierea, conjucţia, unificarea, reasamblarea sau
continuitatea dintre centru şi periferie, dintre adânc şi suprafaţă, dintre sine şi ceilalţi, Divinul nu
mai rămâne o scânteie, ascunsă în profunzimea fiecărei fiinţe, o scânteie acoperită de impurităţi,
ci radiază în toată splendoarea sa viaţa, armonia, darurile, harurile, frumuseţea, sănătatea,
puterile divine,
atunci omul «devine flautul în care cântă Divinitatea», un astfel de om radiază în jurul său
armonia, vindecarea, iar oamenii îl vor considera: o manifestare a divinului pe pamânt, un
binefăcător, un sfânt …o fiinţă înzestrată cu puteri divine,
toţi oameni sunt ochii şi urechile ce informează conştiinţa cosmică… «doar omul sacru, sfânt sau
divin este şi urechea care aude mesajele revelate de conştiinţa cosmică [in lb. skrt. :«shruti»] şi
gura prin care se exprimă Divinitatea», … «doar omul, sfânt este canalul sau templul în care
locuieşte Divinitatea».
Dacă un om este plin, ocupat, el nu poate primi nimic, el nu poate «deveni flautul în care cântă
Divinitatea»,
Dacă un un receptor de radio sau de televiziune este plin, ocupat, de un anumit post, atunci
receptorul nu prinde sau nu recepţionează nimic din ceea ce i se transmite pe o altă frecvenţă,
«nu poţi pune un ceai nou într-o ceaşcă ocupată sau plină cu ceaiul vechi».
Ascultarea textului de relaxare trebuie să fie realizată într-o stare de gol(ire), într-o stare de
conştienţă care suspendă gândirea, într-un spaţiu vid, ca acela care urmează după punerea
unei întrebări şi înainte de apariţia răspunsului, o stare similară uimirii pe care ne-o oferă
descoperirea unui peisaj sublim, care ne lasă suspendaţi, interzişi,muţi de uimire, «cu respiraţia
tăiată», «paralizaţi», «înlemniţi ». Daca vreti sa obtineti ceva in cursul exercitiului(cautati
rezultate, efecte) inseamna ca traiti in viitor si ratati poarta care nu este deschisa decat acum si
aici . După fiecare sugestie rămâneţi într-o stare de suspendare, de gol, ca atunci când
asteptaţi răspunsul la o întrebare, ca «o privire în gol», «ca o privire la infinit», declanşată de
mareţia unui peisaj, o stare de aşteptare, fără idei preconcepute, cu ochi proaspeţi, ca la prima
întâlnire.Fiecare audiţie a înregistrării să fie prilejul unei noi întâlniri, unei practici noi, ca şi cum
ar fi ascultată pentru prima dată [şi pentru ultima dată în viaţă, ca o şansă unică de supravieţuire
In lb. japoneză: «shikantaza» [lit. : "a sta aşezat, legat, ancorat (za) fără a întâlni(ta)
nimic(shikan)"] desemneaza forma de aşezare(zazen) , care constă în a te detaşa de orice suport
exterior în timpul meditatiei, spre deosebire de începători, care se pot ajuta de practica ascultării
textelor de pilotare, de numărarea inspiraţiilor(sosoku-kan) sau de contemplarea unei întrebari
paradoxale fără răspuns raţional(kôan; de ex, :"cum introduci un fir de aţă prin mai multe găuri
de ac simultan"); după Dogen Zenji «shikantaza» -o stare caracterizată de o atenţie susţinută, vie

şi eliberată de orice gânduri, care nu se fixează pe nici un obiect şi nu se ataşează de nici un
conţinut-reprezintă forma cea mai pură şi cea mai elevată a Zazen-ului; Hakuun Ryôko Yasutami,
maestru modern de Zen scrie în "Sfaturi de început la practica Zen":« Shikantaza este o stare de
trezire şi de concentrare, comparabilă cu aceea a unui om confruntat cu moartea. Imaginaţi-vă că
sunteţi angajat într-un duel cu sabia, ca acelea practicate în vechea Japonie. Sunteti obligat sa va
urmariti adversarul cu o atenţie neîncetată. Daca atentia vi se stinge, chiar şi pentru o clipă, veţi
fi imediat lovit mortal; Multimea se aduna pentru a urmari lupta. Nefiind orb, vedeţi spectatorii cu
coada ochiului; nefiind surd îi auziţi, dar pe durata luptei spiritul dumneavoastră nu se lasă distras
de aceste impresii senzoriale »
Această atitudine în timpul luptei o pot avea numai cei care nu sunt ocupaţi de frica de moarte,
cei ce privesc viaţa ca pe o ocazie de eliberare, ca şi strămoşii noştri din Dacia; în orice bătălie
cei ocupaţi de frica de moarte sunt deja învinşi; nu întâmplător cel ce realizează deşteptarea este
în multe tradiţii luptătorul(Arjuna; Buddha), vânătorul, călăuza-stalker, deschizătorul de drumuri)]
Ascultaţi într-o atitudine de veghere, lipsită încordare, lipsită de grabă, fără dorinţa de a realiza
repede rezultatele căutate, nu ne mai interesează nimic din exterior, ne interesează doar ceea
ce facem acum. Dacă suntem absorbiţi doar de ceea ce facem acum şi aici , nu ne mai
interesează efectele, rezultatele, succesul sau eşecul, aceste lucruri exterioare vin de la sine.
Revoluţia interioară este adevărata revoluţie de care are nevoie specia umană. Vindecarea
societăţii, începe cu noi înşine, cu fiecare celulă, a organismului social. Toate revoluţiile din
afară, la nivelul organismului social , toate revoluţiile care de-a lungul istoriei au provocat atâtea
suferinţe şi pierderi de vieţi omeneşti, nu au salvat civilizaţia terestră de la autoanihilare, ci doar
au mărit eficienţa procesului de autodistrugere. Toate revoluţiile din afară, au accelerat doar
viteza cu care ne deplasăm spre dezastru. Doar revoluţia interioară poate salva omul şi civilizaţia
de pe Terra
Transformarea sugestiilor în auto-sugestii
Imaginaţi-vă că cel care vă vorbeşte de acum înainte sunteţi chiar dumneavoastră,
S-a descoperit că o un transplant este respins, în timp ce o auto-grefă nu este respinsă,
Panourile publicitare utilizează acest adevăr experimental, atunci când textul pe care-l citim sună:
«cumpăr produsul X», «mă simt bine dacă utilizez produsul Y»
Oricine ştie că o auto-grefă este uşor acceptată, în schimb în cazul transplantării unui organ de la
un donator străin, se manifestă respingerea şi este necesară reducerea răspunsului imunitar prin
administrarea unor medicamente imunosupresoare.
Tot aşa se petrec lucrurile şi cu o sugestie străină, orice sugestie străină se interiorizează doar
după ce a depăşit filtrul instanţelor critice.
Instanţele critice pot accepta ori respinge o sugestie; instanţele critice joacă rolul de baraj de
protecţie, de sistem imunitar informaţional, care ne protejează de virusare,
Pentru ca sugestiile să se interiorizeze, fără a fi deformate, le vom transforma în auto-sugestii
Pentru ca sugestiile de vindecare, trezire.. să devină eficiente în inducerea reacţiilor
psihosomatice este important ca sa nu implicăm instanţele critice, cenzura, programele
implantate, concepţiile inoculate, condiţionările, limitările, credinţele, prejudecăţile,
sentimentele de inferioritate. Pentru ca sugestiile să se interiorizeze, pentru a deveni efective
este important ca acestea să fie tratate cu acceptarea sau îngăduinţa unui observator imparţial.
In faza de ascultare abandonaţi analiza lingvistică, critica, si renunţaţi la etichetari, la descoperirea
erorilor. Abandonaţi luptă, ostilitatea, nu vă mai interesează să vă dovediţi superioritatea, ci sa
intrati in colaborare, sa va uniti fortele… reduceţi agitaţia sau lupta..
Nu activaţi mintea raţională, nu treziţi instanţele intelectuale, critice, unde se află sădită lipsa
de încredere în propriile noastre posibilităţi.
Puterea de a mişca munţii din loc se află în fiecare din noi,
Dacă s-a înţeles necesitatea trecerii de la sugestie la autosugestie solicit ascultătorilor acestui
program să aibă de acum înainte atitudinea că se aud pe ei înşişi.

Dacă, am citit textul complet şi am acceptat fiecare sugestie, încep de acum să am senzaţia că
mă aud pe mine. Incep de acum să am senzaţia că vorbesc din afara mea.
Toţi cei ce ascultă pot să intre imaginativ în aceeaşi atitudine. Imaginaţi-vă că vocea pe care o
auziţi este a sufletului dumneavoastră pereche. Imi imaginez că tot ceea ce aud spun chiar eu,
parcă aş vorbi eu însumi, cu o voce modificată electronic.
Parcă aş vorbi eu însumi cu altă voce, ca şi cum eu însumi m-aş afla într-un alt corp.
Tot ce aud, este tot ceea ce aş fi spus eu însumi, dacă aş dori să mă liniştesc, să mă
dezactivez, dacă aş dori să mă vindec, să mă regăsesc, să mă întorc, la ceea ce sunt,
Imi însuşesc tot ceea ce aud ca şi cum ar fi spuse de mine însumi.
Ascult sunetele din natură, mă las legănat de valuri. Imi imaginez că sunt aşezat pe o plajă
liniştită, în siguranţă, confortabil, într-un loc ştiut doar de mine…într-un loc unde m-am simţit
foarte bine, unde nimic nu o să poată să mă deranjeze pe durata exerciţiului,
Acum am senzaţia că îmi vorbesc mie însumi, tot ce aud trezeşte în mine, ca un ecou, natural,
senzaţia că ceva mă cheamă să mă întorc acasă din rătăcirea în afară de până acum…
tot ce aud mă face să las deoparte orice preocupări străine, intrării în ascultare într-o stare de
calm şi de armonie… las deoparte orice preocupări străine şi nu mă mai interesează nimic altceva
în afara ascultării sunetelor pe care le aud…
Respir liber, aştept să mă liniştesc. Imi imaginez că sunt o apă din ce în ce mai limpede,
Tulburarea din apă se aşează, impurităţile din apă dispar, se sedimentează,
atunci când dispare agitaţia redevin ca şi apa din ce în ce mai limpede…. din ce în ce mai senin,
tot mai clar…tot ce aud se repetă în gând, ca un ecou firesc, ca şi cum ar fi o melodie dragă pe
care o fredonez fără voia mea, fără efort, asist la un proces firesc de oglindire interioară a tot
ceea ce aud sub formă de senzaţii, de trăiri, de imagini, de gânduri… Imi imaginez că mi-am
înregistrat propriile gânduri, tocmai pentru a nu face eforturi de memorie, ca să-mi amintesc ceea
ce trebuie să fac în fiecare fază a exerciţiului de relaxare, pentru a-mi fi uşura procesul de
abandonare, de predare, de impacarea cu el insusi. Aşa pot să mă las în voia ascultării
Incep prin a examina dacă am luat toate măsurile ca să nu fiu deranjat pe parcursul
antrenamentului … stau câteva clipe şi examinez cu atenţie dacă sunt respectate toate condiţiile
expuse în faza preliminară.
Dacă am luat toate măsurile ca să nu fi perturbat, pe durata exerciţiului de relaxare,
mă observ, dacă am luat toate măsurile ca să nu fi perturbat de sonerii, de telefoane, de
îmbrăcăminte strâmtă, de nevoi fiziologice, pot să încep antrenamentul pentru a învăţa
conducerea propriului vehicul.

99..11..22 A
Aşşeezzaarreeaa ccoorrppuulluuii îînnttrr--oo ppoozziiţţiiee iim
moobbiillăă şşii ccoonnffoorrttaabbiillăă
dacă mi-am rezervat timpul necesar ascultării pot începe exerciţiul de relaxare,
Dacă sunt gata încep pregătirea pentru a intra într-o poziţie de repaus
pentru a intra într-o poziţie imobilă, naturală şi confortabilă
mă ridic în picioare, din orice poziţie m-aş afla
Acum încep să mă scutur bine, aşa, îmi scutur bine mâinile, picioarele,
acum încep să-mi întind bine tot corpul, aşa,
ridic braţele deasupra capului, întind braţele cât mai mult, mă întind tot mai bine, întind
picioarele, aşa, întind mâinile şi picioarele cât mai mult…
casc, aşa, întind bine tot corpul, casc, aaaaa, şi mă întind bine
procedez la fel ca atunci când vreau să mă culc, să adorm,
acum încep să mă aşez, sunt atent să urmez instrucţiunile, de aşezare,
acum încep să mă aşez lent pe spate,
calm, atent, îmi aşez spatele foarte lent, sunt atent la contactul fiecărei vertebre cu suprafaţa pe
care mă aşez,
mă aşez pe spate foarte lent, mă aşez pe spate pe suprafaţa plană pe care am ales-o pentru
exerciţiul de relaxare, sunt atent la contactul fiecărei vertebre cu suprafaţa de relaxare,

, aşa, acum sunt aşezat pe spate din ce în ce mai confortabil, intru într-o poziţie imobilă şi
confortabilă, mă aşez, tot mai confortabil, mă observ
aduc propriului meu vehicul în stare de repaus… las corpul meu aşezat într-o poziţie naturală,
confortabilă, şi, imobilă
închid ochii, relaxez pleopele, simt cum pleopele mele devin din ce în ce mai grele, pleopele
mele devin tot mai grele, nu le mai pot ridica, las corpul în repaus, abandonat, inert,
nu mă deranjează nimic din afară, sunt atent doar la indicaţiile pe care mi le transmite vocea care
mă însoţeşte, mă aşez, intru într-o poziţie cât mai naturală, cât mai comodă, şi cât mai
confortabilă,
Orice proces de adormire începe cu aşezarea într-o poziţie fixă şi comodă a corpului, care este
menţinută pe toată durata somnului,
acum încep să aşez membrele într-o poziţie cât mai stabilă şi cât mai comodă,
închid ochii, rămân cu ochii închişi până la sfârşitul exerciţiului
acum îmi îndrept atenţia asupra braţului drept
ridic braţul drept la 10-20 cm deasupra suprafeţei de sprijin, îl ţin ridicat câteva clipe, pe măsură
ce ţin braţul drept ridicat încep să simt cum braţul meu drept devine din ce în ce mai greu, sunt
atent la senzatia de greutate din braţul meu drept, simt cum braţul meu drept devine tot mai greu,
parcă s-ar îngreuna, parcă s-ar umple cu plumb, am senzaţia că nu mai pot să-l ţin ridicat,
îi dau drumul să cadă, liber,
las braţul drept să rămână aşezat imobil, aşa cum a căzut, acum braţul meu drept se află aşezat
în poziţia cea mai stabilă, îl las, abandonat, imobil, las braţul drept să rămână asezat în
această poziţie,
acum îmi îndrept atenţia asupra braţului drept stâng,
ridic braţul stâng la 10-20 cm deasupra suprafeţei de sprijin, ţin ridicat braţul stâng câteva clipe,
încep să simt cum braţul stâng devine din ce în ce mai greu, sunt atent la senzaţia de greutate
din braţul meu stâng, simt cum braţul meu stâng devine greu ca de plumb, am senzaţia ca nu
mai pot să-l ţin ridicat,
îi dau drumul să cadă,
las braţul stâng, imobil, să rămână aşezat aşa cum a căzut,
acum braţul meu stâng se află aşezat în poziţia cea mai stabilă, îl las să stea în această poziţie,
acum ambele braţe sunt bine aşezate în poziţia naturală,
observ ambele braţe aşezate în poziţia cea mai confortabilă, las braţele imobile, le abandonez în
această poziţie pe toată durata călătoriei interioare, pe tot parcursul sedinţei de relaxare am
senzaţia ca braţele mele nu mai pot fi mişcate din loc, ca şi cum ar fi paralizate, abandonate,
grele,
acum încep să-mi aşez picioarele într-o poziţie cât mai stabilă şi cât mai comodă,
pentru a aşeza picioarele, procedez în acelaşi fel, le ridic pe rând, conştientizez senzaţia de
greutate, le dau drumul să cadă, le las nemişcate în poziţia naturală în care au căzut
acum îmi îndrept atenţia asupra piciorului drept
ridic piciorul drept, la 10-20 cm deasupra suprafeţei pe care sunt aşezat …,
ţin ridicat piciorul drept … încep să-l simt tot mai greu… simt cum piciorul drept devine din ce în ce
mai greu, tot mai greu, sunt atent la senzaţia de greutate din piciorul drept, încep să am
senzaţia că este atât de greu, încât am senzaţia că nu mai pot să-l ţin ridicat,
las piciorul drept să cadă, dau drumul piciorului drept
las, piciorul drept, aşezat aşa cum a căzut,
renunţ la orice dorinţă să mai mişc piciorul drept, până la sfârşitul exerciţiului de relaxare,
abandonez orice intenţie să mişc piciorul drept,
simt piciorul drept din ce în ce mai greu, complet abandonat, complet, imobil, nemişcat, simt
piciorul drept, abandonat, moale şi greu, ca o cârpă îmbibată cu apă,
acum îmi îndrept atenţia asupra piciorului stâng,
Ridic piciorul stâng la 10-20 cm deasupra suprafeţei de sprijin …, pe măsură ce îl ţin ridicat …
încep să-l simt tot mai greu… conştientizez senzaţia de greutate, din piciorul stâng
încep să am senzaţia că este tot mai greu, am senzaţia că nu mai pot să-l ţin ridicat,
, îi dau drumul să cadă,
îl las aşezat aşa cum a căzut, renunţ la orice dorinţă să mişc piciorul stâng, până la sfârşitul
exerciţiului de relaxare, abandonez orice intenţie să mişc piciorul stâng, simt cum piciorul stâng

devine, din ce în ce mai greu, complet abandonat, complet, imobil, nemişcat, simt piciorul
stâng, moale şi greu, ca o cârpă îmbibată cu apă,
Acum ambele picioare sunt aşezate într-o poziţie naturală, ambele picioare sunt aşezate în poziţia
cea mai confortabilă, las ambele picioare să zacă, să rămână complet imobile pe tot parcursul
sedinţei de relaxare,
după ce am încheiat aşezarea membrelor, mă ocup de zona capului,
ridic puţin capul, îl ţin ridicat, îi simt greutatea, îi dau drumul să cadă, îl las să rămână aşezat,
aşa cum a căzut,
acum sunt aşezat confortabil pe spate…
corpul meu este, abandonat, inert, dezactivat,
încep să simt cum mă scufund în suprafaţa pe care stau, ca şi cum aş fi aşezat pe nisipul cald al
unei plaje la malul mării,
rămân cu ochii închişi şi sunt atent doar la ceea ce aud,
Acum am senzaţia că îmi vorbesc mie însumi, tot ce aud trezeşte în mine natural, ca un ecou,
senzaţia că ceva mă cheamă să mă întorc acasă din rătăcirea în afară de până acum,
tot ce aud mă face să las deoparte orice preocupări străine şi intru în ascultare într-o stare de calm
şi de armonie, las deoparte orice preocupări străine şi nu mă mai interesează nimic altceva în
afara ascultării sunetelor pe care le aud, respir liber, aştept să mă liniştesc, îmi imaginez că sunt
o apă din ce în ce mai limpede, am senzaţia că impurităţile din apă se aşează, se sedimentează,
pe măsură ce mă liniştesc şi intru în starea de calm tulburarea din apă dispare, am senzaţia că
mă limpezesc, am senzaţia că atenţia mea devine tot mai cuprinzătoare, tot mai clară, pe
măsură ce impurităţile din apă dispar,
pe măsură ce agitaţia se stinge redevin ca şi apa din ce în ce mai limpede, din ce în ce mai senin,
tot mai clar, ascult şi tot ceea ce aud se repetă în gând, ca un ecou firesc, ca şi cum ar fi o
melodie dragă pe care o fredonez fără efort, fără voia mea,
asist la un proces firesc de oglindire interioară a tot ceea ce aud sub formă de senzaţii, de trăiri,
de imagini,
tot ceea ce aud îmi trezeşte amintiri vii ale unor experienţe senzoriale concrete,
pentru a nu face eforturi de memorie, ca să-mi amintesc ceea ce trebuie să fac în fiecare fază a
exerciţiului de relaxare, îmi imaginez că mi-am înregistrat propriile gânduri,
Metoda de pilotare prin ascultare ne permite să ne menţinem centraţi în conştienţă, nu trebuie să
ne amintim formulele sugestive din fiecare fază a exerciţiului de relaxare, nu trebuie să continuăm
vorbirea, dialogul interior
Metoda de pilotare prin ascultare ţine cont de faptul «că cel conştient nu vorbeşte iar cel ce
vorbeşte nu este conştient»[Lao Zi cap. 56. ed, cit, de Dan Mirahorian]
Pilotare prin ascultare îmi uşurează procesul de abandonare, de predare, aşa pot să mă las în
voia ascultării.
Dacă am luat toate măsurile ca să nu fiu deranjat pe parcursul antrenamentului … stau câteva
clipe şi examinez cu atenţie dacă sunt respectate toate condiţiile expuse în faza preliminară,
dacă am luat toate măsurile ca să nu fi perturbat, pe durata exerciţiului de relaxare,
mă observ, dacă am luat toate măsurile ca să nu fi perturbat de sonerii, de telefoane, de
îmbrăcăminte strâmtă, de nevoi fiziologice, pot să încep antrenamentul pentru a învăţa
conducerea propriului vehicul.

Acum dezactivez musculatura feţei,
acum îmi îndrept atenţia asupra feţei
stau cu ochii închişi, relaxez pleopele, pleopele devin grele, pleopele devin din ce în ce mai
grele,
simt cum pleopele devin grele, tot mai grele, nu le mai pot ridica, pleoapele sunt din ce în ce
mai grele, ca şi cum ar fi de plumb, pleoapele sunt închise, ca şi cum ar fi lipite, las
pleoapele închise pe toată durata exerciţiului,

relaxez musculatura mimicii, obraji atârnă grei, abandonez orice încordare, îmi imaginez că sunt
absolut singur, şi nimeni nu mă priveşte, abandonez orice tentativă de comunicare prin tonusul
mimicii , sau prin vorbire, simt cum obrajii mei sunt căzuţi, şi atârnă grei, din ce în ce mai grei,
pe oasele feţei, abandonez orice tonus al feţei,
nu mă priveşte nimeni, renunţ la orice comunicare prin mimică, faţa mea este complet lipsită de
expresie, devine inertă, lipsită de orice urmă de încordare,
simt obraji grei, simt obraji cum atârnă, grei, moi inexpresivi,
descleştez maxilarele, maxilarele devin moi, relaxate, las gura întredeschisă, buzele moi se
întredeschid ca la un copil mic, buzele se întredeschid, abandonez orice dorinţă de a mai vorbi,
limba se relaxează,
renunţ la orice dorinţă de a vorbi,
amân orice discuţie sau comunicare verbală pentru mai târziu, după terminarea şedinţei de
relaxare, acum mă interesează doar plonjarea în tăcere, abandonarea tuturor legăturilor cu
lumea din afară şi cufundarea în ascultare,
Acum încep inducţia relaxării musculare şi vasculare a braţului drept, îmi îndrept atenţia asupra
podului palmei drepte,
în podul palmei drepte, apare o căldură plăcută, percep apariţia unui izvor de căldură plăcută,
îmi imaginez că în palma dreaptă ia naştere un izvor de apă caldă,
simt cum în podul palmei drepte apare o senzaţie de căldură ca aceea pe care o am când
introduc mâna dreaptă într-un lighean cu apă caldă, văd căldura cum izvoreşte în palma dreaptă,
îmi îndrept atenţia spre podul palmei mâinii drepte şi văd cum acolo apare o senzaţie de căldură
care inundă degetele, simt cum degetele devin din ce în ce mai calde, mâna dreaptă este din ce
în ce mai caldă, tot mai caldă, din ce în ce mai moleşită de căldură, simt mâna dreaptă moale şi
grea ca de plumb, înmuiată de căldură, din ce în ce mai grea, complet abandonată, imobilă,
inertă,
căldura începe să curgă, se extinde, şi cuprinde încheietura mâinii drepte, căldura urcă, în
antebraţ, se extinde spre cot,
senzaţia de căldură se răspândeşte şi urcă spre umăr,
căldura moleşitoare cuprinde întreg braţul drept, simt braţul drept din ce în ce mai cald, din ce în
ce mai moleşit, înmuiat de căldură, braţul drept este cald, greu, din ce în ce mai greu, imobil,
complet abandonat, din ce în ce mai imobil, complet abandonat nemişcării, inert,
Acum încep inducţia relaxării musculare şi vasculare în braţul stâng,
îmi indrept atenţia asupra podului palmei stângi, şi aştept să percep cum acolo îşi face apariţia un
izvor de căldură plăcută, imi imaginez că în palma stângă ia naştere o senzatie de căldură ca
aceea pe care o simt când introduc mâna
într-un lighean cu apa caldă, văd căldura ca pe un şuvoi de apă caldă ce izvoreşte în palma
stângă
îmi îndrept atenţia spre podul palmei mâinii stângi şi văd cum acolo apare o senzaţie de căldură
care inundă degetele,
îmi imaginez că mâna stângă este o cârpă care se îmbibă în apă caldă,
simt o căldură plăcută ce cuprinde palma stângă
palma stângă este din ce în ce mai caldă, tot mai caldă, din ce în ce mai moleşită de căldură,
simt mâna stângă din ce în ce mai grea, ca de plumb, înmuiată de căldură, din ce în ce mai
grea, complet abandonată, imobilă, căldura cuprinde încheietura mâinii stângi, căldura se
extinde spre cot, senzaţia de căldură urcă spre umăr, căldura moleşitoare curge şi invadează
întreg braţul stâng, simţi braţul stâng din ce în ce mai cald, din ce în ce mai moleşit, înmuiat de
căldură, din ce în ce mai greu, braţul stâng este cald, greu, din ce în ce mai imobil, complet
abandonat, nemişcării,
Acum încep inducţia relaxării musculare şi vasculare a picioarelor,
simt picioarele din ce în ce mai obosite, din ce în ce mai grele, simt picioarele obosite şi grele,
ca atunci când am mers pe jos foarte mult, simt că după atâta mers pe jos de abia pot să-mi mai
târăsc picioarele

picioarele devin tot mai grele, ca de plumb, grele de oboseală, picioarele sunt aşa de grele şi
de obosite, că nu pot să le mai urnesc din loc,
picioarele sunt foarte obosite, o oboseală tot mai mare le cuprinde, se amplifică senzaţia de
greutate, picioarele sunt în aşa măsură de grele încât nu le mai pot mişca din loc, senzaţia de
greutate se extinde, corpul devine din ce în ce mai greu, corpul devine din ce în ce mai pasiv,
din ce în ce mai inert, am senzaţia că trupul este inundat de greutate, de inerţie, de pasivitate,
de indiferenţă, iar corpul devine imobil, moale şi cald ca o cârpă grea de apa care a îmbibat-o,
corpul devine tot mai greu s-a dezactivat şi a devenit insensibil la toate eforturile de a-l mişca, ca
şi cum aş fi paralizat, anesteziat, inert, sunt din ce în ce mai pasiv, ca şi cum am dezactivat
corpul
acum îmi îndrept atenţia asupra tălpi piciorului drept.
îmi imaginez că acolo se deschide un izvor de căldură moleşitoare,
în talpa piciorului drept ia naştere o căldură plăcută care inundă toată talpa piciorului drept, aştept
să percep cum acolo apare un izvor de căldură plăcută, acum, îmi imaginez că introduc piciorul
drept într-un lighean cu apă caldă, talpa piciorului drept se încălzeşte, simt o căldură plăcută ca
aceea pe care o am când piciorul drept se află într-un lighean cu apă caldă, văd cum căldura
invadează talpa piciorului drept, îmi îndrept atenţia spre talpa piciorului drept şi vizualizez un
suvoi de căldură ce inundă degetele, simţi degetele din ce în ce mai calde, talpa piciorului drept
este din ce în ce mai caldă, tot mai caldă, din ce în ce mai moleşită de căldură, am senzaţia că
talpa piciorului drept este moale şi grea ca de plumb, înmuiată de căldură, din ce în ce mai
grea, complet abandonată, imobilă, inertă
căldura începe să curgă şi cuprinde glezna piciorului drept, căldura urcă, se extinde spre
genunchi, senzaţia de căldură se răspândeşte şi urcă spre şold, căldura moleşitoare cuprinde
întreg piciorul drept, simt piciorul drept din ce în ce mai cald, din ce în ce mai moleşit, înmuiat
de căldură, din ce în ce mai greu, piciorul drept este cald, greu, imobil, inert, piciorul drept
este greu, înmuiat şi zace inert ca o cârpă imbibată cu apă caldă, complet abandonat, din ce
în ce mai imobil, complet abandonat complet nemişcat,
Acum încep inducţia relaxării musculare şi vasculare a piciorului stâng
îmi indrept atenţia asupra tălpi piciorului stâng. îmi imaginez că acolo de deschide un izvor de
căldură moleşitoare, plăcută care inundă toată talpa piciorului stâng
aştept să percep cum acolo apare un izvor de căldură plăcută, îmi imaginez că introduci piciorul
stâng într-un lighean cu apă caldă, în talpa piciorului stâng ia naştere o senzaţie de căldură, ca
aceea pe care o simt când introduc piciorul stâng într-un lighean cu apă caldă, văd căldura cum
izvoreşte în talpa piciorului stâng, îmi îndrept atenţia spre talpa piciorului stâng şi văd cum acolo
apare o senzaţie de căldură care inundă degetele, simt degetele din ce în ce mai calde, talpa
piciorului stâng este din ce în ce mai caldă, tot mai caldă, din ce în ce mai moleşită de căldură,
simt talpa piciorului stâng moale şi grea ca de plumb, înmuiată de căldură, din ce în ce mai
grea, complet abandonată, imobilă,
căldura începe să curgă şi cuprinde glezna piciorului stâng, căldura se extinde spre genunchi,
senzaţia de căldură se răspândeşte şi urcă spre şold, căldura moleşitoare cuprinde întreg piciorul
stâng
simt piciorul stâng din ce în ce mai cald, din ce în ce mai moleşit, înmuiat de căldură, din ce în
ce mai greu, piciorul stâng este din ce în ce mai cald, din ce în ce mai greu, mai imobil,
complet abandonat, din ce în ce mai imobil, complet abandonat, complet nemişcat,
întreg corpul este cald, moleşit …greu, complet abandonat imobilităţii, complet predat,
dezactivat, imobil ca şi cum ar fi legat sau îngropat până la gât, căldura începe să curgă şi
cuprinde întregul corp, căldura se extinde spre abdomen, senzaţia de căldură se răspândeşte şi
urcă spre piept, căldura moleşitoare cuprinde întregul corp
simt spatele din ce în ce mai cald, coloana vertebrală se înmoaie,
am senzaţia că întregul corp este din ce în ce mai moleşit, înmuiat de căldură, din ce în ce mai
greu,
întregul corp este din ce în ce mai cald, din ce în ce mai greu, din ce în ce mai mai imobil,
complet abandonat,
simt cum mă scufund într-o imobilitate tot mai adâncă, din care nu mai vreau să ies, am
senzaţia că nu mai pot să ies din starea de, imobilitate, până la sfârşitul exerciţiului, ca şi cum

aş fi paralizat, legat, îngropat, sunt din ce în ce mai imobil, complet abandonat, complet
nemişcat, dar conştient, ma simt treaz, diferit de corpul dezactivat, martor la starea corpului
dezactivat, abandonat,
îmi îndrept atenţia spre abdomen, sunt atent la apariţia unei senzaţii de căldură care cuprinde
zona abdominală
îmi imaginez că pe abdomen se află un mic sac cu nisip cald, simt căldura,
abdomenul este inundat de o căldură moleşitoare, plăcută, care mă linişteşte profund, îmi
imaginez că sunt aşezat la soare, pe o plajă, de unde aud valurile mării, abdomenul se
încălzeşte de la razele auri ale soarelui,
respir liniştit, respir liber, inspir, expir, inspir, expir, inspir, expir, şi sunt atent la zona
ombilicală
când inspir absorb lumina prin zona ombilicală, când expir absorb lumina prin «poarta vieţii » un
punct situat pe coloana vertebrală vis-à-vis de zona ombilicală, expir dând drumul la ultimile griji,
expir ca într-un oftat,
eliberându-mă, de ultimile tensiuni, la inspiraţie simt cum absorb energia cosmică, ca o
rădăcină, la expiraţie, simt cum emit lumină aurie în zona ombilicală, la inspiraţie simt cum
absorb energia cosmică, ca o rădăcină, la expiraţie simt cum în zona ombilicală se deschide
un izvor de lumină aurie, caldă, plăcută,
la inspiraţie simt cum absorb energia cosmică, ca o rădăcină,
la expiraţie emit o lumină aurie caldă plăcută, absorb la inspiraţie ca o rădăcină energia cosmică,
vizualizez energia cosmică, ca o ceaţă aurie de lumină caldă plăcută. văd lumina ca un nor
format dintr-o pulbere scânteietoare din aur, inspir absorbind lumina aurie, expir ceaţa aurie
luminoasă, inspir absorbind lumina caldă plăcută, expir şi dau drumul la lumina ca o ceaţă aurie,
acum încep să elimin firele care mă leagă, când expir simt cum dau afară firele pe care ceilalţi leau plantat în mine, dau afară firele care mă ţin legat de suprafaţă, când expir mă eliberez de
firele care mă ţin legat de ceilalţi oameni, care au plantat în mine dorinţe, vinovăţii, programe,
aşteptări, identificări,
când inspir simt, cum trag înapoi firele lansate de mine, când inspir trag înapoi firele prin care iam fixat pe ceilalţii,
expir, şi expuzez firele pe care ceilalţi le-au ancorat în mine, inspir, trag înapoi firele trimise
fără să vreau de mine spre ceilalţi oameni, expir, dau afară firele de legătură , la fiecare
inspiraţie, vizualizez că firele trimise de mine spre ceilalţi oameni se întorc, iert pe toţi oamenii,
«iartă-i Doamne că nu ştiu ce fac», las oamenii să facă ce vor, dau drumul oamenilor, în raza
mea de influenţă rămân doar cu mine însumi, dau drumul oamenilor, pentru care mă cred
responsabil, dispare orice identificare cu oamenii din afară,
uit de ei, le dau drumul, mă eliberez tot mai mult de influenţa semenilor, pe măsură ce practic
acest exerciţiu, mă eliberez de identificări cu ceilalţi, încep să mă întorc progresiv la starea de
nou născut, la starea în care eram liber de identificări, zilnic voi practica recapitularea şi
eliminarea firelor care mă ţin legat,
încep să urmăresc respiraţia fără să intervin,
respir calm, respir liber, urmăresc respiraţia, fără să o perturb, sunt detaşat, observ respiraţia,
îmi imaginez că sunt un paznic care urmăreşte de pe un mal curgerea unui râu, fără să intervină,
sunt un martor imparţial, care asistă la curgerea unui râu, urmăresc valurile respiraţiei
îmi imaginez respiraţia ca pe un val care vine la inspir şi care pleacă, la expir, urmăresc
detaşat ridicarea, şi, coborârea abdomenului, care însoţeşte respiraţia, urmăresc ridicarea
abdomenului, văd expiraţia urmată de coborârea abdomenului, inspir, expir, ridicare,
coborâre.
observ, ridicarea, coborârea, ridicarea, coborârea,
las respiraţia din ce în ce mai liberă, dau drumul la respiraţie, respiraţia începe să se aşeze,
încep să respir din ce în ce mai adânc, ca şi cum m-aş preface că dorm, respiraţia devine din ce
în ce mai profundă … respiraţia devine din ce în ce mai naturală, respiraţia este din ce în ce mai
liberă, abdomenul devine din ce în ce mai cald şi din ce în ce mai relaxat, cu fiecare expiraţie mă
eliberez de ultimile încordări, cu fiecare expiraţie mă eliberez de ultimile griji şi mă abandonez

respir liber, profund, respir natural ca un nou născut, sunt aşezat confortabil şi imobil, las corpul
liber, abandonez orice altă preocupare, simt corpul greu, abandonat, corpul este greu ca atunci
când am ieşit dintr-o cadă plină cu apă, corpul este greu ca atunci când ieşeam dintr-un bazin de
înot, intru într-o stare din ce în ce mai profundă de pace, intru progresiv într-o stare din ce în ce
mai profundă de calm, cu fiecare expiraţie mă eliberez de ultimile încordări, de ultimile griji, cu
fiecare expiraţie mă scufund într-o stare de împăcare, de împlinire din ce în ce mai profundă,
acum sunt aşezat comod, memorez starea în care mă aflu,
data viitoare când voi auzi cuvântul CALM, voi intra mult mai uşor în această stare de dezactivare
şi de liniştire
când aud cuvântul CALM,
deja încep să mă scufund într-o stare de dezactivare şi de liniştire mult mai profundă, intru într-o
stare de pace, de împăcare, de armonie
înainte ca orice deprindere să devină un automatism ea trebuie practicată în mod repetat, imi
propun sa repet practicarea acestui exerciţiu de relaxare pentru vindecare de două ori pe zi, după
amiază, şi înainte de a intra în somnul de noapte,
înainte ca orice deprindere să devină un automatism ea trebuie învăţată conştient precum mersul,
şofatul,
Ascult sunetele din fundal şi intru într-o stare de calm tot mai profundă, mă las legănat de ritmul
valurilor, mă las purtat de valuri, închid ochii, ascult valurile şi uit de tot,
uit de orice altceva,
îmi imaginez că sunt întins confortabil pe spate, sunt întins pe nisipul fin şi cald al unei plaje
însorite, mă văd aşezat confortabil pe o plajă de vis,
simt că mă scufund în nisipul fin şi cald, am senzaţia că sunt îngropat în nisip şi nu mă mai pot
mişca de loc,
nisipul cald în care m-am scufundat nu-mi mai permite nici o mişcare,
am senzaţia că zac confortabil scufundat în nisip, am abandonat, orice tentativă de mişcare, şi
ascult valurile îndepărtate care mă liniştesc, mă scufundă într-o pace tot mai profundă,
aud doar vocea care mă pilotează, în afara vocii pe care o ascult, nu mă mai interesează nimic
altceva,
mă detaşez progresiv de lumea din afară, mă abandonez, mă simt în deplină siguranţă, mă
interesează tot mai mult să mă regăsesc, să evadez din lumea din afară,
Am hotarât să mă întorc acasă, în singurul loc sigur, unde mă simt cu adevărat bine, în
siguranţă, unde sunt invulnerabil,
în cursul acestei călători, voi ajunge într-un loc care îmi va permite să mă regenerez, să-mi
refac forţele, să întineresc, să regăsesc sinceritatea bucuriei din copilărie, să regăsesc pacea,
împăcarea cu lumea şi cu mine însumi, voi regăsi bucuria de a trăi şi mă voi vindeca, în cursul
acestei călători, mă voi regăsi pe mine însumi,
Vocea pe care o aud mă conduce spre întâlnirea cu mine însumi,
Ascult vocea şi încerc să vizualizez sugestiile sau instrucţiunile pe care le aud,

9.2. Adâncirea şi menţinerea stării de relaxare
Acum mă las în voie, îmi dau drumul, mă eliberez, slăbesc frâiele,
mă abandonez, încep să mă simt eliberat, mă simt tot mai liber, în siguranţă, la adăpost,
Am senzaţia că m-am întors ACASĂ,
Mesajul pe care-l ascultaţi vă va ajuta să vă reîntoarceţi «ACASĂ», să vă centraţi, să regăsiţi
Împărăţia lui Dumnezeu dinlăuntrul fiecăruia din noi.
Mesajul pe care-l ascultaţi vă poate ajuta să vă regăsiţi adevărata dumneavoastră identitate,
să regăsiţi comoara pe care nu o poate fura nimeni, pe măsură ce ascultaţi se declanşează
vindecarea amneziei, se declanşează eliberarea amintirilor care sunt îngropate foarte profund,
în dumneavoastră,
Mesajul pe care-l ascultaţi vă va ajuta să vă daţi seama cine sunteţi, să vă găsiţi adevăratul Eu,
ceea ce auziti va declanşa eliberarea amintirilor care se află foarte adânc îngropate în
dumneavoastră, aceste amintiri se referă la starea de graţie în care eraţi una Conştiinţa

Universală în care eraţi una cu omnicunoaşterea şi omnipotenţa, aceste amintiri vă vor reda
puterea de a vă forma şi de a vă controla propria viaţă, aceste amintiri vă vor scapa de
manipulare, de sub influenţa părinţilor, fraţilor, profesorilor, autorităţilor laice ori religioase,
fără părinţi, fără fraţi, fără profesori care să vă influenţeze, Inima spiritul şi capacitătile
dumneavoastră de cunoaştere şi de acţiune, se vor extinde dincolo de puterea de înţelegere a
semenilor, Fundalul ritmic pe care-l ascultaţi vă eliberează, vă curăţă de impurităţi, vă va umple
cu o stare de bucurie cum nu aţi mai trăit vreodată, simţi cum ceva se eliberează în tine, ceva
minunat, ceva ce nu ai mai simţit vreodată, materia corpului tau se metamorfozeaza intr-un corp
de lumină invulnerabil, corp de lumină este invulnerabil, la germenii patogeni şi la paraziţii de
pe Terra, toate celulele fac un salt la alt cod genetic , eşti o fiinţă nouă, o fiinţă superioară pentru
această planetă, acum eşti gata de schimbare, eşti gata să te cunoşti pe tine să te întâlneşti cu
maretia, cu destinul, cu adevărata ta identitate,
Intru într-o stare de bine, de calm imperturbabil, în care nimic nu mă mai deranjează, toate
zgomotele din afară se îndepărtează, nimic nu mă mai deranjează, intru într-o stare, tot mai
plăcută, tot mai confortabilă, nu mă mai interesează nimic altceva decât procesul de liniştire şi
de intrare în starea de liniştire profundă, de calm, închid toate porţile către lumea din afară, plec
în larg, încep să ridic ancorele care mă ţin legat la suprafaţă, traficul mental se reduce, se
stinge, … ridic ancorele care mă ţin legat în afară în lumea de la suprafaţă, … intru în adânc,
respir tot mai adânc, respir tot mai liber, sunt martor al liniştirii, centrat în constienţă, fixat pe
vocea care mă pilotează
progresiv mă desprind de lumea de la suprafaţă, încep plonjarea în profuzimea fiinţei pentru a
intra în izvorul vieţii… las în urmă suprafaţa, renunţ la identificarea vieţii cu luminile de la
periferie… mă deschid ca să primesc mâna întinsă să mă treacă dincolo, devin un vas gol, pe
care pot să-l umplu cu altceva, renunţ la ceea ce mă umple acum,
dacă vreau să aud şi să văd ce emite postul central, mă rup de posturile periferice de emisie
care-l acoperă, totul se aseamănă cu o stingere progresivă a becurilor aprinse la periferie…pe
măsură ce sting agitatia, pe măsură ce sting becurile aprinse la periferie, mă ocupă calmul,
pacea , şi împăcarea ,
pe măsură ce începe oprirea agitaţiei, simt o pace ireală care mă inundă, simt, stingerea
agitaţiei, potolirea pe măsură ce mă retrag …, pentru a experimenta întâlnirea cu mine însumi,
încetez să mă mai identific cu periferia… am senzaţia ca lumea din afară se distanţează, lumea
de la periferie începe să se îndeparteze, începe să fie tot mai departe, lumina de la periferie nu
îmi mai captează întreaga atenţie,
încetez să mă identific cu periferia şi-mi îndrept atenţia spre centru
acum este posibil să văd centrul, să văd veritabilul izvor al luminii…
«reflexia în apă a Lunii nu este însăşi Luna»
«reflexia într-o oglindă a Soarelui nu este Soarele însuşi»
reflecţiile izvorului nu sunt însuşi izvorul, oglinzile sau planetele nu sunt însă stele …,
oglinzile reflectă doar lumina pe care o primesc de la stele, de la sursele de lumină,
planetele reflectă doar lumina pe care o primesc de la Soare,
, dacă rămân ancorat la suprafaţă voi vedea doar planetele şi oglinzile care retransmit, care
reflectă lumina, plec în larg… ridic toate ancorele care mă ţin legat de suprafaţă, plonjez într-un
ocean de lumină, văd adevăratul izvor al luminii,
doar când mă aflu la mare adâncime pot vedea stelele în plină zi,
pentru a putea să intru tot mai adânc în starea de calm, de pace, împăcare şi liniştire în care
dispare identificarea cu instrumentele periferice pe care le utilizez voi începe să experimentez
starea de dezactivare a corpului şi a minţii… las toate celelalte preocupări, mă interesează să,
mă desprind de suprafaţă din ce în ce mai mult , mă izolez de lumea din afară, mă izolez din ce
în ce mai mult de corp,
dezactivez corpul şi mintea, mă desprind de periferie,
mă scufund în adânc unde, mă întâlnesc cu mine insumi, mă întâlnesc cu cel care sunt
dintotdeauna, mă întâlnesc cu cel care sunt de dinainte de a intra în această haină, carcasă sau
interfaţă pe care oamenii o numesc corp…
greu nu e să-mi amintesc cine sunt…, ci să intru suficient de adânc, greu nu e să mă întâlnesc
cu mine însumi, ci să intru în starea necesară, sunt izolat tot mai mult de lumea din afară,
mă eliberez progresiv de identificările care mi-au fost implantate în cursul condiţionării sociale,

părăsesc lumea iluziilor, în care am căzut şi în care am fost ancorat, înlănţuit, luat prizonier,
de acum înainte încep procesul de învăţare a unei noi deprinderi, de acum înainte pot să intru
conştient în adânc în starea necesară de izolare de lumea de la suprafaţă
încep să- mi amintesc cine sunt…, văd nemijlocit realitatea, aşa cum este ea,
pe măsură ce voi repeta ascultarea exerciţiului de centrare, voi conştientiza tot mai bine
întoarcerea la izvorul de viaţă, de lumină, de cunoaştere, care pulsează în profunzimea
oricărei fiinţei …
pe măsură ce voi repeta ascultarea exerciţiului de centrare se declanşează, procesele de
vindecare şi de regenerare, Cu fiecare practicare a relaxarii prin pilotareauditiva procesele de
vindecare şi de regenerare se deblochează şi voi descoperi că toate maladiile se vindecă de la
sine, că toate dezordinile din organism dispar,
deasupra creştetului capului meu apare o lumina albă,
văd cum lumina albă se coboară ca o mană cerească asupra creştetului capului,
lumina coboară în corp, mă umple, mă regenerează, mă vindecă,
odată cu venirea luminii care îmi umple fiecare celulă, sănătatea revine, odată cu venirea luminii
care îmi umple fiecare celulă sănătatea, frumuseţea, armonia şi tinereţea revin iar organismul
începe să se regenereze, începe să se vindece,
practicarea dezactivării pilotate întinereşte, vindecă, readuce entuziasmul, vitalitatea, şi bucuria
de a trăii
, din acest moment se declanşează procesele de regenerare, de înoire, de vindecare, de
revenire la greutatea normală a corpului,
din acest moment se declanşează revenirea la greutatea normală a corpului, voi constata că mă
satur mult mai repede, cu tot mai puţină mâncare, voi constata că mănânc mult mai lent
că mestec îndelung fiecare înghiţitură, voi constata că aleg drept hrană numai produse naturale,
din acest moment se declanşează procesele de regenerare, de înoire ca şi cum curgerea
timpului ar fi inversată, mă simt scufundat intr-un ocean de lumina albă, plonjez în izvorul vieţii,
aflat în profunzimea fiinţei, constat că timpul curge în sens invers, începe înoirea, începe
întinerirea, ca şi cum ghemul din care s-a desfăşurat firul vieţii s-ar roti invers,
Se amplifică procesul de regenerare şi de întinerire care se petrece natural şi în cursul somnului
… şi în cursul recapitulării, sau după părăsirea acestui corp,
Se amplifică procesul de înoire, de inversare al curgerii timpului,
Întinerirea şi refacerea din cursul somnului vor fi mult amplificate dacă intram în somn după oprirea
şi dezactivarea conştientă a corpului, prilejuită de practicarea exerciţiului de relaxare,
dacă se instalează dezactivarea conştientă a corpului începe să se manifeste invulnerabilitatea
la perturbaţiile din afară şi se sterge programarea inoculată în cursul condiţionării sociale…
Procesul de inversare al curgerii timpului şi de întinerire amplifică eliminarea virusării inoculată în
cursul condiţionării sociale,
De acum înainte când aud sau îmi spun cuvântul calm declanşez conştient procesul natural de
separare de lumea din afară, De acum înainte constientizez ce se petrece atunci când, adorm,
sau când sunt foarte obosit, sau când sunt din ce în ce mai epuizat,
de acum înainte voi conştientiza senzaţiile care însoţesc instalarea adormirii, oboseala naturală,
când sunt obosit sau când sunt adormit descopăr un întreg pachet de programe utile în detaşarea
de lumea din afară,
mă redescopăr, învăţ să mă observ şi, declanşez amplificarea proceselor naturale de refacere,
de revitalizare şi de vindecare,
învăţ să citesc direct în cartea naturii, descifrez oboseala ca pe un pachet de programe elaborat
în cursul a sute de milioane de ani de încercări ale fiinţelor vii,
acest tezaur informaţional aşteaptă naşterea unei fiinţe conştiente, aşteaptă să fie descifrat,
oamenii etichetează drept oboseală un set de programe care ne face să simţim indiferenţă faţă de
tot ce se petrece în jur, simţim greutate în membre, încalzire, somnolenţă
acest set de programe mă face să devin nonreactiv, să simt picioarele grele, ca de plumb, să
devin inert, imobil, pasiv, să fiu dezinteresat de tot, să amân toate activităţile, să îmi devină
străin totul,
totul începe să se îndepărteze totul de mine,
dintr-o dată încep să pierd orice interes pentru lumea din afară, să fiu complet dezinteresat,
să plonjez în adânc, să mă întorc acasă pentru a mă regenera

omenirea suferă de boala de a eticheta tot ce întâlneşte, de cele mai multe ori senzaţia de confort
pe care ne-o procură această etichetare este complet falsă fiindcă în final se dovedeşte că ceea
ce ştim este infim, de cele mai multe ori nu ştim nimic despre ceea ce etichetăm
întreaga cunoaştere a universului se află în noi înşine, viul a decodificat şi a conservat legile
universului, în codul genetic
apariţia conştiinţei de sine, este un semn că această decodificare este completă,
un semn că această decodificare este necesară supravieţuirii viului în care a înflorit conştiinţa de
sine a universului,
viul a declanşat înflorirea conştienţei atunci când a sesizat că vremea cosmică locală, se
schimbă
înflorirea conştienţei se manifestă atunci când se apropie, o modificare cosmică catastrofală care
va afecta clima de pe Terra, sau din întregul sistem solar,
viul care contactează realitatea holografică, ştie că vremea cosmică nu a fost şi nu va fi mereu
favorabilă vieţii, ştie că supravieţuirea vieţii pe Terra poate să fie imposibilă fără apariţia
conştiinţei de sine,
Înflorirea conştienţei accelerează accesul la mijloacele de supravieţuire necesare
Specia umană a realizat tehnologic cucerirea zborului în doar de câteva mii de ani, aceeaşi
cucerire a zborului a cerut milioane de ani diferitelor specii de pe Terra,
Ca să iasă în afara atmosferei planetei, pe care s-a născut, în spaţiul cosmic, omul a avut
nevoie doar de câteva decenii,
Dar soluţia tehnologică nu este singura cale de supravieţuire a viului, rămâne şi calea trezirii
capacităţilor divine, a harurilor şi a darurilor,
Această cale permite accesul la omnicunoaştere şi la crearea accelerată de mijloace tehnologice
de control a transferului interdimensional,
tezaurul informaţional aflat în noi înşine aşteaptă să fie descifrat
dacă cineva dă un nume unor stele sau unor galaxii de abia descoperite, asta nu înseamnă că şi
ştie ceva mai mult despre ele,
omenirea suferă de boala de a eticheta tot ce întâlneşte, de cele mai multe ori senzaţia de confort
pe care ne-o procură această etichetare este complet falsă fiindcă în final se dovedeşte că ceea
ce ştim este infim, de cele mai multe ori nu ştim nimic despre ceea ce etichetăm
etichetarea nu este decât o metodă de securizare, de familiarizare, de ascundere a ignoranţei
noastre,
tot aşa nici despre oboseală nu ştim nimic, dacă oamenii ar şti ce este oboseala, n-ar mai lupta
cu ea,
ci ar descifra-o, şi-ar face din ea un aliat,
acum sunt atent doar la vocea care mă pilotează în această călătorie în care merg să mă
întâlnesc cu mine însumi……
începând de azi observ procesele naturale care preced adormirea, le reţin pentru a putea
reproduce conştient «stingerea» despre care vorbea Lao Zi şi Iisus… învăţ să asist conştient la
amplificarea proceselor naturale de refacere, de revitalizare şi de vindecare, se declanşează,
refacerea, revitalizarea şi vindecarea, de acum înainte, declanşez deliberat «stingerea fără a
muri»,
de acum înainte, asist conştient la declanşarea procesului de eliminare a toxinelor din organism
din acest moment se declanşează eliminarea greutăţii în exces până se ajunge la greutatea
ideală pe care mi-o doresc,
de acum înainte, după ce practic centrarea voi rămâne permanent în centru, de acum înainte
stau permanent în camera din centru
această trăire în centru îmi va permite să mă aflu în starea necesară pentru a declanşa deliberat
capacităţile extinse de percepţie şi de acţiune,
ori de câte ori va fi necesar voi declanşa, capacitatea de a vindeca prin cuvânt şi bioenergie,
ori de câte ori va fi necesar voi avea capacitatea de a mă izola într-o cabină telefonică virtuală de
orice perturbaţie din mediu,
din acest moment am capacitatea de a mă detaşa de corp, pot să călătoresc astral, am
capacitatea de a mă manifesta în Centrul de Conştiinţă Mobil oriunde în univers,

din acest moment sunt imbracat în aura divină, apare capacitatea de a manifesta scutul defensiv
şi de a realiza invulnerabilitatea la apă, foc, şi la impact mecanic, vizualizez un voal energetic
care mă ecranează, vizualizez un scut invizibil care mă protejează,
acest voal energetic se intensifică dacă doresc să realizez invizibilitatea, translocaţia,
aflându-mă aici contactez realitatea holografică oricând doresc
contactul cu realitatea holografică îmi permite să văd şi să aud orice eveniment indiferent de
distanţa la care acest eveniment are loc
contactul cu realitatea holografică prezentă acum şi aici îmi permite să cunosc trecutul, prezentul
şi viitorul

9. 2. 1. Reprogramarea imaginii despre sine
[cresterea performantelor, slabit, regenerare]
ACUM încep coborârea în «marea sală a inteligenţei» în «marea sală luminoasă a conştiinţei», în
camera de comandă
oricare dintre noi, absolut orice om dispune de aceste capacitati, si are posibilitatea de a se
conecta la Marea Banca de Date a Universului sau la Divinitate, prin asta putand obtine informatii
legate de viitor, daca un om reuseste sa-si identifice aceasta capacitate si sa o antreneze, poate
ajunge la o deosebita acuratetea informatiilor, pana la nivel de data, ora, locatie… daca lucrezi
asupra ta si te antrenezi viziunile devin din ce in ce mai clare, ca o conectare a unui calculator la
o retea internet, reusind din Romania sa obtin informatii de pe un server aflat pe orice continent
doresc, Se poate lucra in dublu sens ca pe Internet, sa trimit mesaje, sa schimb anumite lucruri
..viitorul ne este scris doar in masura in care in fiecare clipa facem o alegere…care ne angajaza
spre o anumita directie.., directie in care anumite lucruri se vor intampla
de aceea omul trebuie sa devina foarte constient de propria sa fiinta si.. sa devina foarte constient
de de alegerile pe care le face sistematic.
aceste viziuni nu sunt altceva decat o capacitate de citire, de captare, a unor informatii, atunci
cand ma uit la televizor vizualizez o informatie, sub cod imagine, sau cod sunet, tot asa se
intampla si cu viziunile, primesc, am acces la primirea unei informatii, care deja urmeaza a se
pune in functiune, material, pamantesc.. ea deja s-a intamplat in plan spiritual, in plan energetic,
mai urmeaza doar materializarea ei.. manifestarea in planul dens.. pe pamant, de aceea omul
are capacitatea de a o primi si de a o influenta, ea exista latent…
din pacate o viata poate fi salvata doar prin ea insasi…
stiu ca poate parea dur ceea ce spun acuma dar un om nu se poate salva decat prin sine insusi
chiar Nostradamus spunea ca nu toate viziunile se implinesc.. chiar daca sunt corecte… fiindca
soarta se modifica daca un om sau un grup de oameni au schimbat macazul…daca au mers pe
alta cale. Profetul sau vizionarul ale carui profetii s-au implinit nu greseste daca una nu se
adevereste. De pilda trece anul 2004…. anul 2005…anul urmator si japonezi nu patesc nimic,
din ce s-a spus intr-o profetie din 1900... daca ceva s-a petrecut in sufletele lor si i-a luat dinspre
malefic spre benefic, atunci dezastrul nu se mai produce, pentru ca ei au schimbat macazul, au
luat-o pe alta cale, pe alt drum, pe o alta linie a timpului…suntem co-creatori ai universului in
care traim…
Pe măsură ce aud numărătoarea descrescatoare, de la 9 la 0 am senzaţia că încep cobor cu un
lift în adâncul fiinţei mele, am senzaţia că încep să părăsesc suprafaţa, corpul, mintea,
încep să părăsesc «mica încăpere a inteligenţei», pe care o folosesc în relaţia orizontală cu
lumea fizică şi cu semenii…. atunci când procesul de numărare va ajunge la 0 mă voi afla în
«marea sală luminoasă a conştiinţei», în camera de comandă
9 mă observ, simt corpul complet imobil, dezactivat, abandonat, rigid, ca un buştean… simt
corpul ca o carcasă dezactivată …care zace nemişcată pe suprafaţa pe care m-am aşezat…
am senzaţia că sunt diferit de această haină şi că încep coborârea cu un lift în adâncul fiinţei
mele, cobor liber, am senzaţia de aluncare…de cădere
mă îndepărtez de lumea din afară, îmi păstrez atenţia îndreptată spre ceea ce aud,
aud doar vocea care mă pilotează , şi pierd orice altă legătură cu lumea din afară,

respir din ce în ce mai liber, tot mai profund…şi transform fiecare cuvânt pe care îl aud în senzaţii
şi în imagini … simt cum capacitatea mea de vizualizare se deblochează…
şi transform tot ce aud direct în imagini ca într-un film. Imaginile pe care le văd sunt din ce în ce
mai clare.. cobor într-o stare de calm, de pace, cobor într-o stare tot mai profundă de împăcare
cu lumea şi cu mine însumi..
8 cobor, în adâncul fiinţei mele, plonjez într-o stare de pace, şi de împăcare tot mai profundă,
observ că cobor, în adâncul unei stări de pace, de împăcare, o stare de împăcare tot mai
profundă, din ce în ce mai profundă, încep să mă las scufundat în împăcare, în mulţumire, în
fericire… mă predau, dau drumul, mă las să cobor, în adâncul calmului, cobor, în adâncul
liniştii şi din împăcării, abandonez corpul în această stare, mă predau, mă abandonez, mă las
în voia Ta Doamne, mă las pilotat,
abandonez orice intenţie şi asist la coborârea… în adânc,
las să se facă voia Ta Doamne fiindcă Tu şti mai înainte ca eu să-Ţi cer unde trebuie să ajung,
mă las inundat, ocupat de voia Ta Doamne, facă-se voia Ta Doamne, vie lumina Ta Doamne,
simt cum pântecul meu este inundat cu lumina Ta Doamne
vizualizez cum mă inundă lumina Divină cuprinzând şi regenerând fiecare celulă din corp, mă las
îmbăiat într-o mare de Lumină Divină, o mare de energie luminoasă aurie mă cuprinde, mă
umple şi mă purifică, mă regenerează vindecându-mi toate rănile corpului şi ale sufletului …
inspir în această atmosferă de Lumină Divină, abdomenul se umple prin zona ombilicală cu
lumină…. cu apa vieţii…iar la fiecare expiraţie simt cum un vârtej de lumină intră prin poarta vieţii
de pe coloana vertebrală… vizualizez rădăcina aflată în zona ombilicală …cobor, mă întorc în
perioada embrionară …mă întorc în perioada embrionară când foloseam această rădăcină ca o
plantă….mă întorc în perioada embrionară, când eram în burta mamei, când foloseam această
rădăcină ca o plantă…. pentru a mă alimenta cu hrană şi cu energie …
această rădăcină continuă să-şi păstreze funcţionalitatea şi acum în plan energetic,
simt cum mă hrănesc din nou prin această rădăcină,
simt cum această rădăcină redevine centrul în jurul căruia mă re-asamblez, această rădăcină
redevine centrul pe care îl folosesc acum în burta mamei universale, mă simt ancorat în solul
reprezentat de matricea divină ca într-un uter, la ieşire voi avea senzaţia că m-am născut din nou,
că lumea s-a schimbat profund
7 continui să cobor, mă reîntorc în adâncul fiinţei mele păstrându-mi asamblarea în jurul
centrului ombilical, în jurul centrului de greutate, mă vizualizez ca o roată ale cărei spiţe converg
în butucul din zona ombilicală, văd zona ombilicală ca axul..butucul gol în centru… al unei roţi,
mă reîntorc la starea de nou născut, acum mă aflu în burta mamei universale,
simt că sunt o plantă cu structura radială …ca o roată cu raze in locul spitelor..
simt cum extrag energia vitală din centrul gol al butucului roţii…
simt cum absorb de-a lungul spiţelor energia vitală, care mă vindecă şi mă regenerează …
mă vizualizez şi simt ca sunt străbătut de energia şi de informaţia conştiinţei cosmice,
încep să mă abandonez, simt cum mă predau, am lăsat în urmă camera eului individual,
las în urmă camera conştiinţei din starea de veghe…
de acum înainte …conştiinţa din starea de veghe nu mai este centrul cu care mă identific,
cobor, ies din «mica încăpere a inteligenţei» pe care o folosesc în relaţia orizontală cu lumea,
pe care o folosesc în relaţia cu semenii, las în urmă mintea
cobor lăsându- mă pilotat de Lumina Divină, mă las ocupat de Lumina Divină,
rămân un martor care nu intervine în manifestarea Conştiinţei Cosmice
devin flautul în care se manifestă şi se exprimă Conştiinţa Cosmică,
devin flautul în care cântă Divinitatea, aud ceea ce mi se comunică, simt cum se desfăşoară
comunicaţia în ambele sensuri,
orice om reprezintă ochii şi urechile Conştiinţei Colective, până acum am fost doar un terminal al
Conştiinţei Colective, care funcţiona într-un singur sens, de la ochii şi urechile omului, către
Conştiinţa Colectivă planetară şi către Conştiinţa Cosmică,
doar după ce m-am dizolvat în veritabilul Centru situat în Conştiinţa Cosmică şi am fuzionat cu
acest Centru Omniprezent, informaţia şi energia circulă în ambele sensuri, simt că m-am
identificat cu adevăratul Centru ….situat în Conştiinţa Cosmică,

doar după ce un om devine una cu Divinitatea sau cu Izvorul Universului omul realizează accesul
la Banca de Date a Universului, omul realizează accesul la memoria Conştiinţei Cosmice, la
Mintea Cosmică, la Inteligenţa Divină,
acum înţeleg afirmaţia: «Eu şi Tatăl Meu una suntem», Iisus se referea la realizarea acestei
identificări dintre om şi Divinitate,
După terminarea acestei şedinţe voi rămâne în această stare de identificare cu Divinitatea.
Pentru întărirea sau consolidarea acestei identificări voi repeta exerciţiul de centrare prin ascultare
După terminarea acestei şedinţe voi intra în calm foarte uşor vizualizând un vas în care apa
tulbure devine tot mai clară, cobor pe măsură ce rămân ancorat in neclintire , calm, nemişcat,
imobil…
pe măsură ce cobor , simt cum devin un vas gol în care apa se limpezeste şi serveşte drept
vehicul sau vas comunicant pentru Conştiinţa Cosmică…
6 cobor, în adânc, mă las ocupat de lumina divină ca un canal, sunt un vas comunicant care
se lasă ocupat de lumina divină care izvoreşte în fiecare fiinţă, se formează o punte de legătură
invizibilă între tărâmuri, sunt atent la fiecare expiraţie, simt cum mă eliberez ca într-un oftat de
propriile mele dorinţe, intenţii şi aşteptări, mă eliberez ca într-un oftat de toate grijile, de toate
preocupările, ma predau..simt cum fosta mea identitate se dizolvă, dispare, se stinge,
5 cobor, în profunzime, sunt invadat de o stare de împăcare ireală, sunt într-o stare de tăcere
densă, cobor într-o stare de împăcare, cer iertare tuturor oamenilor, iert şi sunt iertat, mă
împac cu mine însumi, mă iert pe mine însumi pentru toate greşelile. mă las inundat de o
senzaţie de predare…de mulţumire, de împăcare cu mine însumi, mă simt eliberat, sunt din ce
în ce mai abandonat, simt eliberarea, sunt eliberat,
4 cobor şi las toate celulele corpului meu să fie umplute cu fericire, las toate celulele corpului
meu să fie inundate de mulţumire.. de împăcare,
pe măsură ce cobor în adânc simt cum lumina divină, vindecătoare, care mă hrăneşte, mă
regenerează şi mă întinereşte, mă atrage spre izvorul ei.. mă las atras, vindecat, regenerat,
întinerit..
pe măsură ce cobor în adânc intru pe poarta păcii şi armoniei cu lumea şi cu mine însumi,
sunt din ce în ce mai mulţumit… mă accept aşa cum sunt, vizualizez cum fiecare celulă a
corpului meu se umple de mulţumire, de lumină, şi de fericire, îmi imaginez că fiecare celulă a
corpului meu se umple de mulţumire, de lumină, şi de fericire necondiţionată,
3 cobor, mă adâncesc, în jurul meu apare o sferă de lumină albă care mă îmbracă şi mă apără,
de orice influenţă nocivă…
2 cobor din ce în ce mai adânc, tot mai adânc.. când voi ajunge cu număratoarea la 0 mă voi
afla la parter în «marea sală luminoasă a inteligenţei»
1 cobor, tot mai adânc,
0 am ajuns într-o cameră luminoasă pe care misticii o numesc «marea sală luminoasă a
inteligenţei» ...am ajuns în camera de comandă,
mă familiarizez cu acest spaţiu pe care misticii îl numesc «marea sală luminoasă a inteligenţei»
sunt în camera de comandă,
în faţa mea apar sau se materializează toate lucrurile pe care le doresc,
în faţa mea apare orice proiectez mental,
când intru în această cameră doresc să văd în faţa mea trei ecrane mari,
un ecran în stânga, un ecran în faţă, şi un ecran în dreapta,
stabilesc ca ecranul din stânga să îmi arate trecutul,
stabilesc ca ecranul din faţă să îmi arate prezentul,
iar ecranul din dreapta să îmi arate viitorul,
la fiecare sosire în camera de comandă voi descoperi aceste trei ecrane
ecranul din dreapta îmi arată viitorul, pe ecranul din dreapta văd avertizările, şi aud o voce care
îmi comunică detalii despre evenimentele care se vor petrece,
văd şi aud evenimentele care se vor petrece, văd şi aud evenimentele care vin,
pe acest ecran, sunt deja afişate toate avertizările, memorez evenimentele,

în partea de jos a ecranului mare apar ferestre specializate pentru diferite genuri de alerte sub
forma unor mici ecrane care pulsează: orice ecran mic este afişat pe ecranul mare la dorinţă
1. evenimente individuale,
2. evenimente naţionale; cutremure, evenimente sociale, alte dezastre;
3. evenimente planetare, schimbarea axelor, amplificarea vulcanismului,
4. evenimente cosmice locale comete, explozii solare catastrofale
5. evenimente galactice;
Reţin ceea ce văd acum, şi la ieşire îmi notez în agendă
dacă am realizat nivelul necesar de identificare cu Mintea Cosmică, primesc permisiunea de a
vedea pe acest ecran tot ceea ce doresc, pe acest ecran se afişează răspunsul la orice
întrebare.. se afişează informaţia cerută,
întreb cea ce doresc să aflu, mi-am stabilit de la intrare în starea de relaxare cea ce doresc să
aflu ..
mă las călăuzit spre ceea ce vrea Dumnezeu să aflu
încep acum să privesc ecranul din faţă, care îmi arată prezentul,
aici aflu răspunsul la ceea ce doresc să descopăr, aud o voce care îmi comunică detalii despre
ceea ce doresc să aflu,
[în partea de jos a ecranului mare apar ferestre specializate pentru diferite genuri de informaţii
care pot fi accesate:
1. o fereastră mică din partea de jos îmi arată o hartă a ţării
2. o fereastră mică din partea de jos îmi arată o hartă a planetei;
3. o altă fereastră mică din partea de jos văd o secţiune a planetei,
4. o altă fereastră mică din partea de jos văd o hartă a galaxiei;
acum încep să privesc ecranul din stânga, care îmi arată trecutul… pe acest ecran văd
evenimentul dorit,
1. văd evenimentul dorit din trecutul planetei, pot vedea ce s-a petrecut pe Terra
2. văd evenimentul dorit din trecutul sistemului solar, pot vedea ce s-a petrecut în sistemul solar
3. văd evenimentul dorit din trecutul galaxiei, pot vedea ce s-a petrecut în univers,
4. accesez pe acest ecran banca de date a civilizaţiilor care se s-au aflat pe Terra,
5. accesez pe acest ecran banca de date a entităţilor şi a civilizaţiilor care se află acum în galaxia
noastră şi în galaxiile vecine.. pot vedea ceea ce doresc să aflu din trecut,
văd modul în care atlanţii îşi construiau navele,
văd modul de funcţionare al navelor hinduse, vimana, pot vedea modul cum puteau să fie făcute
invizibile, pot vedea modul cum puteau să fie făcute grele ca un munte, şi uşoare ca un fulg,
aud explicaţii detaliate
văd ce s-a întâmplat pe Terra, pot vedea planeta din spaţiu cosmic…la trezire îmi voi aminti tot
ce am văzut…pe ecranul din stânga pot vedea ce s-a întâmplat pe Terra, se afişează
catastrofele precedente, data lor, dacă aleg un subiect, imaginea apare pe ecranul mare…
o voce îmi comunică telepatic informaţiile despre acel subiect, acum pot vedea civilizaţiile care
ne-au precedat, în fiecare şedinţă aleg o civilizaţie pe care vreau s-o explorez, toate informaţiile
despre acea civilizaţie îmi sunt transferate telepatic din banca de date,
încep acum să privesc ecranul din faţă, care îmi arată prezentul,
înainte de a părăsi camera de comandă mă opresc în faţa ecranului central care imi arata
prezentul
mă văd pe mine aşa cum doresc să arăt, îmi reproiectez imaginea despre mine, şi voi constata
că tot ceea ce fac acum va avea o mare influenţă,
acum văd pe ecran imaginea corpului meu …văd imaginea corpului meu întorcându-se la tinereţe,
frumuseţe şi sănătate … această nouă imagine intră în Banca de Date a Universului,
noua imagine proiectată şi însămânţată la nivelul cauzal comandă toate învelişurile
informaţionale energetice şi materiale, şi se manifestă sub forma apariţiei unui proces de înoire,
de întinerire, de vindecare, de eliberare de dependenţe,

îmi întipăresc noua imagine de fiinţă umană care păstrează permanent ancorarea în Centru, de
om care este permanent identificat cu Dumnezeu sau cu Izvorul universului,
după această întipărire mă pregătesc de ieşire, de revenire la suprafaţă, mă pregătesc să urc în
«mica încăpere a inteligenţei».
ACUM încep urcarea, mă îndrept spre ieşire.. mă aşez în liftul care mă va duce la suprafaţă,
sunt în lift, încep să urc, am senzaţia că urc spre suprafaţă, când ajung cu numărătoarea la 9
mă voi afla în starea anterioară
1. urc, am ajuns la etajul 1după ieşire îmi voi aminti tot ce am văzut în timpul călătoriei
interioare, în viitor voi intra când voi dori în camera de comandă, utilizând liftul de coborâre,
după intrarea în starea de calm..
2. urc, atunci când voi dori să intru singur în această stare, mă voi aşeza îmi voi spune cuvântul
calm.. voi vizualiza suprafaţa unei ape agitate de valuri care devine tot mai calmă, îmi imaginez
suprafaţa unei ape agitate de valuri care devine tot mai calmă, ca o oglindă, ca o apă peste care
s-a turnat ulei…cu fiecare ascultare a înregistrării voi deveni din ce în ce mai atent la ceea ce voi
vedea în camera de comandă …cu fiecare repetare a practicii relaxării pilotate de această
înregistrare voi intra mult mai uşor în această stare de centrare
3. urc, la următoarea şedinţă, atunci când voi auzi cuvântul CALM, voi intra imediat, într-o
stare de calm imperturbabil
4. urc, când voi auzi cuvântul CALM, voi intra mult mai uşor, într-o stare de calm
imperturbabil, într-o stare mult mai profundă, de calm
când voi auzi cuvântul CALM voi intra imediat într-o stare mult mai profundă de calm
imperturbabil, într-o stare în care nu voi mai auzi decât vocea care mă pilotează
în cursul viitoarei ascultări, cuvântul CALM va determina intrarea imediată într-o stare mult mai
profundă de calm imperturbabil,
5. urc, în intervalul dintre şedinţe voi deveni tot mai conştient de tot ceea ce simt, noaptea voi
dormi tot mai profund iar somnul meu va fi tot mai odihnitor,
în intervalul dintre şedinţe corpul meu va întineri… se va vindeca, va deveni tot mai sănătos şi
tot mai frumos… fiecare şedinţă mă apropie de trezire, de descoperirea adevăratei mele
identităţi, după fiecare şedinţă sunt mai aproape de deşteptare la adevărata realitate, după
fiecare şedinţă sunt mai aproape de deşteptarea puterilor divine.. voi avea acces la capacităţile
directe de cunoaştere şi de acţiune, se vor amplifica performanţele intelectuale, imaginative şi
de creaţie…voi ajunge la performanţe nebănuite, voi descoperi soluţii remarcabile la toate
problemele care ţin omenirea în loc şi voi vedea că ele sunt acceptate şi puse în aplicare cu
bucurie, de cei din jur, voi gândi pozitiv…vad partea buna din fiecare lucru..
6. urc, mă percep ca un izvor, ca un soare, sunt creator, sesizez partea favorabilă din orice
situaţie sau întâmplare, aştept viitorul ca pe o ploaie de întâmplări benefice, voi radia în jur
simpatie, împăcare, farmec, optimism, bună dispoziţie, forţă de a mobiliza, entuziasm,
voi începe să descopăr că aştept viitorul cu sufletul plin de optimism,
de acum înainte voi începe să percep viitorul, ca pe un val de bucurii, de succese şi de realizări
remarcabile …care cad spre mine, de acum înainte voi începe să aştept viitorul, ca pe o ploaie
bucurii, de succese, de ocazii de a învăţa şi de realizări ce cad spre mine
7. urc.. îmi voi aminti şi voi avea acces la toate progresele spirituale realizate în cursul vieţilor
precedente…
8. de acum înainte îmi modific imaginea pe care o am despre mine
am în faţă o oglindă imaginară în care văd o imagine a mea conforma cu aceea proiectata in
camera de comanda
simt că am fost iertat de toate învinuirile reale şi imaginare
redevin plin de succes, apreciat de toată lumea, îngăduitor, tolerant, înţelegător, am în faţă o
oglindă imaginară în care mă văd plin de calităţi, iubit, plin de puteri şi daruri divine,
mă văd in apropierea imediată a împlinirii, trezirii, deşteptării,
cumpătat la vorbă, cu un corp armonios, sănătos, frumos,
mă văd un om care respectă şi este respectat, mă văd un om care evită risipirea energiei
ancestrale, mă văd o fiinţă umană care învaţă să fie tot mai eficientă în conservarea energiei ,
am în faţă o oglindă imaginară în care mă văd un om atent la suferinţa celorlalţi,

mă văd un om suplu, elastic, eliberat de dependenţe, căruia îi place aerul curat, apa, şi sucurile
din fructe, mă văd o fiinţă căreia îi place mâncarea curată, naturală, neprocesată, lipsită de
aditivi … mă văd o fiinta umana iubitoare de plimbări în aer liber, de apă curată, de descoperiri,
mă văd o fiinta umana iubitoare să-şi trăiască propria viaţă, iar nu un om care să-şi piardă şansa
pe care o oferă timpul de viaţă… urmărind posturile de televiziune,
o fiinta umana care-şi trăieşte propria viaţă…care nu se uită pe gaura chei în viaţa altora,
încălcând teritoriul altor fiinţe umane..
9. am ajuns în starea anterioară, la suprafaţă..
dacă am practicat acest exerciţiu de relaxare înainte de culcare rămân în această stare şi dorm
profund până dimineaţa când mă voi trezi foarte bine odihnit,
dorm tot mai profund, odihna prin somn se amplifică, dacă mi-am propus să dorm rămân în
această stare şi intru în somn profund…
dorm atât de profund încât nu mă mai deranjează nimic.. rămân un observator imparţial al viselor,
stiu ca sunt vise şi nu mă identific cu ele… dacă primesc informaţii le reţin şi mi le reamintesc la
trezire… procesele de refacere din timpul somnului se amplifică,

9.3. Ieşirea din starea de relaxare

1. rămân cu ochi închişi, observ din afară corpul meu, pe măsură ce se petrece ieşirea la
suprafaţă asist la reactivarea corpului, la revitalizarea învelişurilor corpului, la trezire, mă voi
simţi bine, plin de poftă de viaţă, plin de bună dispoziţie, ca după un somn odihnitor,
2. fără să deschid ochii, inspir profund , şi, vizualizez vitalitatea, vizualizez forţa de viaţă
intrând prin tălpi, urcând prin picioare şi inundând corpul..
inspir şi, vizualizez o lumina albă… care urcă prin tălpi… simt cum lumina albă, mă umple cu
vitalitate şi cu poftă de viaţă.. mă trezeşte la viaţă
reintru în lume, cobor în corp, reiau în posesie corpul
3. simt la fiecare inspiraţie cum forţa de viaţă urcă prin tălpi, sub forma unei energii luminoase de
un alb pur, simt cum forţa de viaţă mă vindecă şi mă curaţă de toate impurităţile ,
expir ca într-un oftat şi observ coborârea prin creştetul capului a unei lumini albe purificatoare care
îmi umple tot corpul, simt tot corpul inundat de forţă de viaţă şi cu energie vitală, simt la fiecare
expiraţie cum forţa de viaţă coboară prin creştetul capului până la tălpile picioarelor
4. fără să deschid ochii simt cum mă reactivez, simt cum mă trezesc, şi fără să deschid ochii
simt corpul trezindu-se din amorţeală, simt corpul mobilizându-se, activându-se, simt forţa de
viaţă pulsând în degetele mâinilor.. în degetele picioarelor.. în tot corpul..
simt energia reactivând corpul …care se trezeşte la viaţă.. la trezire mă voi simţi bine dispus,
plin de poftă de viaţă.. odihnit, reinoit.. ca după un somn odihnitor
5. m-am trezit, fără să deschid ochii începet să ma întindi bine, sa casc.. respir profund.. ma
întind bine..sunteţi complet treziţi, aţi ajuns la suprafaţă, sunteţi treziţi, înoiţi plini de bună
dispoziţie, plini de vitalitate, vindecaţi, refăcuţi, v –aţi trezit,
acum deschideţi ochii, vă observaţi, vă întindeţi bine, vă ridicaţi încet,
faceţi câteva mişcări de mobilizare, de dezmorţire, de dinamizare, de încălzire, vă mobilizaţi
braţele şi picioarele, vă scuturaţi braţele, picioarele,
vă duceţi la baie ca să vă spălaţi pe faţă,
CĂLĂTORIA NOASTRĂ ÎMPREUNĂ A LUAT SFÂRŞIT
Rezervaţi-vă zilnic câteva momente pentru lectura textului privind evaluarea exerciţiului de
relaxare,
Vă mulţumesc. Pe curând. Doamne ajută.

B. Evaluarea şedinţei de relaxare
1. Identificaţi obstacolele întâlnite [spiritul critic, graba, dialogul interior, lipsa perseverenţei],
Pe parcursul ascultării programului de relaxare ţineţi în rezervă spiritul critic.
Doar în cursul fazei de evaluare examinaţi cu spirit critic rezultatele obţinute.
Pentru a debloca sau amplifica aptitudinile creative la o şedinţă de «brainstorming» participanţii
procedează într-un mod asemănător, care cuprinde două faze:
2. faza de suspendare a spiritului critic; participanţii emit, imaginează fără constrângeri şi
consemnează toate ideile, soluţiile, ipotezele de lucru, oricât de bizare, de nonconformiste,
sau de contrare ar fi ele «bunului simţ», locului comun, teoriilor actuale; fără această fază de
amânare sau de suspendare a spiritului critic participanţii nu ar avea ce idei noi să evalueze;
în aceasta faza se lucrează după principiul mitralierei: cu cât creşte numarul de proiectile lansate
(idei, ipoteze) cu atât creşte şansa de a atinge ţinta vizată.
3. faza de examinare; participanţii evaluează cu spirit critic toate ideile apărute ]
Căutaţi eliminarea grabei şi a spiritului critic [unii practicanţi se poticnesc în erorile întâlnite; alţii
caută greşelile altora din nevoia de a-şi dovedi superioritatea şi astfel pierd contactul cu mesajul
de pilotare; cei ce se agaţă de orice ocazie pentru a critica irosesc şansa de a plonja în starea de
relaxare. Nu ne aflăm în competiţie cu nimeni;
Lao Zi spunea: «cu adevărat puternic este cel care se învinge pe sine, iar nu acela care îi învinge
pe alţii; iluminat este cel care se cunoaşte pe sine însuşi iar nu acela care-i cunoaşte pe alţii»;
cap 33],
Dialogul interior, vorbăria sunt obiceiuri, procese automate, care pot fi reduse prin repetarea
exerciţiului de centrare în conştienţă.
Lao Zi (cap. 56) spune: «Cel ce este conştient (cel care ştie să fie atent) nu vorbeşte; cel ce
vorbeşte nu este conştient (nu ştie să fie atent)»
知者不言。言者不知。[zhi1 zhe3 bu4 yan2; yan2 zhe3 bu4 zhi3. ]
Poarta ascunsă -Conştienţa/The Hidden Gate- Awareness
Constienta si inflorirea vietii / Lao Tzu Chapter 56 Awareness the Flowering of Life
Constienta- Cel mai mare dar al fiintei umane/La Conscience- Le plus grand don de l'être
humain/The Consciousness-The greatest gift of human beings/ Coscienza-Il dono più grande
dell'uomo
Traducerea capitolului 56 din Tao Te Ching ( Dao De Jing ) al lui Lao Tzu ( Lao Zi )
ADRESE DE DESCARCARE
http://www.danmirahorian.ro/56Laotzu.pdf
Stanislavsky în cartea sa «Arta actorului cu sine însuşi» cerea actorilor să descopere singuri,
experimental, adevărul de mai sus.
Orice cititor poate repeta acest mic experiment , care constă în executarea unei acţiuni în care
atenţia este total absorbită [ ridicarea colţului unui pian], Va constata că nu poate vorbi, că nu-şi
poate reaminti o poezie pe care anterior o recita cu usurinţă.
Stanislavsky demonstra prin acest experiment atât necesitatea relaxării pentru reamintirea unui rol
cât şi faptul că un om cu atenţia total absorbită îşi pierde capacitatea de a vorbi.
Moise nu putea să vorbească şi să rămână atent, centrat, ancorat, în contact cu Dumnezeu,
Din această cauză exprimarea verbală era lasată în seama fratelui său. Astfel de cupluri au
reapărut pe parcursul timpului[ Buddha era permanent însoţit de vărul său Ananda]; Mahomed,
Iisus nu vorbeau când făceau minunile, ci după ce coborau în «mica sală a inteligenţei».
Excesul de zel poate fi un obstacol, fiindcă în loc de relaxare se ajunge la încordare.
Atitudinea corectă este cea de centrarea în conştienţă imparţială.
Se insistă pe participarea conştientă a fiecărui practicant. Chiar dacă anterior am fost învătaţi să
aşteptăm pasiv instalarea efectelor unui medicament sau a unui alt mijloc terapeutic, trebuie ca
de acum să înţelegem necesitatea participării noastre conştiente la procesul de dezactivare şi de
reactivare. Trezirea, deşteptarea noastră din somnul ignoranţei se realizează doar în prezenţa
luminii conştienţei. Degeaba călătorim, dacă nu vedem nimic din ceea ce întâlnim.
Degeaba călătorim dacă dormim, dacă nu suntem prezenţi, treziţi.
Fiţi conştienţi de faptul că în această călătorie nu sunteţi pacienţi, nu sunteţi aşezaţi pe o
platformă care vă va duce singură la destinaţie.

Nimeni nu poate călători în locul nostru, fiecare om trebuie să ajungă la destinaţie, fiecare om
trebuie să experimenteze descoperirea adevăratei sale identităţi, fiecare om trebuie să se
elibereze din adormire, fiecare om trebuie să se trezească. Noi putem deveni responsabili de
soarta pe care o avem sau putem rămâne iresposabili, acuzându-i pe alţii de eşecul nostru.
Buddha şi calea deschisă de el este considerată drept cea mai productivă dintre căile de iluminare
[salvare; mântuire], fiindcă a condus peste o mie de oameni, la «boddhi» [în lb. skrt.; lit.: «trezire»];
fiecare om trezit sau deşteptat era considerat de multe popoare drept binele suprem; un om trezit
era venerat ca o înflorire a speciei noastre, ca o trezire a divinităţii din om, ca suprem tămăduitor
[ al bolilor individuale şi sociale] şi drept mesager al voinţei divine [messia],
Unii practicanţi au o imagine eronată despre transă şi despre hipnoză. Această imagine eronată a
fost creată de cei ce nu vor să piardă monopolul manipulării sociale. Toate mijloacele de
influenţare pot fi folosite în folosul sau în defavoarea noastră.
Orice lucru [televiziunea; avionul; cuţitul; organizarea statală] nu este în sine ceva bun sau rău.
Un lucru poate fi folosit benefic sau nociv, în funcţie de nivelul de conştiinţă atins de utilizatorul
acestuia; un bisturiu aflat în mâna unui chirurg poate salva viaţa; acelaşi bisturiu, în mâna unui
criminal, este folosit pentru a lua viaţa semenilor. Hipnoza nu trebuie etichetată drept rea sau
bună.
Osho spunea că «hipnoza este scara pe care am coborât în lumea în care am căzut prizonieri,
dar aceeaşi scară poate fi utilizată şi pentru a urca, pentru a ne elibera din robie, din identificări,
din ignoranţă, pentru a ne trezi la realitate».
Cel care prezidează «hipnoza» este considerat a fi Sfântul Grigorie «Trezitorul» .
Asemănarea cu somnul al unor manifestări ale transei hipnotice a condus la etichetarea acesteia
după «Hypnos» [în lb. greacă: lit.: «somn; zeul somnului»],
O astfel de etichetare nu ţine cont de existenţa transei la persoane care par a se afla în stare de
veghe. Un orator, un cunoscut om politic american, şi-a rugat prietenul să-i facă semn, atunci
când timpul destinat discursului se va epuiza; semnul consta într-o ciupitură sau într-o înţepătură
cu acul în picior; absorbţia concentrativă a oratorului a fost aşa de profundă încât acesta nu a
simţit nimic şi nu s-a oprit decât după mult timp, după ce acul a fost complet înfipt in picior.
Aceeaşi anestezie s-a observat în cursul razboilui Ruso-Japonez şi la piloţii ruşi cu răni foarte
grave; piloţii erau aşa de preocupaţi să salveze puţinele aparate de zbor aflate în dotare, încât în
ciuda unor răni care în mod normal ar fi cauzat moartea îşi dădeau duhul, doar după ce-şi
îndeplineau misiunea: aducerea avionului la sol.
În lumina cercetărilor neurofiziologice actuale această identificare superficială dintre hipnoză şi
somn s-a dovedit falsă. S-a descoperit că ritmurile electro-encefalografice infirmă etichetarea
drept somn a unei stări, care este în fapt una de trezire sau de veghe paradoxală, cunoscută
încă din antichitate sub numele de turiya [în lb. skrt.; lit.: «a patra» (stare)]
( revedeţi textul referitor la stările de conştiinţă cap. 4),
După terminarea exercitiului amintiţi- vă să vă priviţi în oglindă.
Daca aţi reuşit să vă relaxaţi veţi vedea faţa relaxată, fără riduri, ca după un somn profund.
Realizaţi că în fine aţi făcut ceea ce trebuia să faceţi de mult, aţi reuşit să faceţi primii paşi către
destinaţia fiecărei fiinţe umane: eliberarea constienta din minte .
Menirea fiecărei fiinţe umane, este aceea de a realiza autocunoaşterea şi autocontrolul,
de a-şi reaminti cine este, de a redeveni conştientă la adevărata sa identitate, de a reveni la
adevărata sa faţă (identitate).
Atunci cand orice fiinţă umană se trezeşte din ignoranţă ea ştie de unde vine, unde se află, cine
este şi încotro să meargă.
Am început să învăţăm să conducem conştient propriul vehicul. Am început să învăţăm să
pornim şi să oprim propriul vehicul.
Dacă vom învăţa să punem în repaus şi să reactivăm vehiculul pe care îl conducem, vom putea
să pornim la drum şi ne vom bucura de descoperirile făcute în cursul călătoriilor, care acum ne
sunt accesibile.
Pentru a obţine succesul în ceea ce întreprindeţi, repetaţi zilnic acest exerciţiu, succesele vă vor
reda încrederea în propriile dumneavoastră capacităţi.
Examinaţi ţintele atinse din traseul ales.

Analizaţi obstacolele întâlnite [pierderea şirului; lipsa de atenţie; excesul de încordare;
abandonarea poziţiei imobile].
Se recomandă exerciţiile necesare pentru antrenament individual [dacă adormiţi practicaţi
ascultarea stând pe scaun; dacă sunteţi o persoană sedentară, dansaţi singuri pe o muzică
antrenantă, timp de o jumătate de oră, înaintea practicării exerciţiului de relaxare; practicaţi
înotul sau alte exerciţii fizice , care implică tot corpul; dacă vă este greu să rămâneţi imobili
creşteţi progresiv durata de menţinere a unei poziţii fixe; pentru orice probleme contactaţi-mă pe
email si suspendati antrenamentul; practicati doar rugaciunea lui Iisus in modul indicat de Arsenie
Boca care a fost indicat in articolul publicat anterior ]
Consemnaţi într-un jurnal intim obstacolele întâlnite, rezultatele obţinute şi ţintele ce urmează să
fie vizate în sedinţele ulterioare.
Se evaluează nivelul colaborării funcţionale care s-a stabilit între părţi [într-o colaborare
funcţională părţile interacţionează, comunică şi acţionează în vederea atingerii unui obiectiv
comun; partea reprezentată de mine ca autor, prin vocea înregistrată a indicat prin titlu scopul
acestei lucrări: program de inducţie prin pilotare a stării de relaxare, pentru vindecare,
reprogramare şi centrare în «Banca de Date a Universului» ( BDU)]
REVENIRE LA INCEPUT ( reluati lectura zilnic pana intelegeti la ce m-am referit)
Nota
Articolul “Inlocuirea medicatiei psihotrope in insomnie”
A nu se utiliza droguri (somnifere chimice), pentru a dormi, dacă sunteţi predispus la insomnie.
Acestea induc o dependenţă periculoasa si nu sunt fără pericol pentru sănătate.
Preferati metodele comportamentale
1 : ritualuri (gesturi simbolice, repetate: exemple: lectura, spalatul pe dinti inainte de culcare, etc.)
2 : relaxare (relaxare voluntara şi conştienta a musculaturii si a mintii, concentrându-ne pe o
imagine placuta, sau pe senzaţii ale propriului corp.
3 : evitati sa va culcati brusc, lasati-va timp şi procedati în etape (de exemplu, divertisment apoi
relaxare sau meditatie, etc.)
4 : Nu adunati si nu insistati pe gânduri obsesionale, negative şi sterile (care induc frica, angoasa,
anxietatea), gândindu-va de pilda la ceea ce credeţi că ati greşit, la eşecuri trecute sau la riscuri
viitoare şi care se afla in afara sferei dvs de influenta (atitudine in înţelepciunea şcolii filosofice a
stoicismului fondată de Zenon din Citium în jurul anului 300 i.e.n, având originea în filosofia cinică
fondată de Antisthene, un discipol al lui Socrate).
5 : Evitaţi substantele sau băuturile stimulante: ceai, cafea, coca, vitamina C, etc. (se interzic cu
cel puţin 5 ore înainte de culcare).
6 : Evitaţi discuţiile aprinse cu apropiatii (prietenii şi familia) înainte de a merge la culcare ( nu este
momentul ideal).
7 : Evitaţi să mâncaţi chiar înainte de culcare. Este nevoie de cel puţin 4 ore de repaus alimentar
înainte de culcare, pentru a permite stomacului şi intestinelor sa-si faca o parte din sarcini, fiindca
în cursul anumitor faze ale somnului, sistemul digestiv se încetineste şi chiar se opreste, ceea ce
conduce la fermentaţie şi la jenă (putrezirea alimentelor, tulburarea fazelor digestive normale,
rezultând digestie proasta, asimilare slaba , aerofagie si infecţii).
Unele tradiţii, cum ar fi cea din Anglia, au stabilit mese copioase, dimineaţa, dar nu la trezire
(brutalitatea sau bruscarea trezirii este la fel de nociva, ca si cea de la culcare), ci intr-o pauza de
la mijlocul diminetii. Această metodă are sens, deoarece ajută la relansarea "maşinii" energetice a
corpului cu glucide lente si rapide. Aceasta este faimosul "breakfast/ mic dejun" (fasole albă cu
roşii, pâine prăjită şi gem, suc de fructe, oua prajite, sunca si ceai sau cafea, produse de patiserie,
etc.).
In mod contrar francezilor (care iau un mic dejun la trezire foarte uşor (cornuri sau toast)), multi
englezi mananca seara devreme şi relativ putina energie inutila (care sa se tranforme in grăsime)
şi care sa nu poata fi digerata, atunci când dorm. Acesta este "five o'clock tea" (ceaiul de la ora
cinci), după tradiţia din fostele lor colonii din Asia.
In această privinţă, este util să reţineţi că excesul de alimentare înainte de somn conduce la
cresterea în greutate ( producerea de grasime subcutanata, pentru a stoca glucidele neutilizate) şi
la crize hepatice; vezica biliara; din cauza suprasolicitarii ficatului, care stochează glucidele).
Aceasta este metoda utilizată de către luptatorii sumo pentru a se ingrasa (mananca un castron de
orez inainte de culcare)

10. Prezentarea metodei de relaxare pilotata ( efecte terapeutice;
conţinutul înregistrării audio )
DESPRE RELAXAREA PILOTATA AUDITIV IN 3 DOCUMENTE PDF
1.1. PREZENTAREA METODEI DE RELAXARE PRIN PILOTARE AUDITIVA
1.2. PROSPECT PENTRU METODA DE RELAXARE PILOTATA
1.3. MANUALUL METODEI DE RELAXARE PILOTATA

https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.1227854763894848.1073742229.349283161
752017/1243448122335512/?type=3&theater

1.1. PREZENTAREA METODEI DE RELAXARE PRIN PILOTARE AUDITIVA
ADRESA DE DESCARCARE A DOCUMENTULUI

https://www.facebook.com/download/435843066615296/1.%20Prezentarea%20Metodei%20
de%20Relaxare%20Pilotata.pdf

1.2. PROSPECT PENTRU METODA DE RELAXARE PILOTATA
Acest document cuprinde imaginile care insotesc documentul "Prezentarea
metodei de relaxare prin pilotare auditiva"
ADRESA DE DESCARCARE A DOCUMENTULUI

https://www.facebook.com/download/162461224131206/1.%20Prospect%20relaxare%20pilot
ata.pdf

1.3. MANUALUL METODEI DE RELAXARE PILOTATA
Acest document a fost corectat partial si se indica unde s-a ajuns cu operatia de
corectare
ADRESA DE DESCARCARE A DOCUMENTULUI
https://www.facebook.com/download/487775771409285/2.%20MANUAL%20DE%20RELAX
ARE%20PILOTATA%20AUDITIV.pdf

2. METODA DE RELAXARE PILOTATA AUDITIV
1. EROAREA LUI "VREAU SA AVANSEZ IN CUNOASTERE"
2. DESPRE POSESIA UNUI CD DE RELAXARE PILOTATA

https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.718233911523605.1073742016.34928316175201
7/718233934856936/?type=3&theater

3. ARSENIE BOCA - CUM SE REALIZEAZA OPRIREA MINTII IN MEDITATIA PT
TREZIRE ORI NASTERE DIN NOU PRIN RUGACIUNE, KOAN ZEN SI MANTRA ?

https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.619824374697893.100572740.349283161752017/
740571045956558/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.619824374697893.100572740.349283161752017&ty
pe=3

Articolele anterioare din acest dosar

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1227854763894848.1073742229.349283161752017
&type=3

1. Raspuns public dat unei persoane care cere sa se informeze despre relaxarea
pilotata auditiv
Bibliografie privind metoda de relaxare pilotata auditiv

https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.1227854763894848.1073742229.3492831617520
17/1227854780561513/?type=3&theater

2. Proiectul unui afis de prezentare a efectelor metodei de relaxare pilotată auditiv,
primit de la organizatorul unui seminar reprogramat pt luna februarie 2016

https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.1227854763894848.1073742229.3492831617520
17/1231261600220831/?type=3&theater

3. DESPRE INVATAREA RAPIDA (A LIMBILOR STRAINE) SAU SUGESTOPEDIE
Am testat invatarea rapida prin relaxare pilotata la Spitalul militar din Bucuresti si la
aceasta testare a participat si prietenul meu dr Constantin Dumitru Dulcan, autorul
cartii "Inteligenta materiei "

https://www.facebook.com/mirahorian/photos/a.718233911523605.1073742016.34928316175201
7/1119231431423849/?type=3&theater

