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Motto: „Cunoaşte-te pe Tine însuţi,
vei cunoaşte astfel tot
Universul, împreună cu
forţele sale ascunse.”
(Inscripţie de pe pereţii templului din Delphi)

1. INTRODUCERE
Fenomenul (re)încarnării este unul complex şi greu
explicabil pentru nivelul de înţelegere al acestei dimensiuni. Având numeroase interpretări, trecute prin filtre
mai mult sau mai puţin avizate, atât de gândire, cât şi
de decriptare a informaţiilor, acest fenomen rămâne şi
în prezent ascuns înţelegerii simple, profane, cotidiene
a OM-ului.
Dintr-o dimensiune cu vibraţie superioară planului
fizic, spiritul sau scânteia divină, nemuritoare coboară
într-un plan mai dens, care îi limitează gradele de libertate avute acolo. Din planul dimensional superior, cel
eteric (vezi fig. 1), unde a poposit după ultima ieşire din
planul fizic, vine spre a se manifesta din nou în materie,
întrupându-se prin mecanisme încă nedesluşite în totalitate.
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Fig. 1. Terra Aurica şi planurile ei energetice

Duhul (denumirea ortodoxă a spiritului) devine parte
componentă a unui întreg treimic: spirit, care locuieşte
– vom vedea mai târziu – într-un plan vibraţional inaccesibil vederii fizice, în zona dintre plexul solar şi gât;
corpul fizic, care rezonează şi se manifestă în spectrul
de frecvenţe accesibil vederii OM-ului (fig. 2), precum şi
sufletul – un sistem energetic viu şi deschis, iniţial neinformat, care le uneşte şi le sincronizează pe primele două
componente.

Fig. 2. Spectrul vizibil ochiului uman şi radianţa acestuia

12

SPIRITUL – ASCENSIUNEA SA ÎN DIMENSIUNE • YO FLORIAN

Pentru o înţelegere mai uşoară a celor expuse, poate
fi făcută analogia cu sistemul următor: spiritul este
precum un şofer, care primeşte, pentru manifestarea lui
în materie, un vehicul (corpul fizic) cu rezervorul plin de
combustibil (sufletul). Când rezervorul se goleşte, vehiculul nu mai funcţionează, nu se mai deplasează. Câtă
vreme a avut combustibil, acesta a asigurat forţa motrice
care a pus în mişcare vehiculul. Când combustibilul s-a
consumat, vehiculul a rămas inert, s-a oprit, de regulă
definitiv. Şoferul (spiritul) părăseşte vehiculul (corpul
fizic) şi planul fizic, reîntorcându-se în planul eteric.
Acest plan eteric, corespunzător dimensiunii a 4-a
inferioare, este încă (pentru o perioadă scurtă, din fericire, pentru OM) controlat de facţiuni din alte seminţii,
din afara Terrei. Acestea „ajută” la reluarea ulterioară a
ciclului de (re)încarnare. Din care ciclu, denumit şi „ciclu
samsaric”, spiritul nu se poate elibera, în condiţii normale.
Există însă numeroase lucruri care au fost ascunse
OM-ului de către cei amintiţi mai sus. Eliberarea finală,
cea care va scoate spiritul din ciclul samsaric al (re)încarnării şi va facilita reconectarea lui cu adevărata conştiinţă, apoi întoarcerea în sferele înalte, în acel loc care este
numit simplu ACASĂ, depinde în totalitate de gradul de
conştientizare în această viaţă din planul fizic.
Dacă OM-ul nu se va trezi, spiritul va fi total confuz
de partea cealaltă şi va reveni ciclic în încarnări, în alte şi
alte vieţi, pline de uitare şi suferinţă. Acesta a fost planul
permanent al acelor seminţii vizitatoare, de a ţine mereu
legat spiritul de Terra, în aceste vibraţii din capcana orioniană. Dacă OM-ul nu se va trezi astfel încât spiritul
să devină conştient şi să poată rupe contractul cu cei de
1. INTRODUCERE
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partea cealaltă, se va încarna iar şi iar la nesfârşit, pentru
că ei sunt maeştrii manipulării, convingând într-un mod
extrem de abil spiritul că este spre binele lui să revină în
plan fizic într-o nouă (re)încarnare. Asta se va întâmpla
dacă OM-ul alege să rămână în adormire, iar spiritul va
rămâne captiv în interiorul capcanei interdimensionale.
Din acest motiv cei de lumină insistă atât de mult
pe ideea de Trezire, pentru că este singurul mod în care
spiritul aflat în materie, ca parte componentă a complexului numit OM, se va putea elibera din ciclul (re)
încarnărilor. Iar pentru aceasta este obligatorie autocunoaşterea sa în această formă. Din ce este alcătuit, cum
funcţionează, care este menirea lui, iată câteva întrebări
simple, dar care necesită răspunsuri complexe. O parte
din ele pot fi descoperite în şi printre rândurile acestei
lucrări…
Pentru o mai bună înţelegere, este oportună o scurtă
trecere în revistă a istoriei Terrei, istorie în care sunt
incluse apariţia, dezvoltarea, modificarea şi evoluţia
seminţiei OM-ului. După acceptarea Terrei ca planetă,
în rândul aştrilor din proiectul iniţial, aici au început să
vină spirite cu ajutorul noilor vehicule interdimensionale, acum mai bine de 124 de milioane de cicluri solare
complete (ani). Au apărut astfel acei umanoizi, care au
avut diferite evoluţii, în grupuri restrânse din cauza vicisitudinii condiţiilor de existenţă.
Acum aproximativ 69 de milioane de ani î.Hr., în
urma unui impact catastrofal al Terrei cu un corp ceresc
ce şi-a încheiat ciclul existenţial „aterizând”, au avut
loc modificări la nivel planetar. Răcirea atmosferică
bruscă rezultată a distrus o mare parte a vieţii vegetale
14
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şi animale. Atunci a avut loc extincţia dinozaurilor şi
nu numai. Mulţi umanoizi au fost afectaţi, dispărând în
număr mare din planul fizic.
Acum aproximativ 46 de milioane de ani î.Hr. a
fost consemnată existenţa primei civilizaţii formate de
umanoizi, cunoscută sub numele de Pangeea, pe singura
bucată compactă de uscat a Terrei din acea perioadă.
OM-ul din prima civilizaţie umanoidă avea în medie
4 metri înălţime, era foarte suplu, cu părul extrem de
lung, argintiu sau alb. La chip era foarte tânăr. Faţa lui
era aproape perfectă ca frumuseţe, ovală, ochii mari, de
culoare similară auriului, verdelui sau negrului din lumea
materială. Finalul civilizaţiei a fost strâns legat de ataşamentul acelor spirite din vehiculele lor umanoide faţă de
plăcerea fizică, procreere, jocuri genetice, fiind implicate
profund în materie.
Odată cu trecerea miilor de ani, dar şi cu unele modificări majore ale climei şi ale uscatului, undeva în regiunea
Pacificului de azi, în sudul Asiei, umanoidul cunoscut sub
numele de Homo Erectus a dezvoltat o a doua civilizaţie,
cunoscută sub numele de Lemuria, acum circa 340.000
de ani î.Hr. Lemurienii iubeau şi respectau natura, erau
centraţi în inimă, trăiau de acolo orice sentiment. Aveau
trăiri total emoţionale, dar prezentau un dezechilibru
între emoţional şi mental. Manifestau acea unire iniţială
cu natura, trăiau în societăţi concentrate de-a lungul litoralului. Ideologia lemuriană avea căutări pur spirituale,
dorind întoarcerea acasă a spiritelor reîncarnate.
OM-ul din cea de-a doua civilizaţie avea o expresie
foarte feminină, o înălţime de aproximativ 2 metri, iar
ca noutate, a apărut diferenţierea clară a activităţilor pe
1. INTRODUCERE
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sexe. Cu toate că bărbatul şi femeia se asemănau foarte
mult între ei, această diferenţiere le-a adus anumite
modificări fizice. Dar lipsa unui echilibru între emoţional şi mental, dublată de dorinţa unei alte seminţii, cea
draconiană de data aceasta, de a lua în stăpânire Terra
a dus la dispariţia acestei civilizaţii, acum circa 88.000
de ani î.Hr. Traiectoria naturală a cometei Annanhutak
prin vecinătatea planetei noastre a fost modificată de
facţiuni ale seminţiei respective, cu ajutorul unor tehnici
mentale. A nu se uita faptul că draconienii sunt cei mai
buni mentalişti din acest Univers local. Astfel au ştiut
şi au reuşit să aducă acea cometă nefiresc de aproape de
Terra, producând, într-un mod foarte crud, distrugerea
civilizaţiei lemuriene.
Provenite din constelaţia Draco, acele facţiuni au mai
încercat revendicarea Terrei, iniţial cu circa 2 milioane de
ani î.Hr. Dar atunci, condiţiile de viaţă de pe Terra nu au
favorizat prezenţa lor în vehiculele lor interdimensionale,
proiectate special pentru alţi aştri. Astfel că, după restabilizarea condiţiilor geologice şi climaterice, draconienii
s-au apropiat din nou de planeta albastră, încercând să o
revendice. Dar au ales altă variantă.
După stabilizarea condiţiilor de viaţă, acum circa
85.600 de ani î.Hr., aceştia au interferat genetic cu Homo
Sapiens, cel rezultat în urma unor modificări genetice
efectuate, într-o primă fază, de către siriusieni cu circa
120 de mii de ani înaintea draconienilor, pe umanoidul
iniţial. Acum acel Homo Sapiens, ce se manifesta deja ca
băştinaş, a fost obiectul de lucru. Diferenţa majoră era
aceea că, dacă siriusienii şi-au făcut cunoscută şi văzută
prezenţa, draconienii au preferat să rămână invizibili
16
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vederii OM-ului. În acest mod, manipularea şi controlul
au fost şi sunt mult mai puternice.
Astfel, Homo Sapiens, modificat genetic din nou, a
iniţiat o nouă civilizaţie, cea de a treia, care a apărut şi
a început să se dezvolte acum circa 82.000 de ani î.Hr.,
în altă zonă geografică. Teritoriul pe care s-a format, a
evoluat şi s-a stins acea măreaţă civilizaţie este cunoscut
astăzi sub numele de Atlantida.
OM-ul celei de-a treia civilizaţii era preponderent
blond cu ochi albaştri, mai rar brunet sau roşcat; bărbatul
era „foarte” bărbat iar femeia, „foarte” femeie. Bărbatul
era solid şi puternic, masculin, înalt cam de 2 metri, iar
femeia era puţin mai scundă, foarte delicată, cam la 1,8
metri, diafană şi vaporoasă în mişcări şi atitudini.
Spiritele reîncarnate în acele timpuri, deţinătoare ale
unor vehicule fizice deja modificate genetic, au devenit
exclusiv mentale, pierzând trăirile din inimă. Exista
acelaşi dezechilibru între emoţional şi mental precum la
civilizaţia lemuriană, cu diferenţa că atlanţii trăiau doar
în mental. Ideologia atlanţilor era cea a dezvoltării tehnologice, a expansiunii şi a cuceririlor ştiinţifice. Societatea
a produs câteva tehnologii benefice care aveau efect de
vindecare asupra OM-ului.
Utilizarea energiilor cristalelor a ajutat mult civilizaţia atlantă, dar a însemnat la un moment dat şi finalul
acesteia. Deturnarea cercetărilor (de fapt a fost o trădare
la nivel înalt, trădare care se petrece şi astăzi cu civilizaţia noastră, dar sub o altă formă şi întreţinută de altă
seminţie) şi folosirea în ascuns a energiilor cristalelor de
către seminţia orioniană de data aceasta au generat, acum
circa 18.500 de ani î.Hr., distrugerea Atlantidei în urma
unor cutremure şi a unor inundaţii catastrofale. Apele
1. INTRODUCERE
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care au înghiţit pentru totdeauna măreaţa Atlantidă i-au
preluat numele, devenind Oceanul Atlantic.
După cataclismele care au dus la căderea Atlantidei, migrarea pe glob a atlanţilor rămaşi în planul
fizic a generat câteva culturi mari, care au înflorit şi
evoluat rapid, cu ajutorul cunoştinţelor atlante. Astfel,
s-a dezvoltat cea de-a patra mare civilizaţie umanoidă,
cultura akkadiană, apoi cea asiriană, cea babiloniană şi
mai târziu, cea egipteană pe continentul african, culturile
mayaşă, toltecă şi aztecă pe continentul sud-american.
Nu sunt uitate culturile care au înflorit pe întregul teritoriu asiatic. Şi acele culturi au avut interferenţe cu alte
seminţii. De asemenea, cultura care a existat pe teritoriul
ţării noastre, identificată prin tăbliţele de la Tărtăria (o
fi vorba de miticul Tartar?), vechi de peste 6.400 de ani
î.Hr., asupra cărora s-a aşternut o suspectă tăcere, este un
alt exemplu.
Istoria oficială, asistată interesat de arheologie, este
relativ cunoscută din acel punct înspre prezentul în care
OM-ul se manifestă pe Terra. Chiar dacă, interesat sau
nu, unele dintre aceste civilizaţii nu se regăsesc în Biblie...
OM-ul civilizaţiei actuale, intrat în scenă după cataclismele care au distrus Atlantida, este de diferite tipuri: alb,
negroid, galben, amerindian, afroindian, eschimo etc. El
este cel mai comunicativ dintre toţi ceilalţi.
O parte din primii născuţi din liniile princiare de
descendenţi ai atlanţilor, cei care nu au restabilit interferenţe cu alte seminţii, au format grupul Celor curaţi
din noua civilizaţie apărută – a patra. Întregul grup s-a
stabilit în partea de nord a uscatului de atunci, într-un
loc ce corespunde azi cu teritoriul actual al României.
În acea perioadă, existau alte coordonate geografice şi
18
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alte forme de relief; de atunci, uscatul s-a modificat de
două ori în mod major: prima dată când s-a încheiat
ciclul al treilea, apoi la mijlocul ciclului al patrulea,
când a avut loc evenimentul cunoscut sub denumirea
de „Potopul lui Noe” (cca. 5508 î.Hr.).
Ajuns aici, grupul Celor curaţi s-a alăturat Primordialilor Luminii – entităţi primodiale spirituale
dăinuind din primele două rase, ce au continuat să
existe în plan spiritual, chiar şi în răstimpul perioadelor
de nemanifestare dintre ciclurile cosmice. Când s-a
reformat planul vibraţional material (la o anumită frecvenţă şi densitate a luminii), în perioada de început
al celui de-al treilea ciclu, ele au ales să populeze acea
zonă înaltă (şi fizic, dar şi vibraţional – n.a.), care şi-a
păstrat caracteristicile paradisiace originare.
În zona în care s-au stabilit, pe teritoriul României de astăzi, Primordialii Luminii şi ulterior grupul
Celor curaţi (care nu au interferat energetic cu fiinţele
malefice din dimensiunea a IV-a) au format Centrul
de Putere al Luminii. În acest Centru de Putere, ei
au dorit să pună bazele unei activităţi planetare cu
scopul declarat de a reîntoarce la Lumină umanitatea căzută sub influenţa celor din dimensiunea a 4-a
(acesta a fost şi motivul distrugerilor anterioare apariţiei celei de-a patra civilizaţii).
Ca o paranteză, acest Centru de Putere al Luminii
şi al Lumii deopotrivă este cunoscut în zilele noastre
sub diverse denumiri: „Poarta Pământului la cer”,
„Poarta OM-ului spre nemurire”, „Centrul planetar”
„Sanctuarul principal” sau „Altarul Kogaionului”,
într-un singur cuvânt: Bucegii, cu polul suprem de
forţă energetică ocultat până acum, denumit Vârful
1. INTRODUCERE
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Ocolit, ce este flancat de Vârful Găvanele şi de Vârful
Omul. Din păcate, anumite conjuncturi au determinat
mutarea temporară a entităţilor în zona Tibetului, care
a devenit astfel cel de-al doilea Centru de Putere...
Revenind, Primordialii Luminii şi grupul Celor
curaţi au cerut ajutorul fiinţelor de lumină din dimensiunile superioare. Aceste fiinţe, în scurt timp, şi-au
stabilit un capăt de pod chiar în acest perimetru. A fost
delegată o înaltă fiinţă celestă pentru a proteja şi coordona în mod direct activitatea Centrului de Putere. Toţi
cei pregătiţi, începând cu acele timpuri, de această fiinţă
celestă, vor purta mai târziu „titlul” IO. Azi, pe teritoriul României suntem întrupate o seamă de spirite cu
acest titlu. Unele dintre acestea sunt aici din nou şi sunt
conştiente de acest aspect spiritual înalt al evoluţiei lor.
Ulterior, OM-ul, organizat în diverse grupuri,
a ales să deschidă diferite centre de putere secundare, pe tot întinsul Terrei. Unul din numeroasele
lor grupuri a ales să deschidă încă un centru de putere
secundar pe teritoriul actual al României.
Acest centru de putere secundar este situat în apropierea Sarmisegetusei Regia. Au fost amintite cele de
mai sus pentru ca cititorul să înţeleagă că nu s-a întrupat
aleator în cadrul acestui popor, faţă de care trebuie să
îşi aducă o anumită contribuție, la fel cum nici atacurile
energetice la nivel subliminal asupra României nu sunt
întâmplătoare. România, cu Bucegii în centrul ei, va avea
un rol esenţial în viitor, datorită structurii sale vibraţionale, dar şi a celor lăsate pe teritoriul său, de atlanţi şi de
alte fiinţe, în urma lor.
Azi OM-ul, pentru a putea rezista în dimensiunea
materială, pentru a fi protejat de intemperii şi pentru a
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putea realiza schimbul de informaţii cu lumea exterioară
iniţiatică, spirituală, fluidică şi chiar cu cea materială, mai
are nevoie să cunoască ceva...
Şi aici este necesar să fie făcută o altă paranteză. Azi
se cunoaşte faptul că informaţia, în ultimă instanţă, este
o vibraţie, percepută la interferenţa cu un câmp energetic modulat în unde cu anumiţi parametri. Schimbul
de informaţii poate fi înţeles, în acest mod, ca o interferenţă de vibraţii, de unde sau de câmpuri energetice variabile. Dacă se studiază atent formarea acestor câmpuri,
la fiecare nivel de organizare al unui sistem viu, se poate
constata că fiecare câmp electromagnetic reprezintă o
însumare a mai multor câmpuri energetice, aparţinând
unor elemente structurale componente. Moleculele însumează sarcinile electrice ale atomilor.
Celula va însuma energia de câmp a moleculelor din
structura sa şi, din aproape în aproape, se ajunge la un
câmp energetic complex specific fiecărui organism viu.
Cu alte cuvinte, şi organismul OM-ului ca întreg emite o
radiaţie electromagnetică specifică. Emisia acestei radiaţii de către corpul fizic uman este conformă cu matricea
energo-informaţională originală OM şi cu tiparele
raselor de bază umanoide existente în univers, de fapt
ale amprentei energetice a ADN-ului acestora. Câmpul
energetic creat de această radiaţie înconjoară corpul fizic,
asemenea unei anvelope. Aparţinând sistemului viu,
acesta a fost denumit „câmp biologic” sau, mai simplu,
„biocâmp”.
Biocâmpurile sunt structuri energetice cu funcţii
bine definite în activitatea sistemelor vii. Ele sunt întreţinute şi coordonate fiecare de câte un canal de alimentare
(vârtej) energetic.
1. INTRODUCERE
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Biocâmpurile sunt întotdeauna dispuse de jur împrejurul sistemelor vii, ca nişte foi de ceapă, şi sunt întotdeauna în aceeaşi succesiune. Aceste biocâmpuri au
mărimile guvernate de un raport (proporţie) specific
fiecărui sistem viu în parte; acest raport dintre mărimea
biocâmpurilor tinde să rămână constant şi din această
cauză, creşterea sau micşorarea unui biocâmp atrage
după sine creşterea sau micşorarea celorlalte biocâmpuri.
Biocâmpul omului reprezintă totalitatea corpurilor,
centrilor, meridianelor, canalelor info-energetice şi
porţile lor de vibraţie, în tripla ipostază de spirit, suflet
şi corp fizic. Acestea se „întind” variind în intervalul
general de 3-7 m în jurul trupului fizic, având legătură
cu Universul prin canale de legătură specializate. Atât în
acest Univers, cât şi în celelalte versuri, multiversuri sau
dimensiuni de existenţă, totul este de natură energo-vibratorie şi se supune analogic principiilor rezonanţei.
Fiinţa umană este constituită din mai multe sisteme
energo-vibratorii de bază, fiecare dintre acestea funcţionând, acţionând şi reacţionând prin rezonanţă. Fiecare
dintre aceste sisteme are propriul său domeniu distinct
de vibraţie şi o anumită frecvenţă. Corpul fizic sau, cu
alte cuvinte, cel material (care este alcătuit din majoritatea elementelor tabelului periodic al lui Mendeleev,
prezente în diferite proporţii în corp) se încadrează în
domeniul celor mai joase frecvenţe vibratorii ce caracterizează sistemele energetice ale omului.
OM-ul, fiinţa complexă care se manifestă în prezent
pe Terra, dacă va dori să urmeze îndemnul plin de înţelepciune „cercetează şi vei afla, caută şi vei găsi, cere şi vei
primi”, dacă va acţiona constant şi sincer, plin de aspiraţie, cu o dăruire lăuntrică suficient de mare, cu o minte
22
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deschisă şi cu dorinţa arzătoare de a (se) cunoaşte şi a (se)
înţelege pe sine, va putea să intre în rezonanţă cu aceste
sisteme vibratorii. Stimularea acestor sisteme vibratorii
va asigura o cunoaştere cu acces gradual (fig. 3), la rândul
ei generatoare de înţelepciune şi iluminare capabile să-i
confere OM-ului pacea interioară, înţelegerea menirii
sale în acest plan fizic, desăvârşire spirituală, sănătate,
armonie deplină.

Fig. 3. Cunoaşterea şi nivelul de activare a ADN-ului

El poate apoi, prin informaţiile dobândite, să aspire
plin de optimism la mântuire, înţeleasă ca o transformare
a sa în alte forme, evitând moartea fizică (desomarea
sau părăsirea corpului fizic), având siguranţa existenţei
eterne şi în final, reintegrarea sa în dimensiunile înalte,
imateriale.
1. INTRODUCERE
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Pe această verticală, prezenta broşură, culegere
propune cititorului o reactualizare postHristică a
cunoaşterii energeticii seminţiei OM-ului, printr-o
paralelă între sistemul energetic existent înainte de
momentul întrupării lui IISUS HRISTOS şi după acel
moment din istorie. Cititorul este invitat într-o scurtă
călătorie literară şi nu numai, care doreşte să clarifice
anumite aspecte constructive şi de întreţinere necesare
manifestării optime a fiinţei lui complexe.
Menirea prezentei lucrări este aceea de a deschide
noi orizonturi de înţelegere a manifestării multidimensionale a complexului cunoscut sub numele de OM.

***
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