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CAPITOLUL 1

Cauzele apariţiei
bolilor”

Î

ncep acest capitol cu informaţii legate de cine
suntem noi de fapt, de ce conţinem noi în plan
subtil, în spatele corpului fizic, şi care ar fi cauzele
care declanşează o boală sau alta.
Astfel, prin cercetările mele am creat un model
din care rezultă că noi, oamenii, avem şapte corpuri
prin care ne manifestăm, intrăm în interacţiune cu
alţii şi fiinţăm. Acestea sunt expuse, dezvoltate şi
exprimate în fiinţa noastră prin modelul cuantic,
energetic, informaţional şi fizic.
1.1. Omul format din şapte corpuri
Conform modelului cuantic, am examinat,
dezvoltat şi confirmat corpurile pe care le avem. În
total, mi-au ieşit şapte la număr.
Vă voi descrie mai jos cele şapte corpuri, de la cele
mai grosiere (vizibile), la cele mai subtile:
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1.Corpul fizic
2.Corpul mental
3.Corpul emoţional
4.Corpul relaţional
5.Corpul senzorial
6.Corpul cauzal
7.Sinele Divin
Corpul fizic este cel mai grosier corp, vizibil. Prin
el exprimăm tot ce conţinem în celelalte corpuri
energetice şi informaţionale. De aceea boala se
manifestă şi se exprimă prin corpul fizic; dar ea
este activată din celelalte corpuri mai subtile. Când
boala ajunge în corpul fizic, ea este deja acceptată şi
întreţinută în unele corpuri superioare ca frecvenţă
celui fizic. Corpul fizic este ca un radiograf al
celorlalte corpuri, subtile. Este instrumentul prin
care manifestăm ce avem mai sus.
Corpul mental este un corp informaţional, prin
care creăm şi traducem ce primim din celelalte
corpuri. Este corpul prin care putem interveni cel
mai uşor pentru autovindecare. De ce? Deoarece
în corpul mintal, datorită programelor pe care le
conţinem încă de la naştere, dăm interpretări pentru
un gest, un eveniment, un moment sau o situaţie ca
fiind constructiv(ă) sau distructiv(ă). Acolo am dat
forţă bolii să se manifeste şi în corpul fizic şi tot de
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acolo putem să schimbăm credinţa şi convingerea
care au dus la boală.
Tot din corpul mental putem înlocui şi schimba
comportamentele şi atitudinile noastre distructive
cu unele constructive. Pentru asta, e nevoie de
cunoaştere. E necesar să ne punem întrebări, iar
Sinele Divin ne va revela răspunsurile atunci când
vrem, conform paradigmei: „Cere şi ţi se va da, caută şi
vei afla, bate şi ţi se va deschide”.
Corpul emoţional este un corp conţinut în corpul
fizic, unde sunt înregistrate toate emoţiile trăite de
noi de-a lungul vieţii, încă de la naştere şi până în
momentul prezent.
Emoţia este un reflex celular conform cu
declanşarea pe cale neuronală din creier spre corp.
Fiecare reţea neuronală din creier produce un reflex
muscular sau celular în corpul fizic. Cunoaşteţi, cred,
exemplul cu apariţia reflexului de „luptă sau fugi” la
un aşa-zis pericol/ameninţare/furie. Când apare acea
emoţie, corpul intră în alertă avertizat de creier, care
transmite un mesaj către suprarenale ca să secrete
suficientă adrenalină, care se duce în muşchi, iar
muşchii sunt pregătiţi de deplasare rapidă sau de
luptă.
Creierul nostru este programat şi conceput ca
să aibă grijă de instrumentul uman, adică de corpul
fizic, pentru ca să se poată manifesta Spiritul optim
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în această dimensiune. Fiind învăţaţi de mici, ca scop
principal, să supravieţuim, de aici apariţia emoţiilor
de toate tipurile.
Deci corpul emoţional e legat de fiecare dintre
programele din creier, care sunt implementate în noi
ca un cod de supravieţuire. Atunci când corpul fizic
primeşte semnale de la creier, el nu se poate abţine
sau împotrivi de la ceva sau altceva, ci reacţionează
corespunzător căii neuronale emoţionale a creierului.
În exemplul de mai sus, chiar dacă v-a trecut furia
sau spaima, corpul fizic încă mai reacţionează cumva,
adică inima bate mai tare, transpiraţi excesiv etc.
Adică îi trebuie un anumit timp pentru a intra iar în
starea de confort chimic.
Programele din creier determină manifestarea
corpului emoţional, iar de fiecare dată când apare un
sentiment de plâns, mânie, fericire, stres, este ca şi
cum intrăm într-un ciclu emoţional. Ciclul emoţional
este creat de apariţia din mediul exterior a ceva ce ne
scoate din confortul obişnuit, de zi cu zi, care parcă
apasă pe nişte butoane roşii (deoarece am mai trăit
acea stare şi este implementată în subconştientul
nostru).
Butoanele acestea încep să declanşeze reacţii în
corpul fizic, reacţii de tip plâns, supărare, veselie,
comportament necontrolat – faci ce ai mai făcut
cândva – adică se derulează programul, fără să fii în
prezent. Astfel, acea reţea neuronală formată cândva
22
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se declanşează, şi intri pe acelaşi făgaş trăit atunci.
Acea cale neuronală care se declanşează, de fapt te
ţine în trecut şi, mai mult de atât, trimite umbre şi
în viitor.
Acesta este motivul pentru care şi peste câteva zile,
când te gândeşti la ce ţi s-a întâmplat, sau apare o
discuţie care îţi aminteşte de ce ai trăit zilele trecute,
declanşezi aceleaşi sentimente ca în momentul
iniţial. Astfel întreţii corpul emoţional, prin care noi,
pământenii, suntem foarte vulnerabili.
Corpul relaţional este un corp conţinut tot în
corpul fizic, prin creier şi prin hologramele formate.
Conţinem în el holograme pe care le-am preluat şi
învăţat prin imitaţie referitor la tot ce este legat de
relaţii.
În primul rând, conţine hologramele a ceea ce am
văzut la părinţii noştri. Acest corp ne ghidează în a
crea relaţiile cu cei din jurul nostru, fie cu cei apropiaţi,
fie cu cei pe care-i întâlnim prima dată. Când intrăm
în contact cu cineva pentru prima dată, corpul nostru
relaţional scanează informaţiile din corpul relaţional
al celeilalte persoane şi se creează legături subtile
dacă sunt holograme pe frecvenţă specifică. De aceea
uneori spunem despre nişte oameni pe care-i vedem
pentru prima dată: „parcă te cunosc de o viaţă”. De
fapt, îi cunoaştem prin citirea informaţiilor din corpul
lor relaţional şi prin intrarea în rezonanţă benefică
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cu acestea. Adică suntem pe aceeaşi frecvenţă. Este
corpul prin care suntem avertizaţi dacă omul cu care
intrăm în relaţie este pe frecvenţă cu noi sau nu. Dacă
ştim să traducem ce ne transmite acest corp, putem
evita anumite relaţii toxice.
Corpul senzorial este un corp prin care percepem
mediul exterior şi cu care traducem ce avem nevoie
sau nu. Este corpul prin care receptăm mediul
exterior şi implementăm în creier informaţiile legate
de acesta. Este corpul prin care introducem mesajele
legate de supravieţuirea corpului fizic, în creier.
Corpul cauzal este corpul în care avem implementat
ce am experimentat drept cauză-efect de-a lungul
existenţelor noastre prezente sau trecute.
În corpul cauzal sunt înregistrate toate
hologramele noastre prin care am experimentat ceva
sau altceva. Este memoria fiinţării noastre. Atât timp
cât conţinem în acest corp o informaţie sau alta sub
formă de holograme, aceea vom atrage în realitatea
noastră prezentă şi viitoare.
Cu ajutorul acestui corp, noi putem schimba
cu forţa minţii unele holograme pe care le-am
implementat, dar nu mai vrem să le experimentăm.
Cu ajutorul corpului mental intervenim aici,
în corpul cauzal, pentru a introduce conştient alte
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holograme, care ţin de sănătate radiantă, de tinereţe
veşnică, de bucurie în manifestare, de vitalitate etc.
Cu cât susţinem prin concentrare mai mult timp
o anumită hologramă pe care o încărcăm prin atenţia
noastră zilnică, cu atât holograma respectivă va
deveni mai luminoasă. Cu cât este mai luminoasă, cu
atât va schimba la nivel cerebral anumite conexiuni
neuronale, şi astfel ne vom putea autovindeca.
Nimeni din exterior nu te poate vindeca, nimeni
nu poate interveni la nivelul acestui corp decât tu,
prin cunoaştere, curaj, voinţă şi perseverenţă.
Vindecarea şi autovindecarea se realizează cu
ajutorul corpului mental, cu care vom implementa la
nivelul corpului cauzal dorinţa de sănătate radiantă şi
de tinereţe veşnică.
Sinele Divin este cel de-al şaptelea corp al nostru.
Este corpul în care conţinem toată potenţialitatea
divină cu care am venit la întrupare şi cu care plecăm
de aici.
Sinele Divin este acea scânteie prin care ne putem
desăvârşi şi putem stăpâni materia. Acest corp este
imaterial şi etern.
În Sinele Divin avem implementată toată
cunoaşterea emisă vreodată de cineva. Asta deoarece
Sinele nostru divin este o părticică din Dumnezeu.
Este acea parte din noi omnipotentă, omniprezentă
şi omniscientă.
25

N I C U L I N A G H E O R G H I ÞÃ

ș

Sinele Divin este acea parte din noi care e în
comuniune cu tot şi cu toate, este unit cu natura,
cu semenii, cu universul, este liantul dintre noi şi
exteriorul nostru, este liantul dintre microcosmos şi
macrocosmos.
Sinele este corpul unde sunt implementate
resursele fiinţării noastre ca entităţi divine, venite săi manifeste şi să stăpânească materia.
1.2. Cauzele subtile ale bolilor
Toate bolile au la bază reţele neuronale create
cândva, de care ne ţinem legaţi şi pe care le întreţinem
prin gânduri, credinţe şi tipare de gândire.
La baza fiecărei boli se află o vină inconştientă.
Sentimentul de vinovăţie este cel care ne ţine pe
frecvenţa sigiliului doi, adică în poziţia de victimă.
Fiind în această poziţie, întreţii boala. În frecvenţa
vinovăţiei, vezi cauza în exterior, eviţi să faci
curăţenie în emoţiile, stările şi atitudinile distructive,
de dependenţă, care te ţin tot acolo.
Când am ajuns într-o suferinţă, boală, neputinţă,
suntem învăţaţi să căutăm vinovaţii şi remediile în
exterior. Asta duce la împingerea bolii în străfundurile
fiinţei – adică de pe un nivel pe altul, mai subtil – de
unde va mai ieşi după ce a a juns la un punct critic
şi tu, ca om conştient, te „trezeşti” şi vezi că niciun
remediu exterior ţie nu te vindecă.
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Secretul pentru a ieşi din frecvenţa vinovăţiei
este să descoperi acea vină inconştientă, să te ierţi,
să accepţi că acea experienţă ai creat-o pentru a te
înţelepţi, să mulţumeşti acelei situaţii şi să te dezlegi,
adică să te împaci la nivel subtil. Prin aceste procese
psihice, mentale, emoţionale te poţi elibera din acea
frecvenţă a victimei.
Când ai ieşit din frecvenţa sigiliului doi prin
autoobservare şi autocunoaştere, mai urmează să-ţi
creezi o reţea neuronală nouă prin care eşti liber şi
vindecat şi atunci, între 30 şi 120 de zile, apare starea
firească de sănătate, deoarece în timp ce ai lucrat cu
tine nu ai mai dat energie reţelei neuronale care te-a
ţinut în boală.
Timpul de vindecare diferă de la persoană la
persoană, în funcţie de capacitatea de concentrare a
fiecăreia.
În concluzie, cauzele subtile ale bolilor sunt:
vina, complacerea în starea de victimă dând vina
pe exterior (vreme, mâncare, oameni, sisteme etc),
întreţinerea stării de victimă, care duce la dependenţa
de suferinţă.
Da, am scris bine. Recent, s-a demonstrat
ştiinţific că există dependenţa de suferinţă. Adică
omul simte că trăieşte dacă suferă. Aşa că, dacă aţi
ajuns la această dependenţă, doar lucrul conştient
şi trezirea conştiinţei interioare vă mai ajută să vă
creaţi alte reţele neuronale noi, astfel încât creierul
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să nu mai secrete acele substanţe care dau corpului
stări emoţionale conform vechii reţele care duce
la suferinţă. Ridicarea nivelului de vibraţie prin
conştienţă este sanşa autovindecării. Spor la lucrul
conştient cu voi!Aşa este şi aşa să fie!
Aşa este şi aşa să fie!
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