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CAPITOLUL 1

„La început a fost
Cuvântul... ”

A

vem acest mesaj încă de la începutul Cărţii
Sfinte. Întrebându-mă mereu care este reala
semnificaţie, în sfârşit, cred că am ajuns la înţelegerea
acestui verset. Vă voi împărtăşi ce am experimentat,
ce am trăit şi felul în care am văzut cum fiecare
cuvânt se transformă în realitate. Noi, oamenii,
suntem conştiinţă, tot ce este în jurul nostru este
energie, iar colapsarea energiei – adică materializarea
– depinde de intenţia (credinţa) conştiinţei, adică a
omului. Prin gând noi dăm direcţie energiei, iar prin
cuvânt deschidem şi intrăm pe un flux de conştiinţă
al materializării.
De fiecare dată când rosteşti un cuvânt, primul
care aude cuvântul eşti chiar tu. Când te-ai auzit,
informaţia intră în creierul mijlociu, adică în mijlocul
capului şi de acolo, prin subconştient, se face legătura
între ce spui şi crearea realităţii a ceea ce ai spus.
Astfel, când auzi un cuvânt, la nivel neurologic se
întâmplă nişte fenomene şi creierul secretă anumiţi
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neurotransmiţători prin care corpul începe să trăiască
ce ai auzit. Adică dacă spui că eşti genial, se vor face
nişte conexiuni neurologice prin care vei deveni genial
prin diverse soluţii, idei noi şi magnifice pentru tine
şi pentru alţii.
În momentul în care rosteşti un cuvânt distructiv
de genul: „sunt sărac”, „nu am”, „nu pot”, „nu am nicio
şansă” etc., subconştientul tău va crea oportunităţile
ca să trăieşti ceea ce ai spus. Deci cuvântul este cel
care deschide uşa unui flux de conştiinţă pe care
vei merge. Fiecare cuvânt activează o anumită zonă
din creier. Prin folosirea unui cuvânt, în funcţie de
frecvenţa lui, se transmite informaţia de la o reţea
neuronală la alta. Adică dacă frecvenţa este de
dimensiunea a şasea, informaţiile şi conexiunile care
se formează între reţelele neuronale sunt pe frecvenţa
a şasea, şi în funcţie de frecvenţă, colapsăm energia şi
o transformăm în materie.
În creier avem o glandă care se numeşte glanda
pituitară. Este prima glandă care se formează la
făt după ce ovulul i spermatozoidul s-au conectat.
Această glandă este foarte importantă, deoarece
fără ea corpul fizic nu funcţionează. Ea emite cei
şapte hormoni sacri. Aceşti hormoni sunt potenţiale
codificate ale fiinţei umane. Aceste potenţiale din
hormoni se activează prin frecvenţa cuvântului rostit.
Cuvintele rostite determină crearea unor reţele
neuronale care, la rândul lor, dacă sunt activate
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suficient timp devin atitudine. Astfel, fiecare atitudine
pe care o manifestăm este masca unor substanţe
chimice pe care le avem în corpul fizic.
Atunci când folosim cuvinte cu vibraţie
distructivă şi intrăm pe un flux cu o frecvenţă mai
coborâtă, prin autocorectare avem posibilitatea să
schimbăm fluxul pe care suntem şi să intrăm pe unul
de o frecvenţă ridicată sau constructivă pentru noi.
Ne putem răzgândi şi schimba fluxul într-o clipă cu
ajutorul poziţiei de observator, adică ajutându-ne de
întrebarea: „Chiar vreau eu să fac asta cu adevărat?”.
Adică fac asta pentru că vreau eu, sau pentru că
vor alţii, pentru că trebuie, pentru ce va zice lumea,
etc.? Cred că aţi trăit şi voi, aşa cum am trăit şi eu,
făcând anumite lucruri doar pentru că voia cineva
din exteriorul vostru, sau ca să fie bine, sau ca să
fiți apreciați de alţii, sau ca să vă demonstrați vouă
şi altora că puteți, iar după un timp s-a demonstrat
că nu a fost bine nici pentru voi, nici pentru ceilalţi.
Atunci când faci ceva doar pentru exterior, tu de
fapt calci pe tine, pe nevoile şi dorinţele tale, şi asta
duce la un consum energetic imens, deoarece tu nu
mai eşti conectat la tine când faci ceva ce nu este în
concordanţă cu ce vrei tu. Este ca şi cum nu eşti acasă,
te plimbi prin exteriorul casei tale şi nu te poţi sfătui
tu cu tine, nu te poţi energiza tu de la casa ta, nu
te poţi bucura tu de ce realizezi. Probabil cunoaşteţi
acest sentiment şi acele păreri de rău de după aceea.
19

N I C U L I N A G H E O R G H I ÞÃ

Atunci când vrem ceva, este extraordinar de
important cum formulăm dorinţa. Subconştientul
nostru nu cunoaşte negaţia, el preia ceea ce spunem
ca fiind ceea ce vrem. Aşa că este foarte important
ca dorinţa pe care o vrem împlinită să o formulăm
în termeni afirmativi, ca şi cum deja avem acel ceva.
Până şi la nivel cerebral funcţionează legea liberului
arbitru, şi anume:
ş

Mergeţi i experimentaţi, dar nu
uitaţi că oricând vă puteţi răzgândi.
Adică oricând, prin propria alegere, ne putem
reaşeza pe o altă frecvenţă a altui flux de conştiinţă.
De noi depinde crearea realităţii noastre şi totul pleacă
de la cuvântul care deschide poarta materializării.
Dumnezeu a lăsat soluţii de rezolvare a diverselor
oportunităţi sau probleme, peste tot în noi şi în
afara noastră. Se spune că: „nu există probleme, ci
oameni care nu văd soluţiile” din cauza credinţelor
false pe care le au. Astfel, totul se întâmplă conform
credinţelor noastre. S-a descoperit ştiinţific că nu
putem vedea ceva dacă mintea noastră nu crede că
acel ceva poate exista. De aceea, creierul uman este
instrumentul prin care creăm mintea, iar mintea
este câmpul prin care noi creăm realitatea. Ea este
servitorul spiritului, dar pentru a o putea utiliza la
parametrii optimi, important este să o disciplinăm.
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Disciplina efectuată un anumit timp fizic (douăzeci
şi una de zile) va crea o reţea neuronală căreia i-ai dat
energie şi pe care ai configurat-o prin intenţie, iar
după ce acea reţea neuronală este creată, se menţine
în lobul frontal – care este „dirijorul creării realităţii
noastre“- prin concentrare, şi în scurt timp apare
materializarea a ceea ce ne dorim sau am intenţionat
în realitatea noastră. Aşa cum am mai spus, ceea ce
ţii în lobul frontal drept concentrare se va manifesta
în plan concret ca materializare, în funcţie de cât de
mult îi dai atenţie, susţinere şi focus. Prin cuvânt, tu
transmiţi intenţia dorinţei tale lobului frontal. Iar
prin comportamentul tău congruent cu ceea ce ai
rostit se concretizează intenţia.
În rugăciunea Tatăl nostru este un verset care
spune: „precum în cer, aşa şi pe pământ” – adică a a
cum e la nivel cerebral, aşa este şi în corpul fizic.
Cu alte cuvinte, orice gândim, aceea vom trăi şi
vom experimenta. Tonul creării realităţii pleacă de
la nivel cerebral, continuă prin rostirea cuvântului a
ceea ce vrem şi sfârşeşte prin materializarea în planul
concret, fizic.
În concluzie, cuvântul are diverse frecvenţe.
Cu cât frecvenţa este mai înaltă, constructivă,
potenţatoare, cu atât creierul transmite impulsul spre
structura noastră ADN, iar transformarea noastră
se vede în exterior prin atitudinea şi manifestarea
noastră. Idem, cu cât frecvenţa este mai coborâtă şi
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ţine de personalitatea limitată, cu atât suntem mai
departe de Sinele nostru Divin şi accesăm fluxuri
de conştiinţă cu vibraţie joasă, iar manifestarea
noastră este asemenea. Ceea ce ne arată faptul că „la
început a fost cuvântul...” este un indicator a ceea ce
materializăm şi trăim.

Aşa este şi aşa să fie!
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CAPITOLUL 2

Programarea copilului
în primii şapte ani de
viaţă

„D

umnezeu a făcut omul după chipul şi
asemănarea Lui”. Astfel, fiecare om
poartă în el chipul lui Dumnezeu, manifest sau nu.
Fiecare copil înseamnă participarea omului la
Creaţia Domnului. O repetare a Chipului Divin.
Acest lucru semnifică nu numai participarea la
formarea structurii fizice, cum se înţelege în mod
curent, ci formarea entităţii ca întreg. Formarea
corpului fizic al copilului nu este un proces care
poate fi dirijat conştient; aceasta se realizează prin
procese subconştiente, atât ale entităţii care vine, cât
şi ale trăirilor şi atitudinilor părinţilor din preajma
fătului. Ceea ce prea puţin se cunoaşte este faptul că
aportul părinţilor la crearea copilului este infinit mai
subtil şi posibilităţile de influenţare a caracterului, a
destinului şi a sănătăţii viitorului copil sunt practic
mult mai mari decât s-ar bănui.
Fiecare copil este o entitate de sine stătătoare,
o personalitate care se afirmă din primele ceasuri
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de viaţă, fapt bine cunoscut de medicina clasică.
Entitatea vine, de fapt, în acest plan material, fizic,
având un anumit caracter şi un anumit parcurs
al destinului stabilit pentru existenţa care abia îşi
începe viaţa terestră, determinată de anumite Legi
Universale. Acest caracter, precum şi acest destin, pot
fi ameliorate sau agravate în două moduri:
• Prin acţiunea şi lucrul conştient al entităţii
înseşi, atunci când devine suficient de matură
pentru a acţiona.
• Prin acţiunea, faptele, gândurile şi atitudinile
părinţilor, înainte şi în timpul sarcinii, precum
şi după naşterea copilului.
Primul proces este în genere cunoscut şi acceptat.
Cel de-al doilea, de o importanţă covârşitoare, este
mult mai puţin studiat şi prea puţin conştientizat
ca semnificaţie strategică a acestui proces asupra
viitorului umanităţii în genere. Mereu se repetă:
„copiii sunt viitorul naţiunii”. Se pune problema, însă,
ce facem noi în mod practic pentru aceasta? Fiecare
părinte poate lucra în acest sens.
Codul genetic al copilului este o combinaţie
(deloc aleatoare) a codurilor genetice ale părinţilor.
Adesea se afirmă: „seamănă cu tatăl, este sufletist ca
el!”. Deci nu se moşteneşte doar conformaţia fizică
(ochii, părul, nasul), ci şi caracterul, gesturile, etc.
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