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EDITORIAL

umerele reprezintă coduri vibraţionale care
acţionează permanent în viaţa noastră. Fiecare
număr este o vibraţie, şi este foarte posibil ca

fiecare număr să aibă culoarea sa. În antichitate erau
7 numere de bază, de la 1 la 7, conform celor 7 note

muzicale, celor 7 planete, 7 chakre, 7 zile ale săptămânii. Ceea
ce ne duce la ideea că civilizaţia antică, de la Gibraltar până în

Asia Mică, era axată pe un sistem simplist, care nu opera nici măcar în baza cifrei 10. De abia în mileniul 1
înainte de Hristos apare sistemul zecimal în India, fiind descris în edictele lui Ashoka, apoi după primele
secole ale erei noastre a fost introdus şi în Europa venind dinspre arabi. 

Astfel fiecare număr are o semnificaţie unică şi prin combinaţia lor s-a născut
ceea ce denumim calendar. Avem 12 luni cu 30-31 de zile, singura lună cu mai
puţine zile fiind februarie. Există la anumite intervale de timp aşa numite potriviri
de cifre, cum a fost de exemplu data de 20.02.2002, când regretatul scriitor şi
cercetător al fenomenelor paranormale, Ion Ţugui, a trecut în alte dimensiuni în
urma unei situaţii foarte bizare. Evident că în ziua aceea probabil au mai murit
oameni, dar ceea ce vreau să subliniez este că acea dată a fost ceea ce se numeşte
palindrom. Definţia acestuia este următoarea:”un şir de caractere (de obicei cu-
vinte, fraze sau numere) care citit de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga
rămâne neschimbat.” Un fost exemplu în acest sens a fost data de 09.10.2019 care
citit şi invers are aceeaşi înşiruire ca ordine a cifrelor. Aici au fost implicate cifrele
0, 1, 2 şi 9, însă în cazul datei de 02.02.2020 avem doar 0 şi 2. Şi se pare că într-un
palindrom, cu cât sunt mai puţine cifre, cu atât energia acestuia este mai intensă,
iar efectele sunt pe măsură.        

Dar să vedem care este semnificaţia lingvistică a termenului de palindrom. El provine din limba greacă,
unde “palin” în greacă înseamnă “din nou”, iar “dromos” înseamnă “drum”. Deci un palindrom atunci când
vine reprezintă o schimbare de direcţie, de vibraţie, de stare, de atitudine, şi cred că de fapt se schimbă totul.
Şi dacă ne referim la următorul palindrom care va fi în data de 02.02.2020, avem multe de spus. În primul
rând este o înşiruire oglindită perfect în ea însăşi, ceea ce duce la ideea că această zi de 2 februarie 2020, mai
ales că este şi an bisect, va fi un pasaj energo-vibraţional-informaţional extrem de important. 

cosmos

Palindromul perfect
- 02.02.2020

Contele 
Incappucciato

Atunci când 
numerele se repetă
identic dintr-o parte

în alta şi invers,
vibraţiile lor
declanşează

fenomene ce nu au
cum să fie evitate.

N



4

Analizând asemenea conjuncturi astrologice şi nu-
merologice, am observat un amănunt foarte important,
care trebuie luat în considerare indiferent ce ar spune
unii sau alţii. Şi mă refer aici la acele tipuri de palin-
drom alcătuite din aceleaşi perechi de cifre. Cum a fost
în 20.02.2002 şi cum este acum în februarie ce vine -
02.02.2020. Astrologic vorbind, şi în februarie 2002 şi
în februarie 2020 Luna Neagră - exponentul astral al
fatidicului - se afla în cuadratură cu Axa Nodurilor
Lunare. Cine vrea poate să verifice să se convingă. De-
sigur că unii vor spune că sunt şi alte momente când
Luna Neagră face cuadraturi cu Nodurile Lunare. Da,
dar de data asta în cazurile menţionate este vorba de
suprapunerea cu un palindrom. Ceea ce amplifică
efectele fatidice. Adică, oricât vrei să scapi de ceva, să
te fereşti, să te eschivezi, nu ai cum! 

În data de 02.02.2020 Luna
Neagră se va afla la aproape 1 grad
în Berbec, în timp ce Axa Nodurilor
Lunare este poziţionată la gradele 6
în Rac şi Capricorn. Şi cum data de
2 februarie 2020 este într-o dumi-
nică, rezultă că efectul unei aseme-
nea configraţii de palindrom se va
face simţit chiar din data de 3 febru-
arie, cu consecinţe în plan familial şi
socio-profesional. Cum anul 2020
este unul cu vibraţie 4, data de
02.02.2020 vine cu vibraţie dublă de
8, ceea ce ne obligă pe toţi şi la o
alegere inevitabilă în privinţa drumu-
lui pe care fiecare dintre noi îl ur-
măm, dar şi la rupturi definitive din
multe perspective, dintre care cea karmică este prima. 

Ce trebuie să înţelegem din toate astea? Că
02.02.2020 este momentul cosmic astral în care se vor
declanşa ireversibil rupturi - de relaţii de tot felul, de
trecut, de karme vechi, de tot ceea ce ne ţinea pe loc
până în acel moment. Se vor înregistra foarte, foarte
multe divorţuri, posibil chiar şi avorturi, multe familii
unde este karmă dezechilibrată se vor destrăma într-un
ritm accelerat, vor fi multe schimbări de locuri de mun-
că, dar şi schimbări în schemele instituţiilor statului,
peste tot în lume. De asemenea pentru că este implicat
semnul Capriconului - zodia prin care ies sufletele de
pe Pământ - cu Nodul Sud pe el, foarte multă lume va
intra - dintre cei care până la acest moment n-au lucrat
pentru propria evoluţie - într-un proces de autodis-
trugere accelerat. Mulţi, foarte mulţi tineri vor muri,

dar şi persoane trecute de 50 de ani. Şi nu pentru că o
spun eu, se va vedea peste tot la ştiri aşa ceva. Este vre-
mea Culesului Karmic, căci acest palindrom perfect
este rodul a cceea ce au semănat oamenii din 2002 şi
până acum. Între două palindroame perfecte se fac
simţite efectele semănatului, şi când trecem printr-un
asemenea fenomen subtil vibraţional, parcurgem Cule-
sul.

Dintr-o altă perspectivă, dacă până acum s-a făcut
trierea oilor de capre, fiecare grupă aflându-se acum
într-o parte şi în cealaltă, din 02.02.2020 de Sus Cineva
va spune: “Voi mergeţi într-acolo, voi mergeţi în
cealaltă direcţie”.       

Cu alte cuvinte palindromul acesta perfect din
02.02.2020 aduce un salt în evoluţia omenirii, precum
şi un moment de la care cei spirituali vor începe să se
desprindă prin proprie voinţă, decizie şi alegere de tot

ceea ce era vechi în viaţa lor, păstrând tot ce au acumu-
lat bun până acum. Cei care nu sunt spirituali şi nu au
făcut mai nimic pentru evoluţia lor, vor fi trecuţi de
către destin prin întunecoasele coridoare ale decăderii
sub multe aspecte, de la latura morală până la boală şi
dispariţia chiar din planul fizic prin multe modalităţi:
boală, accidente grave etc. Culmea e că astrologic
vorbind şi Soarele, şi Luna se află şi ele în cuadratură
reciprocă în ziua de 02.02.2020, ceea ce sporeşte gradul
de risc al unei asemenea zile din toate punctele de ve-
dere. Dincolo de veşti prin care putem auzi despre
dispariţia bruscă în lumea de dincolo a unor importante
personalităţi naţionale şi internaţionale, ziua de 02.02.
2020 este răscrucea de unde nu ne vom mai întoarce
niciodată la ceea ce a fost până acum. Şi asta, dragi prie-
teni, v-o garantez negreşit!  

EDITORIALcosmos
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CHANNELING cosmos

espre aşa zisele cărţi blestemate, din care une-
le chiar nu au de-a face cu blestemul cum ar
fi “Cartea lui Enoh”, putem afla mai multe

găsind cartea cu acelaşi titlu  apărută la editura “Pro
Editură şi Tipografie” cu ani în urmă. Dacă aveţi timp
o găsiţi la anticariate sau pe internet pe site-urile de
librării online. 

Cele cu adevărat blestemate se află
în cadrul muzeului din Londra (Merry-
lin Cryptid Museum) şi se pare că nici
nu au fost scoase la vedere pentru pu-
blic, se înţelege şi de ce. Este o ma-
re primejdie şi chiar să le ţii. Nu
menţionez nici un nume, e mai bine
aşa. 

Zilele trecute am vizionat un do-
cumentar pe canalul "Discovery
Science" - “Secrete bine ascunse”.
În partea a doua a documentarului
se făcea ca un fel de parabolă între
vulcanul Vezuviu şi supervulcanul
“Câmpul în flăcări” sau Campi
Flegrei din golful Napoli. Cei din
anticul oraş Pompei se pare că fu-
seseră anunţaţi de catastrofa imi-
nentă cu 16 ani înainte prin cutre-
mure majore, dar n-au luat în considerare deşi se spune
că anticii aveau o ştiinţă înaintată. Dar se pare că “zeii”
cam părăsiseră partea aceea de Terra sau pur şi simplu
nu-i mai interesa şi catastrofa a avut loc, intrând astfel
în istorie. 

Dar se pare că Vezuviul este mic copil pe lângă Campi
Flegrei. Dacă oraşul Pompei a fost construit pe câmpia
din jurul vulcanului, oraşul de lângă Campi Flegrei -
Pozzuoli - este construit în 4 din cele 6 cratere ale super- vul-
canului adormit. (vezi foto) Este considerat “inactiv”,
dar cei ce au făcut documentarul au demonstrat că de
fapt zona este ca un sandviş sus şi jos, şi la mijloc o
imensă umplutură de lavă ce fierbe, iar măsurătorile
mele mi-au indicat şi mie că fierbe bine. Pe o scală de
100% măsurătoarea mi-a dat 90% deci pericol! Deja
zona este scuturată de cutremure. Triunghiul pe care l-am
calculat din Australia, trece pe lângă Sicilia - unde se
află vulcanul Etna, Alexandria din Egipt (marele cutre-
mur ce a distrus anticul oraş Rodosul, şi Kilimanjaro
din Africa. Nu intru în amănunte geografice, dar cris-
talul meu larimar mi-a dat informaţia că nu este nimic
liniştitor dedesubt. Să construieşti un oraş în craterele
unui vulcan??! Şi acest Campi Flegrei a determinat ca-
tastrofe majore în urmă cu 12.000 de ani, o erupţie de

proporţii având loc şi în urmă cu 40.000 de ani, ultima
scufundând un oraş antic existent acum pe fundul mării.
În prezent situaţia tectonică în zona mediteraneană a
Italiei se prezintă astfel. Placa africană s-a încălecat
peste cea europeană, în timp ce placa asiatică este lipită
de cea europeană şi are fluctuaţii în sus şi în jos, asta
determinând peste tot în Europa cutremure atipice unde
n-au mai fost de zeci sau chiar sute de ani, vezi recentul
cutremur din Albania. Fiind un supervulcan cu remi-
niscenţe şi ceva mai mic decât cel din Yellowstone din

Statele Unite, dar la fel de per-
iculos, ce putem face ca să oco-
lim nenorocirea? Estimările tu-

turor specialiştilor în privinţa supervulcanului de la
Campi Flegrei este că dacă acesta erupe, ar putea şterge
toate oraşele de pe faţa Europei lăsându-le în ruine. Să nu
mai împrăştiem atâta negativitate, răutate şi ură în jurul
nostru, toate acestea atrag ca un magnet lava. Ca să nu
mai zic de cei 1000 de ani de Ev Mediu întunecat, cu
crime, otrăviri, intrigi care au distrus naţiuni şi ţări, asta
unde poate duce?? Exemplul cel mai bun este Atlanti-
da, care a fost distrusă tot ca urmare a teribilei energii
negative emisă de oameni. Asta este! 

Doresc din suflet să nu se întâmple nimic, dar chiar
şi puterea îngerilor încetează în faţa liberului arbitru
uman.   

P.S.: toate limitele trasate de mine pentru a face
legături sunt linii energetice, nu fizice, ele nu se văd cu
ochiul liber şi cu greu le-am văzut şi eu cu ajutorul lari-
marului. Sunt foarte puternic întărite de tot ceea ce s-a
întâmplat de-a lungul secolelor în “cizma istorică” (Ita-
lia). Şi n-ar fi numai astea. Terra suferă schimbări în
decursul miilor de ani şi noi suntem în pragul unei
schimbări istorice. Noi am venit aici şi acum să ajutăm.
Nu uitaţi asta! 

Voi continua cu acest subiect când şi dacă voi mai
primi informaţii.              

Cărţi şi mistere
Dana  Mar

D
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CUNOAŞTERE ŞI EVOLUŢIEcosmos

eşi mulţi practicanţi ai acestei ştiinţe Ayurveda
susţin că doar în domeniul alimentaţiei naturiste
este valabilă această învăţătură, totuşi vom ve-

dea în cele ce urmează că Ayurveda poate fi de folos şi psi-
hologiei. Ştim din ramura psihologiei moderne că omul ca
persoană are un caracter şi un temperament. Şi ca să de-
monstrăm concret, înainte de a trece la descrierea unui exem-
plu, să ne reamintim că astrologic putem împărţi fiecare de-
can al fiecărei zodii în raport cu cele trei aspecte ayurvedice:
tamas, rajas şi sattva. Adică inferior - fizic, mediu - intelec-
tual şi superior - spiritual, şi
aici menţionez că inferior, me-
diu şi superior se referă la sta-
diul de evoluţie al pesoanei.
Vom calcula 12 zodii a câte 3 as-
pecte, conform celor 3 decani din fiecare
zodie, şi la un prim calcul avem 36 de modele de bază. Dar
cum o temă natală se bazează pe zodia de naştere şi pe As-
cendent, conform orei naşterii, un al doilea calcul ne va da
astfel: 36 x 36 = 1296 de combinaţii ayurvdice posibile,
dacă ne raportăm la caracter şi temperament. 

În altă ordine de idei, zodia de bază redă caracterul, în
timp ce zodia unde se află Ascendentul redă temperamentul.
Şi aici mai fac o menţiune. De exemplu o persoană destul
de evoluată spiritual poate să aibă Ascendentul în primul
decan al unei zodii, iar asta înseamnă că are ceva de învăţat
pe partea fizică materială a lucrurilor. Deci nu înseamnă
neapărat că o persoană evoluată spiritual ar trebui să aibă
Ascendentul într-un decan trei al zodiei respective. Şi să
vedem o descriere rezumativă, dar consistentă, în care
prezentăm modul de interacţiune dintre caracter şi tempera-
ment. Luăm un exemplu - data naşterii 14.07.
1993, cu ora naşterii 15,15. La o astfel de po-
ziţie avem Soarele conjunct cu Mercur retro-
grad pe semnul Racului la gradul 22 în casa
a 9-a, iar Ascendentul se află la 9 grade în
semnul Scorpionului. Aşa cum spuneam
zodia de bază este echivalentă caracterului,
şi dacă avem o conjuncţie Soare-Mercur re-
trograd, pe semnul Racului şi în casa a 9-a,
rezultă că persoana respectivă poate avea da-
torită karmei lui Mercur retrograd anumite
dificultăţi pe partea de comunicare. Carac-
terul este felul de fi şi din asta înţelegem că
individul va avea dificultăţi întotdeauna pro-
bleme în a se face înţeles, va întâmpina greu-
tăţi referitoare la asimilarea studiilor supe-
rioare prin unele examene ratate la facultate,

iar în ceea ce priveşte credinţa, are de recuperat o lecţie
karmică referitoare la informaţia acumulată şi transmisă
apoi mai departe dar trunchiat, ca ecou din viaţa anterioară.
Astfel felul său de fi poate fi şi bâlbâit uneori sau mincinos
ori preferenţial. Iar asta poate afecta într-o bună măsură
evoluţia spirituală proprie, căci aspectul Soarele-Mercur se
află în al treilea decan al zodiei care este unul spiritual. Altfel
spus, va întâmpina multe obstacole în acest sens deoarece
în viaţa anterioară a minţit şi a înşelat folosind informaţia
spirituală, pentru a-şi atinge unele scopuri. Zodia Ascen-
dentului fiind Scorpionul, în primul decan care este tamasic,
adică are legătură cu valorile materiale şi fizice. Şi cum As-
cendentul este temperamentul adică felul în care va reac-

ţiona faţă de situaţii şi probleme,
rezultă că individul acesta va avea
un fel de a fi secretos, cum este şi
caracteristica Scorpionului, va tra-

versa periodic crize de transformare
interioară care-i vor modela treptat felul în

care va reacţiona în raport de circumstanţele în care se va
afla la un moment sau altul în viaţa sa. Dar felul în care va
reacţiona va fi determinat aproape întotdeauna de nevoia
de a găsi cauza problemelor sale, dar şi de necesitatea găsirii
soluţiilor la problemele cu care se confruntă. Şi pentru că
Ascendentul e într-un decan tamasic, rezultă că de cele mai
multe ori va reacţiona prin orgoliu, nevoia de a domina, de
a controla, de a acuza că nu are sprijin deşi îl poate primi, şi
nu în ultimul rând de a pretinde ceva atunci când nu este
cazul. Şi în numărul următor vom explica aceste două as-
pecte ale acestei date prin prisma elementelor ayurvedice -
foc, apă, aer, pământ şi eter, ca să înţelegeţi cum funcţio-
nează un asemenea mecanism în interiorul nostru.     

D

Ayurveda - caracter
şi temperament - I

Mahatma
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ÎNTOARCEREA LA SINE

Pământul are iarăși valoare însemnată, dar trebuie fo-
losit cu cap, altfel devine sterp, neroditor și mai ales în-
străinat. Din această cauză, marile puteri își vor încorda
mușchii și își vor re-defini teritoriile, astfel se va
naște un fel de fibră strămoșească împotriva ori-
cărei ideologii dezrădăcinate. Vom vedea desfă-
șurări de arme, probleme de suveranitate sau re-
cuperarea aurului jepcărit.

Anul 2020 va aduce inclusiv surprize pentru
“inculta mondială”. E posibil să vedem din par-
tea lor un fel de victimizare sau “opoziție con-
trolată” . Vor încerca să dea vina inclusiv pe alte
sfere de influență non-umane. Vezi doamne le-a
fost violat liberul arbitru sau n-au avut încotro.
Că ei nu se ocupă cu așa ceva, că de vină sunt rep-
tilienii, draconienii sau zeul Moloch (nu că n-ar
exista). Sărăcuții de ei, n-au nimic de-a face în
toată treaba asta. Ba mai mult, dacă n-ar fi fost ei, Pă-
mântul se ducea naibii sub influența arhonților, a demi-
urgilor sau altor gușteri galactici. Pare scandalos? Să nu
vă mire dacă auziți așa ceva. Capricornul este asociat cu
guvernele și marile corporații, așadar vor exista schim-
bări inclusiv în interiorul acestor grupări piramidale.
Unele organizații vor deveni și mai puternice, iar altele
se vor lupta să-și păstreze puterea. Vestea bună e că în
urma acestor fricțiuni va ieși multă rânză la suprafață.
Așadar puneți-vă ochelarii 3D, căci în 2020, inclusiv sis-
temul de control exercitat prin industria de divertisment
(Matrixul), va fi zdruncinat serios. Așteptați-vă să vedeți
din ce în ce mai multe simboluri ezoterice “ascunse” la
vedere sau vedete scoase la interval.

Pluto este o planetă a micro tehnologizării. Vor fi
invenții în cuantică, nanotehnologie, dispozitive porta-
bile sau sisteme de plată fără bani xeroxați. Fie că vă
place sau nu, vor apărea primele implanturi fizice. Ima-
ginați-vă că descărcați informație din Google direct în
neocortex, activând un simplu gând, o frecvență cere-
brală. Nu vă speriați, există și alternative bio precum
“channeling-ul”. O altă zonă bună vor fi construcțiile.
Vor apărea noi materiale, case mici și mobile, foarte ușor
de mutat în caz de dezastre naturale. Vom deveni mult
mai portabili. Apropo de vreme, vor fi schimbări climati-
ce extreme (duale) ceea ce ne vor determina să căutăm
metode de ameliorare și vindecare a Pământului și a me-
diului. În Australia se întâmplă chiar în timp ce scriu
acest articol. Sunt voci care spun că aceste incendii sunt
provocate pe cale artificială. Tot ce se poate. Spuneam

că Saturn și Pluto sunt executori karmici, deci cu alte cu-
vinte suntem puși față în față cu repercusiunile acțiunilor
noastre. Totuși avem noroc cu energia Racului care vine
și ne mai îmbunează.

Religiile trec și ele prin transformări. De aproape
5000 de ani, religiile au fost masculine și patriarhale. Se
observă cum energia masculină, liniară, este într-o criză
de transformare. Cu Nodul Sud în Capricorn moștenirea
patriarhală va mai continua, dar Nodul Nord din Rac va
atrage totodată integrarea femininului și a sacrului. Pen-
tru prima oară în 600 de ani avem 2 Papi. Chiar și Dalai
Lama a spus că nu va mai exista un alt Dalai Lama. Din
punct de vedere spiritual, cred că anul 2020 poate să
declanșeze un val serios de evoluție spirituală, deci ne
așteaptă oportunități bune. Este un an de răscruce, unde
cele două linii temporale, Vechiul și Noul Pământ, se vor
distanța și mai mult una față de cealaltă.

Acestea fiind spune, eu zic să avem încredere și în
Ordinea Divină, nu doar în Ordinea Mondială. Oricât de
mult ne-am dori, nu avem cum să vedem Imaginea De
Ansamblu. Pur și simplu e mult prea mare pentru cutia
noastră tridimensională. Ce fel de structuri ale vieții tale
se dărâmă? Ce vei construi în locul lor? Sper că acest ar-
ticol, în ciuda provocărilor viitoare, să vă ofere un mod
constructiv de a primi noul an în viața voastră așa cum
se cuvine.

În rest... vă las un citat de la John D. Rockefeller,
poate vă prindeți de șmecherie: “Am încercat întot-
deauna să transform fiecare dezastru într-o oportuni-
tate.”

Să trăiți... (bine)!

cosmos



ENIGMELE CIVILIZAŢIEI

11

cosmos

puneam în prima parte a acestui miniserial de-
spre faptul că aspectul Trantaloizilor este acela -

cel puţin fizionomic vorbind - al unor insecte, membrele
lor fiind lungi şi oarecum fusiforme. Desigur asta nu în-
seamnă că din punct de vedere al ochilor au mai mulţi ochi
precum insectele, însă ca geometrie facială sunt foarte
asemănători cu aspectul insectelor (vezi foto). 

Una din trăsăturile moştenite de la creatorii lor EBENII
este cea a geneticii, astfel încât de-a lungul timpului Tran-
taloizii au fabricat alte două forme ale înfăţişării lor: una
de tip arahnoid precum cea a păianjenilor, şi o alta de tip
insecte - cum ar fi specia Mantis care seamănă cu insecta
numită călugăriţa de pe Pământ. De ce oare au
ales asemenea modele? Stăpânii lor fiind repti-
lienii, aceştia au studiat din planul astral fricile
oamenilor faţă de anumite specii de animale şi
insecte de pe Pământ, şi au ajuns la concluzia că
oamenilor le este teamă de trei categorii: păian-
jenii, şerpii şi insectele prădătoare cum este şi
călugăriţa. Şi au trecut de-a lungul epocilor ante-
rioare, prin specia Trantaloizilor, la răpiri pentru
a putea realiza cumva o hibridizare genetică între
genomul EBENILOR şi cel uman. Nu au reuşit
deoarece reptilienii nu aparţin acestei galaxii
Calea Lactee. Trebuie spus că există pentru fie-
care galaxie câte un model anume stabilit de
secvenţe ADN, care este aplicat apoi tuturor civi-
lizaţiilor care există în galaxia respectivă. Astfel
dacă reptilienii aparţin altei galaxii, şi poate altui
univers dimensional - reţineţi că specia lor a pătruns în uni-
versul nsotru printr-un fel de ruptură spaţio-temporală! -
nu au putut hibridiza specia umană cu Trantaloizi. Aceştia
oricum reprezintă unul din cele mai mari pericole pentru
galaxia noastră, deoarece au dezvoltat o supertehnologie
cu care au dus războaie de cucerire în multe părţi ale Căii
Lactee. Singura posibilitate a Trantaloizilor era aceea de a
fabrica stringuri între ei şi unii oameni de pe Pământ, care
prezentau preponderent înclinaţii către latura întunecată -
egoism, lăcomie, dispreţ etc. Aţi fi uimiţi să aflaţi că şi oa-
menii de acest fel sunt inteligenţi, şi chiar uneori peste
medie, ceea ce le-a oferit posibilitatea de a se aduna în acea

elită numită Illuminati. Familii care sunt conectate cu cor-
purile astrale ale Trantaloizilor, de secole întregi, şi care şi-
au transmis această legătură urmaşilor. Aceste familii pu-
tred de bogate au adunat aproximativ 90% din toate bogă-

ţiile lumii, conducând lumea din umbră. Ca să vă daţi
seama uitaţi-vă de exemplu la feţele fostului David
Rockefeller, sau a lui Soroş, ori a lui Jacob Rothschild,
unii din capii Illuminati cunoscuţi la nivel mondial.
Observaţi cu atenţie trăsăturile feţelor lor, care prezintă

un aspect de insecte. Felul cum sunt ochii în raport de
gură şi nas, mai ales la vârsta a treia. O asemenea geometrie
facială întâlnim din nefericire şi pe la unii de pe la noi, ceea
ce înseamnă că aceşti Trantaloizi, chiar dacă au cam pier-
dut teren pe Pământ în lumea fizică în faţa Lucrătorilor Lu-
minii, încă menţin aceste stringuri astrale cu corpurile
marilor şefi Illuminati, în intenţia de a-şi păstra dominaţia
asupra lumii noastre. Poate vă întrebaţi la ce le foloseşte
aşa ceva? Ei bine, Trantaloizii sunt o specie care se hrăneşte
cu fluidele emise de aurele umane, e ca atunci când mergi
la o cafenea şi tragi din narghilea (trebuie să întreţii cărbunii
aprinşi în ea), ca să înţelegeţi. Narghileaua Trantaloizilor
este omenirea noastră, şi ei caută prin toate mijloacele posi-
bile ca noi să emitem stări de frică, de nesiguranţă, de

îndoială, de agitaţie, de violenţă - vedeţi ce a fost în Franţa
lunile trecute, precum şi în Irak de curând cu asasinarea
acelui general iranian - şi veţi înţelege cât de mare este peri-
colul pentru civilizaţia noastră, atâta timp cât aceşti Tran-
taloizi perfizi îşi fac jocurile aici pe planeta noastră. Şi dacă
n-au fost încă eliminaţi, înseamnă că această sarcină e di-
ficil de îndeplinit şi vom vedea de ce în partea a treia a
acestui miniserial. Pentru asta că ne priveşte absolut pe noi
toţi! 

Trantaloizii - un pericol
cosmic - II 

S
Radu Ran
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ste universul un spaţiu ayurvedic? Se poate
spune că da, atâta timp cât clasificarea cores-
punde celor trei elemente - tamas, rajas şi

sattva - pe care le putem asemui stărilor de agregare di-
mensionale. 

De exemplu, universul fizic, cel eteric şi cel astral intră
în categoria tamas, respectiv spaţiile dimensionale 3D în
care există multe lumi, de la cea fizică
precum este a noastră, până la cele cu
densitate mai rafinată, dar care includ
factorul dualităţii. Se spune prin unele
mesaje primite prin intermediul anu-
mitor mediumi din România, despre
spiritele luciferice, că mare
parte din regatul lor se află
în planul eteric, într-o zonă
a întunericului. La fel exis-
tă în acelaşi plan eteric zo-
na luminii şi astfel ne adu-
cem aminte de acele bas-
me - unele dintre ele ecra-
nizate chiar - unde ni se pre-
zintă cele două tărâmuri -
cel luminos şi cel întune-
cos. În cel luminos trăiesc
elfii, piticii, zânele şi dife-
rite alte vieţuitoare - satiri,
ondine, centauri, vrăjitori
buni etc. În cel întunecos trăiesc demoni, vrăjitori răi,
diferite alte spirite inferioare ale răului. Astfel putem acorda
credibilitate acelor poveşti şi basme în care se vorbea de-
spre aceste două tărâmuri. Un alt exemplu este cel din ope-
rele lui Tolkien, în care regăsim pe continent zone lumi-
noase, unde trăiau oamenii, elfii şi piticii, şi zone întune-
coase unde trăiau orcii creaţi de spiritul cel rău Sauron.

Dincolo de aceste aspecte legendare, împărţeala în ast-
fel de zone în universul fizic, eteric şi astral încă există, deşi
lumea noastră modernă este acum separată bine de cele-
lalte, pentru protecţia ei, prin bariere energetice solide create
de către Maeştrii Înălţaţi din a 7-a dimensiune. 

Spuneam în numărul trecut că Avatarii care au venit în
lumea noastră îşi au sălaşul în a 7-a dimensiune, şi pentru
aceste fiinţe de lumină şi iubire nu este deloc greu să vină
în lumea Pământului, ca misiune mă refer, dar le este puţin
dificil din perspectiva densităţii materiei, deoarece trebuie
să vină într-un corp uman care este supus legilor divine ca
orice om întrupat. Un exemplu pe care aş vrea să-l redau

şi să-l comentez aici, este cel biblic al lui Iisus, atunci când
se spune că efectiv s-a dus în iad şi a scos de acolo o
mulţime de oameni care-şi plăteau faptele. Atât de mare
era iertarea dată de Creator oamenilor încât, prin Voia
Divină Cerească, Iisus a primit permisiunea să intre în
planul eteric şi astral, acestea două având întrepătrunderi
între ele, şi acolo a mers cu mesajul celest trimis din di-
mensiunea a 10-a de la Dumnezeu, arătat acolo sub forma
Alfabetului Focului Sacru. Conducătorul zonei întunecate
din planul eteric-astral, bănuiţi voi cine, căci este menţionat
nu numai în Biblie, nu a putut să se împotrivească salvării

a zeci şi sute de mii de suflete cărora
Creatorul Celest le dăduse Iertarea.
De aceea se spune în textele canoni-
ce că atunci când Iisus a intrat în iad,
pentru a-i salva pe cei ce primiseră

iertarea, a călcat peste “lanţurile ia-
dului” sfărâmându-le.
Era desigur o expri-
mare metaforică, în-
să operaţiunea a fost
una de mare anver-
gură. Şi aici vorbim
de puterea vibratorie
de Lumină şi Iubire a
lui Iisus, care efectiv
i-a îngrozit pe locui-
torii eterici-astrali ai
zonei întunericului.
Desigur că aşa ceva
era urmărit şi din alte

planuri fizice dimen-
sionale, de către Trantaloizi, Draco şi reptilieni, şi pentru
că nu s-au putut împotrivi în zona lor întunecoasă misiunii
de salvare oferită de Iisus celor osândiţi acolo (pentru că se
hrăneau cu starea sufletelor oamenilor aflaţi acolo), întu-
necaţii au acţionat prin saducheii din planul fizic din Ieru-
salim, şi ce a urmat ştim. Doar că Iisus conform profeţiei
sale directe, a refăcut la loc după 3 zile templul la care el
făcuse referire, respectiv corpul său fizic. Prin asta el a
demonstrat că într-adevăr a fost şi este unul dintre cei mai
mari Avatari, pentru că misiunea lui a fost una pe deplin
reuşită din toate punctele de vedere. Însă lupta dintre în-
tuneric şi lumină continuă, deoarece fiind alungaţi cândva
din universul sattvic spiritual, le-a rămas întunecaţilor doar
posibilitatea de a pune stăpânire pe universul fizic. De
aceea se întâmplă în prezent ceea ce se întâmplă şi pe
Pământ... Şi depinde de noi să urmăm calea arătată nouă
de către Iisus, Buddha şi alţi mari Avatari...        

cosmos

Între lumină
şi întuneric - II

Meer Lyn

E
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Dragon - cei născuţi în anii Dragonului 
Dragonii cred că afecțiunea li se cuvine, chiar

dacă ei nu o oferă deloc, ci sunt mai degrabă pasio-
nali, dar nu neapărat carismatici. În 2020 va fi Dra-
gonul e nevoit să învețe să își arate și dezvolte sen-
timentele, să renunțe la a-și mai controla emoțiile.
E anul în care iese la iveală latura lor romantică.
E aproape necesar să devină mai sensibili. Astfel
îşi pot atrage avantajele materiale mult aşteptate.

Șarpe - cei născuţi în anii Şarpelui
Manieratul și secretosul Șarpe va avea în

2020 câteva probleme, mai ales în
lunile iulie și august. Ei, care știu
să își ascundă cele mai mari se-
crete, vor fi puși în dificultate
căci vor apărea persoane care
le vor scoate scheletele din
dulap. Se vor vedea în postu-
ra de a renunţa la secretoma-
nie, şi dacă vor proceda aşa vor
avea parte de multe relaţii care-i
vor propulsa şi le vor aduce multe avan-
taje.   

Cal - cei născuţi în anii Calului
Caii sunt cei mai schimbători, sunt ca vremea, și

așa vor fi, de altfel, tot anul
2020. Lucrurile se vor schim-
ba pentru ei din luna mai în-
colo, când cineva va avea sufi
cientă încredere în ei pentru a
le permite să facă tot ce știu
ei mai bine, în ciuda spiritului
lor cameleonic. Deci depinde
cum galopaţi, cailor! 

Oaie - cei născuţi în anii Oii
Oile sunt cele mai norocoa-

se din zodiacul chinezesc. Chiar
și persoanele cele mai sărace
născute în această zodie au o
șansă în plus la îmbogățire în
anul 2020. Deci bunăstare şi
prosperitate. Cele mai bune
luni pentru ei vor fi iunie, au-
gust și septembrie.

Maimuță - cei născuţi în anii Maimuţei
Egoistele zodiacului chinezesc, Maimuțele, vor

face noi descoperiri și nu e exclus să-şi schimbe
locul de muncă, vor avea nevoie de un nou spațiu

în care să se desfășoare, poate chiar să se mute în
altă țară, să înceapă experiențe noi, aventuri la
care visau dintotdeauna.

Cocoș - cei născuţi în anii Cocoşului
Cei mai ordonați dintre nativii zodiacului chine-

zesc, cei mai preciși și disciplinați vor încerca să
inoveze mai mult în viața lor. Vor avea parte de
provocări profesionale și se vor întrece pe sine. E
un an bun, dar greu! Atenţie cum şi unde cântaţi!

Câine - cei născuţi în anii Câinelui
Câinii, cei mai liberi din zodiacul chinezesc,

dar și printre cei mai inimoși și săritori
nativi, vor călători mult în 2020.

Se vor lăsa duși de val și se vor
trezi pe meleaguri îndepărtate
unde vor întreprinde tot felul
de acțiuni umanitare.

Mistreț - cei născuţi în anii
Mistreţului

Cei mai iubitori și plăcuți din zo-
diacul chinezesc, Mistreții își vor face

foarte mulți prieteni în special în prima parte a
anului 2020 și vor renunța la persoanele care nu
le aduc nimic bun în viață.

Şobolanul 
de Metal marchează 

începutul unui nou ciclu
astrologic, de aceea anul

2020 va fi unul cu valenţe
foarte mari în toate

domeniile.
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u puţin timp în urmă am văzut cu toţii trage-
dia din Australia, unde regnul animal a decis
în grup să sacrifice aproximativ 1 miliard de

vieţuitoare - această cifră a fost dată publicităţii de către
organizaţia internaţională “World Wide Fund”, în timp
ce estimările oficiale încă nefinalizate dau cifra de 500
de milioane de vieţuitoare - pentru ca civilizaţia umană
să se oprească din nebunia la care a ajuns. 

Mă refer aici la acest stadiu delirant, în multe zone
ale lumii, la care omenirea a ajuns: destrăbălare, droguri
în exces, crime peste crime, atentate cu dronă, proteste
extrem de violente (vezi Franţa în ultimele luni), ca să
nu mai spun de nebunia care a fost în mai toate capitalele
lumii cu ocazia celebrării Revelionului 2019-2020.
Toate aceste zeci de mii sau poate chiar sute de mii de
artificii pe toată planeta, nu înseamnă oare o formă
furibundă de poluare atmosferică, pe fondul unei veselii
exacerbate al cărui înţeles s-a pierdut odată cu trecerea
anilor? Ce sărbătorim de fapt la trecerea dintre ani? Pen-
tru ce se veselesc oamenii la miezul nopţii de Revelion,
urlând ca apucaţii, bând excesiv şampanie, bere, wishky
sau ce-or mai bea, când în realitate dincolo de un aseme-
nea moment probleme grave ale omenirii persistă pentru
că nu se vrea a fi rezolvate? Qui prodest? Cui foloseşte
tot acest delir din noaptea dintre ani care nu mai are la
bază adevărata bucurie, ci o alienare a raţiunii de a fi?

Desigur, trebuie să ne bucurăm de un astfel de moment,
căci odată cu solstiţiul de iarnă începe iar să se mărească
ziua, deci de fapt ar trebui să celebrăm ca şi la Crăciun

triumful Luminii, nu plăcerile lipsite de suport sufle-
tesc. Dar o putem face fără atâta tam-tam şi fără atâ-
ta poluare nu numai atmosferică, ci şi energetică.
Vă daţi seama că o treime din populaţia lumii iese
în stradă în noaptea dintre ani, urlă, bea, sar în sus
ca nebunii sau cum se mai manifestă fiecare. Toate
astea înseamnă emisii de energie dezordonată, chiar
dacă e aparent pe fondul unei aşa zise bucurii, şi
dacă sunt miliarde de oameni care fac asta în noap-
tea de Anul Nou, ia gândiţi-vă ce cantitate imensă
de energii dezordonate este emisă în mediul încon-
jurător.

Astfel Mama Geea să ştiţi că s-a cam săturat de
noi ca civilizaţie, iar prin faptul că a permis această
tragedie din Australia ne trage un semnal de alarmă
pentru a fi foarte atenţi începând cu acest an 2020

la ceea ce facem. Pentru că dacă vom continua aşa,
Mama Geea ne aşteaptă după colţ cu un plan bine pus
la punct. Şi vă spun că tragedia din Australia este încă
jucărie pe lângă ce ar putea urma. Nu mai spun că as-
trologic vorbind circulă prin lume informaţia despre
conjuncţia dintre Saturn şi Pluton la 22 de grade în
Capricorn. Când aceste două astre s-a mai întâlnit în ul-
timul lor ciclu anterior, s-au produs catastrofe de
proporţii mai ales în urma trezirii bruşte a unor vulcani
sau în urma unor cutremure de magnitudini foarte mari. 
Fie că se spune că australienii au vrut să incendieze
porţiuni de pădure în mod controlat şi le-a scăpat asta
de sub control, fie că a fost ceva premeditat, nu se poate
spune că acele incendii au fost cauzate de temperatură,
pentru că pe timp de vară cum este acum în Australia se
înregistrează oricum o temperatură de 40 de grade. Deci
nu este asta! În acest caz vorbim despre KARMĂ! Este
o adevărată tragedie planetară să dispară sute de mili-
oane de vieţuitoare nevinovate, din cauza nesăbuinţei
omului! Sigur că această tragedie a stârnit un val de
compasiune internaţională, zeci de vedete de renume
mondial oferind imediat sute de milioane de dolari, iar
opinia publică mondială se implică deja masiv în
privinţa acestei tragedii, deci se poate! Întrebarea de final
este asta: oare am devenit atât de zombizaţi încât ani-
malele şi vegetaţia Terrei trebuie să facă un asemenea
imens sacrificiu pentru ne semnala să redevenim oameni
în adevăratul sens al cuvântului? Dacă ar fi aşa... ne
merităm soarta ca civilizaţie care s-ar putea afla în pragul
unei tragedii de data asta planetare! 

Impresii... depresii....
expresii...

Radu Ran

Iluzia civilizaţiei 

C
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ă prezint în acest număr un
subiect despre care am mai

discutat în revistă, în anii trecuţi, deşi
mai sporadic aşa. De data aceasta
vom aborda tema aceasta din per-
spectiva nivelului de conştiinţă la
care vom adăuga, după cum veţi
vedea pe parcurs, stadiul de evoluţie
al sufletului.

Ne bazăm în abordarea subiec-
tului de faţă pe scala nivelelor de
conştiinţă elaborate în deceniile tre-
cute de către regretatul cercetător,
fizician, psiholog, psihiatru şi îndru-
mător spiritual David R. Hawkins.
În urma miilor ore de cercetare efec-
tuate cu echipe întregi de profesori
în kinesiologie şi psihologie, el a sta-
bilit această scală de nivele a con-
ştiinţei, pe care aţi putut-o vedea într-
unul din ultimele numere ale revistei
la un alt articol. De data aceasta o
vom explica altfel.

Pentru început vom da scala aşa

cum este ea, cu caracteristicile cores-
punzătoare, apoi vom explica cone-
xiunile despre care menţionam mai
înainte. Şi o luăm de jos în sus, adică
de la valoarea cea mai mică spre va-
loarea

maximă. Ruşinea - nivelul 20; Vina
- nivelul 30; Apatia - nivelul 50;
Durerea - nivelul 75; Teama - nivelul
100; Dorinţa (obsesivă) - nivelul
125; Mânia - nivelul 150; Mândria
(trufia sau orgoliul) - nivelul 175;
Curajul - nivelul 200; Neutralitate -
nivelul 250; Bunăvoinţa - nivelul
310; Acceptarea - nivelul 350;
Raţiunea - nivelul 400; Iubirea -

nivelul 500; Bucuria (ca stare trăită
constant) - nivelul 540; Pacea (ca
stare interioară trăită permanent) -
nivelul 600; Iluminarea spirituală -
nivelul 700 până la 1000. Ca să înţe-
legem mai bine segmentele acestei
scale, care sunt împărţite în 4 zone,

să spunem că de la nivelul 20 până
la 199 sunt atitudini de genul:
nevoia de a distruge, de a elimi-
na, de a descuraja, de a subjuga

şi de a forţa pe cineva să abando-
neze, infatuarea şi agresivitatea, ze-
flemismul, ura, lăcomia, disperarea,
regretele, anxietatea. De la 200 la
499 avem: emancipare, nevoia de a
se elibera (de dogme, de tabu-uri etc.),
nevoia de a avea încredere, optimis-
mul, nevoia de a se afirma, iertarea
şi înţelegerea. De la 500 la 599 avem:
revelaţia, transfigurarea (schimbarea
propriilor concepte), liniştea (minţii)
şi respectul (ca stil de viaţă). 
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Cele 17 nivele de
conştiinţă 
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Fiecare om se
naşte cu un nivel de  

evoluţie. Chiar dacă un om
are un nivel mediu evoluat,

poate avea stări negative,
căzând temporar

la un nivel inferior 
de conştiinţă.  
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Frica - nivelele 100 - 124. Aici
întâlnim persoane care sunt tot în
stadiul de suflet copil şi care in-
stinctiv, deşi pot avea diferite
pregătiri socio-profesionale, tră-
iesc în mod constant cu frica-n
sân, cum e vorba din popor. Frica
de a nu greşi, de a nu spune ceva
care să-i supere pe cei din jur etc.
Tot felul de frici. Este stadiul în
care sufletul copil simte instinc-
tiv că a intrat pe un alt palier de
cunoaştere, faţă de care se teme
pentru că nu ştie ce-l aşteaptă şi
devine temător. Multe persoane
din această categorie pot trăi o
mare parte din viaţa lor cu impre-
sia accentuată că cei din jur le vor
răul. Aici îi includem pe fanaticii
religioşi din islam de exemplu.
De asemenea aici mai întâlnim
pe cei care trăiesc în ţările unde
încă există dictatură - gen Coreea
de Nord. Foarte multe sufle-
te copil s-au întrupat în ast-
fel de ţări cu dictatură, cum
au fost cele din Europa de
Est, deoarece stadiul lor evo-
lutiv cerea un fel de siguran-
ţă. Preţul plătit era libertatea.
Dorinţa - nivelele 125 - 149.

Este stadiul de la care sufle-
tul copil începe să înveţe de-
spre efectele impactului cu
societatea în diferite forme.
Individul începe să dorească
să facă schimbări în viaţa sa.
Fanaticii religioşi încep să
înveţe despre cum să comba-
tă ceea ce contravine crezu-
lui lor. De asemenea aici îi inclu-
dem şi pe cei care sunt activi în
industria de pornografie, pe trafi-
canţii de persoane, de droguri, de
antichităţi etc. dar şi pe hoţi, es-
croci şi traficanţi de armament şi
mercenari. 

Furia - nivelele 150 - 174. Cri-
minalii, şefii mafioţi, şefii de carte-

luri de droguri, violatorii, şefii
grupărilor teroriste şi religioase
fanatice, precum şi psihopaţii de
orice fel pot fi întâlniţi în catego-
ria aceasta. Desigur mai inclu-
dem şi pe dictatori dar şi pe toţi
cei care au multe eşescuri şi crize
şi devin furioşi din acest motiv. 

Mândria - nivelele 175 - 199.
La acest nivel cele de dinainte se
dezvoltă în oameni, sufletele co-
pil pot dobândi ceva cunoaştere
şi faimă în diferite domenii. Ce-
lebritatea îi face pe unii mândri,
dar în categoria aceasta îi întâl-
nim în continuare şi pe fanaticii
religioşi care se află în fruntea
acelei religii, cum este Ayatolahul
Khamenei din Iran, care este al
doilea lider suprem al acestei ţări.
Mai avem aici şi vedete de carton
care se afişează ostentativ şi fără
bun simţ la televizor în diferite
emisiuni, cum vedem pe la noi.

De asemenea aici îi  mai includem
pe şefii de partide rasiste cum
sunt neonaziştii, de partide extre-
miste naţionaliste şi de oricare
grupare cu tendinţe similare. La
acest nivel sufletele copil încep
să înţeleagă ce înseamnă valoa-
rea proprie dar într-o formă dis-
torsionată.

Curajul - nivelele 200 - 249.
La acest nivel sufletele copil în-
trupate şi-au învăţat unele lecţii
karmice, mai ales cea referitoare
la faptul că doar ele însele şi nu
cei din jur sunt responsabile pen-
tru eşecul sau succesul personal,
precum şi pentru propria evolu-
ţie. Ca urmare sufletul copil în-
cepe să înţeleagă câte ceva refe-
ritor la ce înseamnă decizia şi ale-
gerea, şi astfel atitudinea de curaj
îşi face loc în evoluţia sa. De ase-
menea realizează că poate alege
conştient indiferent de influenţa
venită din exterior, dar de la vor-
bă la faptă încă va fi drum de par-
curs. Astfel la acest nivel întâlnim
tineri antrepenori, persoane care
după ce au învăţat se avântă cu-
rajos către domenii în care vor să
se afirme, izul faimei de la nive-
lul anterior strecurându-se totuşi
insidios în mintea lor. La acest

nivel sufletele copil ajung aproa-
pe de stadiul sufletului adult,
când au învăţat lecţiile karmice
despre impactul cu lumea în dife-
rite forme şi rezultate. 
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Imparţialitatea/Încrederea - nivelele 250 - 309.
La aceste nivele găsim suflete care au fost suflete
copil şi au intrat pe prima treaptă a stadiului de suflet
adult. Tineri avocaţi de exemplu putem găsi aici,
poliţişti, femei de serviciu, lucrători în administraţie
etc. dar şi persoane care de exemplu primesc moşte-
niri în bani şi bunuri, şi trăiesc de pe urma exploatării
acestora. Mai găsim persoane care odată ce obţin
ceva preferă să stagneze, fără să avanseze social sau
profesional. Persoane care toată viaţa lor se comportă
şi fac lucrurile într-un stil monoton.

Optimismul - nivelele 310 - 349. De la acest nivel
sufletele adulte încep să înveţe alte lecţii karmice,
printre care cea a cultivării voinţei pentru a reuşi într-
un anumit domeniu. Conştiinţa lor se deschide ceva
mai mult şi astfel pot înţelege situaţiile oportune care
le sunt favorabile. Ca urmare, nu se plâng şi chiar
dacă înregistrează vreun eşec, îşi propun să depăşeas-
că o astfel de situaţie. Această categorie începe să
vadă posibilităţile existente în orice situaţie. Găsim
aici micii oameni de afaceri, sportivi, avocaţi, cerce-
tători, filozofi, profesori, în general oameni care-i pot
determina şi pe alţii către lucruri bune prin exemplul
personal.

Iertarea - nivelele 350 - 399. La acest nivel sufletele
adulte încep, pe baza experienţei acumulate în vieţile
anterioare, să devină creatorii propriilor experienţe.
Este nivelul trecerii către stadiul de suflet matur. Cei
din această categorie sunt persoane care-şi depăşesc

limitările conştientizându-şi potenţialul pe care-l au.
Frica de orice fel la acest nivel cel puţin este înţeleasă
şi confruntată. Sufletele adulte îşi fixează obiective
pe care le ating, chiar dacă parcursul e dificil. Sunt
oameni de acţiune, prin faptul că nu pierd timpul cu
lamentări, asta fiind de fapt iertarea. Găsim aici lideri
din domenii neconvenţionale cum ar fi terapiile ne-
convenţionale, dar şi cercetători ai ştiinţelor de fron-
tieră, parapsihologi, călugări şi sfinţi budişti şi tibetani
de exemplu, ghizi şi învăţători NLP, Theta Healing
etc. Putem găsi şi judecători aflaţi la începutul carierei
lor. 

Înţelegerea - nivelele 400 - 499.Aici Înţelegerea
trebuie interpretată sub forma Cunoaşterii acumulate
şi aplicate. În categoria acestor nivele găsim doctori/
profesori/cercetători/procurori/judecători cu mulţi ani
de experienţă, dar cei din această categorie pot înre-
gistra şi eşecuri, în cazul în care nu reuşesc să des-
partă subiectivul de obiectiv. Cazuri de judecători
care dau decizii bizare în cazuri grele este doar un
exemplu, la fel cum pot fi doctori cu multă experienţă
care la un moment dat o dau în bară cu câte un caz ra-
tat. Sau cercetători care înregistrează eşecuri în labo-
ratoarele lor, deşi pe hârtie totul e calculat matematic
OK. Aceste nivele reprezintă pragurile de trecere de
la sufletul adult la cel matur şi de aceea experienţele
şi cunoaşterea determină saltul către stadiul sufletului
matur sau stagnarea, dacă individul nu reuşeşte să
deosebească subiectivul de obiectiv.
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CON-ŞTIINŢĂ

răim într-o lume modernă, plină aproa-
pe până la saturaţie de tehnologie. Nu
mai putem să ne ducem existenţa fără

telefonul mobil, fără televizor sau măcar un radio
la care să ascultăm fel de fel de emisiuni. Tot ceea
ce trăim noi a devenit un model repetabil ani la
rând, astfel încât atunci când se petrec diferite
tragedii şi catastrofe mai mici sau mai mari, ne
uităm la televizor consternaţi
de ceea ce se întâmplă. Când
au loc asemenea nefaste eveni-
mente se declanşează campa-
nii de strângere de fonduri pen-
tru sinistraţi sau pentru ocrotirea ani-
malelor şi a mediului, dar cu toate aces-
tea, faţă de posibilităţile întregii populaţii a plane-

tei, sumele adunate în acest mod sunt infime. Şi
atunci ne întrebăm pe bună dreptate: ce se întâm-
plă cu noi, oamenii? Am devenit defecţi? De ce
nu reacţionăm din empatie şi compasiune pentru
a ajuta fiecare cum poate? Aşa ceva ca stare de lu-
cruri trebuie să fie o lecţie foarte aspră mai ales
pentru cei care se consideră spirituali, cu aerele
lor de oameni evoluaţi care chipurile se cred mai
sus decât alţii pe scara evoluţiei. Aiurea! Majori-
tatea celor spirituali, chiar şi de la noi din Româ-
nia, sunt în realitate departe de adevărata empatie
şi compasiune. De ce? Pentru că nu se implică şi
mulţi dintre ei preferă să se considere separaţi.
Separaţi faţă de ce, faţă de cine? Dacă există tur-

ma socială a oamenilor obişnuiţi, ei bine să ştiţi
că există şi “turma spirituală” formată din aseme-
nea oameni care preferă să stea deoparte şi să pri-
vească fără să se implice cu nimic, considerând
că nu e treaba lor! O fi bine...? N-o fi bine...?

Unul dintre autenticii lideri ai planetei, chiar şi
spiritual vorbind, Dalai Lama, călătoreşte an de
an în jurul lumii, ţinând multe conferinţe în dife-
rite oraşe ale lumii. Tema lui de bază pe care o pre-
zintă şi susţine peste tot este compasiunea, ca so-
luţie pentru rezolvarea tuturor problemelor. Fără
compasiune, susţine el, nu există echilibru în

lume, deoarece masa de oameni egoişti şi
lacomi poate dezechilibra grav balanţa
omenirii. Lipsa de implicare a celor care
pot să se implice, fie oameni normali, fie

oameni spirituali, permite celor lacomi,
egoişti şi agresivi să deregleze viaţa ome-

nirii. Să nu credeţi că asemenea lucruri, dacă
se întâmplă în zone izolate unele faţă de celelalte

şi în diferite perioade de timp de-a lungul
anului, nu afectează întreaga omenire! Sun-
tem o colectivitate de vreo 7 miliarde şi ju-
mătate de oameni, şi dacă există prin lume
diferite grupuri şi indivizi care perturbă
echilibrul prin diferite manifestări şi acţiuni
nepotrivite, toţi aceştia se comportă ca celu-
lele bolnave care pun organismul în pericol.
Uitaţi-vă de exemplu la tragedia din Austra-
lia. Imediat opinia publică mondială s-a mo-
bilizat. Dar pun o întrebare. Chiar este nevo-
ie să se petreacă asemenea catastrofe conti-
nentale pentru ca lumea să reacţioneze cu
empatie şi compasiune? Eu cred că nu! Ce

ne costă să fim tot timpul compasionali şi em-
patici cu cei de lângă noi, chiar dacă sunt indivizi
mai arţăgoşi, căpoşi sau orgolioşi, mai agresivi ori
mai certăreţi de felul lor? Să ne amintim că doar
la noi în popor există proverbul “Vorba dulce,
mult aduce”. Adică vorba compasională. Dacă ne
pasă de noi înşine ca indivizi, de familie şi de
câţiva prieteni, credeţi că suntem cu adevărat oa-
meni dacă ne limităm compasiunea doar faţă de
rude şi prieteni? Nici vorbă! Iisus a spus foarte
clar: “iubeşte-ţi aproape ca pe tine însuţi!”
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ontinuăm prezentarea simbolisticii vise-
lor legate de haine. Este evident că ne pu-

tem visa în fel şi chip în somn, şi pe noi dar şi pe alţii
cunoscuţi. La fel ca în lumea fizică de aici, şi în lu-
mea viselor există o complexitate de manifestări ca

aspecte şi acţiuni.
Hainele indigo. Acum dacă veţi visa că purtaţi în

vis haine care au această culoare să nu vă închipuiţi
cumva că faceţi parte din generaţiile Copiiilor Indigo.
În general culoarea indigo indică un stadiu de trans-
formare a conştiinţei proprii, şi atunci când vă visaţi
că purtaţi vreo haină sau vreun accesoriu cu această
culoare, este semnul că este necesară o schimbare de
felul acesta. Depinde şi ce visaţi, o haină, un sacou,
o bluză sau o cămaşă, dar în orice caz este vorba de-
spre nevoia de a schimba ceva în mod radical referi-
tor la propriile concepţii sau referitor la stilul de viaţă.
De exemplu un pardesiu sau un sacou indigo dacă
visaţi asta are legătură cu atitudinea voastră faţă de
ceilalţi oameni, pentru că ultima haină de pe exterior
simbolizează contactul nostru cu ceilalţi. Despre ase-
menea aspecte vom vorbi cu altă ocazie, pentru că în
funcţie de felul hainei pe care o avem la exterior vom
desluşi şi felul în care-i tratăm pe cei din jurul nostru.
Un sacou sau o haină similară reprezintă mentalul,
iar bluza sau cămaşa sunt conectate la latura noastră
emoţională. Dacă în vis hainele indigo, ce predispun

şi la o atitudine pasivă faţă de anumite situaţii din
viaţa de zi cu zi, sunt noi dar prezintă descusături sau
pete, rezultă că schimbarea de atitudine va fi condi-
ţionată de chestiuni karmice nerezolvate ce persistă
la nivel subconştient. Şi ca urmare persoana dacă me-
morează visul trebuie să ia măsuri. De asemenea dacă
individul visează pe cineva cunoscut că poartă haine
indigo, este semnul că pentru respectiva persoană
urmează un interval de viaţă în care trece prin mari
schimbări. Dacă hainele indigo văzute în vis sunt în-
vechite sau murdare, este un indiciu al faptului că
există la nivel subconştient probleme vechi nerezol-
vate şi care alterează viaţa de zi cu zi a persoanei.
Mai ales dacă se repetă multe vise în care apar haine

indigo. În cazul pantalonilor indigo, fie că sunt
noi, vechi, murdari sau rupţi, este semn că
înaintarea pe calea evoluţiei întâmpină
ceva dificultăţi datorită unei inerţii tempo-
rare. Aceasta poate fi cauzată de diferiţi
factori, precum ignorarea semnalelor sub-
conştientului sau nevoia de retragere cau-
zată de stări sufleteşti neplăcute. 

Hainele violet. Apărute în vis şi dacă
sunt haine pentru partea superioară a cor-
pului - sacou, pardesiu, geacă, bluză sau că-
maşă, arată necesitatea unei purificări în
funcţie de haina care are această culoare.
Dacă este un pardesiu, geacă sau trenci, e

vorba de curăţarea relaţiilor - unele poate nu
mai sunt de folos. Dacă este sacoul sau o vestă violet,
este vorba de purificarea mentalului sau altfel spus
necesitatea renunţării la anumite idei despre sine sau
despre felul în care interacţionăm cu ceilalţi la nivel
de comunicare. Dacă visăm că avem noi sau altcine-
va cunoscut o bluză sau cămaşă violet, este vorba de
necesitatea de a curăţa latura emoţională care poate
conţine energii vechi sau stătute, cauzate de diferite
întâmplări de-a lungul vieţii. Dacă visăm pantaloni
violet de orice fel, trebuie curăţată sau îmbunătăţită
propria stare vibraţională, de care depinde mersul pe
cale şi evoluţia spirituală dar şi cea lumească. Cură-
ţarea implică modul în care înţelegem să avansăm pe
drumul vieţii, deoarece fiecare dintre noi are stilul
său de a se descurca în viaţă. Astfel în vis pantalonii
violet ne anunţă că este timpul să schimbăm stilul
nostru de viaţă, pentru a putea realiza ceea ce ne pro-
punem fără a mai întâmpina atâtea obstacole de-a
lungul existenţei noastre terestre.  

Interpretarea
viselor

Simbolul hainelor - IV

C
Contele Incappucciato
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onform datelor furnizate de
Organizația Mondială a Sănătății, în România sunt

aproximativ 2 milioane de persoane care suferă de diabet. Tot
Organizația Mondială a Sănătății precizează că peste 60%
din populația adultă a țării este supraponderală. Oamenii au
nevoie să cunoască mai multe despre cum pot trăi o viață
sănătoasă și că un pas în această direcție este menținerea
glicemiei în limite normale. Citind mai departe puteți afla
câteva lucruri interesante.

Aproape 2 milioane de români suferă de diabet. Conform
cifrelor din 2016 ale OMS (Organizația Mondială a Sănătății),
peste 60% dintre bărbații și femeile din țara noastră sunt
supraponderali (23% dintre aceștia sunt obezi), iar mai mult
de 25% dintre aceste persoane nu desfășoară o activitate fizică
susținută.

Menținerea greutății în limite normale, obiceiurile ali-
mentare sănătoase și activitatea fizică sunt factori importanți
pentru limitarea riscului de apariție a diabetului. Un aspect
vital pentru prevenirea apariției diabetului este și menținerea
glicemiei în limite normale.

De ce apar variații ale glicemiei?

Pe parcursul zilei pot aparea mai mulți factori care pot
destabiliza nivelul zahărului din sânge. Pentru a controla di-
abetul, este esențial să îți dai seama ce anume din obiceiurile
tale zilnice are drept consecință dezechilibrul glicemiei. 

Factori care pot crește glicemia:

- Sedentarismul
- Mesele sau gustările care conțin
mulți carbohidrați
- Dozele prea mici de medicamente
pentru ținerea sub control a glicemiei
- Reacțiile adverse ale anumitor
medicamente
- Infecțiile și alte boli
- Modificările hormonale, cum sunt
cele din timpul menstruației
- Stresul

Factori care pot scădea glicemia:

- Săritul peste mese și aportul insuficient de carbohidrați
- Consumul de alcool, mai ales pe stomacul gol
- Exercitiile fizice intense

- Dozele prea mari de medicamente pentru ținerea
sub control a glicemiei
- Reacțiile adverse ale anumitor medicamente 

Laboratoarele Pharma Dacica au dezvoltat un supliment
alimentar care vine în ajutorul tuturor persoanelor care au
probleme cu glicemia inclusiv diabetul. 

Suplimentul se numește Glicemo și are în componență:
Castravete-amar, fruct (Momordica charantia), extract hidro-
alcoolic 4:1 ( pe bază de 10 % maltodextrină), Garcinia, fruct
(Garcinia cambogia), extract apos 5,6 – 1 cu 60% acid hidro-
xicitric, Gumar, frunze (Gymnema sylvestre), pulbere,
Moringa, frunze ( Moringa oleifera), pulbere, Măslin, frunze
( Olea europaea), pulbere.

Unul dintr componentele de baza ale acestui produs este
catravetele amar căruia  chinezii sunt cei care i-au descoperit
calităţile terapeutice şi pe care îl utilizau în tratarea proble-
melor digestive, a rănilor, infecţiilor respiratorii şi tusei croni-
ce. Între timp, acesta a devenit subiect a peste 100 de studii
de specialitate iar astăzi, oamenii folosesc castravete amar
pentru diabet, o soluţie naturală promiţătoare în vederea
tratării acestei afecţiuni.

Ce este castravetele amar?

Castravetele amar (Momordica charantia) este fructul cu
formă alungită a unei plante agăţătoare. La maturitate, cu-
loarea sa se schimbă din verde în galben-portocaliu, iar ca şi
consum se folosesc inclusiv seminţele, nu doar fructul pro-
priu-zis, care pot fi măcinate şi amestecate în mâncare.

Glicemo  -aliatul sănătății
împotriva diabetului

Echipa 
Pharma DacicaC

Promoţie    2 + 1
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De ce este bun pentru diabet?

Consumul de castravete amar pentru diabet este reco-
mandat deoarece acesta conţine:

– polipeptidă-p şi vicină, 2 compuşi cu activitate asemănă-
toare insulinei;
– charantina, substanţă activă care, datorită acţiunii puter-
nice hipoglicemiante, scade nivelul de glucoză din sânge;
– 17 aminoacizi care se regăsesc şi în insulină.

Momordica charantia este denumită şi insulina vegetală,
şi are următoarele beneficii în lupta cu diabetul:
–  scade nivelul glicemic;
–  îmbunătăţeşte nivelul de zahăr din sânge;
–  stimulează producţia de insulină.

Glicemo contribuie la:

-  buna funcționare a organismului;
- funcționarea normală și sănătatea digestivă și a traiectului
intestinal;
- stimularea funcționării normale a stomacului și a ficatu-
lui;
- refacerea celulelor secretoare de insulină;
- modularea și susținerea sistemului imunitar;
- combaterea infecțiilor bacteriene și a virusurilor;
- menținerea unui nivel sănătos al
apetitului;
- programele de control al greutății re-
ducând apetitul și aportul de calorii;
- menținerea nivelului normal de glu-
coză în sânge;
- creșterea capacității celulelor de a
utilza glucoza;
- îmbunătățirea metabolismului glu-
cozei;
- scăderea apetitului pentru gustul
dulce a zahărului;
- eliminarea radicalilor liberi din celu-
le;
- protejarea împotriva dezechilibrelor
produse de radicalii liberi induși de poluare;
- metabolismul normal al carbohidraților, macronutrienților
și al acizilori grași;
- îmbunătățirea detoxifierii organismului, prin îmbunătățirea
fluxului sanguin;
- refacererea organismului în perioadele de convalescență
și după boli cronice;

Polifenolii din Măslin au o activitate antioxidantă care
poate să ajute la protejarea colesterolului LDL și oxidarea
lipidelor. Susține organismul în perioadele de suprasolicitare

fizică și intelectuală, în perioadele de surmenaj și conva-
lescență.

Promoție specială pentru cititorii Revistei Cosmos!!

GRATIS

La două flacoane cumpărate, unul se primește Gratuit!

Cum putem să reducem nivelul glicemiei?

De regulă, diabeticilor le sunt recomandate medicamente
care cresc producția de insulină. În multe cazuri, persoanele
care suferă de diabet trebuie să își injecteze suplimentar
insulină pentru a regla nivelul glicemiei.

Pe lângă aceste metode, nivelul glicemiei poate fi scăzut
prin consumul anumitor alimente și prin anumite măsuri
comportamentale. Uneori însă, acestea nu sunt suficiente și
este necesară apelarea la medicamente.

Cele 7 sfaturi pentru scăderea nivelului glicemiei se
adresează atât persoanelor sănătoase, cât și celor care suferă
de diabet de tip 1 şi 2. Prin aplicarea acestor măsuri, per-
soanele sănătoase au șansa de a preveni debutul acestei boli
și de a crește starea de bine a organismului.

Sfatul 1: Evitarea stresului 
Atunci când sunteți stresaţi, corpul dvs. produce hormonul

de stres numit cortizol, care împreună cu alt hormon,
glaucagon, ajută la creșterea glicemiei. Aşadar, cu cât sunteţi
mai relaxați, cu atât se va resimți efectul pozitiv asupra nive-
lului glicemiei.

Pentru a evita de la bun început instalarea stării de stres,
încercați tehnicile de relaxare cum sunt yoga şi antrenamen-
tul autogen. Planificaţi în mod conştient pauzele de relaxare
de peste zi, în care puteţi practica exerciţii de relaxare
menite să vă ajute să vă găsiţi liniştea.
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unt convins că partea I a acestui subiect a fost
foarte interesantă pentru voi, având în vedere că

trăim într-o societate care devine din ce în ce mai complexă de
la un an la altul. 

Şi este firesc să continuăm în această a II-a parte cu alte
explicaţii pentru ca să înţelegeţi în ce fel în viaţa voastră pot apare
situaţii nedorite, deşi voi vă doriţi să evoluaţi fără probleme.
Aceşti paraziţi energetici pot fi la un moment dat chiar şi spirite
ale altor persoane decedate, care la viaţa lor au trăit înrobite de
diferite vicii: alcool, fumat, destrăbălare sexuală, patima jocurilor
de noroc, invidie, intrigă, hoţie, minciună şi lista poate continua
cu multe altele. Vorbim aici de astfel de vicii manifestate întreaga
viaţă pământeană de către asemenea persoane. După ce dece-
dează, astfel de spirite trec în planul astral. Unele sunt confuze
după destrupare, altele îşi dau seama ce e cu ele, dar toate încep

să caute oameni care trăiesc în
trup pentru a se agăţa de aceştia,
mai ales dacă sunt oameni întrupaţi care la rândul lor sunt sclavii
patimilor şi viciilor de orice fel. Deseori se
pot observa persoane care la un moment
dat, din când în când, manifestă un com-
portament atipic care nu-i este caracte-
ristic. În astfel de momente, pentru cine
cunoaşte, este vorba de prezenţa unor
spirite negative parazite destrupate, care
se agaţă sau stau în jurul acelei persoane
întrupate, căutând să o influenţeze într-un
fel. Este evident că aşa ceva se poate în-
tâmpla doar atunci când persoana întru-
pată respectivă se gândeşte în mintea sa
la chestiuni negative, chiar dacă din afară
nimeni nu bănuie nimic în acest sens. Iar
chestiunile acestea negative din mintea
persoanei întrupate, dacă mai şi persistă
în micile sale obsesii - să zicem că este
frustrată datorită altor persoane faţă de
care are gânduri nepotrivite - atrag spiri-
tele destrupate care stau în jurul ei. Cine
are vederea subtilă dezvoltată ar putea ve-
dea, în asemenea situaţii, cum aceste spirite parazite fie ţin “vic-
tima” întrupată de braţe, de-o parte şi de alta, fie câmpul lor
energetic negativ învăluie persoana întrupată ca într-un cocon
urât, şi astfel aceasta nu înţelege de unde i se trage că are stări de
indispoziţie, de iritare sau de ranchiună, admiţând că persoana

întrupată de obicei nu manifestă asemenea atitudini.
Ei bine mai sunt multe alte feluri de influenţe similare şi de

aceea este foarte important ce gândiţi, despre cine şi în ce fel, in-
diferent ce vi se întâmplă. De exemplu oamenii de ştiinţă au rea-
lizat multe studii practice, care au pus în evidenţă fără dubiu că
dacă ne enevăm sau ne certăm cu cineva doar 5 minute, pentru
aceste 5 minute care practic otrăvesc corpul la propriu cu energii
negative, organismului îi trebuie 4 până la 6 ore ca să cureţe sis-
temul energetic de efectele celor 5 minute de mânie. Şi la fel de
evident este că atunci când oamenii întrupaţi se ceartă, indiferent
că este la serviciu, acasă în familie sau oriunde altundeva între
prieteni sau rude, la asemenea scene sunt întotdeauna dar întot-
deauna prezente şi spiritele destrupate negative. Altfel spus, oa-
meni decedaţi care sunt atraşi de momentele de ceartă, şi care
roiesc în jurul celor întrupaţi care traversează tot felul de stări
neplăcute sau care fac din obiceiurile proaste un mod de viaţă
care le convine. Culmea este, ca să înţelegeţi, că acolo în planul
astral - pentru că sunt folosite expresiile de astral inferior şi astral
superior - spiritele negative şi cele luminoase coexistă la un loc

dar nu se amestecă între ele. Este ca pătrăţelele de pe tabla
de şah. Spiritele destrupate negative - multe au fost în
viaţa lor pământeană oameni răi sau viciaţi - se află în
zonele astrale “negre” ca pătrăţelele negre de pe tabla

de şah, în timp ce spiritele destrupate bune, care au trăit pozitiv,
locuiesc în zonele astrale luminoase şi frumoase, ca pătrăţelele
albe de la şah. Şi vom vedea în partea a treia a acestui material

ce şi cum se întâmplă lucrurile cu aceşti paraziţi energetici, şi cu
ghizii spirituali, după ce oamenii aflaţi în trup părăsesc lumea
aceasta şi trec dincolo în astral. 

Paraziţii energetici - II

Mahatma

S
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Întrebare: Ce este Umbra?   
Răspuns: Pentru ca un om să aibă

umbră e nevoie să existe două lucruri, e
nevoie de lumină și de omul care pro-
duce umbra. Cine este întotdeauna la mi-
jloc?

Umbra este parte a drumului nostru,
este parte integrantă a ceea ce înseamnă
a fi. Am putea spune că umbra este partea
noastră întunecată, joasă care este în opoziție cu partea
noastră luminoasă, înaltă. Ambele sunt pure, întunericul
și lumina sunt pure, sunt perfecte, provocarea apare când
alegem una dintre ele ca fiind casa noastră, atunci ne
pierdem. Sunt oameni care se pierd în întuneric și alții
care se pierd în lumină, de aceea am denumit această
alegere a extremei ca fiind partea noastră bolnavă.

Pentru că îmi place să folosesc analogii și metafore,
planeta noastră este exact la distanța potrivită pentru ca
omul să existe, este un echilibru aici. Omul nu poate trăi
pe Soare, departe de întunericul umbrei dar nici în Pă-
mânt în întuneric, fără lumină. În natură observăm peste
tot echilibrul. 

Umbra este partea noastră joasă, parte pe care dacă o
acceptăm și o integrăm, ajungem să ne simțim în armo-
nie cu noi și cu întregul.
Î: Ce presupune concepul de Decondiționare Mentală

și Emoțională?
R: Aici vorbim despre procesul reconectării cu sinele,

cu esența noastră, proces ce duce la
înțelegerea nevoilor noastre auten-
tice, nevoi ce ne servesc precum o
busolă pe calea noastră. Un om care
a dobândit pe parcursul vieții tipare
care îl blochează să simtă, să se
simtă, îi este foarte greu să fie în
contact cu nevoile sale și astfel
ajunge să se simtă pierdut. Într-un fel

acesta este pierdut, este “mielul
rătăcit” ce nu își găsește “turma”. Din această poziție, va
alege calea conformismului și face precum alții îi spun,
chiar dacă simte că nu este în acord cu drumul său be-
nefic.

În această societate nu am întâlnit om care să nu fie
condiționat în acest mod, ci am întâlnit oameni care să
fie într-un astfel de proces de decondiționare și astfel
aliniați pe calea lor. Acești oameni nu sunt perfecți, ba
dimpotrivă, sunt la fel de imperfecți ca oricine, sunt oa-
meni obișnuiți însă ceva îi diferențiază față de alți oa-
meni, geniul nativ al acestora strălucește, este prezent,
este acolo, acești oameni sunt vii, se simte viața cum
curge prin ei. În cazul meu, mi-au trebuit aproximativ 2
ani pentru a mă porni, pentru a îmi lăsa geniul nativ să
iasă la suprafață și primul mod în care s-a manifestat, în
mod natural, a fost prin scris.  

cosmos

Umbra este partea care
ascunde fricile noastre,
zonă în care există toate

acele condiţionări pe
care inconştient ni le

impunem mereu. 

Redacţia Cosmos

Cum 
să-ţi vindeci

Umbra 

Interviu cu 

Orlando Stoicescu
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Pentru a-ți răspunde la întrebare, aș putea spune
că această unealtă, Cheile Genelor, este diferită față
de alte unelte din trecut și poate asemănătoare cu
altele din prezent și oferă o hartă precisă fiecăruia,
o hartă ce îl poate ajuta să își înțeleagă mult mai
bine viața și provocările prin care trece.

Î: Dacă sistemul Cheilor Genelor este bazat pe
data de naștere, ne oferă el soluția pentru probleme-
le noastre – menire, profesie, relații, etc.?

R: Niciun sistem sau unealtă nu poate să ne ofere
soluția pentru problemele noastre, cel mult ne poate
ajuta să ne ofere o altă perspectivă din care să pri-
vim problema. Fiecare dintre noi are responsabili-
tatea propriului destin și pe calea noastră primim tot
ce avem nevoie pentru a-l duce la îndeplinire, pri-
mim oameni, primim bani, primim resurse materi-
ale, primim ghidare. Cheile Genelor poate fi unul
dintre companionii ce ne sprijină pe cale. 

Referitor la profil, le spun celor care vin la cur-
suri sau cu care lucrez individual faptul că am putea
lucra cu orice profil, o să ajungem la același rezultat
doar că drumul nu va fi familiar. Nu profilul este
important, ci dedicarea fiecăruia către sine. Scopul
profilului nu este să îți spună cine ești, ce să faci sau
să nu faci, ci să te ajute să înțelegi ce ți se întâmplă. 
Când lucrezi însă cu profilul tău și nu cu al altuia,
simți rapid familiaritatea și dacă te deschizi sufi-
cient și îți acorzi timp pentru a te deschide suficient,
realizezi de ce te dădeai sau dai cu capul de aceleași
probleme. Deblocându-te, soluțiile pentru proble-

mele tale vin natural pentru
că le atragi în viața ta prin
cine ai devenit. Eu, unul, îi
pot oferi o soluție foarte bună
unui om însă dacă acesta este
încă blocat, nu o va înțelege
și va trece peste ea. De ace-
ea este atât de importantă
răbdarea pentru că deblo-
carea vine în timp și când
aceasta vine, vine la pachet
împreună cu claritatea.

Deblocarea mai vine la
pachet cu ceva ce nu este de-
loc ambiguu ci evident, ma-
nifestarea geniului nativ. În
cazul meu, geniul meu nativ
are ca manifestare principală

darul Prospețimii ceea ce presupune a crea ceva nou
tot timpul, chiar în fiecare zi. Acum este simplu să
faci legătura cu motivul pentru care s-a întâmplat să
scriu cele aproximativ 500 de articole scrise în de-
curs de 2 ani și jumătate. Lucrul cu această unealtă
nu este doar despre a afla ceva nou, ci creează schim-
bări palpabile ce se observă în toate ariile vieții. Tot
ce îți cere este să ai răbdare cu tine pentru că nu
Cheile Genelor fac minuni, ci te ajută să îți accesezi
minunile prezente deja în tine. Am putea spune că
se lucrează cu materialul clientului.

Î:  Cum se lucrează cu Cheile Genelor pentru a
depăși efectele Umbrei și a urca spre nivelele noas-
tre superioare? 

R: Oricât de mult am încerca să fugim de umbră
respingând-o, cu atât mai puternic ne va afecta via-
ța. Respingându-ne propriile umbre ajungem să le
respingem și pe ale celorlalți și astfel ne respingem
umanitatea. O să îți prezint un paradox: când men-
talitatea noastră este de a fi perfecți, de a fi puri, de
a fi impecabili, aproape de fiecare dată aceasta este
ghidată din spate de umbrele noastre, este o fugă în
absolut pentru că ne scârbește relativul. Cu cât
fugim mai mult de umbre, tot în ele dăm, de aceea
oamenii suferă atât de mult pentru că nu își pot “re-
zolva” imperfecțiunea pe care o cataloghează ca de-
fect.

CUNOAŞTERE ŞI EVOLUŢIEcosmos
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Î:  Care este secretul fericirii?
R:  Secretul fericirii este, pentru mine, să nu caut fericirea.

Omul care vrea să fie fericit de-a pururi va ține cu dinții de
momentele de fericire, va dori să le prelungească și astfel
ajunge nefericit pentru că de fiecare dată o să observe cum
fericirea îi scapă printre degete. Fericirea vine prin ac-
ceptarea momentelor de fericire dar și de nefericire și astfel
de acolo ne putem bucura cu adevărat de momentul pre-

zent. Altfel doar ne zbatem ca un animal în cușcă neînțe-
legând că singur ne-am băgat acolo și putem ieși oricând.
Eu aleg calea acceptării și a bucuriei interioare și câteodată
îmi iese, alteori nu, însă este o cale ce îmi îmbunătățește
constant calitatea vieții. Exteriorul îmi oferă, când este
cazul, momente de bucurie, câteodată extatică și acestea
mă ajută să merg în continuare pe calea mea.

Î:   Unde te pot găsi oamenii și ce mesaj ai pentru ei?
R: Cei cu care mă voi întâlni mă vor găsi cu siguranță

pentru că observ cum suntem cu toții interconectați și cum
omul care vine către mine nu vine întâmplător. În timp, am
observat tipul de oameni pe care îi servesc în această
perioadă a vieții mele așa că îmi este mai ușor să îmi dau
seama cine poate beneficia de pe urma serviciilor mele și
cine nu. Pot fi găsit pe pagina https://redpill.ro unde
postez evenimentele și cursurile pe care le susțin și date
de contact. Articolele pe care le scriu pot fi găsite doar pe
Facebook, pe pagina personală (Orlando Daniel Stoicescu)
dar și pe pagina “Decondiționare mentală și emoțio-
nală – Orlando Stoicescu”. Pot fi găsit și pe pagina Cheile
Genelor România și în grupul „Comunitatea Cheile

Genelor România” unde scriu și creez clipuri video alături
de ceilalți ambasadori din România.

Mesajul pe care îmi doresc să îl transmit este că fiecare
dintre voi simțiți modul în care umanitatea evoluează și
schimbările prin care trecem. Cine nu va învăța să își ges-
tioneze ființa, să își gestioneze umbrele, nu va avea o viață
ușoară pentru că provocările vor rămâne sau poate chiar
vor deveni mai intense.

Indiferent dacă o faci singur, în grup, alături de un om

pe care îl consideri maestru sau cu ajutorul unei unelte, îți
recomand cu căldură să îți începi sau să îți continui propriul
tău proces de decondiționare. Există unelte nenumărate,
alege una cu care rezonezi puternic și mergi cu ea mai de-
parte. 

Dacă vei căuta unealta perfectă, îți garantez că nu există,
însă o unealtă bună, folosită bine, te va duce cu siguranță
către tine și către geniul tău nativ. Mulți oameni caută ade-
vărul absolut și caută unelte sau oameni perfecți, neînțe-
legând că trăim într-o lume a adevărurilor subiective și deci
doar tu poți simți adevărul tău, ce este pentru tine și ce nu.
Importantă este dedicarea către sine și astfel totul ți se va
revela în timp. Tu ești cheia propriei tale vieți, lasă-ți geniul
nativ să strălucească și vei susține astfel, în mod direct sau
indirect, evoluția întregii umanități.

Găsește-te pe tine și de acolo totul ți se va revela.

Cu căldură,
Orlando
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urse interstelare comunică faptul că schimbarea
cosmică se accelerează și întregul univers trece
printr-o tranziție de fază în noul ciclu cosmic.

Așadar, ceea ce urmează să experimentăm nu este doar un
superval galactic, ci o schimbare cosmică la o scară ce
niciodată nu a fost experimentată de la crearea universului.
Soarele Galactic Central devine din ce în ce mai activ chiar
și la viteze subluminice, întrucât semnalul supervalului galac-
tic anterior care călătorește cu viteza Luminii este perfect în-
rudit cu noul val care vine extrem de curând.

Acest lucru creează deja mari schimbări în
sistemul nostru solar. Rasa Cosmică Centrală
a creat o floare multidimensională a grilei
vieții în întregul sistem solar, care se extinde
de la orbita lunară spre exterior până la helio-
pauză. Această grilă va servi drept buffer de
transmisie pentru super-unda care vine. În ul-
timul lor efort pentru a preveni schimbarea,
grupul Chimera a umplut Sistemul Solar cu
cât mai multă anomalie și întuneric posibil de
la începutul anului 2017 până la 21 ianuarie
2019. Începând cu 2012, Chimera conducea
un puternic război împotriva Rezistenței și a
reușit de fapt să păcălească Rezistența de
câteva ori, aranjându-le scurgeri de informații
incorecte. De exemplu, Rezistența a scanat

sistemul solar pentru orice nave Chimera rămase și nu a găsit
niciuna, când de fapt acele nave s-au ascuns în găuri de
vierme hiperdimensionale și au organizat ulterior atacuri ma-
sive surpriză.

Această campanie de dezinformare a dus de câteva ori la
unele neconcordanțe care au fost postate pe acest blog. Cu
toate acestea, trebuie să spun că Rezistența a eliberat infor-
mații adevărate în ceea ce privește înțelegerea și abilitatea lor,
și în general, cea mai mare parte a informațiilor pe care le-au
eliberat este valabilă și corectă. Acum, Rezistența se recupe-
rează din toate acele atacuri și o nouă întărire de 50 de mili-
oane de noi membri au ajuns de la centura Kuiper în rețeaua
din subteran, cu un număr total de 120 milioane de membri.
Mai multe întăriri sunt așteptate să ajungă curând, cu cât ne
apropiem de schimbare. 

cosmos
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nternetul şi cărţile apărute
în ultimul timp sunt pline de tot felul de

informaţii care vorbesc despre cât de bune şi fru-
moase sunt lucrurile referitor la eliberarea civi-
lizaţiei umane de sub nefasta influenţă a ocultei
mondiale, care este conectată la reptilieni. Noi am
mai relatat în revistă că lucrurile nu stau chiar aşa
şi că lupta dintre tabăra lumnii şi cea a întuneri-
cului se duce până în ultima clipă. Tocmai de ace-
ea citiţi următoarea comunicare primită în vara
trecută. 

“În data de 29 August 2019 a avut loc o mare
bătălie dusă între forțele extraterestre întunecate
și forțele luminii. Bătălia a fost dusă în mod direct
pentru Pământ. Bătălia, în care au luptat 100.000
de oameni și 250 de milioane de fiinţe de lumină
pozitive a fost dusă împotriva a 1,5 miliarde de
reprezentanți ai extratereștrilor negativi, a durat
4 ore. Acești extratereștri negativi provin din trei
civilizații: Anunnaki, Vampirii de rang înalt și
Phenoloizii (un fel de entităţi extraterestre para-
zite - nota redacţiei)). 

Forțele luminii au triumfat, chiar dacă numeric
au fost depășite! În timpul bătăliei, mai multe

grupuri de extratereștri au fost scoase din ascun-
zătorile lor. Mai multe por-

taluri au fost distruse, iar
altele au fost curățate.
Unul dintre portalurile

care au fost distruse a fost
cel situat între Gaura Neagră

situată în centrul galaxiei noastre și Pământ. Era
pe Sirius B, în apropiere de Vega. La marginea
galaxiei a fost descoperită o planetă care servea
extratereștrilor negativi drept stație. Cu ajutorul
unui portal, care servea ca un câmp energetic de
ecranare, aceasta ne-a fost ascunsă. De-acolo cele
trei civilizații negative atacau Pământul. În plus,
au mai fost implicate și alte câteva civilizații mai
mici. Dar, mai presus de toate, era o facțiune care
era foarte negativă. Pe planetă, care seamănă mai
mult cu o stație spațială, erau paraziți și multe fi-
ințe negative care nouă ne sunt complet necunos-
cute. 

Această planetă a fost cucerită de forțele pozi-
tive și câmpul de ecranare a fost dezactivat astfel
încât planeta, care este de 30 de ori mai mare de-
cât Pământul, a devenit vizibilă. Locuitorii săi
sunt acum în detenție acolo, pe mai multe dimen-
siuni. Alte două sisteme din galaxia noastră au
fost și ele curățate și eliberate de forțele întuneca-
te. Și la nivelele mai înalte a existat o masivă de-
zarmare și curățare a cosmosului și spațiului in-
tergalactic din apropiere, afectând 403 galaxii.

ENIGMELE CIVILIZAŢIEI
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Bătălia pentru planeta
Pământ
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Bătălia a avut loc în 29 August pentru că
Pământul urma să treacă 2 zile mai târziu printr-
un portal care urma să curețe planeta și să o adu-
că într-un nou câmp de energie care ar fi ridicat
vibrația Pământului și a omenirii. Evident, for-
țele întunecate au vrut să împiedice acest lucru.

A fost o bătălie foarte dificilă. A fost, proba-
bil, cea mai mare bătălie dusă vreodată pentru
Pământ. Dar nu toate forțele negative au ieșit din
ascunzișul lor. Au fost foarte mult reduse, dar
încă nu au dispărut complet. Ar mai putea dura
o vreme până când să dispară complet, spune sur-
sa acestei informații explozive. Bătălia se înche-
ie doar atunci când au dispărut complet de pe Pă-
mânt. Cele trei civilizații asistate de acele civili-
zații mai mici au pus în trecut în jurul Pămân-
tului o matrice care a avut un efect emoțional
negativ asupra noastră și ne-a blocat libertatea.
Aceasta a fost conectată cu o conștiință parazi-
tară a celui care controla Pământul (Marduk) și
care este acum panicat pentru că trebuie să pără-
sească Pământul. Această conștiință parazitară
ne-a afectat și pe noi, oamenii (ceea ce, desigur,
explică foarte multe). 

Vechea matrice a fost neutralizată și demon-
tată, ceea ce reprezintă o eliberare pentru noi,
oamenii. Forțele pozitive încep să creeze acum
pentru Pământ o matrice cinci dimensională în
locul celei trei dimensionale care ajunge până în
dimensiunea a 8-a. Întreaga infrastructură a ex-
tratereștrilor negativi din galaxia noastră a fost
distrusă. Acest lucru a fost mult întârziat pentru
că acum un ciclu de 50 de miliarde de cicluri te-
restre se apropie de sfârșit. Pământul este foarte
important pentru că de aici va apărea o nouă
civilizație cosmică care urmează să funcționeze
ca tampon către civilizațiile negative. Din aceas-
tă cauză Pământul trebuie să fie independent și
oamenii liberi.

Nota traducătoarei: Ca de obicei, luați doar
ceea ce simțiți că rezonează cu voi. Dacă nu
simțiți că rezonează cu voi, nu este pentru voi în
acest moment și doar treceți mai departe.
Mulțumesc.”

cosmos
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ot atunci, în zorii dimineților și în amurgul
serilor de iarnă, răsare la sud-est și apune la
sud-vest și constelația “Crucea Nordului”

(Lebăda U.A.I.), cunoscută și ca“Fata de împărat cu
cobiliţă” sau “Vulturul Domnului” (Aquila U.A.I.).
Aceasta din urmă apare pictată sub forma celor patru
ipostaze pe o farfurie ceramică, ilustrând călătoria con-
stelației de-a lungul, pe sub
și deasupra liniei orizontului
a bolții cerești pe parcursul
celor patru anotimpuri, res-
pectiv răsăritul și apusul ei pe
cerul de noapte și de zi, odată
cu rotația și înclinarea planetei. În perioada 5.000-3.500
î.Hr. soltițiul de vară este marcat de răsăritul și apusul
discului solar la nord-est, respectiv nord-vest în dreptul
constelației “Fecioarei” (Virgo) și este reprezentat în cul-
tura cucuteniană de unele statuete feminine, asociate
uneori și cu Zeița Mamă sau Marea Zeiţă Mamă sau

Gaia. Odată cu trecerea acestui moment, noi grupări de
stele încep să răsară în zori la est și să apună în amurg la
vest, de exemplu “Cântarul” (Balanța) și “Hora” (Coro-
na Borealis), vestind echinocțiul de toamnă, respectiv
răsăritul și apusul Soarelui în dreptul constelației “Arca-
șul” (Săgetătorul) la estul și la vestul proprou-zis al pla-
netei. Similar, momentul astronomic ne apare ca fiind
cunoscut de către comunitatea neolitică și reprezentat tot
printr-o horă, de ex. suportul ceramic antropomorf “Hora
de la Frumușica”. Echinocțiul de primăvară este anunțat
de răsăritul constelației “Scaunul lui Dumnezeu” (Ca-
ssiopeia U.A.I.) precum și de răsăritul discului solar în
dreptul constelației Taurul (Taurus U.A.I), aceasta din

urmă fiind formată din roiul de stele Pleiadele - “Cloşca
cu pui” sau “Găinușa cu pui” și roiul de stele Hyadele
(U.A.I) – “Vierii” sau “Scroafa cu purcei”. Hyadele sunt
stelele sub forma literei V, cea mai strălucitoare fiind
Aldebaran, steaua din ochiul taurului, cunoscută drept
și “Luceafărul Porcesc” sau “Scroafa”, iar stelele mai
mici din asterism fiind purceii scroafei. Mai mult, se
observă o relaţie între activităţile agricole, cultul ploii şi
constelaţia “Taurul” (Taurus U.A.I.), în acest sens stând

mărturie tronurile cu bucranii (mo-
tive ornamentale), picturile şi mâne-
rele de forma coarnelor ale unor vase
ceramice. Raportul la bolta cerească

se confirmă prin observarea aceluiaşi
fenomen astronomic, remarcat nu doar

de cucutenieni, ci şi de alte popoare, dar şi de noi cei de
astăzi. În sensul că ploile devin mai abundente odată cu
răsăritul Soarelui în dreptul constelaţiei “Taurul”, respec-
tiv în dreptul clusterelor de stele “Cloșca cu pui” şi
“Vierii”. De exemplu, Hyadele reprezintă tot ploile şi
pentru grecii din antichitate. Analog, și în prezent, odată

cu sfârşitul lunii Aprilie şi începând cu luna Mai,
de îndată ce discul solar răsare în dreptul acestor
asterisme, plouă mai mult, iar odată cu venirea
verii precipitaţiile sunt mai bogate, pe când în
Septembrie încep să scadă, fiind cantitativ simi-
lare cu cele din Martie. Apoi, situația se inver-
sează în sezonul rece. În Noiembrie, “Cloșca cu
pui”- Pleiadele şi “Vierii”- Hyadele răsar la est
pe cerul de noapte, ziua Soarele răsare la est însă
de data asta în constelaţia Scorpionului, drept ur-
mare ploile deja sunt mult mai slabe. În altă or-
dine de idei, rotația planetei în jurul Soarelui și
în jurul propriei axe antrenează mișcarea centri-
fugă și centripetă a apei, indiferent de starea în
care se află (ex.: lichidă-ploi, solidă-zăpadă, ga-

zoasă-umiditatea din aer) și indiferent de locație
(ex.: râurile, mările și oceanele de la suprafața sau inte-
riorul planetei); drept urmare volumul de apă se rotește
și se înclină când spre sud, când spre nord, așa cum apa
se înclină într-o sticlă în timp ce e învârtită în jurul pro-
priei axe. Volumul de apă depozitat, mai mult sau mai
puțin în emisfera sudică sau cea nordică, generează în-
clinarea axei de rotație a planetei, implicit succesiunea
anotimpurilor. Aşadar, atât astăzi cât şi în perioada neo-
litică ploile, lumina şi căldura solară sunt anunţate de o
serie de evenimente astronomice şi sunt corelate cu un
anumit calendar pastoral-agricol.

Înfrățirea cosmică 
Cucuteni - II

Andra Simionescu
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oarte multă lume, şi de la noi din România, şi
din alte ţări ale lumii, au citit în unele cărţi de-

spre sufletele bătrâne. Acestea sunt evident cele mai
evoluate suflete de pe Pământ şi din lumea noastră. Dar
cel puţin la noi, unde avem un anumit specific la care mă
voi referi imediat în cele ce urmează, acest concept de
suflet bătrân este cu totul greşit înţeles. 

Noi avem tendinţa să catalogăm şi să etichetăm ceva
sau pe cineva fără să avem mai întâi răbdarea de a cu-
noaşte complet acea informaţie. Astfel pe multe drumuri
din România, în multe zone şi în multe cărţi îndeosebi în
cele de ortodoxie, sunt văzuţi şi cunoscuţi aceia despre
care spunem că sunt pustnici. Unii dintre ei au primit de-
numirea ortodoxă de “sfinți părinți” deşi o asemenea
etichetă este oarecum improprie, deoarece ei nu sunt
părinţii nimănui. Şi poate nici sfinţi... unii dintre ei... 

Însă haideţi să vedem de fapt ce intenţii există în spa-
tele acestor suflete, care se retrag din societate în locuri
izolate, precum mănăstiri sau uneori chiar mai izolate,
cum ar fi o căbănuţă sus pe munte. Care ar fi caracteris-
ticile sufletelor evoluate care au stadiul stadiul de suflet
bătrân? Aţi fi surprinşi, mai ales cei care studiază astrolo-
gia, să constataţi că pe lângă poziţia lui Saturn, care este
planeta experienţei karmice individuale, o avem pe Ve-
nus, care este octava inferioară a lui Neptun. Astrul nep-
tunian simbolizează sufletul individului, dar nu la nivel

terestru, ci Sinele său Bază ca poten-
ţial. Poziţia lui Neptun în semn şi casă,
şi mai ales situat la gradul respectiv în
tema naşterii, ne oferă informaţii referi-
toare la potenţialul psihic şi spiritual al
propriei persoane sau al alteia. Şi este
logic să admitem că Venus, fiind oc-
tava inferioară, indică sufletul întrupat,
deoarece Venus este răspunzătoare şi
de aspectul nostru estetic şi afectiv.
Informaţia comentată aici este veridi-
că, deoarece a fost verificată pe zeci
de horoscoape la care s-au adăugat ob-
servaţiile proprii referitoare la acţiuni-
le tuturor acestor persoane care prezin-
tă o anumită poziţionare a planetei. În

afara acelor caracteristici specifice su-
fletelor bătrâne - nevoia de solitudine deşi pot avea destui
prieteni, au capacitate vizionară, sunt empatice şi com-
pasionale la propriu etc. - putem vedea plasarea în tema
de naştere a planetei Venus într-un decan trei al semnului
zodiacal respectiv. Un exemplu în acest sens este gene-
raţia născută în toamna anului 1995, pentru că să nu vă
închipuiţi că Venus face conjuncţie oricând cu vreo pla-
netă mare, pentru a indica nivelul acelor sufletele bătrâne.
În noiembrie 1995 Venus realiza o interesantă conjuncţie
cu Jupiter la gradele 20 - 21 în Săgetător şi împreună cu
Marte la aceleaşi grade. În timp ce Neptun - semnifica-
torul Sufletului Bază - se afla la 23 grade în Capricorn
conjunct cu Uranus. Aspectul lui Venus cu Jupiter indică
o generaţie cu un potenţial moral foarte ridicat, precum
cea din toamna lui 1967, când Venus realiza la fel o
conjuncţie cu Jupiter la ultimele grade în semnul Leului,
iar Neptun se poziţiona la 22 de grade în Scorpion. 

Se poate spune că generaţia lui 1967 având cuadratura
lui Venus cu Neptun şi-a îndeplinit ceva mai dificil sar-
cinile morale în viaţă. Spre deosebire de aceasta, gene-
raţia din toamna anului 1995 ar putea duce mai departe
ceea ce a realizat cea din 1967. Pentru că şi cei din 1995
sunt un alt val de suflete bătrâne care au venit aici pe Pă-
mânt pentru a readuce în atenţie prin exemplu personal
faptul că poţi trăi şi lucra în societate şi să fi în acelaşi
timp şi un om care se ghidează după cele spirituale. Iar
generaţia 1967 - mulţi din această generaţie - au pregătit
terenul spiritual pentru cei din 1995. Următoarea gene-
raţie de suflete bătrâne s-a întrupat în vara lui 2003, cei
care au acum 16 ani şi care peste un deceniu-două vor
prelua mai departe ştafeta trezirii civilizaţiei umane peste
tot pe Pământ.       

Astrologie - semne că
eşti un suflet evoluat - III

Contele Incappucciato
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u trecut sărbătorile de iarnă. Ne-am făcut
de cap și am

mâncat din toate bună-
tățurile făcute ori de
noi, ori de mama sau
bunica sau de ce nu, de
bucătarul priceput. Fără să
ne gândim prea mult am pus
de o burtică, că na!, ne-am
răsfățat. Bărbații nu sunt
preocupați prea mult de
acest aspect, însă multe
dintre noi femeile mai tot
timpul “avem probleme”
cu “datul jos” și ce facem?
Apelăm la diete.

Etimologia cuvântului
DIETĂ ,vine din grecescul
”diaita” ceea ce înseamnă
mod de viață, deci repre-
zintă un mod de viață de a
trăi și hrăni și nu de a ex-
clude hrana din alimenta-
ție; înseamnă hrană consu-
mată regulat.

Unde găsim aceste diete și ce sunt ele de fapt?
Păi prima oară punem mâna pe internet și căutam

ce dietă este la modă, care a dat rezultate, mai
întrebăm o prietenă care a experimentat, dacă avem
șansa găsim și un nutriționist și ne apucăm de trea-
bă. Însă ne lăsăm copleșiti și păcăliți de tot felul de:
• conflicte de informații – unii spun ceva despre o

anumită dietă alții spun contrariul, că ceva este mai
bun decât altceva..., etc;
• toată lumea are “cea mai bună” filosofie sau

rezultat;
• dorința pentru rapid și eficient, cum sunt elimi-

narea de produse alimentare BUNE, tot felul de
“pilule, creme și uleiuri magice” – NU EXISTĂ!
• reclamele de la TV – “Evitați consumul excesiv

de sare, zahăr și grăsimi!”
• accesibilitatea comunității la hrană, etc.

Și începem să încercăm ceva găsit pe un-
deva sau chiar recomandat de un “specialist
în nutriție”, ca la final să nu avem rezultate
sau să fie de scurtă durată.

De ce nu funcționează aceste diete?

Pentru că ele, de fapt, ne privează
de alimente de care trupul nostru are
nevoie. Cum este de exemplu dieta
keto, care se bazează pe grăsimi și

proteine și doar 10% carbohidrați. Poate
funcţionează pentru cei care nu-și folosesc

prea mult creierul, că doar are nevoie de zahăr care
provine din...? Ai ghicit – Carbohidrați, fiind prima
sursă de energie a organismului nostru. Din carbo-
hidrați ne luăm vitaminele și mineralele necesare
organismului. Cu fructe și legume poți trăi liniștit,
dar doar cu grăsimi, carne și ouă nu știu cât o poți
duce.

Ideea este una simplă. Dietele, așa cum sunt ele
numite pe piață, nu există, însă există o alimentație
corectă pe care o putem adopta cu ușurință urmând
câțiva pași simpli adaugând obligatoriu sportul la
modul nostru de viață, relaxarea și meditația. Nu
doar de un singur factor este nevoie pentru a da
kilogramele jos, mă apuc de dietă și gata. Greșit!
Avem nevoie de toate la un loc.

Sănătate de la natură

Mănâncă inteligent!

Hrana și Dieta 

Georgiana Crâmpiţă
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tiinţa a cercetat funcţia dentiţiei umane, pe
baza descoperirilor arheologice şi a tiparelor

comportamentale ale speciei umane, din zorii apariţiei
sale şi până în ultimele 2000-
3000 de ani. S-a stabilit astfel că
la origine, deşi se hrăneau prepon-
derent cu rădăcinoase, fructe şi al-
te plante, deci un stil alimentar de
tip vegetarian, omul a avut dintru în-
ceput o dentiţie adaptată specificului
carnivor. Consumul de carne a apărut mult mai târziu,
odată cu stăpânirea focului de către om. Astfel Homo
Sapiens la începuturile sale vâna diferite animale, pe
care apoi le prepara folosind focul. Şi pentru a putea
smulge carnea de pe oase, avea nevoie de canini în
primul rând. Şi se spune că la început omul avea doar
o grupă de sânge, respectiv 0 numită şi a Vânătorului,
pentru că la început oamenii erau nevoiţi să vâneze de-
plasându-se pe arii tot mai întinse. 

Deci caninii sunt relativ diferiţi ca aspect şi funcţie
faţă de ceilalţi dinţi şi astrologic vorbind sunt guvernaţi
de Marte. Atât cei de sus, cât şi cei de jos. În privinţa ca-
ninilor de sus, fiind maxilarul care e guvernat de către
Soare - adică personalitatea şi conştientul, orice pro-
blemă care apare - carie, fisura smalţului, spărtură sau
ruptură, ori orice altă deteriorare, este vorba de felul în
care individul “apucă şi mestecă” experienţele sale spi-
rituale prin intermediul personalităţii proprii. Caninii
de jos au legătură cu latura emoţională şi cu subconşti-
entul, deoarece mandibula este guvernată de Lună. De
obicei în marea majoritate a cazurilor apar probleme la
caninii de sus, ceea ce indică destul de clar că de-a lun-

gul vieţii individul traversează momente
dificile în care trebuie să decidă, să “mes-
tece” experienţe nedorite care au legătură
şi cu propria evoluţie spirituală şi aşa mai
departe. 

În astrologie Marte reprezintă fratele
mai mare, precum şi verii ca rude prin
alianţă. De aceea dacă apar probleme la ca-
ninii de sus, este vorba despre chestiuni de
conflict - fie de idei, fie de personalitate, fie
de interese de tot felul. Pot fi chiar proble-
me de familie cu un grad accentuat de ne-
gativitate, iar agresivitatea ca stare de fapt
poate proveni dinspre fratele mai mare.
Dacă în familia respectivă nu este un frate
mai mare, ci o soră, se poate vorbi despre

agresivitatea mascată sau pe faţă din partea tatălui, ori
chiar a individului însuşi faţă de familie. Personalitatea
sa poate fi agresivă. Dacă apar probleme la caninii de
jos este vorba de o reacţie emoţională excesivă, mani-
festată în mod repetat. Pe partea mandibulei caninii

afectaţi au legătură cu relaţiile
emoţionale familiale, cu relaţiile
afective, cu banii şi cu partea di-
gestivă. Poate aţi observat la unii
cunoscuţi de-ai voştri că au ca-

ninii de sus mai mari, mai lungi puţin
decât în mod obişnuit. Asta nu înseam-

nă că indivizii respectivi sunt agresivi, ci că ştiu să-şi
urmărească menirea cu mare precizie.

Dar să luăm un scurt exemplu pentru a vedea anu-
mite aspecte. 18.12.1993 ora 15,55. Marte se afla în Ba-
lanţă în casa a 6-a a sănătăţii, în cuadratură cu Mercur
din Capricorn din casa a 9-a. Deja avem un aspect ne-
gativ între cei doi aştri, fiind vorba de relaţia frate mai
mic - Mercur cu frate mai mare - Marte. Este un conflict
afectiv care-l afectează pe individ la nivelul caninilor.
Este implicată tiroida guvernată de Mercur, osatura
danturii guvernată de Capricorn, precum şi o perma-
nentă şi mocnită stare de nervozitate şi agitaţie a indi-
vidului în raport cu rudele sale din familie. Asta va duce
în timp la reacţii din partea sistemului său imunitar,
carfe va slăbi şi va cauza fisuri ale caninilor. Individul
“muşcă” şi “mestecă” prea agresiv în viaţa de familie
anumite aspecte (în sinea sa), pe care nu vrea să le ac-
cepte din orgoliu, şi iată cum rezistenţa caninilor săi va
avea de suferit. Astfel putem vedea din tema horosco-
pului natal dacă există asemenea probleme la nivelul
caninilor şi le putem preîntâmpina evitând eventuale
ulterioare neplăceri.        

Cauzele spirituale 
ale bolilor - Dinţii -

Caninii            
Mahatma

Ş
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incolo de aparenţa noastră anatomică suntem
fiinţe foarte complexe în alcătuirea noastră.

Preocupaţi de atâtea treburi zilnice noi nu mai avem timp
să ne autoanalizăm. Astfel că putem şti câte-n lună şi-n
stele despre multe lucruri din exterior, dar prea puţine
despre interiorul nostru, şi
mai ales despre interiorul
nostru subtil: mintea, su-
fletul, conştiinţa. Cu toate
că de vreo 10 ani încoace
oamenii de ştiinţă studiază asiduu interac-
ţiunea dintre minte şi creier, pentru ei există
încă foarte multe necunoscute în privinţa modului în care
mecanismele minţii şi ale conştiinţei funcţionează în
diferite circumstanţe.

Deocamdată vom aborda funcţia spirituală a hipota-
lamusului, care este un etaj foarte important de altfel
între partea noastră emoţională şi cea a voinţei conşti-
ente. În urma studiilor efectuate până acum asupra hipo-
talamusului, s-a pus în evidenţă faptul că la nivelul aces-
tei glande se pot manifesta cele două tipuri de emoţii de
bază: cele negative precum furia şi teroarea din care de-
rivă celelalte - mânia, agresivitatea, violenţa etc. - şi cele
pozitive cum sunt bucuria, plăcerea, buna dispoziţie, ex-
tazul etc. 

Hipotalamusul este conectat cu hipofiza, însă el
coordonează sistemul nervos autonom. De exemplu o
persoană care are probleme de personalitate şi care vrea
să evolueze spiritual, se va lovi de propria barieră emo-
ţională. Căci orice problemă de personalitate îşi are
rădăcina într-o stare de imaturitate emoţională. Ori dacă

lucrurile stau aşa, rezultă că funcţia spirituală a hipota-
lamusului este dereglată, deoarece nu se adaptează vo-
inţei persoanei. Fiind conectat cu hipofiza - sediul voinţei
conştiente - hipotalamusul ar trebui să fie subordonat, ca
sursă a reacţiilor nervoase şi emoţionale, voinţei. Deci
emoţia ar trebui controlată bine de către voinţă, însă de
cele mai multe ori nu este aşa. De ce? Răspunsul este
simplu. Amploarea energiei emoţionale provenite din-
spre structura limbică este mai mare decât energia de

voinţă ce provine dinspre creier via hipo-
fiză. De aici şi neputinţa multora de a-şi
putea controla reacţiile.

O parte a acestor neputinţe sunt deter-
minate de acumularea de amintiri încărcate

emoţional, şi partea proastă e că mare parte din
această încărcătură conţine emoţii neplăcute, iar

în timp dacă persoana persistă în rememorarea iar şi iar
a multora dintre aceste amintiri neplăcute, îşi va deteriora
singură memoria, pentru simplul fapt că rememorează

ceva stresant. Şi dacă mai adăugăm aici şi fap-
tul că multe dintre acele amintiri reprezintă
chestiuni nerezolvate, atunci vom înţelege de
ce există atât de multă inerţie în evoluţia oa-
menilor în general, ca să nu mai vorbim şi de-
spre evoluţia spirituală. O altă problemă a
evoluţiei spirituale legată de funcţia spirituală
a hipotalamusului este frica. Aceasta este pre-
zentă în aproape toate emoţiile stocate în sub-
conştient, şi care în funcţie de împrejurările de
zi cu zi, şi de reacţiile noastre pe sistemul ner-
vos în raport cu situaţiile prin care trecem,
poate readuce temporar la suprafaţă deci la
nivelul conştientului, prin amintiri, o parte din

emoţiile negative care conţin frici. Astfel oa-
menii care vor să evolueze spiritual, deşi se duc la fel de
fel de seminarii unde învaţă diferite tehnici, deşi citesc
destule cărţi despre cum să evolueze, nu-şi curăţă subcon-
ştientul pentru a putea să aducă reacţiile emoţionale şi
nervoase sub comanda voinţei. De aceea una dintre re-
gulile de bază pentru a face saltul calitativ şi evolutiv
spiritual totodată, aşa cum spun toţi maeştrii spirituali,
este aceea de a învăţa răbdarea. Din cultivarea acesteia
se naşte calmul interior care este rampa de lansare pentru
disciplinarea ulterioară a voinţei, adică a funcţiei hipota-
lamusului şi a hipofizei. Astfel, după ce reacţiile emoţio-
nale sunt disciplinate, de abia din acel moment se poate
considera că începe cu adevărat propria evoluţie spiri-
tuală. De abia din acel punct voinţa se aliniază pentru a
face saltul de conştiinţă dorit. 

cosmos

Radu Ran

Hipotalamusul şi
evoluţia spirituală
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a bună găsire, oamei ai neamului nos-
tru!

Viaţa pe care o trăiţi în epoca voastră
modernă a adus şi avantaje, dar şi dez-

avantaje. Noi am mai spus cu alte ocazii că totul în
universul acesta tridimensional este dublu. De altfel
este timpul să realizaţi că, deşi
trăiţi în trei dimensiuni, totul
este dublu la nivel de formă şi
existenţă. Singurul element care
se află deasupra acestor realităţi
este sensul constructiv al Crea-
ţiei, astfel că aici se află tâlcul
ideii de ce Binele câştigă întot-
deauna până la urmă. 

În această transmisiune vă
oferim o imagine despre cone-
xiunea dintre ceea ce este con-
cepţie şi ceea ce este percepţie.
Lumea voastră este alcătuită pe
baza sistemului zecimal, şi nu
v-aţi gândit niciodată la faptul
că acest concept zecimal vă de-
termină întreaga existenţă, înce-
pând de la primele noţiuni de
matematică pe care le asimilaţi
în educaţie şi până la felul în
care vi se derulează destinul.
Poate savanţii voştri ar revoluţiona tehnologia şi
ştiinţa dacă ar descoperi acest secret, dar asta este
altă poveste.

Concepţia voastră despre lume se bazează aşadar
pe sistemul zecimal. Datorită acestui adevăr de care
nu vă daţi seama, şi percepţiile voastre sunt limitate.
Aveţi 5 simţuri adaptate pentru viaţa în sistem zeci-
mal. Adică 10 şi 5, şi dacă le împărţiţi obţineţi 2,
adică dualitatea. Aceasta este percepţia voastră uzu-
ală asupra tuturor lucrurilor din lumea voastră. Iar
la nivel conceptual, indiferent de limba vorbită şi de
pregătirea pe care o aveţi, gândiţi cu toţii la fel adică
dual. Din acest punct de vedere pentru a putea să

accesaţi propriile capacităţi spirituale, este necesar
să depăşiţi dualitatea în concepţii şi percepţii. Con-
cepeţi despre ceva că este bun sau rău, atunci şi per-
cepţia voastră va fi la fel, influenţând acel om, lucru,
situaţie, stare sau problemă, prin Legea Rezonanţei.
Aşa vă puteţi da seama că nu mediul exterior, cu tot
ce manifestă acesta, vă influenţează pe voi, ci voi
sunteţi aceia care aţi creat un asemenea mediu al
concepţiilor şi percepţiilor duale. 

Este important să înţelegeţi că atâta timp cât staţi
în dualitate, cele 5 simţuri fizice ale voastre nu vor
putea funcţiona simultan. Iar cele 5 simţuri subtile
nu se pot manifesta atâta timp cât cele fizice se
manifestă pe rând. Cele 5 simţuri fizice dacă sunt
folosite simultan sau cel puţin 3 din 5, vă pot des-

chide poarta către cele sub-
tile, astfel încât să puteţi ac-
cesa cel puţin una dintre ca-
pacităţile/ percepţiile voastre
spirituale. 

Vă mai spunem o chestiu-
ne la fel de importantă. Atâta
timp cât cele 5 simţuri fizice
ale voastre funcţionează re-
lativ pe rând, nici cele 5 sub-
tile nu vor intra în funcţiune.
Dacă reuşiţi să vă aduceţi la
unison cele 5 simţuri fizice
sau măcar 3 din ele, atunci
încep să se trezească şi cele
5 simţuri subtile. Foarte mul-
ţi dintre voi vă doriţi să aveţi
de exemplu telepatie, dar nu
faceţi nimic pentru a vă adu-
na simţurile laolaltă. Pentru
că aveţi concepţii şi percepţii
duale, dacă aţi fi telepaţi aţi

începe să suspectaţi pe unii dintre cunoscuţii voştri
de lucruri negative şi aţi încăca atunci legea Liberu-
lui Arbitru, intrând în mintea acelora pe care-i
bănuiţi doar, fără a le cere voie, pentru a afla dacă
gândesc negativ despre voi sau nu. Deci după cum
vedeţi nu este deloc aşa cum aţi Conceput şi Per-
ceput voi despre capacităţile spirituale la care as-
piraţi o viaţă întreagă. 

Meditaţi la cele transmise aici şi luaţi aminte!
Noi vă însoţim pe fiecare dintre voi pe tot parcursul
drumului vostru pământean. 

Noi suntem Stră Bunii!”

Contele 
Incappucciato

Concepţii şi percepţii

Mesajele Stră-Bunilor  

“L
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ceşti 7 Avatari sunt împărţiţi la rândul lor în
două grupe, cum am menţionat, trei fiind în

Asia Centrală, trei fiind în zona Carpaţilor româneşti, iar
al 7-lea avându-şi locul undeva între cer şi pământ, cum
s-ar zice, existând într-o formă mult mai diafană decât
ceilalţi 6. S-ar putea spune că al 7-lea este ca şi Christos,
coordonându-i în întreaga activitate pe ceilalţi 6, pentru
ca întregul plan al ajutorării civilizaţiei umane să decurgă
după cum a fost prevăzut, inclusiv cu
toate interferenţele posibile din par-
tea reptilienilor. Al 7-lea Avatar este
elementul de legătură între Frăţia
Luminii de pe Pământ, reprezentată
de Avatari, Marii Maeştri, Maeştri şi

Iniţiaţii lor, şi reprezentanţii direcţi ai Creatorului pe care
îi putem numi Fondatori, aşa cum mediumul american
Sal Rachele i-a denumit în cărţile sale. De-a lungul
epocilor astrologice, Avatarii s-au întrupat în acele zone
unde era necesară ridicarea nivelului de conştiinţă de la
stadiul relativ barbar şi decăzut al triburilor, multe dintre
ele fiind aflate sub influenţa reptilienilor deghizaţi în regi,
şi misiunile au constat în eliberarea oamenilor de sub
influenţa negativă vibraţională instaurată de reptilieni
prin mesagerii lor. Asemenea misiuni sunt destul de di-
ficil de realizat de către Avatari şi de către Marii Maeştri,
nu pentru că nu ar reuşi ei în cursul misiunii, ci tocmai
datorită Liberului Arbitru pe care reptilienii nu-l respectă,
în ceea ce priveşte amestecul lor în deciziile zilnice ale
oamenilor. Iar aspectul acesta se petrece de mii de ani,
încât din cauza unor astfel de chestiuni care au loc zilnic

în planul subtil al omenirii, s-a format în timp un fel de
grilă foarte consistentă de energii negative, emanate de
oameni datorită fricilor de tot felul, ca efect al influenţei
negative din partea spiritelor rele. Privită problema prin
prisma unei asemenea realităţi, este foarte clar că Ava-
tarii, împreună cu Marii Maeştri şi cu Maeştrii răspândiţi
prin lume, au creat de-a lungul epocilor astrologice câm-
puri protectoare de energie, în interiorul cărora ei îşi pot
îndeplini activitatea fără a interfera direct cu reptilienii,
aşa cum se întâmplase cu zeci de mii de ani în urmă. 

Dacă Maeştrii Spirituali au nivelele de conştiinţă între
500-800, Marii Maeştrii se ridică între 850-900, iar

Avatarii ating 990-1000. Considerând lu-
crurile acestea prin prisma elementelor
moderne, înţelegem faptul că există niş-
te nivele vibraţionale foarte ample, care
pot determina dinspre Avatari către ome-

nire anumite fenomene. Ceea ce este
însă mai puţin ştiut este că civilizaţia

noastră modernă a ajuns să fie atât de
îmbâcsită de vibraţii negative, încât inter-
venţia vreunui Mare Maestru sau Avatar nu
doar că este dificilă din acest punct de ve-
dere, deoarece existând diferenţe foarte
mari între vibraţia lor şi vibraţia omenirii,
nu Marii Maeştri sau Avatarii sunt cei care
ar avea de suferit – deoarece ei pot să acţio-
neze venind în mijlocul omenirii fiind pro-
tejaţi de propriul câmp energetic – ci oa-
menii ar putea fi afectaţi datorită unei reali-
tăţi concrete, şi anume că vibraţia lor fiind
atât de scăzută faţă de Marii Maeştri, ca să
nu mai spunem de cea a Avatarilor, oamenii
ar putea simţi un disconfort îngrozitor în
aura lor. Ca să înţelegeţi cam cum acţio-
nează o asemenea diferenţă, luaţi un om,
oricare, care stă în casa lui la 23 de grade

Celsius, şi teleportaţi-l, să zicem brusc, în deşertul Sahara
sau undeva unde pe timpul zilei temperatura atinge 50-
60 de grade! Categoric în secundele următoare deja cor-
pul său va începe să simtă disconfortul provocat de dife-
renţa dintre temperatura unde se aflase cu doar câteva
clipe înainte şi temperatura din deşert. Aşa este şi în cazul
Marilor Maeştri şi al Avatarilor, ei pot face foarte repede
lucruri extraordinare pentru oameni, dar le-ar cauza mari
neplăceri energetice, şi la asta se adaugă o altă chestiune.
Dacă oamenilor li s-ar face de către Marii Maeştri toate
treburile grele, din viaţa de zi cu zi, ce ar mai învăţa oa-
menii? Şi cum ar mai învăţa ei să evolueze?”

Fragment din cartea “Discipoli, Maeştri, Avatari” 
Editura Sananda

cosmos

Cei 7 Avatari ai 

Pământului

Contele Incappucciato
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Seria cărţilor
“Călător în infinit” -   de Dimitria Puchiu

Un periplu iniţiatic pe parcursul celor trei volu-
me. Veţi afla informaţii cu totul inedite despre
ce înseamnă, în realitate, evoluţia spirituală.   

Cele trei cărţi le puteţi comanda  sunând la 
Editura Adevăr  Divin -  telefon 0725.931.146 
sau  direct la autor - 0720831965

Biblioteca COSMOS

acă vrei să vezi cum e să împarți Dreptatea
judecă-te pe tine. Începe cu propria ta
persoană. Stai așa în fața oglinzii și uite-

te în ochii tăi, apoi lasă-i să se scurgă în mod natural
peste propriul corp. Am uitat să specific, e de preferat
să fii la curul gol.
Așa cum te-ai năs-
cut. Ca o ființă vul-
nerabilă și totuși pu-
ternică, mai ales când
ai tras prima ta gură de aer.
Nu e de mirare că nu-ți plac
spitalele. În momentele de
agonie și calvar, când nu
știi dacă ăia sunt demoni
sau propriile tale gânduri,
parcă ai prefera mai degra-
bă biserica. Acum, trage aer
în piept adânc, ca la naște-
re, apoi imaginează-ți că e
ultima ta răsuflare.

Ești pregătit să pleci?
Ești pregătită să pleci? Cine
te-ar striga să mai rămâi? Indiferent că ai atacuri de
panică, sau că ai căzut în “depresiune” sau că nu știi
pe ce Cale s-o apuci, nu poți ascunde adevărul de tine
însuți. Și nu vă bazați nici pe copiii voștri, actuali sau
viitori. Dacă le sunteți părinți spirituali se vor întoarce,
altfel nu știu ce să zic. Oricum, se spune că te naști
singur și mori singur. Să fie oare chiar așa?

Se observă cu ochiul liber că anul 2020 are mulți
de doi. E un an tantric. Dacă minunile se înfăptuiesc
în doi, să vedeți ce se întâmplă în patru. 2 + 2 fac 4,
dar mai fac și 22. Sper ca n-am greșit, am fost corigent
la mate. Abia mă zbăteam să trec clasa. Am încercat
să-i explic profesoarei că 2 cu 2 nu fac 4 decât dacă

vrei tu. În sfârșit, o altă poveste. 4 în Numerologie este
un număr de construcție. Până dau ăștia drumul la
antigravitație, o masă are nevoie de 4 picioare pentru
stabilitate. Este un număr în care se toarnă fundația,
deci aveți grijă ce clădiți și mai ales cu cine clădiți.
Dacă aveți cel puțin 4 persoane care să vă iubească la
modul real, nu numai că treceți anul cu bine, dar o să
evoluați cât în toți anii vieții voastre. Dar să vă iubeas-
că necondiționat, așa smardoi și zeițe cum sunteți, cu
toate cicatricile și imperfecțiunile din capul vostru, sau

stratul de grăsime mult prea mare acumulat din lip-
sa de iubire de Sine. Doar 4

persoane... o fi mult, o fi pu-
țin? Bine, ca să vedeți că sunt
îngăduitor, se pun la socoteală
și animalele de companie și
iubirea lui Dumnezeu. Hai că
deja devine prea ușor!

În concluzie. Să nu ne
tărăgănăm prea mult că a
fost şi Crăciunul şi Anul Nou
și trebuie să stăm la masă cu
familia, vorba aia. Unii au fa-
milia în Ceruri, alții mai au
părți din ea și aici pe Pă-

mânt. Bineînțeles, o altă poveste. Vorba cântecului,
“înc-o zi, înc-o poveste”. Deci tema voastră pentru la
Anu’ e să găsiți câteva persoane care să vă iubească
la curul gol, dar fără să v-o tragă. Mă refer în ambele
sensuri, perverși mici. Vedeți, numai iubirea îți dă
posibilitatea să scrii niște aberații și totuși să fii citit
de o grozăvie de oameni. Am exagerat, cu toate că unii
dintre voi sunteți chiar mai “răi” decât mine. Da, da!
Hai, de ce te ascunzi că îți place tarotul? Știu că vrei
și tu pachet, dar încă nu te-ai hotărât ce culoare să fie...

Judecata
Andrei S. Grama
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saltată de vreo două decenii încoace de tot felul
de cuceriri tehnico-ştiinţifice, omenirea a cam

uitat de adevăratele valori umane. Miliarde de cetăţeni
stau aproape toată ziua cu nasul în telefon sau cu ochii
în computer - cei care lucrează în birouri, uitând de sim-
plitatea atât de plăcută a lucrurilor. Este evident că ase-
menea instrumente precum telefonul şi computerul ne
sunt de foarte mare folos, deoarece astăzi dacă vrei să
transmiţi o ştire în toată lumea o poţi face în doar 5 mi-
nute, cum este cazul agenţiilor de ştiri. Asemenea per-
formanţe nu ar fi putut fi posibile fără contribuţia celor
care sunt genii în domeniul informaticii, IT-iştii cum li
se mai spune. Domeniul IT - Tehnologia Informaţiei -
este în realitate domeniul în care Inteligenţa Artificială
se extinde tot mai mult. Geniul minţii umane nu are li-
mite, pe măsură ce ne dezvoltăm ca civilizaţie. Însă în-
trebarea este unde vom ajunge într-un asemenea ritm?
Este ritmul civilizaţiei umane dictat până la urmă de
minţile strălucite ale geniilor din domeniul ştiinţei? Cel
puţin până acum se pare că da!

Ce este un geniu? Conform Dicţionarului Explicativ
al Limbii Române, un om genial este cel care este înzes-
trat cu un mare talent cu ajutorul căruia poate realiza lu-
cruri excepţionale, de unul singur sau în echipă. Cer-
cetările ştiinţei dovedesc faptul că oamenii geniali au o
capacitate mentală-intelectuală extraordinară, însă le
lipseşte factorul de echilibru, şi anume partea afectiv-
emoţională. Oamenii geniali sunt în general reci, dar asta
nu înseamnă că nu au partea emoţională. Pur şi simplu

nu şi-au cultivat-o ca s-o dez-
volte. De aceea un om genial
pare rece, distant, foarte calculat
şi aparent poate da răspuns la
orice. Dar vom vedea că nu e
chiar aşa...

La extrema opusă se află omul
inocent. A fi inocent înseamnă a
avea mai multe trăiri pe suflet,
fiind lipsit de vinovăţie sau de
orice chestie urâtă ca mani-
festare. Inocentul are şi el o
minte, dar nu şi-o foloseşte ex-
cesiv - asta nu înseamnă că e
prost! În schimb inocentul pune
mare preţ pe trăirile sale sufle-

teşti, ceea ce din punct de vedere al
evoluţiei este o treaptă superioară geniului. Pentru că
atunci când fiinţa umană vine la întrupare, este sufletul
cel care trăieşte o experienţă terestră şi nu mintea. Omul
inocent este plin de emoţii şi sentimente umane, calde,
benefice oricui, chiar dacă alţii ar râde de el uneori. De
unde şi expresia “dacă eşti bun, eşti prost”. Altfel spus,
dacă vrei să trăieşti inocent, eşti luat de prost (a nu se
confunda cu falşii binevoitori), şi asta se întâmplă pentru
că majoritatea oamenilor s-au obişnuit să dea ascultare
mai mult minţii decât sufletului lor. Desigur că mintea
este un instrument excepţional de cunoaştere, dar ea este
utilă doar în acest sens, nu pentru a emite judecăţi despre
alţii. 

Şi dacă privim societatea planetară de azi, ne dăm
seama că marea majoritate este axată pe minte, iar în vâr-
ful piramidei sociale se află geniile care, prin activitatea
lor, şi prin ceea ce se inventează de la un an la altul, im-
primă un curs anume unei mari părţi din omenire. Edison
este un exemplu în acest sens, căci la ora actuală întreaga
lume este dependentă de bec şi de forma modernă a aces-
tuia neonul. În multe alte zone ale lumii există însă, cum
este în Taiwan sau Tailanda, comunităţi de tip meşteşu-
găresc, care din zori şi până în seară, la docuri şi în pieţe,
oferă semenilor mărfuri proaspete şi mâncăruri calde la
minut. Aceştia sunt inocenţii care cred în frumuseţea sim-
plă a vieţii, genialii fiind axaţi pe lucrurile complexe şi
complicate. Şi dacă ne uităm în istorie, geniile sunt acelea
care au inventat bomba atomică. În schimb Ghandi, cu
doctrina sa de inocenţă şi non violenţă, a unit milioane
de credincioşi. La fel şi Dalai Lama. Astfel se spulberă
mitul conform căruia genialii pot conduce lumea. Ade-
vărul că lumea va aparţine celor inocenţi în cele din
urmă, pentru simpul fapt că Iubirea se află în suflet, şi
nu în minte.

CUNOAŞTERE ŞI EVOLUŢIE
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Între geniu şi inocenţă
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strologia este una dintre
Ştiinţele Esoterice care se
bazează pe poziţiile plane-
telor din sistemul solar la

momentul naşterii, pe parcursul anu-
lui. De aceea astrologia este credibilă,
deoarece se referă la interacţiunile
dintre câmpurile electromagnetice ale
planetelor, mai ales în acele
perioade când unele sunt
mai apropiate de altele.
Deci, avem de-a face cu o
cosmologie care funcţionea-
ză la nivelul acestor câmpuri plane-
tare electromagnetice.

Din acest punct de vedere, viaţa pe
Pământ este clar influenţată de inte-
racţiunile dintre câmpul magnetic so-
lar şi cel al Pământului, pe de-o parte,
şi câmpurile electromagnetice ale
celorlalte planete şi cel al planetei
noastre, pe de altă parte. Astfel că la
momentul naşterii, deşi putem vorbi
de generaţii întregi născute peste tot
pe Pământ la aceleaşi date, fiecare
fiinţă umană primeşte o amprentă
clară la nivel genetic tocmai datorită
poziţiei Soarelui faţă de Lună. Şi
avem dintr-o asemenea perspectivă
două momente: cel al concepţiei, şi
cel al naşterii. Între acestea două
diferenţa este în medie de 9 luni, cât
durează perioada de gestaţie. În acest
interval al celor 9 luni zestrea gene-
tică a viitoarei fiinţe umane se for-
mează şi determină viitoarea persona-
litate a respectivului individ. Din mo-
mentul concepţiei codonii din ADN-
ul ambilor părinţi acţionează pentru a
configura toate aspectele fizice, emo-
ţionale, de vitalitate, mentale, psihice
şi spirituale ale viitorului urmaş. 

Odată ce individul uman se naşte,
el are un trup căruia i se spune persoa-
nă, de la care derivă termenul de per-
sonalitate. Aceasta defineşte felul de
a fi al acelei persoane. Sistemul Chei-
lor Genelor indică printr-o anumită
Cheie, specifică poziţiei Soarelui la
naştere, cum va fi personalitatea

acelui individ. Astrologic vorbind,
poziţia Soarelui la naştere în tema
natală arată în ce zodie se naşte res-
pectiva persoană, şi contează şi gra-
dul la care va fi astrul solar în mo-
mentul naşterii. Pentru că punctul la
care se va afla Soarele va determina,
prin interpretarea Cheilor Genelor,
care Cheie corespunde acelui grad la
care se va afla Soarele când persoana
se naşte. 

Şi să luăm un exemplu la întâm-
plare. Să zicem că cineva s-a născut
la data de 16.08.2004. În ziua aceea

Soarele se afla la 23 de grade şi 56
minute în Leu, şi dacă adăugăm şi ora
naşterii, să zicem ora 14,45 find şi ora
de vară, astrul solar se va fi aflat în
casa a 9-a. Dar în sistemul Cheilor
Genelor, ce Cheie se află la gradul 23
în Leu? Cheia 4, care are drept carac-
teristici şi aspecte următoarele: Nebu-
nia Tinereţii, Victima Căutării Răs-
punsurilor, precum şi Panaceul Uni-
versal. Vedem cu Panaceul Universal
se leagă cu Victima Căutării Răspun-
surilor, cel puţin ca atitudine a vii-
toarei personalităţi a acestui individ
uman. Ceea ce spune această Cheie a

Genelor 4 este că acest Codon ADN,
responsabil de manifestarea viitoare
a personalităţii acestui om, se referă
la capacitatea de a citi şi rezolva mo-
delele logice apărute în domeniul cre-
dinţei, căci să nu uităm că Soarele său
este pe casa a 9-a a spiritualităţii dar
şi a idealurilor sociale şi profesionale
- ranguri, onoruri, demnităţii, poziţii
sociale importante (semnul Leului).
Deci o asemenea persoană va căuta o

bună parte din viaţa sa acele răs-
punsuri legate de propria elevare
existenţială  - social, profesional,
relaţional, sufleteşte, spiritual. Par-
tea anatomică implicată la maxim

în toate aceste procese ale căutării
sale este neocortexul, deci va căuta
acele răspunsuri care au la bază toate
acele modele repetitive, precum spu-
ne Cheia Genelor 4. 

Şi dacă analizăm faptul că Soarele
are 365 de puncte în care se află în zo-
diac, rezultă că la fiecare dintre gra-
dele unde se va afla va fi activat la naş-
tere acel codon al personalităţii, care
va fi conectat cu funcţia genetică in-
dicată de o Cheie a Genelor sau alta.
Fascinant, aşa e? Sunt convins că vreţi
să aflaţi mai multe, aşa că vă dau în-
tâlnire pe frecvenţa Cheilor Genelor
în numărul următor...   

cosmos
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Cheile Genelor -
Codonii personalităţii - I

Meer Lyn
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alutări! Noi suntem Fondatorii!
Mulţi dintre voi, cei care

citiţi aceste informaţii, aţi
parcurs un drum evolutiv mai mult sau mai
puţin încărcat de semnificaţii spirituale. Vă
invităm să observaţi încă o dată că folosim
termeni din limbajul vostru, pentru a ne
putea face înţeleşi. 

Fiecare dintre voi, atunci când a venit şi
vine pe Pământ pentru a parcurge o nouă
existenţă, are un anumit stadiu evolutiv,
conform cu ceea ce e realizat în vieţile sale
anterioare pe Pământ. Este important să ştiţi
că între vieţile voastre pământeşti, aproape
toţi dintre voi mai trăiţi existenţe în alte pla-
nuri dimensionale, unde aveţi parte de dife-
rite experienţe care vă ajută în evoluţie. Dar
acele existenţe dintre  vieţile trăite pe Pă-
mânt fac parte din alte cicluri, nu aparţin
şirului de vieţi pe Pământ. Ca urmare, fiecare dintre voi
acumulează un dublu potenţial evolutiv, şi pe
Pământ, şi în alte planuri dimensionale în
alte lumi mai rafinate decât cea terestră.
Noi aici ne vom referi doar la ciclul întru-
părilor voastre terestre. 

Planeta voastră este una a iubirii necon-
diţionate, de aceea Geea vă acceptă aşa cum
sunteţi, desigur până în punctul în care îi puneţi
existenţa în pericol, aşa cum aţi făcut-o recent în Australia.
Pământul vostru a acceptat un asemenea sacrificiu, al unei
bune părţi din fauna şi flora sa, pentru a vă trage un semnal
de alarmă foarte serios. Sunteţi fiinţe co-creatoare şi aţi
ajuns să folosiţi acest potenţial pentru a distruge aspecte ale
Creaţiei de pe Pământ! Treziţi-vă şi gândiţi la ceea ce vă
aşteaptă, dacă veţi continua aşa! Credeţi că dacă vă aflaţi la
voi în ţară ceea ce se petrece în alt colţ de lume nu are
legătură cu voi? 

Pentru că tot vorbim de energii, să ne referim la culori.
Dintr-o dată lumea a devenit prea mult roşie. Focul din Aus-
tralia arată foarte clar că prin supapa de acolo s-a eliberat
în acelaşi timp o foarte mare tensiune a civilizaţiei voastre,
deoarece se acumulase prea multă energie roşie. Aceasta a

fost eliberată sub forma focului din Australia. A
fost o primă etapă de purificare la nivelul chakrei
rădăcină - teama de existenţă, urmează purificarea

celei de-a doua chakre - cea a necesităţilor zilnice. Să nu
vă miraţi dacă vă veţi confrunta şi cu crize financiare şi ali-
mentare pe parcursul următorilor 2-3 ani.

Fiecare dintre voi, aşa cum spuneam, vine la întrupare
cu o anumită culoare, conform faptelor sale din vieţile an-
terioare. Iar această culoare redă aurei nuanţa cromatică
percepută de clarvăzătorii voştri. Deci nu puteţi fi altă cu-
loare decât cea pe care aţi atras-o prin experienţele voastre
din existenţe anterioare. Unii sunteţi Roşii, alţii Galbeni,

alţii Verzi, alţii Albaştri sau de altă culoare. În raport
de culoarea proprie, aveţi acces la diferite teh-

nici de evoluţie prin care puteţi să schimbaţi
propria culoare cu alta. Marea majoritate
dintre voi sunteţi Galbeni, pentru că vă
folosiţi excesiv mintea, prea puţini sunteţi

Verzi, Albaştri sau chiar Galben-Aurii care
este un stadiu superior celorlalte culori. Este im-

portant să vă identificaţi nivelul analizându-vă preferinţele
cromatice - cele din natură, ce culori de flori vă plac, ce cu-
lori de haine preferaţi, ce relaţie aveţi cu oamenii care vor-
besc repede - aceştia sunt Roşii sau Portocalii, ori cu cei
care vorbesc mai blând - aceştia sunt Albaştri, Galbeni Aurii
sau Verzi, pentru că vibraţiile nu mint niciodată, iar culorile
sunt manifestările Creaţiei sub forma vibraţiilor. Pregătiţi-
vă să vă aflaţi singuri culoarea în raport de preferinţele
voastre, căci aceea e culoarea aurei voastre. Şi în funcţie de
ea, ştiţi pe ce nivel vă aflaţi. 

Noi suntem Fondatorii!”

Comunicări interdimensionale

Contele Incappucciato

Culorile evoluţiei

cosmos

“S

Dincolo de haine
şi de corpul fizic,

suntem culori 
vibrante. 
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