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CAPITOLUL 1

Taina cunoaşterii

1.1. De ce taină?

P

entru că în spatele acestui proces se ascunde
o adevărată minune, care se manifestă la
nivelul creierului. Din creier pleacă toate comenzile
către interiorul corpului nostru fizic şi către crearea
realităţii în exterior. Ceea ce conţinem în interior se
reflectă ca într-o oglindă în exterior. Voi detalia mai
jos acest proces.
Conştiinţa din jurul nostru este formată din
toate emanaţiile noastre, ale fiinţelor vii, care sunt
sub formă de gând, emoţie, trăire, şi din emisiile
tuturor obiectelor, date prin formă, culoare, etc. din
mediul înconjurător. Aceste emanaţii care alcătuiesc
conştiinţa au frecvenţe electrice diferite. Unele
sunt de frecvenţă foarte coborâtă şi lente, anume
cele care predomină în conştiinţa socială, în planul
material, în programul de supravieţuire, iar altele au
frecvenţe în lungimi de undă foarte ridicate, înalte, în
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programul de creaţie şi sunt gândurile nelimitate ale
Supraconştiinţei, ale Sinelui Divin, ale lui Dumnezeu.
Conştiinţa este suma tuturor valorilor de frecvenţă
diferită ale gândului, iar fiecare valoare de gând atrage
valori asemănătoare, adică face frecvenţă specifică
(asemănătoare) cu altele de pretutindeni.
Creierul nostru este un mare receptor de frecvenţe
electrice ale gândului. El are diferite părţi specializate
pentru a primi, găzdui şi amplifica diversele frecvenţe
ale gândului.
Suntem alimentaţi în permanenţă cu toate aceste
gânduri şi emisii, dar rezonăm cu cele pe care le
conţinem ca frecvenţă aurică. În momentul în care
acceptăm şi contemplăm un gând şi apoi îl menţinem
în creierul nostru suficient timp (depinde de câtă
concentrare şi atenţiei îi dăm), acel gând va face parte
din noi.
Creierul transformă gândurile în curent electric,
iar în funcţie de concentrare, îl amplifică mai mult
sau mai puţin şi apoi îl trimite prin sistemul nervos
central către fiecare parte din corpul fizic, până la
nivelul structurii ADN. Prin acest proces, acel gând
face parte din noi, devine înţelegere şi creşte sau
diminuează nivelul de frecvenţă al fiinţei în general.
De aceea se spune că dacă faci cuiva ceva distructiv,
de fapt îţi faci ţie. Prin trăire, tu implementezi acea
faptă la nivelul corpului prin gândurile acceptate
şi amplificate în creier, care vor atrage la rândul
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lor evenimente, situaţii, momente prin care vei
experimenta ceea ce conţii, ce ai implementat prin
trăire în corp. Tot ceea ce trăieşti devine înţelegerea
care duce la înţelepciune. Adică la rezultate care ţin
de dezvoltare, de stagnare sau de distrugere. Noi
alegem, prin atenţie şi concentrare, ce vom trăi, fie
dacă suntem conştienţi şi atenţi, fie dacă nu suntem
conştienţi şi atenţi.

„Ai toată viaţa un şcolar pe care
niciodată nu trebuie să-l pierzi din
ochi: tu însuţi.”
(Nicolae Iorga)
1.2. Glandele responsabile de crearea realităţii
Capacitatea pe care o are creierul nostru de a
primi diferite frecvenţe de gând este controlată de
glanda pituitară, care se situează între cele două
emisfere cerebrale. Pituitara este cea care de fapt
guvernează creierul. Ea mai este numită şi „cea de-a
şaptea pecete, sigiliu (chakra)”. Glanda pituitară este
responsabilă de coordonarea diverselor părţi din
creier care se ocupă cu recepţionarea şi găzduirea
frecvenţei unui gând.
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„Pituitara este poarta ce vă deschide
capacitatea de a contempla şi a
raţiona cu gândul, de a-l realiza în
corp şi de a-l materializa apoi într-o
experienţă.”
(Maestrul Ramtha)
Creierul nostru este condus şi controlat prin
funcţiile acestei glande endocrine puternice, printrun sistem complex de secreţii hormonale.
După pituitară, ca importanţă în sistemul glandelor
hormonale este glanda pineală. Ea este denumită
„ochiul al treilea” sau „chakra Ajna”. Aceasta se
ocupă de amplificarea frecvenţei gândurilor noastre
pentru a putea fi transmise la nivel celular în corpul
fizic. Pineala răspunde şi de menţinerea armoniei
funcţiilor corpului prin secreţia hormonilor emişi de
glandele endocrine.
Pentru a amplifica un gând, pineala are nevoie de
un hormon care este secretat de glanda pituitară.
Cu cât frecvenţele gândului pe care le acceptăm
în creier sunt mai ridicate, cu atât secreţia hormonală
este mai abundentă în organism. De asemenea, cu cât
frecvenţele sunt mai înalte, cu atât pituitara activează
pineala, care îşi secretă hormonii ce activează creierul
pentru a primi gânduri de frecvenţe mai înalte.
Cu alte cuvinte, cu cât stăm pe un flux de
conştiinţă mai ridicat ca frecvenţă, cu atât atragem
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gânduri de frecvenţe înalte. De exemplu, cu cât
primim şi trăim o bucurie cu toată fiinţa, cu atât
atragem alte bucurii în realitatea noastră. În acelaşi
mod, cu cât acceptăm în mintea noastră un gând de
supărare sau de întristare, cu atât atragem în realitatea
noastră evenimente, momente, situaţii care aduc
tristeţe şi supărare. De noi depinde ce acceptăm în
creierul nostru. Acceptarea se traduce prin faptul că
dai atenţie unui gând, un anumit timp, cât să creeze
calea spre celulele corpului fizic.
De ce i se spune glandei pineale „ochiul al treilea”?
Deoarece prin ochi tu poţi vedea la distanţă. În
funcţie de cât de deschis este ochiul (câtă deschidere
ai), vezi mai departe sau mai aproape. Deschiderea
apare ca urmare a acceptării că ceva este posibil.
După acceptare, activezi credinţa că se poate. Şi uite
aşa apare procesul materializării:

cunoştinţele – acceptarea – credinţa
– materializare
Cunoaşterea duce la acceptare. Acceptarea duce
la activarea forţei interioare care este credinţa, iar
credinţa duce la împlinirea gândului acceptat, adică
la materializare. Pentru a experimenta toate acestea,
daţi-vă voie să trăiţi în bucurie, pace, armonie.
Acceptaţi că e posibil, şi viaţa voastră va fi plină
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de evenimente, situaţii, momente care vă vor aduce
bucurie, pace şi armonie.
1.3. Pituitara şi rolul major în Acceptare
Cunoştinţele duc la acceptare. Pentru a materializa
ceva, important este ca acea dorinţă să intre în aria ta
de acceptare. Accepţi atunci când vezi că şi alţii au
putut. Pentru a accepta ceva este necesar să ştii că
mai sunt şi alte variante sau posibilităţi. În momentul
în care deţii nişte cunoştinţe, le poţi transforma în
cunoaştere prin practică şi aplicare în viaţa personală.
După ce ai testat şi ai văzut că funcţionează, începi
să ai încredere că se poate şi altfel. Cunoştinţele îţi
deschid mintea spre alte posibilităţi. Deschiderea
minţii aduce acceptarea că se poate, iar acceptarea
determină credinţa. Pentru a ajunge la credinţă –
procesul psihic, nevăzut, dar care se desfăşoară în
interiorul nostru este următorul:

cunoştinţe – deschiderea minţii –
acceptare
După cum afirm în titlu, glanda pituitară are un
rol major în acceptare.
În momentul în care ai în creier nişte informaţii
sau cunoştinţe, iar mintea generează gânduri diferite,
tu vei accepta gândul pentru care ai informaţii.
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De exemplu, dacă ştiu că îmbătrânirea este un
proces datorat credinţelor cu care am fost educaţi,
crescuţi, dar îţi pui întrebări de genul: „Oare este
chiar aşa?”, „De ce unii oameni arată foarte bine la o
vârstă înaintată, iar alţii arată bătrâni de tineri?”, „Ce
face diferenţa între aceste situaţii?” etc., vei aduce în
realitatea ta articole, documentare, filme, cărţi care
îţi vor răspunde cognitiv la aceste întrebări. După
ce ai adunat destule informaţii, începi să îţi deschizi
mintea şi să accepţi că e posibil să nu trebuiască
să îmbătrânim şi că într-adevăr este o credinţă
preluată. După ce ai conştientizat acest lucru, adică
se deschide mintea, poţi percepe din altă perspectivă
acest fenomen, apare acceptarea că e posibil să nu
îmbătrânim. Când ai acceptat, pituitara se deschide
şi începe să transmită hormonul nemuririi, care se
emite când eşti pe un flux de conştiinţă foarte ridicat.
Din fericire, acest hormon îl conţinem, este în noi,
dar ca să se emită, este necesar să-i aduci anumite
emisii de gând de frecvenţă înaltă. După ce pituitara
s-a deschis, se instalează acceptarea. De la acceptare
până la materializare mai este un singur pas, şi anume
credinţa.
1.4. Credinţa modifică starea de conştiinţă
După ce ai acceptat că este posibil (referitor la
exemplul cu fenomenul tinereţii veşnice), încep să
apară diverse studii ştiinţifice prin care îţi explici
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mai bine cum funcţionăm. Acest lucru duce la o
convingere şi mai mare – deoarece avem nevoie să
ni se spună din exterior ca să avem încredere că e
posibil (asta pentru că nu avem încredere în noi) –
şi aducem în realitatea noastră validările ştiinţifice,
citim despre fenomenele unor oameni care au o sută
de ani şi arată de cincizeci, etc. Aceste informaţii
te fac să începi să crezi că ce ai intuit este aşa şi
poate fi împlinit. Asta modifică starea de conştiinţă,
care schimbă preocupările legate de viaţă, sănătate,
frumuseţe divină.
Această credinţă determină modificarea percepţiei,
care duce la investirea cu energia credinţei interioare,
ce devine forţa cu care acel fenomen se va împlini. Din
interior spre exterior, din creier spre celulele corpului
până la nivelul structurii ADN, se implementează
această energie de o frecvenţă înaltă (de unde totul
este posibil), iar tu – pentru că vei fi primul pe care
vei observa modificări de structură corporală – rămâi
tânăr. Aşa că, prin credinţă îţi modifici starea de
conştiinţă, treci pe o frecvenţă de flux de conştiinţă
cuantică ridicat şi viaţa ta se schimbă. Se întâmplă
de foarte multe ori ca cei din exterior să observe
schimbarea corporală la tine, să-ţi mărturisească, iar
această mărturisire să întărească credinţa. Acelaşi
proces stă la baza tuturor transformărilor noastre
interioare, care evident vor duce şi în exteriorul
nostru, în realitatea înconjurătoare.
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1.5. Materializarea a ceea ce acceptăm face
diferenţa în trăirea unei vieţi minunate
Aceiaşi paşi sunt de parcurs şi pentru materializarea
diverselor dorinţe. De multe ori le spunem miracole
şi credem că se realizează numai cu ajutor extern.
Deci odată aflat, simţit şi trăit ceva, totul devine
uşor şi la îndemână. După ce ai împlinit ceva, începi
să crezi că se poate şi altceva, şi astfel, la nivel cerebral
se creează o reţea neuronală nouă, care te duce spre
împlinire. După ce ai materializat ceva, începi să
îndrăzneşti să faci şi aia, şi aia, şi uite aşa, acea reţea
neuronală devine atitudine. Adică, atunci când apare
o informaţie nouă, din interior crezi că e posibil de
realizat. Credinţa activează creierul, iar acesta ajută
la luminarea reţelei nou formate şi acel adevăr devine
atitudine. Deci, dacă pentru unii este un miracol să
mănânce cu mâinile, pentru alţii este ceva obişnuit.
Dacă pentru unii e un miracol să poţi conduce un
elicopter, pentru piloţi e ceva obişnuit. Aşa este şi
atunci când experimentezi şi pui în practică anumite
cunoştinţe.
Plecăm de la cunoştinţe şi ajungem la cunoaşterea
care dă credinţa că e posibil orice îţi doreşti. Pentru
asta e nevoie de acceptarea care îţi dă curajul şi
dorinţa de a pune în practică cunoştinţele. După ce
ai experimentat cunoştintele, ele devin adevăr pentru
tine. Acel adevăr la nivel cuantic se implementează
ca o hologramă luminată în câmpurile tale. Când
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holograma este luminată, nimeni nu ţi-o mai
poate lua, şi aceea va crea circumstanţele în care
comportamentele tale să devină atitudini. În schimb,
după ce ai luminat acea hologramă, oricând şi oriunde
vei putea materializa ceea ce ai mai trăit.
Materializarea vine de la Sine, dacă ai acceptat
şi ai deschis glanda pituitară. Ea face contactul cu
Sinele Divin, unde totul este posibil.

Aşa este şi aşa să fie!
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