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STRĂBUNILOR DE VIŢĂ VECHE,
care au încoronat cu demnitate
PĂMÂNTUL PATRIEI
pretutindeni în lume,
ca dar din dar,
Chipul şi Asemănarea
atât de înaltă a
CERULUI DE ACASĂ.
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Partea I-a

MAI ÎNAINTE DE ALT ÎNAINTE
"La început a fost Zâmbetul..."
Arhimandrid Teofil Părăian

Dintr-o Originară Flacără izbucnind,
spre a fi în chip, totuna...
1. Ascunsuri de carte:
prin miezuri de poem...
cântec din (des)cânt
2. Poveste despre poveste:
acoperitor, înainte de împlinire,
Manualul Omului...
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I.1. ASCUNSURI DE CARTE:
PRIN MIEZURI DE POEM... (1)
(Ne)cuprins,
atât de ceresc, darul…
în alt chip, ridicarea voalului,
regăsită nuntire-a Cuvântului…
Cuvânt înainte de toate,
cuvânt revelat,
întru o deschidere cumva cunoscută,
în fapt...
Din locul semnului de aşezare,
darul de înţelepciune al inimii,
întrebări adresate unei deschise înţelegeri,
pregătind un alt timp,
poeme de iubitoare şi înaltă acceptare,
sensuri (ne)desluşite,
pulsând de dincolo de venirea timpului,
porţi ale nuntirii...

O dată mai mult, în chip de copertă

6

Între capete de timp, destinul:
ziduri de catedrală,
harul de a fi creatori…
ipostaze ale (re)cunoaşterii manifeste,
jurnal al inimii mele:
(re)făcut şi dăruit din nou,
filelor de (cu)vânt,
inimii de sus, dialog (ne)spus…
Decalog al învăţăturilor atât de înalte,
între pământ şi cer, fuziunea,
o modelare sinergică
din experienţa zidului, aducere aminte,
vădind o altă-înţelepciune:
picături de împreună,
în şuvoi, acasă…
Un altfel de decalog,
în nescrise pagini de jurnal:
atât de viu,
sensul zilelor din urmă…
Post Festum, chipuri creatoare ale “Luminii Vii”
Post Scriptum, (ne)cuprinsul…
Primită prin darul darului, din atât de înalt…1
Săcărâmb, 12 august 2014 – 22 august 2015
1

Acest POEM s-a născut din punerea alături, unul după altul şi fără nici
o modificare, a tuturor titlurilor cuprinse în cel dintâi volum al
MANUALULUI OMULUI... Volum pe care Aritia mi l-a dăruit simbolic,
prin propriul său gând-viaţă, sugerându-mi să îl numesc: ALESEI DE
LUMINĂ, VOALUL ÎNGERULUI (DES)CÂNTAT. Un alt chip al ordinii
exprimată întâi, o altă formă de sens a întregului, o expresie altfel
configurată a Cărţii de Înţeleaptă Iubire. O dovadă că EA – CHIP DE
VIAŢĂ – nu a fost şi nu va fi niciodată alta decât o cântare poetică, un
“dar din dar”. Pars pro Toto, parte pentru întreg:
Noi pentru Noi, dar de Amândoi...
Noi pentru Lume, împletind Cunune.
Eu pentru Ea, răsădind o Stea...
Ea pentru Eu, glas de Dumnezeu....
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■ CÂNTEC DIN (DES)CÂNT… (2)
rădăcină de spirit,
pentru inimă de inimă…
„de ce?” versus „anti de ce?
nu te-aş fi căutat, dacă nu te-aş fi găsit,
pulbere de aur, noroi al stelelor,
de dincolo de (ne)mărginire,
te-aduc din nou...
am fost acolo,
încep să mă descopăr,
să-nţeleg că...
pentru ca vraja să nu piară,
acum, când a sosit timpul, din nou,
acum, pentru întotdeauna,
pe banca din faţa bisericii trăznite,
trăind deja, CURCUBEUL:
raiul de după rai,
iniţiatică aducere aminte...
cercul de foc, înconjurător,
voalul, miresei de lumină…
în bună dimineaţă, rază de senin,
mi-e dor de-atât de multe, câte sânt2:
de sufletul clar şi-atât de-armonic,
nesfâşiat, păstrându-şi voalul...
fluviul de poeme,
alesei de lumină…
alesei de lumină, altfel, chemarea,
din noapte-nspre zi:
ce ar fi, dacă ???...
2

Sânt dator să amintesc – potrivi justificărilor din anterioarele apariţii
ale Manualului – că, în mod deliberat, voi scrie "SÂNT" în loc de
"SUNT... Pentru a zâmbi lumii printr-un sunet deschis şi vesel, âââ... şi
A NU Fi printr-un închizător şi întunecos ... uuu....
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ce ar fi dacă, pe rană,
suflet de pus,
atât de măiastră, plutirea,
darul de-a fi unică, dimineaţa...
ah, dac-aş putea
să te regăsesc, atât de-ntrebătoare...
trăire a trăirii...
renaştere, din visurile vremii,
frântură de rai,
pământeşte...
prin menirea căderii în trup,
ridicarea...
în plin zbor,
capăt de izvor...
iată de ce, adevărul:
atât de bună,
grădina maicii de fiu...
iată de ce, darul de ziuă,
atât de mulţi ani...
cerului din cer,
inimii din inimă...
A-RI-TI-EI,
dirijorul de fluturi,
darul simfoniei:
TU-EU,
dor de alt mereu,
din nou şi din nou,
altfel de cadou...
TU-EU,
zbor prin curcubeu,
CURCUBEU ŞI VOAL,
ÎMPREUNĂ, val...
atât dintotdeauna,
înflorind cununa,
prin alt chip de rostire,
noi, doar devenire…
9

MĂIASTRĂ, ia-mă,
inima-mi te cheamă...
rugăciune repetată,
din nou, ia-mă...
ia-mă,
fără să ţii seamă...
răspunsul,
doar să ştii că ştiu:
prin culoare de gând,
ceresc dar, pământului meu…
nebuneasca intuiţie-a inimii,
un altfel de alături:
alergat de cai,
de ce nu mai stai,
de ce nu mai stai,
alergat de cai...

Ne-alergând, plecând,
într-un alt AMIN, zvonit din senin:
gând din gând, (des)cântând:
PĂDURE FĂRĂ DE SECURE...
Dacă fluturii, Pământul,
iar Cerul, o altă simfonie ... 3
PĂMÂNTUL ŞI CERUL,
LEGÂND EFEMERUL..

3

La rându-i, şi acest POEM pare a fi un dar al întâmplării, exprimând
prin versurile sale esenţa tuturor poemelor deja (des)cântate: titluri unul
după altul, fără de altă ordine decât cea a succesiunii temporale în care
ele au fost scrise sau / şi aşezate în paginile Celei Dintâi Cărţi. Dar din
darul primit şi întors Aritiei. Este atât de uimitor faptul că, o dată mai
mult, hazardul s-a prefăcut într-o necesitate pe care nicio ordine
prestabilită nu ar fi putut să o aşeze mai bine. Alea jacta est...
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II.2. POVESTE DESPRE POVESTE:
ACOPERITOR, ÎNAINTE DE ÎMPLINIRE,
MANUALUL OMULUI
Încă-atât de viu, Pământul...
Sfâşiind prin Gând, Cuvântul...
Abia bănuit, şi Cerul,
Sfâşiind prin Gând, Eterul...
Spre-a lega, prin sfâşiere,
altă lume, altă vrere...

După un an, şi încă un an, și ȋncă...
prin Marea Trecere, un altfel de AMIN...
11

La puţină vreme după ce am încheiat rândurile ALESEI
DE LUMINĂ – premisă a volumului TRĂIRE ŞI SENS, la rându-i
împlinit, deja – inima a început să-mi „pulseze” din nou, printr-o
stare de puternică şi clară fibrilaţie. Aceasta însemna ─ potrivit
limbajului metafizic, deja convenit ─ că Aritia este prezentă şi că
voieşte a-mi „transmite” ceva4. Am aflat ce, în clipa în care
gândul ei a început să se concretizeze cu o uimitoare viteză în
mintea mea.
Aritia îmi sugera – prin puterea ei de a coborî explicit în
mintea mea5 – că această carte ar trebui să fie cea dintâi de
adevărată înţelepciune, intuitiv explicativă, cu care seria
apariţiilor din „Manualul Omului” începe să prindă viaţă…

4

Reiau această notă, întru clarificare. Cu o vreme în urmă, deja am
înţeles că acest „semnificant cardiac” – care la început m-a speriat
puţin, mărturisesc – prefigura, de fapt, prezenţa simbolică a Aritiei în
mintea mea. Subiectivă sau obiectivă? Mi-a fost greu să decid, de la
bun început. Pentru că simţind-o repetată, starea, la un moment dat am
întrebat – aşa, într-o doară – în gândul inimii mele: „Aritia, tu eşti?” Iar
răspunsul "a venit" pe loc, în mintea mea, ca o explicită stare-înţeles:
„Sigur că eu sânt, Traian. Cât vrei să te mai aştept? Nu ştii că eu
locuiesc în inima ta? Am încercat (de) atunci o bucurie greu de înțeles,
rămasă până azi deschisă… Faptul de a ști că, simbolic: ESTE, atunci
când deja m-am convins, în pofida oricărei alte opinii care ar respinge
starea, rațional sau detractor, că nu sânt deloc "nebun de legat", ci că
am început doar să devin oarecum un mai bun canal, un channel
pentru un "ghid-celest". Venind deopotrivă dinăuntrul și dinafara mea.
Căci, această cale de „neconvenţional dialog” – care îmi era deja
cunoscută, ca lectură, mai întâi, din cărţile lui Susanne Ward, întâi, prin
dialogul purtat cu „Pavel”, ghidul ieşirii mele în astral, mai apoi – am
început să mă conving că tot ce adesea ne spunem că nu poate fi, în
realitate are... realitate. Când va sosi timpul, toate detaliile
argumentative. Întru o mai largă acceptare, cât va fi posibilă, desigur.
5
Am început să înţeleg clar această comuniune ca fiind un circuit
având trei etape, în care: → gândul celest coboară în mintea mea …;
→ mintea astfel îmbogăţită „coboară” în inima mea… → gândul inimii
mele se ridică / întoarce la Sursă… La Aritia, adică, drept înţeleasă
mulţumire. ÎNĂLŢAREA OMULUI, o ipostază biofotonică a „Luminii
Vii”… Un dar din dar, un înţeles pe care urmează să îl povestesc
multora dintre cei care vor avea răgazul să îl asculte.
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Seria cărţilor urmând să îngăduie, altfel decât până
acum, trăirea „Luminii Vii...” ca Lumină Înţeleasă, ca dar de
rezonanţă / iubire printr-un : „Împreună, Voalul…”6.
Pentru că această CARTE DE VIAŢĂ ŞI DE
ÎNVĂŢĂTURĂ – cuprinzând deja povestea mai detaliată a unor
evenimente de comună trăire – este deopotrivă şi o poveste de
înţeleaptă şi iubitoare trăire, de integratoare înţelegere,
constituindu-se astfel ca o paradoxală CARTE VINDECĂTOARE
DE NETRĂIRE. Cu onestitate, sânt acum dator să spun că: între
altele, această CARTE este atât de specială – pentru mine, în
primul rând, dar şi pentru cei care i-ar recepta corect sensurile
mai mult decât emoţionale – şi prin aceea de a-şi (re)cunoaşte,
printr-o atentă autoanaliză, puterile şi limitele. De a spune foarte
clar ce şi cum este, pentru cine şi cu ce scop este concepută etc.

*
*

*

Potrivit unui know-how pe care l-am utilizat în repetate
rânduri şi împrejurări şi, pe care, îl reiau încă o dată în contextul
de faţă: hexada semiotică. Astfel, pornind de la termenii clarfigurativi ai Aritiei, mai jos desenaţi, îmi propun să analizez
succint principalele atribute-forţă ale lucrării de faţă7.
6

În plus, spiritul ştiinţific care îmi defineşte personalitatea a căutat mai
departe explicaţii pentru ceea ce mi se întâmpla, de data aceasta mie,
iar nu personajelor de carte pe care le cunoşteam din lecturi împlinite
cu ochii minţii, nu şi ai inimii. Am reuşit astfel, de puţină vreme, să
desluşesc în termenii biofotonicii experimentele de tipul "ADN-ului
fantomă". care justifică realitatea câmpului morfogenetic de care
vorbea Sheldrake, respectiv să înţeleg putinţa sufletului de a se
menţine autonom şi după moartea corpului, de a-şi păstra capacitatea
de memorie şi autopoiesis (manifestare inteligentă), de comunicare pe
orizontala şi verticala nivelului său de frecvenţă. Dar, despre toate
acestea, pe larg, într-un viitor volum al MANUALULUI. Intitulat poate,
cum deja l-am gândit: JURNALUL VISELOR LUCIDE.
7
Îmi îngădui ca, în acest context, să ignor posibilele „slăbiciuni”
inerente oricărei lucrări, de orice natură ar fi ea. Căci, omenească fiind,
nici o carte nu poate fi perfectă, începând de la dimensiunea „prea
restrânsă” pentru o carte de viaţă sau poate „prea largă” pentru o carte
de înţelepciune, care s-ar cuveni să fie doar esenţializată etc.
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Modelul hexadic al semiozei creatoare:
configurat şi utilizat adesea, de Aritia...
Trecută de la „O altă introducere în semiotică
[Stǎnciulescu, 2005] la semioza „Arhitecturii luminii” [Poenaru,
2012], mutatis mutandis... valoarea interpretativă a modelului
semiotic al “comunicării creatoare” îşi validează o dată mai mult
eficienţa. Astfel, prin urmărirea analitică a celor şase parametri ai
modelului semio-logic, voi spune de la început că puterea
interpretativ-persuasivă8 a acestei CĂRŢI DE DAR rezultă din
forţa sinergiei sale, din puterea de integrare a câtorva atribute cu
totul inedite, pe care urmează să le prezint în continuare.
Răspunzând celor şase parametri-întrebare...
8

Eficienţa analitică, rezolvatoare de probleme, a acestui model este –
pe cât de simplă – pe atât de eficientă. Astfel, este de ajuns să
considerăm problema pe care o avem de soluţionat ca fiind o situaţie
de comunicare anume (semioză), să aşezăm cei şase parametri
specifici ei (cine, ce, cum, în ce context, cui şi de ce?) pe o coală de
hârtie, să definim / clarificăm apoi geneza şi natura fiecărui parametru
în parte, să încercăm apoi să le optimizăm principial calitatea de
manifestare şi mai ales relaţionarea lor etc., pentru ca problema în
cauză să fie principial rezolvată [Stănciulescu, 2005: 217-229].
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2.1. ACTORI AI ACTULUI DE ÎNALTĂ COMUNIUNE
A rezultat deja implicit, din cele de până acum9, că
genitori şi beneficiari ai actului creator pe care îl presupune
prezenta carte sântem – înainte de oricine altcineva – NOI DOI,
adică ARITIA şi EU, TRAIAN-DINOREL. Unind Cerul şi
Pământul, din mai multe punct de vedere, adică:
● Demnitatea simbolică de autori ai cărţii – dincolo de
ordinea nominală care figurează pe copertă (de obicei este
menţionat ca autor prim acela care dă nota dominantă sau care
(tran)scrie în mod fizic cartea, o normă care în cazul de faţă nu
funcţionează. Din aceea că, împărţind împreună cu Aritia o poveste
de viaţă pe care eu doar o povesc acum, voi spune că nu numai
simbolic AMÂNDOI SÂNTEM (CO)AUTORI, absolut egali în esenţa
contribuţiei de faţă, pentru că tot ceea ce povesteşte prezenta carte –
adică VIAŢA însăşi – ne-a legat nemijlocit.
Mai mult, respectând relaţia ontogenetică dintre CER şi
PĂMÂNT, în care – din illo tempore – primul Univers este
determinant pentru cel de al doilea, este cosmogenetic ca Aritia să
figureze mai înainte, chiar dacă – "Flăcări Gemene"10 fiind – unul nu
9

Mărturisesc că gândurile capitolului de faţă au fost iniţial concepute
spre a face parte din cuprinsul ALESEI DE LUMINĂ. Am realizat însă
că ar fi fost prea mare încărcătura ideatică, acolo... Aşa încât, prin
transfer de stare, le regăsesc acum, ca preambul al cărţii de faţă, care
aspiră a fi una de înţelegere și trăire, adică de "înţelepciune iubitoare"...
Un concentrat tratat, cum încă nu ştiu dacă a mai fost gândit, în acest
chip... Din viaţă, pentru viaţă... Cuplând mintea şi inima, cum până nu
de mult se credea că nu este posibil. Deşi, "rugăciunea inimii" o
împlineşte de atâta vreme, prin isihasmul românesc.
10
Flacără Geamănă: (1) Contrapartea iniţială a unui suflet, din
momentul apariţiei acestuia, adică „cealaltă jumătate” a unui
suprasuflet ce s-a fragmentat în două suflete individuale; (2)
Contrapartea de voinţă (feminină) a spiritului (masculin), sau invers.
Fiecare suflet individual din Creaţie are o singură flacără geamănă (cf.
http://www.proxima-mundi.ro/glosar/fizica-si-metafizica-1/f). În consens
cu această "poveste" revelată cumva lui Sal Rachele de "Flacăra sa
Geamănă", Leah, dar nu numai (prin channelling, un chip din ce în ce
mai activ de a primi cunoştinţe prin ceea ce odinioară se numea –
religios – "revelaţie") ar trebui să ne amintim că: "La începutul apariţiei
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este mai important prin nimic decât celălalt în această onto-geneză şi
fiinţială comuniune: manifestându-se ca un reciproc sine-qua-non.
De la imaginea cosmică la cea umană (originea comună a
două entităţi – pământeană şi cerească – iată două modalităţi ce se
vor căuta şi găsi prin rezonanţă, cum le-a fost menit, în nesfârşirea
lumilor lumii. În plus, întreaga SERIE A „MANUALULUI OMULUI”
ce a început deja să se configureze, are o unicitate aparte prin
aceea că deşi este (trans)scrisă doar cu degetele inimii şi minţii
mele, ea presupune în fiecare cuvânt al ei prezenţa implicită sau
explicită a Aritiei, care a inspirat-o ca stare prefiguratoare a unei
”înţelepte iubiri”, prin spunerea sau prin tăcerea fiinţei sale.

Chipuri intuitive de a sugera gemelaritatea, prin "Flacără Vie"

sufletelor din Dumnezeu-Sursă, pe măsură ce ele au coborât prin
densităţi pe linia genealogică a diferenţierii..., au ajuns la nivelul
suprasufletului. În majoritatea cazurilor, suprasufletul s-a divizat în şase
perechi de flăcări gemene, care au devenit 12 suflete individuale.
Flacăra ta geamănă este celălalt suflet care a apărut odată cu tine... De
obicei, sufletele care compun perechile de flăcări gemene vor fi unul
masculin şi celălalt feminin... Totuşi, uneori, aspectele masculin şi
feminin se vor afla într-un singur suflet. Dar, în 99,9% din cazuri,
apăreţi ca pereche de flăcări gemene, iar unul dintre voi rămâne în
tărâmurile mai înalte în timp ce celălalt merge să exploreze lumile mai
dense" (Sal Rachele, Integrarea sufletului, traducere George Acu,
Editura Axis Mundi, Bucureşti, 2013). Ahh, în ceea ce ne priveşte,
privilegiul de a ne fi întâlnit pământeşte, în "carne şi oase", a
reprezentat – o ştiu acum – o şansă excepţională, pentru ale cărui
sensuri spirituale, ce mă fac atât de bogat acum, mulţumesc încă o
dată lui Dumnezeu, care a îngăduit aceasta. Și, desigur Aritiei, prin
care acest dar s-a înfăptuit, omeneşte...
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● În calitate de beneficiari, putem să ne considerăm de
asemenea ca fiind echivalenţi, având în vedere că:
— pentru mine, cartea reprezintă chipul cel mai înalt de a
sublima starea determinată de plecarea Aritiei, stare care nu
poate fi descrisă, ci doar trăită, şi căreia nu ştiu cum i-aş fi putut
face faţă fără darul chipului şi asemănării, pe care scriitura îl
presupune implicit;
— pentru Aritia, această poveste reprezintă sugestia unei
sumare „reaşezări în pagină” a personalităţii sale, aurale, atât de
puţin ştiută celorlalţi, dată fiind modestia sa, pe de o parte, faptul
că ea însăşi şi-a dorit ca o serie de repere iniţiatice de viaţă să
nu fie spuse cu voce tare, pe de altă parte.

*
*

*

Dincolo de orice altceva, de profesiile care ne apropiau,
de preocupările ştiinţifice şi tehnologice care ne fascinau pe
amândoi, de facerile aplicative care ne-au marcat preocupările,
de cursurile de optimizare umană pe care le susţineam
împreună, ceea ce ne-a apropiat mai mult şi mai mult a fost
chemarea către ezoteric, obsesia misterului care ne-a marcat
viaţa, fascinaţia invizibilului care ne înconjura.

Împreună,
la Barcelona, la „Arteziana (des)Cântătoare"…
17

Bucurându-ne de invizibile picături de "lumină vie"... atât
de vie... Un mister pe care noi ne străduiam să îl facem cât mai
vizibil, accesibil fie minţii, fie ochiului… Prin explicaţiile ştiinţifice
ale biofotonicii sau prin privilegiile tehnologiei de vârf,
împreună… Înconjuraţi de o sumedie de entităţi de lumină,
bioplasme, care ne însoţeau, cu drag… Iar, noi, bucurându-ne
precum copiii, nevăzându-le, dar simţindu-le prezenţa… Faptul
că Aritia era în permanenţă însoţită de propriile sale entităţi
luminoase, pe care le vedea „holografic” încă din copilărie,
izbucnind din pereţi şi icoane, globuri entităţi albastru-violet –
îngerii ei păzitori din invizibil – care apăreau în alte fotografii
stându-i pe umăr, sau în palme, denotă înalta ei frecvenţă de
comuniune spirituală.
Dar, despre toate acestea, deocamdată, tăcerea....
2.2. O CARTE DE OAMENI,
PENTRU ALŢI OAMENI...
Despre ÎNŢELEPCIUNEA IUBITOARE, un altfel de
tratat… Conceput ca şi celelalte volume deja apărute, sub
semnul Manualului de Om, urmând o sugestie ades repetată a
Aritiei: "sus", gândurile simple, accesibile şi "copiilor" (a celor
maturi ce sântem, desigur), iar "jos" (la notele de subsol,
bunăoară) gândurile clarificator-explicative, ştiinţific justificative
etc. Pornind de la o atare structură ideatică, sintetizez ceea ce a
fost sugerat implicit în cele de până acum, în varii chipuri,
afirmând că:
●
Această
CARTE11
reprezintă
o
încercare
neconvenţională de a descrie un alt chip de a fi esenţa vieţii
însăşi, esenţă care adesea dobândeşte conotaţii excepţionale
pentru înţelesul comun12, o carte care nu poate fi mistificată,
11

O voi scrie, doar în acest definitoriu context, cu majuscule, pentru că
aceasta este semnificaţia ei pentru mine, în clipa de faţă majoră...
Semnificaţie pe care, însă, mărturisesc că aspir să o pot dărui în
acelaşi chip tuturor acelora deschişi la minte şi inimă, pentru a recepta
o CARTE DE IUBITOARE ÎNŢELEPCIUNE...
12
Cândva, poate, am să fiu în măsură să le povestesc pe toate
acestea. Să istorisesc adică despre cele care ne-au marcat poveştile
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modificată în evenimentele sale obiective13, care au fost aşa cum
au fost, dar care pot fi asumate diferit din punct de vedere
emoţional, prin trăirea subiectivă a celor trăite…
De aici şi unicitatea sa.
● Aceasta CARTE este una de reînţelegere, de
interpretare post-festum. Pentru că ea cuprinde în bună măsură
textul rostirilor Aritiei în împrejurări de sacră întâlnire. Rostiri de
gânduri atât de înalte, conectate, neîndoielnic, sus, sus... Aşa
cum numai ea ştia să o facă. Interpretate prin propriile mele
gânduri, atât de omeneşti.
În plus, cartea cuprinde – acolo unde au fost posibile – şi
învăţăturile înţelepte, cu valoare profilactică şi terapeutică a unor
înalţi părinţi spirituali, pe care împreună cu Aritia am avut
privilegiul de a-i cunoaşte (ne)mijlocit şi care, într-un fel sau altul,
ne-au influenţat destinul. O atare învăţătură integratoare – de
factură teologică, dobândită pe filiera Părintelui Arsenie Boca, a
lui Gheorghe Ghelasie sau Teofil Părăian – dublează în mod
fericit consideraţiile de factură ştiinţifică ce îşi propun să
răspundă aceloraşi cardinale întrebări: Cine sântem, de unde
venim, încotro ne ducem?
Aşadar, şi în acest chip, complementar împreună. Cu
toţii. O altfel de îngemănare, în care toate aceste adresate public
semenilor într-un context sau altul, devin prilejul unor nuanţări pe
care în discuţiile noastre le realizam, mai mult sau mai puţin
detaliat, bucurându-ne că gândim atât de la fel, clarificator...
copilăriei şi, mai apoi, maturitatea, făcându-le „magice”. Despre extracorporalitate şi clarvedere, despre precogniţie şi chanelling, despre vise
şi interpretarea lor, despre lumile de sus şi de jos, despre comunicarea
cu entităţi sau / şi extra- or intratereştri, despre neconvenționale
aparate de zbor, despre viaţă, moarte şi reînviere. Despre toate
acestea, atunci când o mult mai înaltă înţelegere îmi va îngădui să
asum, altfel, realitatea. Neîndoielnic, cu ajutorul atât de înalt al Aritiei,
de acum înainte…
13
Nimic din cele spuse în această carte nu a modificat sau falsificat cu
ceva adevărul vieţii noastre. Inclusiv prin menţiunea, sugestivă ce-i
drept, a unor aspecte „magice” de viaţă. În schimb, evenimentele vieţii
noastre sânt sugerate în carte doar punctual, prin picături, iar nu
(auto)biografic… Fiind trăite prin litera cărţii însăşi, într-o modalitate
personalizată prin vers şi imagine, prin interpretare filosofică…
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Ca şi cum ea, Aritia, ar fi chiar în această clipă fiinţând în
și prin mine. Pentru că, vă rog să mă credeţi: EA ESTE...
● Aceasta este o CARTE de sublimare… beneficiind de
înaltul dar al creaţiei: deci, este rezultatul unui proces de
„sublimare creatoare”, pe care dacă nu aş fi avut-o mărturisesc
că puterea de stăpânire a emoţiilor negative, autodistructive,
anihilatoare etc. ar fi putut pune deplină stăpânire pe mine.
Pentru că s-a „întâmplat” ca, având-o în permanenţă pe Aritia
alături, ALTFEL, această CARTE să fie nu numai una de MINTE,
ci şi o CARTE DE INIMĂ, retrăind prin paginile ei povestea care
ne-a fost şi va rămâne o magică realitate, şi bucurându-mi eu
însumi fără măsură sufletul, reuşind să mă identific din ce în ce
mai mult – cu EUL MEU ADEVĂRAT…
● În plus faţă de toate cele consemnate, această CARTE
este una de factură esoterică – spiritualistă, dar şi materialistă
deopotrivă – ale cărei specifice fenomene (comuniunea prin
iubire, telurică, şi păstrarea acestei relaţii pe verticala plecării
unuia dintre parteneri) sânt asumate în termeni metafizici,
iniţiatici, în care învăţătura spiritualistă şi cea ştiinţifică de vârf se
află de o parte şi alta a unei muchii de cuţit. Pentru a cărei
utilizare a sosit timpul non-rănirii…
Citez acum un gând care pentru mine este mai mult
decât limpede, pentru că l-am trăit, împlinindu-se în varii chipuri:
"Când vrei ceva cu adevărat, tot universul
conspiră la realizarea dorinţelor tale. Trebuie doar să
citeşti semnele. Putem privi lumea, fie ca o biată victimă,
fie ca un aventurier în căutarea unei comori".
Acest gând este desprins dintr-o carte extrem de dragă
mie, "Alchimistul", povestită de Paulo Coelho și considerată de
toţi a nu fi doar o poveste de lectură, ci şi o carte de învăţătură.
Ca să nu mai vorbesc de "Profetul" lui Kahlil Gibran... Care, în
mod explicit activează gândirea înţeleaptă pentru a transforma în
răspunsuri pentru locuitorii de rând ai cetăţii Orphales.
Fără să realizez până acum acest lucru, o anume
comparaţie – cu toată modestia cuvenită – poate fi făcută între
cărţile noastre. Aceasta pentru că – deși le apropie aspiraţia
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către înţelepciunea omenească, rezonantă – le diferenţiază
gradul de trăire iubitoare, faptul că poveștile lui Coelho sau
Gibran vin dinafara omului povestitor, ca o metaforă de viaţă
imaginată cu înţelepciune, câtă vreme povestea noastră este
una de trăire lăuntrică, de viaţă reală și vie. Căci, chiar dacă
poveștile noastre sânt oarecum asemănătoare, prin germenii de
înţelepciune implicaţi, în ceea ce ne privește ea nu este
povestea altora, ci o poveste de proprie înţelegere a trăirii... Fără
a fi însă un jurnal, o autobiografie sau un Curriculum Vitae. Ci,
cuprinzând câte o picătură din toate acestea, doar o poveste
despre oameni vii şi adevăraţi, atât de real menţionaţi în carte14,
prin nume şi chipuri – ca să nu mai vorbesc de fotografiile atât de
sugestiv alăturate – o poveste născătoare de sensuri desprinse
din tensiunea extremelor: cerul şi pământul, trecutul şi viitorul,
fericirea şi durerea, unificate cumva...
● Aceasta este o CARTE de trăire extrem de dureroasă,
dar deopotrivă extrem de înaltă, chiar "magică" prin efectele ei.
Așa cum au fost deja asumate şi cele două cărţi premergătoare:
ALESEI DE LUMINĂ, respectiv TRĂIRE ŞI SENS. Căci, potrivit
unui truism pretutindeni rostit: întâi durerea, apoi puterea. Ca în
românescul gând învăţător: "După ploaie, soare...", descriind o
ontologică necesitate: nimic nu poate fiinţa doar într-o extremă,
fără a trece cumva şi în polaritatea opusului. Yin și Yang, adică:
orice creştere conţine în sine germenele propriei descreşteri.
● În sinteză, voi spune că "ÎMPREUNĂ, CERUL ŞI
PĂMÂNTUL" definește un parcurs spiritual identificat cu un "mic
tratat de înţelepciune iubitoare", fiind o CARTE de bucurare a
14

Nici nu ştiu dacă este etic să menţionez în mod explicit nume şi
împrejurări reale de viaţă, trăite împreună cu persoane la fel de vii ca şi
mine, acum. Dacă am greșit, îmi cer iertare pentru greşeală, printr-o
adâncă plecăciune a frunţii, semnificând deopotrivă şi un dar de
mulţumire. Am ales să fac aceasta doar dintr-o singură motivaţie și
anume: să sugerez că în "banalitatea" vieţii noastre se întâmplă adesea
lucruri de o excepţională aparenţă, pe care – fiind doar ale noastre –
ignorăm să le semnificăm și "altfel". Ca naşterea pe malul mării, căreia
ignorăm să îi mai auzim valurile... Sau, ca dificultatea de a vedea
"profeţii din ţara ta, din propria ta casa", chiar dacă ei există. Dar, autooglindirea este întotdeauna diferită de oglindierea din ochii altora.
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sufletului uman, stimulat să îşi interpreteze înţelesurile de trăire
altfel, printr-un maturizat "după"... Aspirând la a deveni o carte
care să răspundă nevoii tuturor de răspunsuri, o nevoie
desprinsă din secvenţele vii ale propriei vieţi... Dar, cum viaţa
fiecăruia dintre noi este o picătură din viaţa însăși a Omului
Arhetipal – ontogeneza urmând filogeneza – fiecare se va putea
regăsi în spusele cărţii prin vise, aspiraţii sau trăiri reale.
Iată de ce, aceasta este, aşadar, o carte care aspiră să
dăruiască fiecăruia dintre semenii noştri câte un pic din misteriile
care încă mai tulbură sufletul omenesc... Amestecând puţină
magie şi religie, sacru şi profan de fiinţare, iubire cu sensuri cum
puţine sânt, înţelepciune... Toate vibrânde într-o atât de
frumoasă poveste, încât doar cu umezeala genelor poate fi
dăruită și primită... Venind parcă din alte timpuri, pentru alte
timpuri... Care par a nu întârzia să apară, însă.
Aşadar, aceasta nu este câtuşi de puţin o carte de
ficţiune ştiinţifică, imaginativă, deşi pe alocuri aşa ar putea să
pară, prin unele secvenţe doar secvenţial mărturisite sau
sugerate, mai ales. Secvenţe pe care cine ştie dacă vreodată le
voi putea povesti altfel decât simbolic, fiind încărcate de o
excepţională forţă trăitoare, dar care încă îi este străină omului,
prin necunoaştere şi, în consecinţă, fiind dificil de acceptat și
înţeles... Începând de la picăturile de viaţă aparte ale celor ce
sântem, desprise din excepţionalul de viaţă al unei prime
copilării, care abia acum – la maturitate – poate fi recuperat şi
înţeles, altfel, până la sensurile senectuţii care deja se confruntă
cu evenimente de viaţă tulburătoare...
Pe toate acestea ar trebui să le povestesc şi să le
semnific cândva şi altfel decât prin metaforă poetică, cum am
fost adesea dator să fac în TRĂIRE ŞI SENS... Atunci când îşi
vor gasi timpul de spunere, chiar dacă reacţia va fi atunci
aceasta: "Ahh, dar cine nu ştie aceste lucruri...". Mă voi bucura
atunci, dacă voi mai ajunge să fiu, spunându-mi în gând: "Iată,
noi am trăit o clipă mai devreme realitatea acestor adevăruri,
premergându-le cumva generalizarea". Aceasta, fără a aspira
sub nici un chip, însă, la o recunoaştere a priorităţii. Ci, cel mult,
a bucuriei de a le fi trăit. Sânt sibilic, acum...
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În concluzie, este suficient să afirm deocamdată că –
adresând acum, tuturor, o cerere de creditare – în viaţa noastră,
a Aritiei şi mea, s-au întâmplat evenimente deloc comune15, trăiri
pe care – cunoscându-le sensul, explicându-le oarecum raţional,
ştiinţific – nu le mai pot ignora că au fost, că sânt, chiar dacă aş
vrea să o fac... Toate acestea se corelează într-o credinţă mult
mai puternică decât raţiunea o îngăduie, permiţându-mi să o
comprim acum într-un singur cuvânt şi anume:
EXISTĂ !
2.3. CU MINTEA SAU CU INIMA?
UN MANUAL ŞI O CARTE DE POVEŞTI…
De atâtea ori am afirmat în ultima vreme, vorbind în
public, că sânt deja dator să infirm aserţiunea atât de iubitului
meu Învăţător, Filosof atât de Înţelept şi Poet atât de Luminos −
l-am numit pe Lucian Blaga − care a formulat într-un exces de
raţionalizare discursivă disjuncţia, poate doar lui proprie:
"Eu nu-mi am inima în cap, nici creieri n-am în inimă..."
Cum adică? Aşa sau aşa doar? Denotativ sau Conotativ?
Afirm că a sosit timpul să folosesc, pentru a defini integrator
"toate cele ce sânt cum că sânt", termenii unei alte logici: LOGICA
OPUSELOR CARE SE UNESC, dia-logica, logica dialectică a lui "ŞI
/ ŞI", a lui "şi una, şi alta", adică... Sau, particularizând:

15

Nu mai pot, de exemplu să ignor că – dincolo de chipul şi timpul
manifestării lor – am împărtăşit pe rând sau / şi împreună evenimente
desprinse din magia unei copilării de farmec şi a unei maturizări
armonice, confruntate cu vederea realităţii de "dincolo" şi ieşirea în
afara corpului, cu fenomene de vedere holografică şi extrapercepţie a
unor evenimente din "lumile paralele", fenomene care încă mai ţin de
"vrajă", de magie sau de parapsihologie, începând de la telepatie şi
clarviziune până la divinaţie şi chanelling, de la visele previzionare
până la împlinirea lor, şi poate – mai presus de toate celelalte – trăiri
întemeiate pe puterea credinţei şi sacralitatea rugăciunii. Pe toate
acestea le-am trăit firesc, precum copiii, neștiind că sânt excepționale.
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● Pe de o parte, prin modul în care a fost concepută,
CARTEA DE MINTE împlineşte atributul major presupus de un
alt MANUAL AL OMULUI… Adică, aşa cum deja am spus, ideile
intuitiv-formulate în text sânt clarificate, exemplificate și
explicitate, completate prin notele de subsol ale paginilor.
Dobândind astfel o mult mai clară denotaţie.
● Pe de altă parte, prin faptul de a fi fost concepută şi ca
o CARTE DE POEZIE, utilizând metafora pentru a cuprinde
nesfârşite nuanţe pe care (co)fiinţarea noastră le-a presupus, fie
în chipul versurilor albe sau incantate, adică (des)cântate în
rimă, respectiv pentru a utiliza metafora filosofică, în eseurile pe
care anumite secvenţe ale cărţii le cuprinde, aş spune fără nici
un echivoc că lucrarea este conotativă.
Dar, aşa cum am decis în atâtea dialoguri cu Aritia că –
pe filiera înţelepţilor de altădată – adevărul este cuprins la mijloc,
conform logicii dialectice a lui aurea mediocritas, fericita cale de
mijloc, voi spune despre CARTE că ea este "şi aşa, şi aşa", şi
denotativă şi conotativă, în virtutea unui privilegiu aparte:
cuplarea minţii cu inima. Printr-un MIC TRATAT DE IUBITOARE
ÎNŢELEPCIUNE...
Astfel, darul „coborârii” minţii în inimă şi totodată al
întoarcerii „ridicate” a inimii în minte16, pe care Sfiinţii Părinţi îl
cunosc şi îl cultivă implicit prin isihasmul românesc, a încununat
un ciclu complet de trăire umană, în care înţelepciunea a dăruit
ochi trăirilor afective, iar emoţia a îmbogăţit nelimitat conţinutul
înţelegător al minţii.
Aşadar, cum poate fi asumată o carte inspirată în două
chipuri, conotativ şi denotativ totodată? Simplu, în raport cu
sursa de inspiraţie implicată:
— dinăuntru, prin aducerea aminte şi retrăirea
evenimentelor noastre de viaţă în termenii unui limbaj creator;
căci, amintindu-ne şi povestindu-le normal, noi recreăm în altă
formă lucrurile; cu atât mai mult atunci când le exprimăm într-un
limbaj prin el însuşi modificat, un limbaj al poeziei sau al scrisorii,
al eseului etc.;
16

„Coborâre” şi „urcare” nu au aici sensul de inferior şi superior valoric,
ci mai degrabă ca o proiecţie organică a creierului şi inimii noastre, în
structura propriului nostru organism.
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— „dinafară”, venind pe varii canale de a căror realitate
nu mă mai îndoiesc – pentru că ar trebui să resping o serie de
evenimente atât de uluitoare, de coerente prin datele şi
consecinţele lor, încât sub nici un chip nu pot să le numesc
„aleatorii”, evenimente de care negreșit că în ultima vreme
spiritul viu al Aritiei este atât de responsabil.
Având în vedere aceste aspecte, deja menţionate, se
cuvine precizat că în realizarea volumului am implicat pe ici-colo
– dincolo de explicite relatări ale dialogurilor pe care le-am purtat
în varii împrejurări cu Aritia – şi o serie de secvenţe deja venite
pe calea neconvenţională a „comuniunii transpersonale",
respectiv a comuniunii noastre varii chipuri de limbaj: dialog prin
"rezonanţă holografică" – cum l-am putea defini în termenii
biofotonicii – pur mental sau şi prin manifestarea explicită sau
implicită a unor paradoxale fenomene de comunicare, pe care
această carte şi-a bazat adesea construcţia.
Voi considera așadar, o dată mai mult, că interacţiunea
dintre cele două tipuri de limbaje – pe orizontala omenescului şi
pe verticala transumanului – este analogă extensiunii dintre
comunicarea denotativă şi cea conotativă. Deşi, ceea ce îmi
transmite Aritia are, cel mai adesea o coerenţă şi o logică ce nu
impune nici o hermeneutică. Dar…
2.4. ŞIRURI PESTE ŞIRURI, TRĂIRILE
Din ce timp, din ce spaţiu au venit toate acestea? Nu este
uşor, nici greu a spune… Pentru că în pofida aparentei ei
simplităţi, viaţa noastră a fost ca o tornadă de lumină, relativist
manifestată: comprimată în timp, printr-o trăire petrecută cu
maximă viteză – ahh, cât de repede au trecut toţi aceşti ani,
aproape un deceniu şi jumătate – şi dilatată în spaţiu, cu o
incredibilă extensie acoperitoare, printr-o uluitoare cuprindere de
facere, atât de bogată, atât de bogată…
Pe de o parte, pentru că am urmărit într-o temporalitate
obiectivă succesiunea evenimentelor amintite doar simbolic în
carte. Căci, fără alte consideraţii, aş putea spune că ea poate fi
definită ca fiind o cu totul aparte „cronică de viaţă”.
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Pe de altă parte, pentru că evenimentele prin care
cronica este elaborată se petrec pe varii arealuri de spaţiu, pe
varii domenii de preocupări, sinergia spaţio-temporalităţii fiind
implicit invocată aici. Paradoxal este că, de fiecare dată când
aveam ceva de împlinit, toate resursele necesare se mobilizau /
apăreau fără nici o dificultate.
Astfel, participând la manifestări ştiinţifice, de obicei,
multe, am putut brăzda ţara şi continentul în lung şi în lat.
Lăsând peste tot, picături de bucurie, pe care acum nu fac decât
să le culeg şi să le aşez pe şiragul vieţii. Străbătând spaţiile şi
timpurile: o altfel recuperare…
Având în vedere toate acestea, CARTEA de faţă este –
mai mult decât orice – o carte dăruită viitorului nostru de a fi ca
indivizi umani trăiţi într-un anume spaţiu și timp istoric, ca români
în primul rând, dar mai ales ca oameni în genere, ca "picături vii"
de umanitate. Pentru că ea – cartea – aspiră să reamintească
tuturor adevăruri ştiute dintotdeauna, dar povestite altfel, dual:
prin TRĂIRE şi ÎNŢELEGERE... Sau, prin posibilă înţelegere,
pentru că în paginile ei nu am cuprins extensiv toate explicaţiile
pe care le-ar putea presupune, ci am făcut trimiteri la acestea, pe
ici-colo, lăsând a înţelege că ele deja există, că timpul marilor
clarificări a sosit, deja.
Vă rog să mă credeţi, încă o dată, pe cuvânt: tot ce există
nu poate fi contestat de lipsa de înţelegere. Mai devreme sau
mai târziu timpul acesteia va veni, dacă deja nu a venit, cumva.
2.5. CUI ALTCUIVA?
COPIILOR, TINERILOR, VÂRSTNICILOR, TUTUROR...
Utilizând valoarea interpretativă a modelului semiotic al
“comunicării creatoare”, am ajuns firesc și la întrebarea: CUI
PRODEST, în benificiul CUI, adică, această CARTE? Aș spune
simplu că, implicând o mulţime de secvenţe de viaţă care au
devenit obiective prin generalitatea lor şi invers, recuperând de
nenumărate ori cuvintele-cheie ale aceleiaşi învăţături de viaţă –
lumină, cer şi pământ, sus şi înalt, iluminare etc. – cartea poate fi
dăruită fără restricţie tuturor semenilor noştri, deschiși la minteinimă, ca un înalt şi adânc MANUAL AL OMULUI.
26

Context de dar: Congresul Mondial de Semiotică (Sofia, 2014)
În acest sens, exemplar, semioticienii lumii – atât de
mulţi, care ne-au preţuit de atâtea ori COMUNIUNEA – mi-au
oferit cu o vreme în urmă prilejul de a dărui încă o dată tuturor –
profesori, colegi, prieteni – un tulburător: ARITIA, REDIVIVA...
Dar, în acest chip dăruită, în cele din urmă cartea
transcende fiinţa individuală pentru a se înălţa la numitorul
comun al grupului, al neamului străbun, care a devenit mai apoi
românesc. Așadar, filele de carte sânt deschise de acum
TUTUTOR ROMȂNILOR care – oriunde s-ar afla în lume – prin
inima-genă de stră-bunătate tot ACASĂ se află.
Prin această absolută conjuncţie dintre IUBIRE ŞI
ÎNŢELEPCIUNE, şi – mai ales – prin posibilitatea de a o dărui,
cum deja am început să o fac prin cele de până acum, mă simt
acum, eu însumi – prin DAR DE ARITIA – cel mai bogat dintre
pământeni… Bogăţie pe care nu preget nici o clipă să o dăruiesc
mai departe, amplificându-mi astfel până la cer bogăţia. Adică
până acolo unde, mai devreme sau mai târziu, va trebui să
ajungem. Ceea ce deja se poate întâmpla însă, nu nu numai
simbolic, trăind. Sfiinţii o știu deja...
2.6. DE LA BUCURIA INDIVIDUALĂ
LA DARUL COLECTIV
În încheiere, este firesc să mă întreb – nu numai retoric –
la ce bun toate acestea? Care este norma unui efort care ar
putea să nu intereseze decât cel mult un grup restrâns de
semeni, ceilalţi spunându-şi în gând: ce mă interesează pe mine
viaţa acestora? Modul în care au trăit sau murit?
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Principial ar putea avea dreptatea. Dar, de la
individualitatea unei acţiuni „sublimante” până la generozitatea
unui efect colectiv, nu este decât o palmă. Ca atare, dacă vom
decide că ea – CARTEA – are efecte aparţinând conştiinţei
colective, atunci efortul elaborării ei devine întrutotul justificat.
Din această perspectivă, sânt dator să precizez că
finalităţile cărţii vizează câteva obiective cât se poate de clare:
— de a unifica tipurile de cunoaştere, înţelepciunea şi
iubirea, susul şi josul, cerul şi pământul, arătând că fiecare
situaţie polară nu este decât chipul celeilalte în devenire;
— de a strabili strategia / tehnologia prin care noi,
oamenii, urmează să urcăm o primă treaptă a existenţei noastre
în "câmpul colectiv", în Documentul Akashique, în starea de
CURCUBEU PLANETAR, în care pământenii se vor întâlni prin
bucurie de armonizare a "iubirii înţelepte", mai întâi, în starea de
VOAL AL LUMILOR, unde sufletul uman şi cel al celor înălţati
deja se pot întâlni într-o explicită comuniune, mai apoi.
Dar, odată mai mult subordonată unui scop unic, raţional
şi iniţiatic deopotrivă, cartea îşi conjugă o intenţie cu dublă
deschidere şi anume: acela de a contribui la conştientizarea
puterii de a realiza fuziunea dintre CURCUBEU şi VOAL.

*
În acest sens, ca un esenţial principiu de susţine, nu mă
îndoiesc că voi beneficia din ce în ce mai clar de excepţionalul
ajutor, de înţelepciunea cognitivă şi performanţa strategică a
acelui „CEVA-CINEVA” CARE DE-ACUM ESTE TOT EA,
CUMVA… Şi pe care eu nu am cum să o numesc altfel, decât,
aşa cum am făcut totdeauna, spunându-i simplu: ARITIA… Iar
deasupra, cine știe cum, binecuvântându-ne căutarea:
DUMNEZEU ÎNSUŞI...
Astfel încât, prin harul de iubire al inimii şi prin darul
puterii de a o trăi înţelept în cuvinte, vă îmbrăţişează acum, pe
toţi cei care vor citi sau nu această CARTE, ca pe un roman de
iubire deplină – din care nu au lipsit tensiunile armonizatoare –
sau ca pe o carte de comună înţelepciune – din care, de
asemenea, nu au lipsit clipele de opacitate –, o carte pe care ar
putea-o asuma atât de firesc orice OCHI-INIMĂ DE OM:
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― printr-un ALĂTURI "NOI" al sufletului şi spiritului nostru
vibrator;
― printr-un ÎMPREUNĂ "NOI" de fiinţare, în măsură să
dubleze trăirea timpului, prin doi, printr-o atât de vie pereche.
Neuitând nici o clipă că acolo unde sânt DOI în numele
SĂU, DUMNEZEU NU ÎNTȂRZIE SĂ FIE...
Fiinţare consfinţită printr-un atât de simplu și omenesc
AMIN.

Unul prin celălalt,
veniţi din Sus de Fiinţă ca "Flăcări Gemene", dăruiţi lumii
(Săcărâmb, 17 august 2013).
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Aşa cum am vrut ca prin exemplul tăcut, pur şi simplu
trăit al vieţii noastre, să ne dăruim tuturor semenilor noştri. Aşa
cum, în alt chip de dăruire, am vrea ca – de sus şi de jos,
deopotrivă – să ne împărtășim prin filele cărţii, tuturor.
Având în vedere această onestă mărturisire, îi rugăm
încă de acum pe toţi cei care vor încerca să o interpreteze,
cumva, să o comenteze cumva, să ţină seamă de spiritul ei, să ia
în seamă faptul că această carte este una a BUCURIEI
TRĂITOR-ÎNȚELESE, respectând astfel singura noimă a oricărei
învăţături a lumii, purtând onestitatea picăturilor de adevăr. De
aceea, trebuie spus explicit că noi, autorii, am venit pe filiera
unor vechi spiţe de creștinism ortodox, a cărui trăire o respectăm
din toată fiinţa; dar că – românește – venim și pe spiţele unor
trăiri de cunoaștere simbolică a unui cosmos magic, pe care de
asemenea nu îl mai putem ignora, asumându-l printr-o știinţifică
înţelegere și tehnologică recuperare. Aceasta înseamnă că
rezultatele muncii și ale vieţii noastre – a căror esenţă este
cuprinsă în FILE DE CARTE – trebuie privite ca o sinergie vie, ca
o realitate care pur și simplu ESTE.
*
Așadar, iubiţi interpreţi de gânduri – cu bună intenţie toţi –
vă rugăm să nu așezaţi această carte, ca și faptele pe care ea le
interpretează, altfel decât fiind îndreptate în sensul BINELUI
UMAN. În acest chip, vă rugăm să nu o gândiţi sub nici un chip
doctrinar, considerând că ea vrea să impună cuiva altceva decât
propriile sale valori, naturale sau culturale. Într-un chip sau altul
fiecare se va regăsi în carte, printr-un Aurea Mediocritas – printro "fericită cale de mijloc" – care recunoaște picăturile de adevăr
din toate descrierile lumii. Dar care, de asemenea, recunoaște că
numai CREAȚIA LUMII este întreagă, dar nu și descrierile ei,
oricare ar fi ele. Pentru că fiecare vede doar un chip al lumii,
picături ale șuvoiului, iar nu șuvoiul însuși...
A sosit implicit timpul unei Mari Unificări de cunoaștere.
Pentru că – maturizându-se din ce în ce mai mult în evoluţia sa –
LUMEA însăși începe să se armonizeze, devenind tot mai
negentropică, mai organizată. Astfel, Unitatea Esenţială –
ontologică – a devenit treptat premisă pentru unitatea de
cunoaștere, gnoseologică, a ei.
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Ceea ce nu mai îngăduie multă vreme fragmentarea
opţiunilor noastre de înţelegere, sfărâmând – în consecinţă –
unitatea de acţiune umană. Procedând precum cei șase orbi
care, pipăind un elefant, nu se vor îndoi că ating o frunză sau un
munte, un șarpe ori un copac, o peșteră sau o liană...

Toţi împreună, în comuniune de sens: devenind văzători
Cred cu adevărat că sosit timpul unei integratoare
cunoașteri, pe care cumva CARTEA o propune. Apropiind inima
de minte, timpul de ieri și timpul de azi și de mâine, spiritualitatea
religiei de rigurozitatea analitică a știinţeu, practicile iniţiatice ale
cunoașterii magice de tehnologia modernă, știinţa fantastică de
cea a viitorului, printr-o INTEGRATOARE SINERGIE.
CERUL ŞI PĂMȂNTUL, împreună, nu doar în intenţie, ci și
în faptă. Nu o judecaţi așadar greșit o atare aspiraţie și, cu atât
mai mult, nu o judecaţi blamând-o, spre a nu fi voi înșivă judecaţi,
mai apoi. Istoria a arătat-o de atâtea ori, când genitorii de cale au
fost răstigniţi pentru credinţele lor, atât de înalte, de coerent
dovedite, mai apoi. Orice cititor onest își va da seama de buna
noastră intenţie, de puritatea sufletului de copil și de înţelept,
deopotrivă, cu care povestea ei – a CĂRȚII – a fost spusă.
Așa cum a fost și trăită, de altfel.
ARITIA & TRAIAN
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Partea a II-a

CERUL ŞI PĂMÂNTUL,
PRIN RITUAL SIMBOLIC, UNIMEA

1. Atât de spirituală, înălţarea:
gânduri despre ce ar trebui să fie
1.1. Flăcări ale identităţii de neam
1.1.1. Rădăcină arhetipală, focul
1.1.2. Din genunchi, ridicându-ne
1.1.3. Vatra sacră de acasă
1.2. Ca un ritual de-naltă împietrire:
"ICHTUS" Săcărâmb
2. Dar de nuntă cosmică sau, împreună, căutarea
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3. Semn de bun rămas, întru "lumină vie"
II.1. ATÂT DE SPIRITUALĂ, ÎNĂLŢAREA:
GÂNDURI DESPRE CE AR TREBUI SĂ FIE
Ne aflăm încă atât de aproape de trăirea unei EPOCALE
SCHIMBĂRI. Ea vine din alte timpuri, cu o constanţă
imperturbabilă, ceea ce face ca adesea să i se uite sacralitatea
originară. Nu uităm însă ca, la Început de Timp Nou, să
formulăm aspiraţii şi urări de sănătate, de bogaţie spirituală şi
materială, de împliniri sufleteşti şi profesionale etc., pentru a le
dărui ritualic celorlalţi şi, în egală măsură, nouă înşine.
Dincolo de toate aceste daruri de gând, devenite adesea
convenţionale, există însă şi un ALTCEVA... un CEVA mai
adânc, nebănuit, care vine ca darul ascuns din “sacul cu jucării”
şi care, tocmai prin neaşteptatul şi frumuseţea sensurilor sale, ne
bucură peste măsură... Este DARUL DE POVESTE, gândit
pentru acei care încă mai păstrează picătura sufletului de copil,
pentru acei care încă mai aud Chemarea Hristică ce pulsează
lăuntric, din memoria copilăriei lor:
”Lăsaţi copiii să vină la mine...”.
Altfel rostite, tocmai chipurile acestei MEMORII DE
POVESTE, tocmai sensurile acestei atât de ÎNALTE TRĂIRI
purtătoare de înţelepciune şi de iubire, doresc a vi le împărtăşi
acum, VOUĂ-TUTUROR, ca purtător de cuvânt al ADEVĂRATEI
LOR GENITOARE:
■ ARITIA, o atât de înţeleaptă FIICĂ A CERULUIPĂMÂNT, care – ignorând alte aspecte semnificative de viaţă –
s-ar fi prezentat simplu, incantându-şi matricea sonoră a
numelui, mai întâi, definindu-se prin lumină, mai apoi, astfel:
“Sânt un Spirit Întrupat VENIT spre a-şi Spiritualiza
Trupul, străduindu-se a-şi ridica frecvenţa – prin trai armonic –
astfel încât rezonanţa cu «Treptele Ierarhiei de Lumină» să
devină cât mai înaltă posibil, cât mai aproape de Violet... Când
va fi de PLECAT, desigur...”.
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■ ARITIA, o atât de frumoasă FIICĂ A PĂMÂNTULUICER, care – în pofida dorinţei ades exprimate de a trăi “mulţi şi
buni ani !” – a ales abisal să plece din orizontala lumii, pentru a
se înălţa pe verticala ei, în beneficiul unei alte şi mult mai
generoase misiuni. Vorbindu-mi, prin inima-mintea mea
receptoare, aşa:
"Traian, eu trebuia să plec. Nu mai aveam timp,
pământeşte. Nici unul dintre noi. Adevărat, trăind ne-am fi
putut bucura de viaţă armonică, plină, până la adânci
bătrâneţe. Dar amândoi, împreună, trebuia să facem
altceva. Cum am ales de dinainte, deja o ştii bine,
împlinind o menire, un ales liber de destin... Adică tot
ceea ce tu trăieşti, acum. Să povesteşti oamenilor
sensurile înaltei trări, o poveste pe care sub nici un chip
nu ţi-ai fi amintit-o fără de suferinţă... Așa cum deja ai
aflat, trăind: mai întâi durerea, iar apoi puterea. Facem
ceea ce trebuie acum, Traian, tu de acolo eu de aici...
Într-un altfel de împreună, mult mai înalt, mai acoperitor.
Pentru toţi, şi implicit pentru noi. Pentru că vine vremea
întâlnirii, Traian, unind Cerul şi Pământul, în toate
chipurile... Atât de mult aştept aceasta, dragul meu..."
Am rămas fără grai, primind cumva aceste înţelesuri, pe
care sub nici un chip nu am cum să le ignor sau să le resping.
Căci, cu adevărat le simt atât de profund-reale, pe cât de
dureroase... Acum, parcă în termenii utilizaţi de toţi marii iniţiaţi17,
gândesc cum şi ce ar fi spus EA cu nespus de multă iubire:
17

În acest sens, iată mesajul pe care astăzi 5 octombrie 2014 (l-am
primit de la Alexandra, căreia îi mulțumesc cu drag), mediatoare a
unuia din Marii Avatari ai timpului nostru (Sathya Sai Baba,
www.radiosai.org): "Sunteţi o părticică din Dumnezeu. Acesta este cel
mai mare adevăr pe care fiecare om trebuie să-l înţeleagă pe deplin.
Toţi sunteţi copiii lui Dumnezeu. De aceea, toţi ar trebui să trăiţi ca
întrupări ale Iubirii, ca fraţii şi surorile, iubind şi slujind. Oamenii se ţin la
distanţă unii de ceilalţi cât timp nu înţeleg puterea iubirii. Odată ce
înţeleg şi simt iubirea, devin una. Veţi reuşi să înţelegeţi acest adevăr
mai devreme sau mai târziu. Când o plantă are boboci, aceştia nu
înfloresc toţi în acelaşi timp. Unii abia se deschid, în timp ce alţii s-au
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FRĂŢIORI ŞI FRĂŢIOARE,
În loc de orice alte interpretări posibil de formulat,
îngăduiţi-mi să vă dăruiesc acum – ÎN NUMELE EI – câteva din
gândurile exprimate chiar de ARITIA, în împrejurări încărcate de
sacralitate simbolică, un mănunchi de sensuri având în egală
măsură misiunea de învăţătură iniţiatică, mesaje profetice,
cuvinte testamentare.
Se împlineşte deja o vreme18 de când ARITIA a plecat
definitiv din planul zbuciumului pământesc... Această plecare a
fost însoţită de o multitudine de semnificaţii simbolice
prefiguratoare, începând de la fotografii uimitoare până la vise
premonitorii, de la trări de tulburare sufletească greu de explicat
până la sensurile unor afirmaţii fără echivoc cuprinse în
cuvântările sale. Fără prea multe cuvinte, iată câteva din
semnele despre care vorbesc.
Este tulburător cum această conjuncţie de imagini, de
sacră semnificaţie − UNIND CERUL ŞI PĂMÂNTUL − prin
emisari atât de deosebiţi şi totuşi atât de apropiaţi, a putut să se
întâmple ca fapt mult mai târziu descoperit... 19.
deschis complet, iar alţii abia se formează. Numai floarea deschisă
complet emană parfumul. În mod similar, şi oamenii se află în diverse
etape de evoluţie – unii sunt ca bobocii; unii au început să înflorească;
iar alţii sunt ca floarea deschisă complet, emanând parfum. Aşteptaţi cu
răbdare până când veţi ajunge în etapa emanării parfumului".
18
În momentul de faţă, s-a întâmplat deja trecerea celor doi ani de la
plecarea Aritiei (10 octombrie 2013). Evenimentul mi se pare atât de
departe, încât parcă nici nu îl mai pot ţine minte. Dar, trăirea prezenţei
ei – în alt chip – devine din ce în ce mai vie, mai pură, mai înaltă. Un
paradox: transmutarea Pământului în Cer...
19
Iată un set de fotografii pe care cu siguranţă că ARITIA le-a văzut
mai înainte: apărând îmbrăţişată de Îngerul Cerului care îi anunţa, cu
puţină vreme înainte, plecarea. Este straniu că deşi le-a văzut, imediat
după ce le-a primit, ea nu le-a comentat în nici un fel. Îmi amintesc că
mi le-a arătat şi mie, pe toate. Erau câteva sute de poze, în total,
realizate in iulie, 2013, la Detunata. Aşa cum parcă prin vis imi
amintesc, însă, că atunci când mi le-a arătat (la Săcărâmb, în august
2013), într-o secvenţă a derulării lor am simţit pentru câteva secunde
cum ochii mi se închid... Ca întotdeauna, CEVA anume sau ARITIA
însăşi mă proteja de (re)cunoaşterea viitorului. Evitând astfel strigătul
meu către Cer: "Doamne, ce semnifică toate acestea?..."

35

Coborând, omeneşte, Îngerul...
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Înălţându-se, prin îngerească rugăciune...
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Fie ca aceste sensuri-gând să contribuie, PRIVIND
ÎNAINTE, la împlinirea celei mai actuale Misiuni a Omenirii:
● ÎMPLINIREA UNUI PLANETAR “CURCUBEU”,
● A UNEI CUPRINZĂTOARE REZONANŢE UMANE...
● PRIN LUMINĂ ŞI IUBITOARE ÎNŢELEPCIUNE.
Aşadar, ÎN NUMELE ARITIEI, traducându-i în scriitură
cuvintele-mesaj şi dăruindu-le VOUĂ, cu toată preţuirea şi
afecţiunea, vă îmbrăţişez şi vă aştept în ARC DE CURCUBEU.
1.1. FLĂCĂRI ALE IDENTITĂŢII DE NEAM:
O PROFEŢIE CARE A DOBÂNDIT CHIP DE FACERE
O conjunctură aparte a făcut posibilă acest RESTITUTIO,
pe care în puţine cuvinte îl amintesc în cele ce urmează.
Părintele ARSENIE BOCA – unul dintre ctitorii atât de respectaţi
ai spiritualităţii de neam – a formulat un gând profetic, cu totul
tulburător, spunând că ţara va fi înconjurată cândva de flăcări. O
profeţie susceptibilă însă de o pașnică interpretare. Căci, prin
forţa Înaltei Lucrări pe care Părintele a lăsat-o ca datorie
Neamului Românesc, această aprindere pe întreg pământul
patriei a unor Cercuri de Flacără poate fi identificată cu iniţiativa
de resuscitare a unor Focuri de (re)Întemeiere şi Statornicie a
Tradiţiei Sacre a Străbunilor Daci. Iată o interpretare pe care o
datorăm membrilor Fundaţiei "Cuviosul Arsenie Boca" de la
Brad20: aceea de a recupera, în măsura putinţelor, TRADIŢIA
APRINDERII FOCULUI SACRU pe care dacii o cultivau, în
timpul de altădată. Transmisă, printr-un substitut de sens,
timpului de acum.

20

O sămânţă a cărei genă trebuie să rodească cumva, cândva... O intenţie
a cărei împlinire, atât cât i-a fost îngăduit să fie, o datorăm spiritului lui
Constantin Biriş Jr., iniţiator al Focului de Neam Dacic. Cu a cărui vie trăire
am împărţit experienţa Marii Plecări... Pentru că el ne stătea alături, atunci
când... Pentru darul de supravieţuire prin Foc Viu, prin care ÎMPREUNĂ am
învățat să ne smerim, izbăvindu-ne de slăbiciuni umane sau / și cosmice
spre a ne purifica – înălţându-ne dincolo de orice omenesc – şi pentru tot
ceea ce încă nu am înţeles, rugăciune de mulţumire și iertare...
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În împlinirea acestui iubitor de neam scenariu – prin forţa
uneori greu de înţeles a lucrurilor – ARITIA a fost investită
simbolic cu rolul ZEIŢEI HESTIA, Păstrătoare a Focului, a Iubirii
de Familie şi de Neam, Protectoare a Căminului şi a Arhitecturii
Pământeşti. I s-a potrivit perfect acest atât de aparte rol, pe care
l-a asumat cu bucurie nespusă, cu deplina puritate a sufletului
său şi cu credinţa în puterea actelor de (re)sacralizare. Rol de
foc, pe care l-a făcut să fie atât de viu, încât ajunsese să ardă
"pielea sufletului" acelora neobişnuiţi să îl suporte.
Şi de aici, poate, din această "arsură", reacţia letală a
acelor forţe care – cine știe de ce – au uitat să iubească iubirea...
Căci, cu sufletul atât de pur, dăruindu-se iubirii de neam prin
menirea Iniţiatoarei de Flacără-Lumină, ARITIA a simţit implicit
datoria de a recupera sensurile unei Arhetipale Unităţi a Spiritului
Românesc21, modelate sub puterea atot-iubitoare a unuia şi
aceluiaşi DUMNEZEU.
Credinţa în Nemurirea Vieţii – atât de nuanţat trăită de
urmaşii lui Zalmoxis şi atât de înalt continuată de învăţăturile
Hristice ale Ortodoxiei Româneşti – i-a îngăduit ARITIEI-HESTIA
ca, la sfârşitul fiecărei simbolice Aprinderi de Foc, să dăruiască
celor de faţă câteva gânduri ce păreau a fi citite direct din Cartea
Cerului, ce păreau a rosti cu voce tare Şoaptele Divinităţii din
adâncimea fiinţei sale, a fiecărei fiinţe umane, în fapt.
Trei dintre aceste întâlniri, înregistrate pentru totdeauna
în chipul viu al imaginilor şi rostirilor sonore, au devenit acum –
transcrise de subsemnatul în chip de text ilustrat – drept sursă a
celor ce urmează. Ascultându-i de repetate ori cuvintele, pentru
a mă uimi şi bucura deopotrivă, transcriindu-le cu mare grijă
pentru a nu le pierde detaliile, am descoperit sensuri extrem de
adânci, înţelept-văzătoare şi intuitiv-profetice. Rostindu-le,
ARITIA părea a intui nu numai calea trecutului şi a viitorului
istoriei de neam, ci şi pe aceea a propriei sale vieţi...
21

În acest sens, ca un omagiu al prezenţei spirituale a Aritiei în lumea
arhetipurilor româneşti, s-a luat decizia înfiinţării la Baia Mare a Primei
Şcoli de Recuperare şi Valorificare a Identităţii Naţionale "ARITIA D.
POENARU", beneficiind de un admirabil sediu – o tradiţională casă
maramureşană – dăruită de locuitorii Comunei POIENILE IZEI. Din
inimă, recunoştinţă de dar, întru înaltă facere, iubiţilor noştri semeni.
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În acest sens, ea părea a-şi anunţa şi pregăti simbolic
propria sa plecare, pentru a susţine – DIN ÎNALTUL ÎNALTULUI
– misiunea esenţială pentru care, alături de alţi crescători de
istorie, a venit în această lume:
● (RE)DEVENIREA ARMONICĂ A NEAMULUI
ROMÂNESC, pe care l-a preţuit atât de mult, pe de o parte;
● ÎNTEMEIEREA CURCUBEULUI PLANETAR, prin
lumină şi iubire, pe de altă parte.
Dar, acest lucru – VALOAREA TESTAMENTARĂ A
SPUSELOR SALE – nu l-am putut observa şi înţelege cu
adevărat decât POST-FESTUM, adică ulterior ÎNĂLŢĂRII EI ÎN
“LUMINA VIE”, pe care a învăţat să o trăiască să o valorizeze
pentru sine, mai întâi, pentru toţi semenii ei, mai apoi. De aceea:
ÎN NUMELE ARITIEI, ca semn de începere a Timpului ce
Vine, purtând încărcătura Timpului Iniţiatic de Altădată, dăruiesc
– tuturor semenilor noştri care vor să înţeleagă – Lumina
Cuvintelor ce urmează şi Imaginile Chipului spiritualizat ce le-au
purtat, aşa cum au fost ele rostite şi transfigurate UNDEVACÂNDVA, pentru beneficiul unui deja ACUM-PRETUTINDENI...

Purtător de Cuvânt al ARITIEI, prin cosmică îmbrăţişare...
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1.1.1. Rădăcină arhetipală, focul...22
Eu, HESTIA...
Am luat rază de Soare şi am frământat-o cu mâinile
mele... Şi am plămădit-o, ca pe o taină...
Şi am dat-o Omului Dac peste lume, să se bucure, să se
încălzească, să se înalţe, să capete spirit...
PĂMÂNTENI, LUAŢI AMINTE ...
Ce făcut-a Omul cu Focul ce i-am dat? Scrum…
Vreau să priviţi cum arată ideile lumii vechi…

Şi vreau să învăţaţi că ideile cad şi se ard,
lucrurile cad şi se ard, dar FLACĂRA RĂMÂNE…
22

Acesta este cel dintâi discurs rostit de ARITIA, DIN LUMINA
FOCULUI DE NEAM, a Focului de Statornicie aprins pe Muntele Guga
Mare, din Zi de Duminecă, 11 noiembrie 2012: UN ÎNALT CUVÂNT DE
(RE)ÎNŢELEGERE, păstrat așa cum a fost el dăruit oamenilor...
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■ A VENIT TIMPUL NOU...
Voi face acest lucru... Merg la fratele meu dac... Şi iau
flacăra ce am adus-o... Şi am dat-o în dar... Şi n-a fost înţeles...
Dacă din afară spre înăuntru nu a funcţionat, fie ca
această flacără... o trimit acum în alte sensuri şi cu alte
profunzimi…
Aceasta, uitaţi-vă bine la ea... pleacă direct în sufletul
omului... Aici este sufletul nostru ...
Şi este la Cer...
Aţi fost Pământeni, acum sânteţi Zei.

IAR MISIUNEA MEA, CA FOC RĂU ÎNŢELES,
A LUAT SFÂRŞIT... 23.
■ DRAGII MEI,
Aceasta Flacără o trimitem prin rugăciune în sufletele
oamenilor din Ţara lui Prislop... Uite-o...
23

Oare să fi ştiut ARITIA, încă de atunci, ce urma să fie? În adâncul
său sine, neindoielnic că da.
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Acolo dăm Focul primilor oameni, în suflet care pot primi
această Flacără minunată...
Aceasta este Noua Forţă a Dacului plecat şi risipit în
toate colţurile pământului: să se focuseze acum şi să aducă
Flacăra înapoi...
A pribegit, a răspândit căldură şi înţelegere, a primit
reversul, dar a venit timpul marii întoarceri...
Aceasta este Flacăra cea Nouă, aceasta este Energia care va
înflori în noi...

Iar dacă sânt Preot sau Preoteasă sau
SUFLET DE ZEIŢĂ… atunci:
AŞA SĂ FIE...
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1.1.2. Din genunchi, ridicăndu-ne24
■ DRAGII MEI,
Lucrarea este începută. ...S-a generat o idee frumoasă,
susţinută de inimă lângă inimă. Lecturaţi-o, vă rog.
Optim de foc....

Dar chiar dacă lucrurile au totdeauna un centru, nu există
acel centru fără spiţe, ca roata să se învârtă...
Şi-acum, ULTIMUL CUVÂNT PE CARE VI-L SPUN... 25.
Şi, pentru că focul mă iubeşte, vine pe unde mă duc şi
eu... Uitaţi-vă la exemplul din faţa voastră... Este simplu... Totul
s-a transformat în scrum, totul a ars, totul a căzut…
24

Cuvânt dăruit de Aritia tuturor Pământenilor şi Neamului Românesc,
în seara zilei de 13 iulie 2013, la Detunata: DAR AL ÎNVĂŢĂTURII DE
A FI. Acest discurs a fost parţial inserat şi în paginile primului volum al
Manualului Omului. ALESEI DE LUMINĂ. Din raţiunea unei integrale
prezentări a atât de înțeleptelor sale iniţieri spirituale am ales, însă, să îl
completez şi să îl cuprind şi în cadrul volumului de faţă. Interpretându-l,
când îi va veni timpul.
25
Din nou, din ce în ce mai aproape, chipuri de rămas bun...
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Între toate lucrurile care cad în maniera asta, există TOTDEA-U-NA o verticală care rămâne.
Pentru că lucrurile totdeauna se compun din ceva care
rămâne fundamental şi un lucru care vine ca o fluctuaţie
armonică de fiecare clipă...

Si, învăţaţi de la flacăra care sânteţi...
CĂ VOI SÂNTEŢI PĂMÂNTENI...
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■ ÎNVĂŢAŢI, DRAGII MEI,
Că exact ca flacăra aceea fluctuantă şi mergând în timp...
Ea creşte şi descreşte, dar nu-şi pierde natura... Apa curge,
îngheaţă, este gheizer... pătrunde în pământ...
Îşi schimbă oare natura? Nu. Poate forma... Nici măcar
forma nu-i stabilă. Ia forma vasului în care stă...
■ Deci,
DRAGII MEI,
CE-A FOST IMPORTANT V-AM SPUS...
Flacăra aceea trece în toată fiinţa voastră... Şi, pentru
toate acestea:
Mulţumim Cerului,
Mulţumim Creatorului,
Mulţumim Tatălui Ceresc,
Mulţumim acestui Univers care ne îngăduie,
Mulţumim acestui Pământ care ne susţine...
Si, să vă mulţumiţi în egală măsură şi Vouă, tuturora, în
fiecare zi.

Plecând în parte, în fiecare flacără...
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Pentru că funcţionează Universul numai dacă este
alimentat cu FOC. Dacă am lua în discuţie cum se stinge
creaţia, am vedea, dragii mei, că – prin absenţa căldurii – ea se
frânge instant. Prin urmare, căldură în conduită, căldură în
comportament, căldură în trăire.
Nu foarte multă căldură, că arde.
Gândiţi-vă că tot ceea ce are scară, are şi contrasens...
că tot ceea ce te creşte, te şi coboară…
Având în vedere acest lucru, flacăra lăuntrică trebuie să
atingă desăvârşirea...
Precum în Cer, aşa şi pe Pământ...
Iar toată situaţia noastră actuală este generată de faptul
că nu ştim să avem un comportament de foc, de foc...

SĂ SCHIMBĂM...
Vă îmbrăţişez26...
26

Se ascunde – în acest din urmă gând al Aritiei, spus cu o adâncime
atât de tristă, de sfâşietoare pentru cineva care îi cunoaşte cu
inflexiunile vocii – regretul rămasului bun, a aceluia care – parcă din
îmbrăţișarea Îngerului Violet care cu puţină vreme îi cuprinsese fiinţa –
previziunea unei plecări despărţitoare pe care o simţea, dar nu o
conştientiza. Cum oare?
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1.1.3. Vatra sacră de acasă27...
Acest din urmă FOC este cu totul special, din ciclul celor
de sacră invocare a tradiţiei de neam. Nu numai pentru că este
cel din urmă din seria acelora care ne-au împreunat atât de
sacru drumurile, ci şi pentru că s-a întâmplat la Săcărâmb...
Locul care ne-a fost atât de drag nouă, apropiindu-ne prin
aspiraţii, prin viaţă atât de firească, fericindu-ne...
Tărâmul de aur al dacilor.
Locul ultimei bucurii de trăire, a plecării absolute...

Aritia-Hestia: Purtătoare a Focului Sacru... de acasă...

27

Este cel din urmă discurs cu conotaţii sacre pe care l-a rostit Aritia, la
Săcărâmb, în 17 august 2013, marcând astfel finalul FOCURILOR DE
NEAM, în număr de CINCI, la care ea a participat nemijlocit, în calitate
de HESTIA, păstrătoare şi aprinzătoare a tradiţiei vii... A vetrei de
neam. Cărora li s-a adăugat, integrator, FOCUL DE NUNTIRE, cu
conotaţii cosmice la fel de înalte.
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Aceasta a fost ultima ipostază a arhitectei "Focului Viu",
asistată – de undeva, de deasupra – de o entitate celestă,
vizibilă doar ochiului văzător şi, de o vreme, tehnologiei digitale.
Așa cum deja se poate. Solitară, mai întâi... într-o copleşitoare
mulţime, mai apoi. O altă comuniune a Cerului cu Pământul, din
ce în ce mai aproape... Prin fiinţe vii, inteligente, cine ştie cât de
competente a dărui sfaturi, înţelesuri, căi... Venite poate chiar la
chemarea focului...

Înstelat cu entităţi, cerul ritualului de foc...
Toate bune, sau şi nebune? Vii sau nevii? Locuind în
această lume sau venind dintr-o alta, paralelă sau suprapusă
nouă? Acurateţea chemării ritualice este singura măsură care ar
putea să dea seama de efectele invizibile. Atât de multe entităţi,
venite din străfundul istoriei, sau poate al cerului, sau poate al
pământului... De peste tot, să asiste la spectacolul omenesc al
chemării lor.
Căci, nimeni nu ştie încă natura lor, fiind deja peste tot,
şi de niciunde, tehnologic îngăduindu-li-se vizualizarea. Un alt
chip al apropierii cerului de pământ, prin emisari a căror natură şi
structură nu este încă prea bine cunoscută. Să fie bioplasme cu
suflet sau fără, entităţi umane sau nonumane, bune sau nebune?
Cu forţă de sugestie acţională sau numai privitoare?
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Pregătindu-se de aprinderea focului, Aritia-Hestia

Horind, îmbrăţişând omeneşte focul...
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Primind şi focul ceresc, cel viu...

Împreună, protejând "focul viu"... ceresc-pământeşte...

Întârziate, entităţile... zburându-şi clipele.
Fâlfâind a bun rămas, aripele...
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Rostindu-ne "gândurile de foc", unul după altul...
Îmi amintesc că, în ceea ce mă priveşte gândurile mele
au fost dăruite – înainte de altele – tuturor acelora care au avut
generozitatea de a ne adopta ca fii ai Săcărâmbului, atât pe
mine, cât şi pe Aritia. Am considerat atunci că aceasta şansă
trebuie corelată cu o anume misiune: aceea de a contribui la
realizarea complexului spiritual ICHTUS-ARITHEA28.

*
În ceea ce o priveşte pe Aritia... CUVÂNTUL EI deja s-a
unit cu eterul cerului din care cândva s-a desprins, spre a se
întoarce, îmbogăţit, tot acolo. În locul discursului ei, pe care din
păcate nu am fost încă în măsură să îl recuperez, am în cele ce
urmează un alt discurs al Aritiei, dedicat proiectului căruia i-a
dăruit practic o parte esenţială din viaţa sa, atât de creatoare.
28

Aceasta este denumirea prin care, în acord fiind toţi cei implicaţi, am
decis să asociem pentru totdeauna sensurile unui International
Complex for Human Therapy and Unity of Spirit (ICHTUS) cu numele
admirabilei sale arhitecte: Aritia D. Poenaru (ARITHEA). Am ales
această variantă denominativă nu numai datorită compatibilităţii de
rezonanţă sonoră a numelor, ci şi pentru că semantica "ARI-THEA"
pare a uni sensurile unui pământesc orizont (ARI) cu cele ale unuia
ceresc (THEA). Oficial, această conjuncţie a fost formulată în 9 august
2015, cu prilejul întâlnirii Fiilor Satului Săcărâmb, respectiv în 12
septembrie 2015, la Chişinău, consfinţând promisiunea pe care
ÎMPREUNĂ am făcut-o Pământului Românesc, şi locuitorilor săi.
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1.2. SENSURI ARHITECTURALE
ALE UNUI RITUAL VIU
Ce semnificaţie de împlinire ar putea avea acest ritual –
în esenţa sa recuperat – pentru ÎNĂLŢAREA SPIRITULUI
OMENESC, nu se poate spune încă în totalitate...
Singurul lucru cert este că el cuprinde – pe lângă multe
altele – şi SENSUL HOREI ROMÂNESC ... Al acelui îndemn de
oprire a luminii – HOO... RA... SOARE – în miez de fiinţare
umană. PUNCTUL DE LUMINĂ ÎN CERC, o aspiraţie pe care
ARITIA a trăit-o desluşit întreaga sa viaţă...

*
Acesta este "punctu-acela de mişcare, mult mai alb ca
boaba spumii..." pe care Poetul Cerului de Neam l-a descris întro admirabilă Primă Scrisoare... Atât de firesc, ca în mit: orice altă
creaţie trebuie să înceapă, arhetipal, cu aceea a naşterii lumii
însăşi. Asumându-şi acest punct de vedere, Aritia – atât de
coerentă creatoare, designer şi arhitect – nu a pregetat să îl
pună în operă, proiectând pe Pământ o uimitoare imagine a
Cerului Cosmic: ICHTUS. Un alt chip de a-şi împlini, prin viaţa
terestră, în calitate de creatoare şi de fiică / fiu al Săcărâmbului.

O recunoaştere nu numai formală...
pe care proiectul ICHTUS-ARITHEA deja o validează.
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1.2.1. "ICHTUS" Săcărâmb,
o proiecţie a Cerului pe Pământ
Dragi prieteni,
Preiau mişcarea inimii domnului profesor şi încerc pe cât
posibil să o ridic, invitându-vă într-un loc paradisiac pe care dacii
l-au iubit, l-au apărat şi ni l-au lăsat moştenire cu tezaur cu tot.
Ce înseamnă locul acesta pentru noi, românii? Înseamnă un
spaţiu cu Sarmisegetuza, înseamnă un spaţiu iniţiatic, înseamnă
un spaţiu sacru.

Împreună, la o prestigioasă întâlnire academică29
29

Această comunicare – intitulată: The memory of stones: the Romanian
symbolism of “ICHTUS” Sǎcǎrâmb (Memoria pietrelor: simbolismul
românesc al complexului ICHTUS-Săcărâmb) – a fost prezentată de
Aritia la cel de al treilea Congres Internaţional de Semiotică al AROSS
(Asociaţia Română de Studii Semiotice), organizat la Universitatea "Al. I.
Cuza" din Iaşi, în anul 2010. Precizez că stilul comunicării – specific unei
prezentări orale (ca, de altfel, toate textele Aritiei inserate în carte) – au
fost redactate aidoma cum au fost ele susținute.
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De aceea, vă invit într-o excursie cu totul inedită, în care
– de fapt – trebuie doar să observăm cum viaţa şi arhitectura
omului sânt una, cum omul este măsura tuturor lucrurilor şi dacă
vrem să facem o arhitectură vie, trebuie să pornim de la ceea ce
este viu: omul. A ieși din producţia tipizată unde omul lipseşte
este o abstracţie. Vreau să ne îndreptăm către un spaţiu în care
omul este permanent prezent, de la proiectul din mintea
arhitectului până la conexiunea cu natura, în cele mai mici detalii.
Acum, am să mă aşez... și încep prin a vă ruga să
observaţi spaţiul de vis în care proiectul va fi amplasat. Este o
imagine de iarnă, sânt imagini care sugerează diversele puncte
ale acestui sit. Observaţi că sânt toate amprentate de fiinţa
omului, de la semnul crucii până la drumul roman din dreapta pe
care „se cărau” carele cu aur.

Secvenţe de Săcărâmb... atât de frumoase...
Sintetizate de ochii arhitectului-designer...
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Vreau să vă spun că în Imperiul Roman carele încărcate
cu aur, de aici au plecat. Cel mai pur aur din Europa, Săcărâmb
("să cărăm", adică, de aceea numele localităţii este Săcărâmb).
Din satelit, s-a evidenţiat resursa în aur a acestui spaţiu și de
aceea vor exploatare auriferă de suprafaţă. Dacă vom face
aceasta, vreau să vă spun ca sântem pierduţi, întrucât
exploatările aurifere de suprafaţă – care deja s-au derulat – au
lăsat încă cicatrici prezente. Nimic nu-i vindecat acolo.
Să nu mai pomenim de Roşia Montana, a cărei aventură
o cunoaştem. Săcărâmbul era un loc în care în urmă cu două
sute de ani – când a început din nou exploatarea auriferă – avea
11.000 de locuitori, iar Deva doar 8000. Iar concertele de la
Viena se ţineau la Săcărâmb. Acolo s-a deschis prima şcoală de
inginerie minieră din Europa. O premieră.

De la natură la cultură...
Trec peste relaţia dintre natură și cultură, cu implicaţiile, cu
reciprocitatea ei... Dacă atâta vreme am dorit să fim mai curând
culturali decât naturali, a venit timpul să ne amintim că esenţa
noastră nu este una culturală, ci una naturală. Va trebui să
inventăm acestei esenţe splendoarea şi importanţa pe care o
merită. Sântem vii, noi generăm cultura, nu cultura trebuie să ne
strivească pe noi.
Voi depăşi şi parametrul acela în care lumina – pentru
arhitect – este cea care valorizează tridimensional arhitectura şi
care ne asigură căutatul contrast dintre lumină şi umbră.
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Mă interesează lumina sub aspectul ei polisemantic.
Pentru că lumina este semnul nu numai al celor vizibile, ci și al
celor invizibile. Căci lumina este spaţiul care – ca şi arhitectura –
se întinde de la fizic la metafizic.
Toate accepţiile acestui sens trebuie să intre în dialogul
nostru. Este important când generezi un trend într-o direcţie.
Sânt documentaţii care îţi îngăduie legătura cu spaţiile cele mai
vechi ale cunoaşterii şi pe care trebuie să le aduci în prezent.
Pentru că este foarte, foarte greu să reuneşti orizonturile.
Ştiţi, omul a fost din totdeauna un întreg, dar a fost
"împărţit" în felii. Înainte, omul își construia singur casa proprie,
construia gospodăria anexa, o guverna, avea copii, îi creştea,
cultiva ogorul. Acum există un "om împărţit". Cineva se ocupă de
locuinţa sa şi o construieşte, se cheamă arhitect, altcineva este
doctor şi se ocupă de fiinţa sa. S-ar putea ca un doctor să se
ocupe de minte, un doctor de inimă, un alt doctor de intestine și
tot aşa...
Eu întreb, acum, un lucru: sinteza cine o face ?
Japonezii spun – referindu-se la un principiu al artelor
marţiale – un lucru foarte interesant: arme la purtător. Ce poţi
face cu mâinile tale, cu mintea ta, cu personalitatea ta, adică.
Aceea este sinteza, aceea este forţa care dă valoare şi putere de
exprimare unui fapt. Ce ştii să faci! Reunind orizonturile intuitivistorice cu cele raţional-ştiinţifice... Sau, dacă vreţi – altfel spus –
lucrând cu două emisfere.
În sfârşit, a venit timpul. Pentru că de aceea domnul
profesor v-a pus dansatoarea aceea: să o vedem rotindu-se la
stânga sau la dreapta30. Graţie celor care o văd rotindu-se şi la
stânga şi la dreapta, pentru că acest lucru înseamnă o complexă
lucrare la nivelul cerebral, înseamnă să lucrezi la toată
capacitatea... Şi dintr-o parte şi din cealaltă, şi din cea intuitiva, şi
din cea raţională.

30

Aritia se referă aici la un program computațional realizat de un IT-ist
român de la MICROSOFT, care justifică cum – în funcție de modul de a
percepe vizual mișcarea levogiră sau dextrogiră a unei dansatoare –
subiectul uman este predispus la cunoaștere rațională sau intuitivă,
guvernată de emisfera stângă sau dreaptă.
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Dintre probele intuitiv-istorice m-am axat pe tot ceea ce
timpul mi-a adus valoros ca mărturie, tot ceea ce am ştiut din
istoria artei şi din experienţa anterioară – de la corpul platonic și
relaţiilei armonice ale universului fractalic la arhitectura populară
românească, la spaţiul cultural și cupola axis mundi.
În imagini am reprezentat câteva exemple din cele pe
care le cunosc ca argumente raţional-știinţiifică, privitoare la
emisia de luminiscenţă sau bioluminiscenţă a sistemelor vii,
despre biofotonică adică.

Urmăriţi, de exemplu, frunza aceasta de muşcată – cu
emisia ei de bioluminiscenţă – şi priviţi strimerul luminos pe care
îl vedem în stânga. Observăm universalitatea exprimării în
limbajul fractalic al arborilor din care arhitectul copiază după
patent natural şi face structurile de rezistenţă etc.
Iată cum, inspirându-ne din natură, reuşim şi noi să fim
asemenea fulgerului, reuşim să fim asemeni universului ca
relaţie armonică dintre parte și întreg. Iar partea influenţează
întregul şi întregul condiţionează partea. Foarte simplu.
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Încercăm să recuperăm cunoştinţe uitate. De la meşteşugul
fântânarului având ca scop determinări radiestezice până Catedrala
din Chartres, cu un mozaic care de fapt avea sensul de a crea
praguri iniţiatice, ritmuri de transformare, astfel încât neofitul intrat la
poarta bisericii să ajungă către altar gata pregătit, cu frecvenţa
ridicată într-un interval foarte, foarte scurt de timp și spaţiu. Este
excepţională lucrarea aceasta, prin care arhitectul a reușit să înalţe
structura sufletească a unui om pornind de la un paviment.
Continui, arătându-vă cum putem domina formele şi cum,
folosind frecvenţele Hartmann – pe care putem să le îndepărtăm
prin nocivitatea pe care ele o aduc într-un spaţiu construit –
putem să generăm un spaţiu sanogen cu o altă forţă.
Vreau să trec acum inclusiv peste emisiile de
bioluminiscenţă ale formelor desenate – pe care electrografiile
doamnei dr. Cornelia Guja le prezintă extraordinar – pentru a vă
sugera doar legăturile care sânt mai importante în acest context.
Ia uitaţi, hexagonul. Unde îşi trimite forţele? La interior. De ce
albina îşi construieşte fagurele hexagonal? Priviţi triunghiul.
Unde-şi are săgeţile otrăvite? În vârf. Ce spune practica
chineză? Nu-ţi fă niciodată casă în vârful unei lame tăietoare.
Iată cum acele cunoştinţe de odinioară pe care noi
repede ne grăbim să le trecem în folclor sau în fabulaţie au
temei. Pornind de aici, mi-am dat seama că noi plătim un greu
tribut pentru unghiul drept şi linia dreaptă, că făptura noastră
poate fi descrisă, dacă vreţi – urmăriţi-vă trupul – din
succesiunea deal → vale → deal → vale, adică ritm, sinusoidă,
formă organică, spirală, și nicidecum linie dreaptă.
*
Şi acum, obiectivul arhitecturat supus discuţiei: ICHTUS.
Acesta este situl de la Săcărâmb, în al cărui vârf am
amplasat Centrul Iniţiatic, acolo de unde toată valea poate fi
cuprinsă cu privirea, ca într-o adevărată oază. Inspirându-mă
cumva din proiecţia pe care spaţiul ambiental o imprimă unui
spaţiu construit – așa cum se întâmplă în proiectul lui (...)31 –, am
sesizat că avem am o locaţie similară Săcărâmb, undeva în jurul
unui lac, cândva fost lac pentru exploatare auriferă.
31

Trimiterea Aritiei nu a putut fi deslușită, datorită înregistrării defectuoase.
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În viziunea arhitecturală, eu – ca arhitect – trebuie să ţin
cont de contextul amplasamentului, de locul amplasamentului,
calitatea terenului.
La Săcărâmb, în subsol, sânt aproape toate elementele
din tabelul lui Mendeleev. Aceasta va imprima vieţuitorului acestor
locuri o energie de o excepţională valoare şi puritate.
Dar pe mine, ca trăitor al unui astfel de spaţiu mă
interesează două aspecte: ce am în faţa ochilor, pentru că
imaginea mă va influenţa şi mă va structura, pe de o parte, locul
efectiv pe care mă aşez cu construcţia respectivă, pe de altă
parte. Ambele sânt importante, pentru că uitaţi cum este natura
lor: energii pozitive, energii negative. În stânga, groapa de gunoi a
Bucureştiului, iar în dreapta expresia energetică a acestui sit de la
Săcărâmb, fotografie care ne-a făcut să gândim şi să ne
reamintim că pe acest spaţiu au existat şcoli iniţiatice dacice.

Pornind de la mitul întemeierii Mănăstirii Putna...
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Ştiţi, "trasul cu arcul" şi unde a căzut săgeata acolo s-a
ridicat construcţia... Noi am încercat să valorificăm efectul
terenului şi al undelor de formă. În acest sens că am desenat și
am construit vreo sută de forme geometrice, pe care le-am
măsurat în multiple moduri, şi am folosit acele forme care
răspundeau mai bine comenzilor arhitecturale, raportate la
intenţia de răspuns armonic al organismului uman, la starea sa
de well-being.
Deci, dacă eu vreau un spaţiu sanogen, atunci primul
medicament pentru mine este arhitectura. Aţi înţeles magistrala
concepţie? De fapt, unde ne petrecem în esenţă viaţa, spaţiul,
timpul? Într-un spaţiu construit. Unde ne distrăm? Într-un spaţiu
construit. Unde stăm la concert? În spaţiu construit. Unde
lucrăm? În spaţiu construit. Unde este natura?
E foarte important să medităm la aceasta. De aceea, în
această interacţiune dintre spaţiul construit și natură, spaţiul
construit îmi este pasaj de trecere de la interior la exterior, un
pasaj la care eu trebuie să fiu foarte atentă..

61

Priviţi efectul biofotonic al culorilor și al formelor, efectul
biofotonic al materialelor de construcţie. Aţi observat şi anterior
aceste efecte, pe care vrea să le nuanţez printr-un experiment
relevant.
M-am întrebat, în acest sens, ce diferenţe se realizează
între o piatră culeasă din inima Bisericii Trăznite de la Săcărâmb
şi o piatră din exteriorul acestei biserici? Este foarte interesant să
ne aflăm dacă efectul slujbelor religioase, de exemplu (aceasta
a fost ideea mea iniţială), se va fi înregistrat în acea piatră? Şi
cum se va comporta ea faţă de mine, ce răspuns îmi va da ea, în
comparaţie cu piatra cea neutră? Pentru a verifica această
ipoteză – în calitate de corp uman, de traductor – am folosit un
aparat biofotonic de tip Biopulsar Reflexograph şi am înregistrat
toate valorile comparative.
Graficele arată starea mea din ziua respectivă, culoarea
turcoaz reprezentânt un optim armonic. Observaţi aura fluctuând
în culori convenţionale. Culorile – cu cât sânt mai calde –
înseamnă pierdere de energie, cu cât sânt mai intense înseamnă
intensificare energetică, iar cuantificarea lor pe centrii de forţă în
partea dreaptă. Uitaţi pietrele. Aceasta este prima. Mi-a dat acest
tip de răspuns. Uitaţi schimbarea tabloului de centrii de forţă. Şi,
în sfârşit, piatra din interiorul bisericii care nu diferă prea mult
faţă de celelalte. Uitaţi ce grafice extrem de stabile şi uitaţi ce
aură, turcoaz perfect.
Visul terapeutului.
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Deci, stăpânind efectul de sinergie al materialelor de
construcţie – acesta este un proiect propus iniţial – prin
eliminarea disfuncţiilor materialelor de construcţie, stăpânind
efectul decoraţiei interioare în raport cu nevoile beneficiarului,
introducând efectele de formă în mobilier, în structura
constructivă etc. am intenţionat să elaborez un proiect de
arhitectură în care disfuncţiile să fie amortizate, fiind înlocuite de
un efect de sinergie armonică .
*
* *
Am văzut, așadar, locaţia sitului de la Săcărâmb, având o
surprinzătoare asemănare cu embrionul uman. Voi prezenta în
continuare doar traseul arhitectural al unui singur obiectiv,
interpretat simbolic în termeni hermeneutici. Mă refer la "Drumul
Iniţiatic", cum l-am botezat noi, sau la "Drumul Luminii" care
descrie – în termeni simbolici – complexul care încerc să descriu
în termeni arhitecturali relaţia cu lumina şi sensurile ei iniţiatice,
exact ca în viaţă.
Să urmărim traseul.
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Pornesc de pe malul lacului pe o esplanadă, pornesc
către o masă a tăcerii, reamintesc de Brâncuşi, trec o formă
iniţiatică şi încerc un permanent urcuş de la poalele lacului către
deal. Aceasta este zona maximă de convergenţă şi de
schimbare a ceva în altceva, ca şi cum ar fi zona inimii iar acesta
ar fi templul iniţiatic în care de fapt încerc să-mi reamintesc
paradigma structurilor mele spirituale şi voi începe acum, pe
rând, trecând în revistă imaginile din vale spre deal.
Simbolismul drumului iniţiatic amintește de Geneza
Dintâi, de apa primordială, de plimbarea lui Dumnezeu peste ape
la începutul începutului și de aruncarea baltagului în apă pentru
ca Arborele Cosmic să poată izbucni, de oazele de linişte, de
floarea vieţii şi flacăra veșnică etc.
*
Pe toate acestea deja le-am precizat, traseul implicând o
implicită educaţie senzorială, prin permanenta întrepătrundere cu
natura, prin permanenta relaţie dintre închidere şi deschidere,
prin prezenţa forţelor iniţiatice, a Focului Sacru pulsând în centrul
Florii Vieţii... Pentru ca apoi, Focul Sacru aprins în Punctul Zero
al cosmicităţii să se transforme în Focul Sacru simbolizat de
construcţia majoră a complexului, de conul Templului Iniţiatic din
vârful întregului Complex ICHTUS.
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După depăşirea exerciţiilor senzoriale, vizând o atingere
directă a tuturor celor patru elemente cosmogonice – de la
meditaţia cu picioarele în apă la pașii pe pământ ascunși de
alveolele de verdeaţă, la întâlnirea cu aerul cerului și cu focul
exploziei primordiale – potrivit filozofiei noastre occidentale –
începem urcuşul pe Drumul Luminii:
O PROIECȚIE SIMBOLICĂ A CERULUI PE PĂMȂNT.
O altfel de apropiere...

Vom traversa mai întâi o poartă iniţiatică numită –
metaforic – POARTA SPAȚIULUI. Pentru că începând din acest
moment al devenirii, spaţiul cosmic începe să se configureze prin
tridimensionalitatea sa.
Apoi, treptat vom trece pe sub spectrul celor 7 piramide
ale luminii albe ROGVAIV: piramida roşie, oranj, galben, verde,
mai întâi, pentru a ajunge în zona TEMPLULUI TIMPULUI. Aici,
ideea de timp este omniprezentă, centrul iniţiatic al cercului cu
AXIX MUNDI, o privire către lac pe timp de noapte, cu admirabila
panoramă aferentă.
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O axă a lumii cu trimitere către Cadranul Solar de ani de zile
de la Sarmisegetuza, aflat în mijlocul sanctuarului pe care o biserică
de brazi înconjurătoare o îl definește. Amintind parcă timpurile
istoriei mai noi când românii din Transilvania nu aveau dreptul să își
construiască biserică din piatră. Şi atunci, românii au modelat-o viu,
din pădure, din trupul arborilor înșiși. Rezistând vicisitudinilor
istoriei, și împlinindu-și cosmic credinţa în Dumnezeu.
Urmează apoi oazele de retragere, de dinaintea unei
ascensiuni finale în care se depăşește piramida albastră, indigo,
violet. Şi deodată...

Deodată, ne aflăm în faţa TEMPLULUI INIŢIERII
ARHETIPALE. Traversez o Poartă de Lumină, după care sub
ochii noștri se ivește un criteriu deja cunoscut de alegere: dacă
văd balerina rotindu-se la dreapta, intru pe culoarul semicircular
din dreapta, dacă nu, apuc la stânga.
Ce voi vedea acolo? Holografic, o istorie a omului însuși.
Proiectată ca o aducere aminte: ontogeneza repetă filogeneza.
La dreapta, voi vedea întâi o Zonă Ying: întuneric, mers
pe apă, parabola lui Petru: "De ce te-ai îndoit, păcătosule?"
Mersul pe apă, o trimitere către tehnici de iniţiere arhaică...
intuitivă, clarvăzătoare...
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La stânga, Zona Yang, solară... Lumină până la
dizolvarea contururilor, zonă reunită, terapie prin culoare.
Umplerea de înţelepciune raţională, logico-discursivă....
Ambele învăţături, la fel de adânci, complementare, se
unesc undeva, la suprafaţă, în interiorul templului care se
deschide ca un spaţiu cosmic, uluitor.

Toate axele construcţiei sânt sugerate şi valorizate de viziuni
cu trimiteri iniţiatice, care permit accesul permanent la bolta cerească...
Sau, printr-o continuă schimbare a pavimentului se sugerează
complexitatea formelor telurile, atât de delicate, de puternice.
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Pot să privesc corpul la exterior, pentru că acest templu
iniţiatic – aşezat chiar în vârful acelei culmi unde tradiţia iniţiatică
povestește că ar fost Şcoala de Iniţiere Spirituală a dacilor, cu
1000 de ani înainte de Iisus încă – are ca privelişte o zonă
dominantă: avem o lectură diferită pe timp de zi, pe timp de
noapte, avem o tratare a loisir-ului pe exteriorul acestui templu,
prin pasarele pentru promenadă şi, în faţa ochilor, o permanentă
deschidere către infinit.
Pentru că – aşezat în axul istoriei de neam a străbunilor
noștri – sensurile înălţate către divin, către iubirea care plouă
peste noi din cerul spaţiului absolut, trebuie să fie dominante.
Așezându-se sub cupola unui centru de luminoasă înţelepciune
iubitoare, pe care atât de firesc l-am numit: LUXORIA.
1.2.2. Din adus aminte, visele
Există un triunghi de foc în acest spaţiu pe care noi îl
valorizăm: un triunghi armonic pe care Săcărâmbul îl împlinește
cu trupul Muntelui Retezat și cu platforma cosmică a Cetăţii
Sarmisegetuza. Acesta este spaţiul-rădăcină al spiritualităţii
neamului: învăţătura și scriitura par a se fi născut AICI. Așadar,
Complexul ICHTUS Săcărâmb – născut în vârful unui triunghi de
simbolică semnificare – este menit să armonizeze istoria
cosmică cu istoria umană.
CERUL ŞI PĂMȂNTUL, împreună.
De a căror apropiere celelalte obiective arhitecturale ale
Complexului ICTHUS vor da în mod specific seama32.

32

Discursul Aritiei a cuprins – pe lângă dezvoltarea extensivă a
sensurilor unificatoare ale Templului de Inițiere Spirituală, LUXORIA –
și câteva referințe explicite la celelalte trei obiective ale Complexului,
subordonate toate ideei de UNITATE COSMICO-TELURICĂ:
Complexul de Sănătate Armonică AQUARIA, unde principiile unei
Medicini Integrative urmează a fi amplu promovate, Casa Ȋnțelepților
AERIA, adăpostindu-i generos pe vârstnicii creativi, specialiști de
marcă care vor putea lucra în beneficiul complexului, Ansamblul
Hotelier TELURIA, având ca obiectiv armonizarea prin "odihnă activă" a
trupului cu sufletul uman, deschis oaspeților veniți din toată lumea.
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Încheind, aş vrea să observaţi că întregul drumul iniţiatic
pe care l-am parcurs se supune unui singur gând și anume:
Dacă acesta este un vis, dacă aceasta este doar
o însemnare pe hârtie, dacă aceasta este o proiecţie la
care – pentru a o scoate din neant şi a-i da o primă
formă, perfectibilă fireşte – am consumat atât de multă
energie încât aveam senzaţia că trebuie să ridic munţii pe
umeri, de acum vă spun că lucrurile vor fi mult mai
lesnicioase, dintr-o singură raţiune:
VOM FI ÎMPREUNĂ.
Vom lucra, ne vom bucura, iar recunoştinţa – şi a
mea, şi a semenilor pentru această dumnezeiască
întâlnire – va fi infinită.
Vă mulţumesc!

După ce ARHITECTURA CERULUI a fost așezată pe
PĂMȂNT, la rându-i așezându-se, senină, ARITIA.
Bucurându-se de atât de multe aplauze33...
33

Cred că atunci am gândit fulgurant și tacit doar, că numelui de
ICHTUS – pe care mărturisesc că m-am străduit să îl găsesc cu dublă
conotaţie, aceea de a uni simbolic tradiţia hristică şi sensurile spiritualterapeutice ale unui aşezământ cu nume internaţional – International
Complex for Human Therapy and Unity of Spirit – ar trebui să îi
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1.3. DAR DE NUNTĂ COSMICĂ,
SAU, ÎMPREUNĂ, CĂUTAREA...34
De la Săcărâmb, la o aruncătură de băţ, la Detunata...
Pentru un alt ritual, la fel de uluitor. De la acela al legării în gând
a proiectului de templu şi de casă, la acela sacro-laic al nuntirii
arhetipale... Al legării cu palmele a doi oameni care au ales să fie
împreună prin cea mai veche tradiţie a nuntirii, desprinsă în
intenţie din spiritul neamului care ne-a născut, din gena tracogeto-dacă care nici o clipă nu s-a pierdut din pulsaţia sângelui
nostru... Din spiritul acestui sine, atât de înalt. Nici nu contează
acurateţea mimetică a ritualului, cât forţa sa de transmitere, pe
care fără de cuvinte mai întâi, prin cuvinte mai apoi, ARITIAHESTIA35 a reuşit să o transmită.
Pentru o recuperare sugestivă a atmosferei, iată câteva
din imaginile care sugerează prezenţa bine-făcătoare a ritualului
sacru de cununare, mai întâi.

Plaiul românesc, spaţiu-matrice mioritic: Cer–Pământ–Cer...
adaugăm, întru recunoaştere de facere, şi numele ei... Așadar,
ICHTUS-ARITHEA. Un proiect pe care am ales să îl prezint – în
numele ei, în acest cadru – pentru că acest proiect TREBUIE SĂ FIE..
34
Cuvânt adresat tuturor celor prezenţi la NUNTA CELEI DIN URMĂ
ROSTIRI LUMEŞTI: SENSURI DEJA ÎNĂLŢATE... Detunata, 5
octombrie 2013, cu doar câteva zile înainte de Marea Plecare...
35
HESTIA este cunoscută la daci, pe o filieră pelasgo-ilirică /
grecească venită (ca şi ARETHEA, Zeiţa Virtuţii) – dar nu se ştie încă
foarte exact care sânt influenţele din arealurile lingvistice originare – ca
fiind nu numai Zeiţa Focului, a Arhitecturii Casei şi a Familiei, ceea ce
concordă şi semantic cu daturile spirituale ale Aritiei.
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1.3.1. Fără de cuvinte:
ritualul de sacralizare a nuntirii
Şi, mai apoi, ritualul... Împlinit prin câteva din momentele
sale definitorii. Atât de sugestive, dincolo de sensuri...

Sacralizarea spaţiului omenesc, cosmicizat prin cercul
opririi Soarelui-Foc în centrul mişcării umane – HO-RA – prin
sfinţire ritualică, cu o cădelniţă creştină, semn al unităţii şi
continuităţii de credinţă a neamului românesc.

Ritualul de binecuvântare prin dualitatea principiilor...
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Este cunoscut, ipostaziat cu aceeaşi funcţie sacră, ritualul
ridicării braţelor înspre Cer, în sens de cupă pământeană atât de
primitoare, pe care înaltul o dăruieşte josului. Iată-l, în alt chip...

Ritualul de invocare a proniei cereşti...

Dăruind înaltul cerului, inimii umane...

Încununând focul... Înflăcărându-l, precum străbunii...
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De la sacralitatea cosmică a părinţilor de neam la ritualul
bisericii creştine: o continuitate firească

Sub semnul crucii: un omagiu cosmic mirilor...
Şi toate acestea, într-o ritualică tăcere, în care doar
tulnicul, cavalul şi frunza şi-au găsit implicit locul...
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1.3.2. Prin cuvânt, unindu-se,
cerul şi pământul
Şi acum, actul de Bine-Cuvântare pe care Aritia l-a
adresat mirilor, Valentina şi Florin, nume de vale înflorindă, de
românesc "picior de plai", întru sacralizarea nunţii lor cosmice.
Iată-l, cuvânt cu cuvânt... Integratoare, ARITIA.
■ Şi acum,
a venit timpul să mă adresez mirilor...
Pentru că după ce s-au dezbătut lucrurile referitoare la
NEAM, fără de care n-am putea exista, pentru că este foarte
cunoscută relaţia dintre parte şi întreg – optimizezi partea ca să
optimizezi întregul, deci individul ca să optimizezi neamul –
optimizezi neamul ca să optimizezi omul… Ţinând cont de lucrul
acesta, neamul ne este ramura pe care stăm….

ŞI NU NUMAI ATÂT…
Căci eu, acum, am să mă refer la OMUL CA PARTE
DINTR-UN ÎNTREG şi am să-i cuprind în discursul meu, în mod
deosebit, pe cei care îşi unesc astăzi – la modul cosmic – forţele
inimilor… Şi pentru că din prima lege belagină se desprinde o
relaţie dintre TOTUL ŞI NIMICUL, atunci voi construi o
paradigmă întemeiată.
IUBIREA ARE CENTRU...
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Iubirea este ca focul acesta
...Şi e simbolul Creatorului... Este Creatorul însuşi în
acţiune... Asta când vrem totuşi să îi dăm un “loc”... Este perfect
central... De ce spunem aşa? Totuşi, NIMICUL reprezintă forţele
sale... Uitaţi-vă la ai noştri, în neam... Ei spun: “Nu merge cu faţa
aţintită spre pământ...”. Dar de ce? Pentru că dacă îţi vei ţinti
privirea doar în jos, te vei lega de energiile lunecoase, ca ale
pământului... energiile reci, umede, ascunse... De vei privi în sus,
uitând de jos, nu vei face decât să-ţi arzi ochii...
Ce spuneau ai noştri, din Ţara Moţilor: “Apoi, priveşte
înainte...”. Ce spun anticii referitor la aceasta: “Aurea
mediocritas”... Aurita cale de mijloc... Dar sensul unui orizont
este extraordinar de întemeiat... Să priveşti orizontul şi doar
orizontul...
*
Aş vrea să luaţi aminte la ce s-a spus mai înainte, privitor
la următoarea relaţie: a scoate fricile, a scoate dizarmoniile din
noi, constituie principial calea prin care ne putem elibera destinul
de condiţionări. Ai un fus al destinului, ai un fus al soartei în
mână. Ar trebui să îl ţineţi împreună, deşi “soartă” e de sens
feminin... Pentru că de acum împreună, acest “fus” nu are un
singur purtător, ci doi.
Vreau să vă punctez câteva lucruri pe care le-am primit
ca bucurie în suflet şi pe care am înţeles că trebuie să le împart.
După o rugăciune cosmică, ca aceasta a horei, universul a
răspuns pe măsură. Aşa se modelează destinul:
“Fii tu precum în cer şi aşa se vor derula lucrurile pe
pământ...”. Pentru că e criteriu de rezonanţă:
“CA SĂ ŞTII FOARTE CLAR CĂ FIRUL LÂNII TALE DE
AUR VA FI CU ADEVĂRAT AURIT, TREBUIE SĂ ŞTII
SĂ ÎŢI AUREŞTI GÂNDUL”.
■ Dragii mei,
Este lipsit de sens şi gândul cu energie joasă, şi gândul
pierzaniei care este dat de îndoială – “De ce te-ai îndoit, Petre?”
– şi gândul cu privire la vinovăţie...
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Este cazul să ne amintim că sântem lumină condensată,
că sântem foc... Şi dacă sântem foc – şi există într-adevăr un
organ de foc, care este INIMA – atunci hai să prelucrăm această
energie după cum ne-o cere legea inimii... Căci inima rosteşte
adevărul, “mintea minte”... De aceea, ghidează-te întâi după
forţele inimii şi abia apoi după puterea de organizare a minţii...
Iar în privinţa focului... Trebuie de păstrat cu căldură în
fiecare vatră, trebuie păstrat în inimă. Dar dacă nu îl faceţi să
circule, nu are valoare... Dacă nu îl daţi altora, dacă nu îl
împărţiţi, dacă nu faceţi ca focul să prepare hrana sufletului
pentru voi... nu neaparat doar cea a trupului... atunci nu vom
împlini aceste roade, acest act cu adevărat cosmic...

Şi pentru că modalitate sigură de a stăpâni destinul şi de
a-şi modela viaţa este să dau curs acestui: DA...
Nimic din opoziţie, nimic care să sune a închidere... DA,
eu merg... Şi nu pun la îndoială... o să văd permamnent pe unde
pot să merg... Dar asta este deja secundar. Stabilesc întâi că:
DA, eu voi merge această cale, mână în mână cu celălalt. Pentru
că, vedeţi, noi oamenii sântem obişnuiţi, încă din poveste, să
vedem cum înfloreşte iubirea dintre Făt-Frumos şi Ileana
Cosânzeana. Şi, oamenii se bucură să simtă şi vadă aşa ceva,
între alţi doi oameni...
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Dar, dacă ce este valabil între doi ar fi valabil între toţi
oamenii din univers, în sensul de a fuziona în câmp, de a fi o
singură entitate energo-infomaţională, atunci separarea nu-şi va
mai avea rostul. Şi-am putea cu adevărat să facem ceea ce ne
cere câmpul planetar...
SĂ FIM O SINGURĂ FIINŢĂ.
Deci, ca sfat de viaţă:
● Fixaţi lumina şi iubirea în centrul inimii voastre...
● Faceţi-o să curgă nestingherită...
● Dăruiţi-o simbolic în cele patru orizonturi...
● Dăruind deopotrivă Josului şi Susului şi mergând clar şi
convins cu forţele creatoare asupra voastră, doar înainte...
A privi la trecut este o eroare fundamentală. Noi nu privim
înapoi, în lumea dacilor, în acest moment, ci creăm poduri de
rezonanţă corect, între ceea ce ni se cuvine şi prezent. Pentru că
dacă am privi doar în urmă şi am rămâne cantonaţi pe forme
care s-au perindat deja, ar însemna să violăm de fapt liberul
nostru arbitru şi să violentăm destinul neamului. Ne ancorăm de
trecut ca noi – aici, în prezent – să prindem forţă şi să mergem –
aproape având reactoare nucleare – direct înainte. Dar nu putem
decât toţi odată... După pilda unei nunţi, trebuie să mergem
acum, toţi, mână în mână...
Vreau să vă istorisesc că, în alte părţi ale lumii, oamenii
nu cunosc îmbrăţişarea. Întotdeauna vor da conotaţie
îmbrăţişării... Vor da conotaţie oricărei atingeri... Aşa ceva voi să
nu faceţi... Priviţi lucrurile înalt şi sfânt, şi nu meschin. Priviţi
lucrurile după principiul:
EU SÂNT TU...

*
*

*

Iar voi doi, cu necesitate acest lucru trebuie să faceţi.
Pentru că, uitaţi: haina mirilor nu este oare expresia focului, a
luminii? Haina mirilor are şi negru. De ce? Pentru că arată
receptivitatea cu care este primită lumina.
O forţă emite, alta primeşte.
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Şi românii – aţi observat, dragii mei – văd realitatea,
metaforic vorbind, în alb şi negru... Adică, sinteză absolută: a
primi şi a da. Şi legea ospeţiei o exprimă perfect: te primesc în
faţa mea şi-ţi dau din rodul vieţii mele... A primi şi a da, fără
oprire: haina, haina de lumină, nu e o metaforă... Şi, dacă vreţi
să ştiţi, a venit tipul să vă bucuraţi cum nu v-aţi bucurat niciodată.
Şi vreau să vă mărturisesc că focul acesta s-a aprins tare greu.
Şi ştiu câtă suferinţă a fost în spatele vieţii voastre de până
acum... Pentru că a grăit el însuşi. Ştiu câte dizarmonii, ştiu căt
de greu s-au pornit lucrurile, că nici focul n-a vrut... Până când
forţele au venit şi au ajutat...
■ Dragii mei,
Nu doresc să vorbesc prea mult. Sânt lucruri care trebuie
spuse, şi dacă ar fi cu cale, îmi doresc mult, pentru viitor, să
lăsăm un mesaj de forţă celor căsătoriţi... Pentru că îmi aduc
aminte de un profesor care spunea: “Te rog mult să spui la
această lecţie o singură propoziţie cu sens care să definească
totul, şi pe tine şi contextualitatea în care te manifeşti”. În funcţie
de propoziţia cu sens era şi nota. Iar oamenii nu ştiu să
formuleze propoziţii cu sens. Învăţătura este că nu ştim să
folosim armele pe care le avem, ca să răzbim în viaţă. Uitaţi-vă
bine la flacăra asta: şi aş vrea să o ţineţi în mod deosebit minte.
Vedeţi că este destul de sinistră în felul ei... Şi victorioasă, în
acelaşi timp...
Este similară cu o secvenţă din “Războinicul Luminii”...
Viaţa ca o luptă... A fost. Vreau să vedeţi viaţa ca o curgere.
Dacă până acum a trebuit să te lupţi pentru fericirea ta, a venit
timpul să curgi în fericirea ta, uitând de semnele întunecimii... Îţi
rămâne numai vârful... Priviţi fracţiunea... (întrerupere)... nu şi tija
care-o susţine. De ce? Pentru că imponderabilul cere
imponderabil. Esenţa vie vrea esenţă vie. Sărbătorim aici sufletul
nemuritor din noi şi începutul unei noi geneze... Si-aş vrea să
gândim aceasta... (întrerupere)...
Vă rog să meditaţi îndelung... Căci este una dintre căile
de a scoate frica...
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A venit timpul ca omul să plece în haina sa de lumină,
cu trup cu tot...
Trebuie să învăţăm cum să facem asta. Şi când unul va
dobândi realitatea aceasta, să ne-o împărtăşească şi nouă...
Pentru că lucrurile trebuie privite exact în FLACĂRA ETERNĂ36.
Şi-am să vă arăt – pe internet găsiţi singuri – ce face, de
exemplu, un tânăr care, de la şase ani, a plecat să fie călugăr
tibetan, şi-a putut să egaleze performanţa lui Buddha, de a sta
ani în meditaţie... Fără hrană, fără somn, fără necesităţi vitale.
Fără apă... Bineînţeles că s-a făcut gardă în jurul lui...
Bineînţeles că a venit CNN-ul şi a filmat, pentru că a fost convins
că există o fraudă la mijloc. A fost păzit…
*
Voinţă, faptă, trăire…
Tot ce trebuie să ne unească, unind planul de sus cu
planul de jos...
36

Este copleşitor, tradus în cuvinte, sensul acestei din urmă aspiraţii
formulate de ARITIA: a pleca cu tot cu trup, A FI ÎN STAREA DE
MAESTRU, adică… Dar de putere pe care Iisus Hristos ni l-a lăsat
moștenire. Ca atâtea altele, pe care a sugerat că și oamenii le-ar putea
face: "Tot ce am făcut eu, voi o să faceți, și lucruri mai mari ca
acestea"... Iată "starea de facere" despre care Aritia sugera că am
putea-o împlini, prin ridicarea înţelepciunii în inimă şi inima la cer…
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● Unind Cerul şi Pământul...
● Învăţaţi să priviţi înainte…
● Iar noi toţi să desluşim enigma omului nemurilor care sântem37.

Chiar dacă nu puteţi să digeraţi încă acest adevăr...
Încercaţi să îi faceţi loc prin propoziţia pe care am spus-o
de la început: acel “DA” care trebuie scos înaintea vieţii noastre,
ca afirmaţie şi deschidere de cale. Toţi vrem deschidere de cale,
drum clar şi luminos în viaţă.
A VENIT TIMPUL...
Şi, pentru aceasta, sânt încă multe de spus. Nu le mai
spun. Cea mai bună spunere este în tăcere. De aceea, cu
gândul şi cu fericirea de a fi fost astăzi, ÎMPREUNĂ, 30 de
secunde sau cât ne-o lua, hai să ne rugăm colectiv şi să dăruim
rugăciunea noastră colectivă, semnul unirii în câmp, mirilor. În
gând fiecare, în tăcere, în trăire, în iubire, susul şi josul reunit în
voi, ţâşniţi la orizont, în faţa voastră, prin privirile voastre, direct
către mire... şi mireasă.
SĂ LE DĂM LUMINĂ...
SĂ LE DĂM IUBIRE...
SA LE DĂM RUGĂCIUNEA NOASTRĂ COLECTIVĂ...
AMIN.
37

Acestea au fost GÂNDURILE MESAJULUI ULTIM LĂSAT DE
ARITIA NEAMULUI ROMÂNESC, semenilor... Căci, odată spuse, ele
vor fi repetate de un număr indefinit de ori, în varii chipuri, până când şi
copiii le vor recunoaşte, spunând: DAR ŞI NOI ŞTIM ACEASTA...
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Iar, acum, Mirilor le amintesc jucăuşul FOC...
Să-l primiţi, de asemenea...

Pentru că urmează VOIOŞIA...38
38

Acesta a fost cel din urmă gând al ARITIEI-HESTIA, înainte
de Marea Plecare a sa, de întoarcerea ACASĂ, acolo unde doar
ABSOLUTUL ZÂMBETULUI domneşte peste regatul fiinţării spirituale.
O altă voioşie, cu alte cuvinte...
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1.3.3. În loc de post-scriptum:
în doar 10 secunde, esenţa întregului...
Încă o dată, repetate, spre a fi ţinute în adânc aminte de
către pământeni, cuvintele din urmă ale Aritiei:
■ ...(UNIND) CERUL ŞI PĂMÂNTUL,
■ ÎNVĂŢAŢI SĂ PRIVIŢI ÎNAINTE,
■ IAR NOI, TOŢI, SĂ DESLUŞIM ENIGMA OMULUI
NEMURITOR CARE SÂNTEM...
Acestea au fost rostite în Zi de Nuntă, pământesccerească... pe care prezentatoare TV a descris-o succint,
spunând39: “La Nunta Dacică nu a lipsit ritualul sacru, care a avut
loc într-un ţinut de basm, mai exact la Detunata... Un PREOT lea pus legământul şi o «ZEIŢĂ» le-a aprins focul sacru, sfânt”.

Un Suflet atât de Viu al Pământului Românesc:
Venită parcă din adânc de istorie...
O istorie corelată, simbolic inclusiv...
39

Acestea au fost ascultate de Oamenii Pământului Românesc, pe
care Aritia i-a iubit nemărginit, în data de 10 octombrie 2013, la
emisiunea “Observator Antena 1 DEVA”, începută la orele 19,08...
Secvenţa celor câteva esenţiale cuvinte, rostite de Aritia în doar 10
secunde, a fost cuprinsă între 19.24.12 şi 19.24.22. După încheierea
cărora, peste câteva clipe doar, a urmat evenimentul pământesc care,
pentru ARITIA, a întrerupt curgerea orizontală a TOTULUI EI...
Înălţându-l la CER... Într-un alt şi atât de ABSOLUT TOT...
http://www.youtube.com/watch?v=K1henm0TEFA&feature=youtu.be.
Iar pentru mine, acesta a semnificat evenimentul cosmic prin care viaţa
mea s-a schimbat fundamental, pentru o ultimă oară. Căci, cu siguranţă
că aspiraţia mea de viaţă nu îşi va mai modifica de acum sensul, acela
de a uni Rădăcina Pământului cu o bănuită doar Coroană a Cerului.
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Aceste câteva cuvinte ale Aritiei, dăruite simbolic
semenilor săi, pentru atunci-acolo, au dobândut o încărcătură
semantică fără de egal. Căci, rostite în câteva secunde doar, ele
au spus totul despre aspiraţiile cele mai înalte ale Omului cel
Nou, trăind sensurile Timpului cel Nou. Astfel, dublând poate
altfel cele deja spuse40, dar care nu vor conteni să se respună,
mereu şi mereu în alte contexte:
● Unirea Cerului cu Pământul semnifică aspiraţia şi
putinţa omului de a justifica că – ceea ce Hermes Trismegistul
sau Rugăciunea cea Mare asertează – este perfect întemeiat,
prin aceea că: ceea ce este Sus se află şi Jos, holografic... Apoi,
prin această aspiraţie se sugerează posibilitatea unei conexiuni
uluitoare, care încă ţine încă de domeniul SF: putinţa de a
dialoga cu entităţile cereşti după voia noastră, ca şi cum am
vorbi la un altfel de telefon, sau prin skype, sau cine mai ştie
cum... Căci, dacă acest lucru se poate întâmpla o dată, de două
sau de câteva ori în manieră obiectivă, posibil de verificat şi
validat, atunci sântem datori să formulăm prezumţia că el se
poate activa în termenii unor strategii sau tehnologii pe care o
putem controla după voie...
● A învăţa să privim înainte... iată un imperativ care
sugerează atât calitatea noastră de a fi drepţi şi vizionari,
beneficiind de experienţa unui alt "înainte". A privi drept
înseamnă deopotrivă fermitate şi hotărâre, a nu te abate de la
normele corectitudinii de a fi, înseamnă respect faţă de principiile
valorice ale fiinţării noastre în lume.
A uni timpul de ieri cu cel de mâine, într-un integrator azi.
A uni susul cu josul, cerul cu pământul, într-un orizont
privitor în faţă, acolo unde Curcubeul şi Voalul se întâlnesc.
● În sfârşit, imperativul de a desluşi calitatea omului de a
fi nemuritor, înseamnă de la bun recunoaşterea acestuia în fapt,
respectiv necesitatea de a-l dărui tuturor prin conştientizarea şi
justificarea acestuia ca pe cel mai mare adevăr al vieţii umane:
că ea nu se sfârşeşte printr-o banală moarte fizică.
40

O primă interpretare a cuvintelor atât de dens şi de profund
comprimate de Aritia în doar 10 secunde – personal, nu cunosc un
discurs mai succint şi mai acoperitor, ontologic vorbind, decât acesta –
a fost realizată în paginile volumului "TRĂIRE ŞI SENS" (2015).
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A corobora cele trei adevăruri, de natură praxiologică,
axiologică şi ontologică înseamnă a comprima întreaga esenţă a
filosofiei în câteva cuvinte doar. Or, a fi capabil să concepi acest
lucru, într-o manieră atât de uimitoare, denotă o înzestrare ale
cărei rădăcini trebuie cumva gândite şi asumate într-o manieră la
fel de specială. Iată un subiect căruia o altă tratare, viitoare, îi
este cu siguranţă datoare.
*
Dincolo de aceste foarte generale sensuri, pe care cu
fiecare prilej posibil le voi relua, transformându-le poate pe
fiecare într-o carte de sine stătătoare, există o interpretare
nonlingvistică, nonverbală: grafică, pe de o parte, muzică, pe de
altă parte.
Datorez această admirabilă interpretare Maestrului
Serghei Denisin, un prieten atât de drag nouă, cu care ne
intersectam la toate conferinţele de înaltă spiritualitate, unde ne
bucuram să descoperim puncte de vedere comune.

Aritia şi Serghei,
împărtăşindu-şi cunoştinţe iniţiatice (ANATECOR, 7.10. 2010)
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Mecanismul de interpretare / traducere a sensului este
relativ simplu. Potrivit unui cod de iniţiatică legătură, cunoscut lui,
Serghei "traduce" fiecare literă printr-un corespondent numeric
anume definit. La rândul său, sistemul de cifre rezultat se poate
corela prin forme ondulatorii şi culori adecvate, susceptibile de a
construi diferite motive plastice, respectiv de a le asocia un
ansamblu de sunete susceptibile de orchestrare.

Limbajul viu al formelor de lumină, prin unde şi mandale41
Ceea ce trebuie să realizăm acum este că, total deschisă
frăţiorilor şi frăţioarelor de Neam Românesc, ARITIA şi-a dăruit
esenţa gândurile sale doar cu câteva clipe înainte de a pleca...
După care nu a mai fost nimic de spus. Căci, deja
SPUSESE TOTUL... TOT CE SE POATE SUGERA OMULUI
DESPRE LUME ŞI VIAŢĂ, mai general, în câteva cuvinte doar.
Respectiv prin forme şi culori, prin sunete armonice...
Limbajul lui Dumnezeu...
41

Îi sânt extrem de dator muzicianului şi compozitorului Gabriel
Oniceanu, care – beneficiind de competenţa unei atare traduceri – a
fost în măsură să producă un melos de o excepţională sugestibiltate, în
care am recunoscut personalitatea complexă a Aritiei: atât prin forţa de
facere a acordurilor majore, cât şi sensibilitatea sufletească a celor
minore, atât dimensiunea jucăuşe a trecerii prin viaţă cu bucuria
copilului, cât şi regretului plecării premature... Toate acestea – care nu
pot fi povestite în cuvinte, ci doar ascultate – pentru altădată, poate.
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Desprinzându-se ritualic dintre Crăiese, ARITIA şi-a împlinit
menirea de a-şi esenţializa prin gând Trăirea de Viaţă.
Ce semnificaţie de împlinire vor avea aceste gânduri
pentru ÎNĂLŢAREA SPIRITULUI OMENESC nu se poate şti
acum în totalitate. Singurul lucru cert este că ele cuprind implicit
şi SENSUL HOREI PĂMÂNTESTI... al acelui îndemn de oprire a
luminii – HO... RA... OPREŞTE-TE, SOARE... – în miez de
fiinţare umană, de-a lungul şi de-a latul pământului, în
CURCUBEU. Ca o poartă deschisă către VOAL, dincolo de care
lăcăşul zânelor începe să fiinţeze.
PUNCTUL DE LUMINĂ ÎN CERC, IUBIREA ÎNSĂŞI...O
aspiraţie pe care ARITIA a împlinit-o – fără să ostenească – prin
întreaga sa viaţă...
*
* *
Deschisă VOALULUI pe care ea nu a întârziat să îl
străbată. Zâmbind întoarcerii ACASĂ...
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Ultima imagine lăsată pământenilor. SURÂZÂND...
Atât de altfel...În toate chipurile, laolaltă, spunând
TOTUL...Împlinind cu o clipă mai devreme, ca şi când ar fi ştiut
parcă, NUNTA CERULUI CU PĂMÂNTUL..
Cum i-a fost dat, spre a ne-o dărui.
Prin cel din urmă chip...
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II.2. UNIND CERUL ŞI PĂMÂNTUL:
CĂTRE O IUBITOARE ARMONIE
Ca întotdeauna, dăruind bucurie lăuntrică...
Cu o vreme în urmă – când timpul părea a-și fi pierdut
deja măsura – ARITIA a învăţat prin puterea celei mai ÎNALTE
VOIRI – aceea pe care noi înşine o alegem încă de atât de sus,
de dinaintea naşterii întru lumească împlinire – să păşească
drumul care ridică Pământul la Cer, către o Armonie la al cărei
Absolut sântem cu toţii datori să contribuim, cumva…
ARITIA a săvârșit această datorie prin întreaga ei viaţă,
pur şi simplu trăind… Bucurându-se copilăreşte că faptul că este,
că face, că dăruieşte… În virtutea unei bogăţii pe care, atât de
atât de vie, atât de creatoare, atât de plină fiind, ea însăşi a nu a
spus-o vreodată cu voce tare…
■ CHIPURI CREATOARE ALE “LUMINII VII”
Câte le-a gândit şi făcut ARITIA, înainte de Plecarea cea
Mare, în simbolică tăcere sau prin dialogul spiritului ei purtat cu
gândul şi cuvântul, cu ochii sau cu minunatele sale palme, le ştiu
încă într-o mică măsură... Pentru că abia acum le (re)descopăr –
rând pe rând – ca fiind împlinite cu o excepţională VOCAŢIE DE
A FI CREATOR... Într-o altfel de haină, într-o altfel de
arhitectură, într-un altfel de design al lumii, filtrate într-o “LUMINĂ
VIE”, atât de vie...

Ca un brâu, ca o spirală, viaţa... O hologramă...
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VESTIMENTAŢIA LUMINII, atât de vie,
pe care Aritia, deja, o poartă...
O carte atât de frumoasă, devenită arhetip pentru tot
ceea ce înseamnă "Lumină Vie"... Având o poveste la fel de
frumoasă precum Cartea Însăşi...42.
Iată câteva arhetipale motive ale "geometriei sacre", pe
care Aritia a ales deopotrivă să le conceptualizeze în Cartea Sa
şi să le poarte implicit, prin motivele decorative ale rochiei sale
de Păstrătoare a Focului, Hestia. Printr-o predestinată, parcă,
alegere a arhetipurilor româneşti ale geometriei sacre...
Căci, aceasta a fost rochia pe care Aritia-Hestia a purtato la ritualurile de aprindere a Focurilor Sacre, atât de vii, aceeaşi
cu care a plecat în călătoria Drumului cel Mare... Aşa a fost să
fie. În zi de Sfânta Parascheva, octombrie 2013...
42

"Ce mă fac, ce mă fac?...", se căina Aritia în faţa nevoii presante de a
realiza o dizertaţie pentru unul din cele trei mastere împlinite, cea
dântâi, ca de fiecare dată: Design vestimentar, la Facultatea de Textile
a Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Şi atunci s-a aprins
scânteia noastră aplicativă: "Haine Vii, Aritia, fă haine vii. Combină
principiile biofotonicii – le ai în cărţile de sub ochii tăi – cu modelele
vestimentare care se vor naşte astfel, atât de vii...". Şi aşa a fost,
pentru totdeauna... De atunci, Lumina Vie a devenit măsură a facerii
noastre, într-o atât de împreună creaţie, imposibil de diferenţiat... O
dată mai mult, TOTUNA, EA ŞI EU...
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ARHITECTURA LUMINII, prin care Aritia deja se preumblă…
Iată o excepţională reconstrucţie a lumii cosmice şi a
lumii umane, pentru realizarea căreia a fost dăruită cu puterea
harului-gând, atât de înalt…43.
O admirabilă pledoarie pentru armonia noastră, ca iubitori
de forme şi materiale, de culori, volume şi decoraţii, susţinută de
o excepţională cercetare ştiinţifică, de a cărei împlinire Aritia a
fost peste măsură de fericită… La Institutul Naţional de Inventică,
primit ca dar de Pământeană Casă Spirituală, la ANATECOR, în
întreaga lume, ca acoperiş al unui ALTFEL DE ÎMPREUNĂ…
Acesta a fost universul care i-a îngăduit Aritiei să
gândească şi să scrie cărţi, să realizeze prototipuri funcţionale,
să conceapă prin spiritul echipei sale – pe care o iubea cu toată
fiinţa – invenţii de atâtea ori admirate, premiate… Legându-le pe
toate într-un CURCUBEU din ţesătură atât de vie, prin mijlocirea
căreia VOALUL din fir ceresc – care îi acoperă acum Aritiei
şuviţele de fiinţare – a dobândit o luminoasă consistenţă,
biofotonică, parcă spre a „resacraliza profanul”…
43

Iar omeneşte, răsplătită cu premiul Academiei Române (2014). Dar
atât de prestigios, de înalt... încât cu siguranță că a ajuns până sus...
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■ Căci, Aritia a plecat… Înălţându-se...
A plecat pentru că braţele pământeşti nu-i mai erau
suficiente pentru a-şi împlini vocaţia generozităţii sale creatoare
şi atunci le-a preschimbat în aripi, tot atât de largi precum cerul
însuşi. Printr-o astfel de extensie, întâmplată dintr-odată, Aritia a
devenit în măsură să îmbrăţişeze întreaga lume umană… O
lume pe care s-a străduit în permanenţă să o remodeleze după
chipul şi asemănarea Creatorului Absolut, mângâind-o sau
certând-o cu duioşie, dar de fiecare dată aspirând la a o face mai
sănătoasă, mai bună, mai armonică…
Aritia este deja o „clonă de suflet ceresc” care s-a întors
la matricea originară, Înălţându-se în Ierarhia Valorilor
Fundamentale spre a-i adăuga încă o picătură de consistenţă –
cum spunea Poetul Neamului – prin „dictatul propriului său
spirit”… Purtând în buzunarele hainelor sale – ceresc prefăcute –
pietricele de „lumină dacică”, tot atât de multe armonici ale
pământului…
Semne ale unei vieţi pline de culoare, trăită cu atâta
copilărie şi înţelepciune, cu atâta bucurie… O viaţă atât de
delicată şi de elegantă…
■ Aritia a plecat cunoscându-şi dinainte plecarea...
Mi-a povestit-o cu inocenţă, ca pe un vis trăit chiar
înaintea pornirii pe drumul „Arhetipurilor de Neam”, drum pe
care, probabil, l-a privit cu maximă uimire atunci când, precum în
vis, a trebuit să îl părăsească în clipă. Aceasta, până când –
trezindu-se ca aripă de zbor – a început să îşi aducă aminte că
nu este decât un spirit venit într-o CASĂ efemeră spre a se
reîntoarce apoi într-un etern ACASĂ… Iar de acolo, din înaltul
ajungerii sale, Aritia nu a întârziat deja să pulseze altfel
învăţătura vieţii sale pământeşti, spunând-o încă o dată tuturor:
● Fiţi împreună, fiţi luminoşi, fiţi înţelepţi, semenii mei cei
dragi…
● Iubiţi-vă, Frăţiori şi Frăţioare, Semeni de Neam veniţi în
virtutea darului de a fi „spirite întrupate, menite spre a-şi
spiritualiza trupul”.
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● Lumina Curcubeului-Voal, ale cărei raze vi le aduc
aminte prin ploaie de lumină, fie-vă măsură şi deopotrivă
călăuză…
● Aşa cum am fost, aşa voi fi şi mai departe, dăruindu-vă
tot ce am venit să învăţ… Şi nu uitaţi că: EU SÂNT VOI…
Pentru toate aceste gânduri, rostite şi cumva făcute, Neamul
Omului îi este dator, acum, spiritului atât de înalt al Aritiei…
■ Aritia a plecat zâmbind…
Aşa cum străbunii noştri ştiau să o facă...
Aşa cum ea însăşi a făcut-o întreaga sa viaţă.
Îmbărbătând, susţinând, alinând prin sensurile atât de fireşti ale
propriei sale înţelepciuni. Vindecând doar prin scânteierea
ochilor şi blândeţea vocii sale. Învăţându-i pe oameni că
DUMNEZEU EXISTĂ, că viaţa şi viaţa de după viaţă sânt doar
chipuri ale aceleiaşi VOCAŢII DE A FI… A fi tu insuţi...
Iată un har pe care Aritia nu l-a învăţat, ci pur şi simplu l-a
primit, odată cu sufletul întrupat în fiinţa ei. Că este aşa, poate fi
mărtusit de oricine a cunoscut-o într-o împrejurare sau alta. Aritia
a trăit aşa cum a plecat...
Cu zâmbetul pe buze…

*
În esenţă, afirm fără nici o reţinere că prin tot ceea ce a
(de)săvârşit, ideatic şi practic deopotrivă, prin seminţele de
creştere fertilă pe care le-a plantat în intenţiile admirabilei sale
viaţă-operă, ARITIA se înscrie în universul creaţiei umane ca o
reală deschizătoare de drum, ca o primă şi integratoare
interpretă a unui TOT AL „LUMINII VII”, pe care a ştiut să îl
transforme în pulsaţie a stării de bine, de sănătate umană…
Reunificând prin forme şi culori, volume şi substanţe ceea ce
omul a separat nefiresc atât de multă vreme: CERUL ŞI
PĂMÂNTUL.
Motiv pentru care, cu neţărmurită preţuire şi luminoasă
iubire, ARITIEI, înălţat Cerului-Gând pe unde acum
peregrinează, darul Cuvântului Pământesc… Atât de
(des)cântată CARTEA DE ÎMPREUNĂ ÎNŢELEPCIUNE, atât de
iubitoare…
92

Cuprinzând cel din urmă dar-simbol pe care i l-am dăruit
nemijlocit ARITIEI, atunci: poemul conceput şi dedicat ei în
timpul conferinţei ANATECOR 2013… Căci, în timp ce EA îşi
dăruia, TUTUROR, ultimele sale gânduri, eu îi dedicam EI
ultimele versuri revelate ÎNAINTE DE A LE BĂNUI SENSUL, atât
de adânc şi de înalt deopotrivă. Amândoi, tot una…
— „Despre ce vei vorbi tu, Aritia? – a întrebat-o atunci
Ioana, atât de draga noastră prietenă, care împlinea rolul
de moderatoare a conferinţei.
— Nu ştiu, a răspuns cu o dezarmantă inocenţă Aritia.
Crede-mă că nu mai ştiu exact ce text am propus şi
publicat în compendiu”.
Ioana ştia că acesta este adevărul.
Şi atunci, zâmbind, s-a ridicat şi a anunţat public:
„Iar acum, o vom asculta pe Aritia, care încă nu ştie
despre ce va vorbi. Sau, va vorbi despre NIMIC… ori
poate despre TOTUL”…

Aritia şi Ioana… dăruindu-şi reciproc Cuvântul-Viu...
Si, Aritia a ales să vorbească despre TOT...
S-a făcut, ca de obicei, tăcere. Liniştită, Aritia, a luat
microfonul şi a coborât în sală. A făcut câţiva paşi între oameni,
mişcându-se pe culoarul dintre scaune, s-a oprit şi a început să
93

vorbească, suficient de încet pentru ca oamenii să îşi ţină
respiraţia pentru a o auzi, pentru a-i putea sorbi cuvintele,
vorbind despre ceea ce deja alesese să spună: TOTUL…
... Şi, în timp ce Aritia îşi rostogolea peste aşteptarea
semenilor TOTUL gândurilor sale – care, din fericire, nu s-au
pierdut în eter, fiind consemnate cu fidelitate de Adriana, draga
noastră prietenă venită de peste ţări spre a se întâlni cu noi – şi
atunci şi acum44 – eu, fără a o putea auzi prea bine, mă
minunam, o dată mai mult, de modul CUM ea (îşi) vorbeşte…
Era ultima dată când Aritia se destăinuia prin Cuvânt Viu,
deplin conectată semenilor săi, care o ascultau trecându-i parcă
dincolo de cuvinte… Simţindu-i doar fâlfâitul angelic…45
44

Prin forţa lucrurilor, aceasta estea calea aducerii aminte care a
îngăduit ca gândurile din urmă ale Aritiei să fie memorate şi păstrate
timp de aproape doi ani, spre a fi recuperate mai apoi de mine. O
adevărată minune, atunci când nu mai speram că ele ar putea fiinţa
cumva, undeva. Şi totuşi... Darul cuplării Cerului cu Pământul s-a
întâmplat prin mijlocirea prietenei noastre, Adriana, care a avut
inspiraţia de a stenografia cuvintele ultimului discurs rostit de ARITIA, la
Conferinţa de la ANATECOR, Arad, în 6 octombrie 2013. Un spaţiu
spiritual pe care l-a iubit atât de mult, atât de mult... Mulţumesc din
toată fiinţa, Adriana, pentru darul tău, unic. Aritia este liniştită, iar eu
fericit să îmi împlinesc menirea, mai departe. Multumesc, suflet drag, în
numele tuturor care vor avea acum putinţa să surprindă sensurile vieţii
de AVATAR pe care înţeleg că şi atunci, ca şi acum, Aritia este menită
să îl înnobileze. Prin însăşi VIAŢA EI... Repovestită prin propriile
cuvinte, acolo, la masa noastră, unde am ales ca Adriana să îmi
dicteze – timp de jumătate de oră – textul Aritiei, în seara zilei de 1 iulie
2015. Ca şi când am fi fost încă împreună, toţi, acolo. Căci, acesta era
locul nostru de taină, restaurantul unde ne bucuram sufletul – prin
atmosfera sa tihnită – şi trupul, prin admirabila supă texană – după
fiecare realizare pe care o împlineam: după un curs de câteva ore sau
după un proiect de câţiva ani de efort constant. La "Little Texas", având
ca vecinătate – peste drum – un alt loc de taină şi veşnicie... Cimitirul
Sf. Petru şi Pavel... De unde Aritia deja ne privea şi, prin spiritul ei atât
de înalt, ne însoţea și atunci. Ca și acum...
45
Legat de acest special dar al Aritiei, iată ce mesaj mi-a trimis Adriana
– o senzitivă aparte a sufletului omenesc – în ziua de 14 cotombrie, Zi
de Sfântă Parascheva, 4 octombrie 2015, la 10:13: "Ştim cu toţii că a
fost o fiinţă nepământeană, că avea graţia unei zâne şi zeiţe, iar tot ce
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În alt chip, descoperind PARADOXUL VALENCIA:
conservarea energiei de conexiune
Aceasta este starea în care mă aflam şi eu atunci, şi încă
mă aflu acum, simţindu-mă conectat la un ALTCEVA, la un
POEM de trăire venit parcă chiar dinăuntrul ei, de UNDEVA, atât
de aproape şi de departe în acelaşi timp… Un ultim POEM pe
care – în timp ce Aritia vorbea pământenilor, fiind deja conectată
la înaltul ei aşteptând, la Pământul Cerului – eu nu îl auzeam cu
adevărat, nu îi înţelegeam deplin sensul, dar îl simţeam prin
cuvintele (des)cântate care, de atunci, nu au contenit să se
întoarcă asupra ei...
Mereu şi mereu…
a creat a venit firesc spre ea, dinspre tărâmul acela inefabil. De asta
cred că avem obligaţia de a duce mai departe ce a început ea. Căci ea
ne-a arătat că se poate şi să nu ne temem. Mulţumim, Traian, pentru a
fi mesagerul ei" . Iar acum, eu sânt dator să completez fără nici o altă
justificare, deocamdată: "Tu însăţi, Adriana, nu ştii câtă dreptate ai".
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II.3. DE PESTE TIMP,
ÎNŢELEPTE, SENSURILE RĂMASULUI BUN
Iată-le, aşa cum pare-se că au fost expuse, în ordine de
către Aritia. Consemnate mai jos, prin textul dactilogramei celei
din urmă rostiri publice, atât de vii, dăruite de ea semenilor... De
data aceasta, nefiind reprodus după o înregistrare video, textul
cuprinde doar ideile esenţiale ale spuselor sale. Fulguraţii, de o
excepţională comprimare şi valoare a frumosului şi binelui, parcă
un alt îndreptar – mai omeneşte spus – al Legilor Belagine, pe
care ea le invoca atât de des. Poate nu întâmplător 45 la număr,
aproximativ tot atâtea câte idei majore a dezvoltat Aritia atunci,
pentru acum, pentru apoi...
Căci, ignorând orice introducere cu care putea să îşi
deschidă discursul, Aritia a început direct, prin afirmarea unor
esenţiale idei. Oarecum abrupt, ca şi cum nu ar fi vrut să mai
piardă timpul. Deci, transcrise după logica ascultătorului46:
● Totul este corelat cu totul... Noi trebuie să rămânem verticali.
●Trebuie să răspundem la geometria sacră, prin forme şi culori.
● Cum ne optimizăm vieţile?
● Dacă îl văd pe celălalt, mă văd pe mine. Trebuie să învăţăm
acest lucru.
● Acele aspecte care nu îmi plac, îmi aparţin de fapt.
● Am preluat aceste cunoştinţe de la cunoaşterea iniţiatică din
Cabala, unde creaţia îl vede pe Dumnezeu ca un (Cerc cu)
Punct în Centru.
● Spirala, embrionul şi urechea umană deţin geometrie
fractalică. Sântem fiinţe cosmice, structurate prin matricea divină.
● Nu vă puneţi diagnostice... Priviţi cu lumină şi cu culoare.
● A venit timpul unificării, nu al separării. Nu putem căra lucruri
nestructurate şi grosiere în interiorul nostru.

46

Nu aș putea garanta că toate ideile-gând au fost consemnate aidoma
de către Adriana, în sensul și litera lor, sau chiar în ordinea spunerii lor.
Nici calitativ, și nici numeric. Dar, este bine și așa, aproximativ, pentru
că avem cel puțin un reper-cadru al tematicii și stilului de prezentare.

96

● Există o ordine cosmică, unde toate au principii sanogene.
Frumosul este cosmos şi structurare. Urâtul este haos.
● Trebuie să trecem de la natură la cultură.
● Am lăsat bucuria de o parte, am acumulat stres şi distrugere.
Ar trebui să transformăm acea sămânţă de rău în bine, pentru a
fi yang și yin.
● Trebuie să trecem de la haos la cosmos, ca să ne întoarcem la
origini.
● A venit vremea ridicării din genunchi a poporului român.
Urmând prima matrice de organizare cosmică: opt petale la stela
din frunte.
● Fugi după valori umane, după cosmosul lăuntric... Nu mai fugi
după exterior, omule.
● Aveţi nevoie de meloterapie, aveţi nevoie de muzica
ambientală. Să vă aprindeţi beţişoare parfumate, să vă faceţi
meloterapie...
● Formele-gând ne vin prin rugăciune.
● Când ceri, să nu te minunezi că nu primeşti. Ca să îţi schimbi
frecvenţa, primeşti o boală.
● Părintele Ghelasie ne-a dat o învăţătură iniţiatică. Toţi vorbim
limbajul lui Dumnezeu, dar nu ne mai aducem aminte.
● Părintele Teofil Părăianu ne vorbea despre "Zâmbetul lui
Dumnezeu". Ca stare de nonstres şi de armonie.
● Stresul este câmpul magnetic pe care inima îl generează... Şi
generează un tsunami şi un cutremur, în noi şi în celălalt. Şi îl
transmitem şi celorlalţi. Dacă sântem armonici, transmitem
armonie. Să nu uitaţi aceasta, dragii mei.
● Părintele Arsenie Boca profeţea că va lua foc Ţara de la
Prislop... Dar, neamurile care îşi urmăresc destinul sânt ajutate
de sus.
● Noi avem o şansă minunată prin detoxifiere, vindecare şi
împlinire... Avem cele trei lucruri importante să ne îndeplinim
destinul pe acest pământ.
● Astăzi trăim un Babilon informaţional... Am trăit până acum un
concept de proiecţii. Însă viaţa bate filmul... Pentru că este ceva
care ne ţine şi care ne opreşte, care ne blochează să fim noi
înşine. Astăzi, în schimb, viaţa are prioritate.
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● (Meta)individul şi societatea sânt cele mai importante bunuri pe
care le-am creat.
● Eficienţa vieţii înseamnă vitalitate, împlinire şi succes. Este
noua busolă morală care trebuie să ne ghideze.
● Bruce Lipton, cunoscutul om de ştiinţă, a scris despre evoluţia
spontană a umanităţii, dezvoltând paradigma: "reţeaua şi
acţiunile vieţii". Epigenetica înseamnă cunoaştere, trăire şi
modelare holistică47.
● Judecata, agresivitatea, ataşamentul şi frica sânt acei tăietori ai
vieţii de care vorbeau Sfinţii Părinţi. Noi avem nişte instrumente
puse la îndemână de către Creator. Avem o viziune...
● Când nu mai ai asupra unei persoane nici cea mai mică intenţie,
nici cea mai mică pasiune, atunci comuniunea se disipă...
● Ne trebuie un stil de viaţă sănătos, ne trebuiesc căi de
dezvoltare... Şi rezultatele să fie realizări frumoase în armonie cu
celălalt şi cu noi înşine.
● Curgerea vieţii înseamnă asta: recunoaştere, trăire şi modelare.
Însă neliniştea, îndoiala şi teama vin de la acest om mic.
● Noi trebuie să devenim oamenii lui Dumnezeu, prin valori,
sentimente şi voinţă...
● Câmpul inimii este de 5000 ori mai puternic decât cel al minţii...
Pentru a ne atinge scopurile, pentru a ne desăvârşi, noi trebuie
să fim în inimă...
● Copiii trebuie să aibă o pâlnie către cer şi o pâlnie către
pământ. Noi, părinţii şi educatorii trebuie să îi ajutăm, să le dăm
mai departe aceste valori...
● Educaţia pentru viaţă să fie educaţia spre a găsi soluţii informaţionale
şi decizionale prin acest management al vieţii şi al calităţii vieţii.
47

Acesta este momentul în care, făcând o scurtă pauză, pentru a
odihni, Adriana m-a întrebat: "Ahh... Îi recunoşti valorile, Traian? Îi
recunoşti scrierea?" Am răspuns: "Sigur că le recunosc, Adriana, de
vreme ce de atâtea ori – într-un chip sau altul – le-am dezbătut
împreună. Eu eram mai rigid, mai analitic. Ea era atât de umană...
Povestea precum Iisus, ştiind să dea pilde atât de vii, de simple, de
înţeles până şi de copii. Aceasta este – de fapt – și noima Manualului
Omului, pe care mi-a lăsat-o moştenire. Şi pentru care nu contenesc să
îi mulţumesc...".
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● Câmpul Unificat Universal înseamnă Duhul Sfânt. Un câmp pe
care omul l-a transformat, de fapt, în internetul (de) astăzi.
● Imaginea de sine este extrem de importantă. Corectitudinea cu care
tu te vezi pe tine, astăzi... tu pe tine... nu te lăsa orbit de dizarmonie.
● Energia este cea mai importantă sursă pe care o avem în univers.
● Calea mea doare insuportabil pe câteva planuri... Însă este
calea vieţii care te învaţă... Ne trebuie deschidere şi smerenie,
inteligenţele vieţii. Avem nevoie de o nouă educaţie...
● Avem nevoie de acele componente din noi care au puteri
fantastice, care sânt catalizatoarele împlinirii noastre pe pământ.
Cei ce pun în practică aceasta înseamnă că au în stăpânire
propria lor viaţă. Vorbim de o inteligenţă biologică astăzi, de
inteligenţă ecologică, volitivă şi decizională.
● Trebuie să realizăm viaţa pe care să o trăim, nu cea care ne
trăieşte astăzi pe noi. Omul este ceea ce îşi aminteşte că este.
Este important cu ce venim de la mama şi tata, ce ne amintim,
ce dinamizăm în viaţa noastră.
● Totul este astăzi al egoului. Dacă te cobori în fiinţă, nu mai ai
nici un fel de grijă. Dacă inima ar avea minte, s-ar opri.
● Intuiţia este anticameră a percepţiilor extrasezoriale. Din inerţie
şi din duhul lumii...
● Să învăţăm a redeveni copii este cel mai important lucru astăzi.
● Cel mai rău este să fii un mort viu.

Parcă dăruind sensuri, bucurăndu-se de a fi,
în Grădina Icoanei, Săcărâmb...
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În esenţă, acestea au fost ideile esenţiale48 – poate
neîntâmplător (aproximativ) atâtea câte Legile Belagine cuprind
– dăruite de Aritia celor de faţă la conferinţa ANATECOR din 6
octombrie 2013. Şi celor cu care a avut mai apoi o ultimă
întrevedere, particulară49, dăruindu-le sensuri de înaltă
înţelegere. Le-a despris atunci din adâncul fiinţei sale, de parcă
şi-ar fi cunoscut de atunci plecarea.
Sensuri pe care, neauzindu-le atunci, eu le-am prefăcut
într-un poem de tăcere pe care – atât de ciudat – i l-am scris și
dăruit pe loc, atunci, acolo. În timp ce ea își lua rămas bun de la
semeni, eu îmi luam rămas bun de la ea. Prin vers (des)cântat...
48

Potrivit notelor Adrianei, o serie de informaţii şi răspunsuri
pragmatice secundare s-ar fi născut ca rezultat al dialogului Aritiei cu
sala, cum de obicei făcea ea, clarificând cât se poate de aplicativ
lucrurile. Între acestea, se cuvine menţionat exemplul pancreasului...
"Nu mai înţeleg de ce face corelatia cu pancreasul. Îti spun sincer", îmi
mărturiseşte Adriana. "Pentru că pancreasul este cel care generează o
modificare fundamentală... Ţi-am spus că, aşa cum ştiu din propria mea
experienţă, pancreatita determină – prin modificarea celulară a corpului
– o creştere în frecvenţă a întregului sistem al organismului. Acest
proces a îngăduit – în cazul meu – tranziţia de la o stare de egotism
intelectual la una de iubitoare înţelepciune, aşa cum mă rugasem
constant, o perioadă, să se petreacă. În plus, pancreasul este organul
care este responsabil de "dulceaţa vieţii", cum adesea spunea Aritia,
care – atunci când lipseşte – generează diabetul. De fapt, cred că Aritia
menţiona implicit un subiect care îi era foarte drag, vizând cauzele
spirituale ale bolilor. "Ahh, cred că despre asta a fost vorba... Ţin minte
că în acest context a amintit şi nişte remedii, respectiv momordica şi
fitodiab, algele verzi... Şi aici se termină cuvântul ei... Odată cu caietul
meu", a încheiat Adriana.
49
Aşa cum am aflat atunci, Adriana a fost ultima persoană căreia Aritia
i-a realizat şi o analiză generală a stării de sănătate, cu celebrul ei
Metatron, oferindu-i implicit şi câteva sfaturi de viaţă adecvate. Aşa
cum povește Adriana: "Foarte mult mi-a vorbit despre Zâmbetul lui
Dumnezeu. Şi, în timpul consultului, îmi spunea, zâmbind: «Iisus şi
Maica zâmbesc, adesea... Poate din cauza mirosului de lămâiţă şi de
busuioc din apa sfinţită»,. Şi, cu asta, cred că şi-a încheiat consultaţia,
darul de viaţă... Cuvântul din urmă".
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3.1. PĂDURE, FĂRĂ DE SECURE...
Dacă fluturii...
Dacă fluturii nu zboară
Cerul pe pământ coboară.
Doruri dincoace de vină,
Prefac rodurile-n tină...
Dacă fluturii plutesc
Norii de adânc mustesc,
Doruri dincolo de vină,
Prefac norii în grădină...
Dacă fluturii se-adună
Tunetul uită că tună,
Florile uită să cadă
Prefăcând frunctele-n nadă...
Dacă fluturi din omidă
Nalţă zboru-n sus de grindă,
Mărul redevine miez,
Prefăcând păcatu-n crez....
Dacă fluturii nu mor,
Petrecându-şi nunta-n zbor,
Aripă peste Aripă
Prefac infinirea-n Clipă...
În clipă,
Din clipă...
Zorii împletesc Descânt,
Răsfirând lumea prin Gând,
Disipând sacrul în Vânt,
Mireasmă din Cel ce Sânt....
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Cerul, ca o altă simfonie...
ARITIEI,
Simfonie-Atât-de-Vie,
pulsând prin gândul-zbor, al Semenului-Dor,
Dirijor de Fluturi, Genitor de Scuturi...
Pentru-o viitoare viaţă,
desfirând o altă aţă,
Atât de ÎMPREUNĂ, Cerului Cunună...
O altă pădure, fără de secure...
Umbra celui sfânt?
Tăcere-n cuvânt?
Înalturi de cer?
Rod de efemer?...
Măreţie calmă
Aşezată-n palmă,
Viaţă către sus,
Dorul de apus...
Eu, tu, eu...
Rupt din mereu,
Curgere-n vale,
Fără de chemare...
muntele din mare,
nemanifestare...
Tu, Eu, Tu...
De ce, Tu?
De ce, Eu?
Aceiaşi mereu...?
Genele de zeu...?
Clipind peste-acum,
izvoruri de fum,
murmur de coloană,
frunte sub coroană...?
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Acum iar, ca altădată,
germinând sămânţă-n vatră,
aşternând piatră pe piatră...
Din adânc de neam,
frunză lângă ram,
din adânc de-acum,
către un alt drum..
Din adânc de-adânc,
către-un alt pământ,
către alte surle...
Germinând pădure,
fără de secure...

Aceasta a fost ULTIMA POEZIE, pe care – în timp
ce Aritia vorbea pământenilor, fiind deja conectată la
înaltul ei aşteptând, la Cerul Pământului adică – eu îi
ascultam lăuntric doar cuvântul din urmă, public rostit. Eu
nu-l auzeam, dar îl simţeam, aşa cum poezia l-a întors
asupra ei, atunci...
Ca pe o pădure încă netăiată...
.
Ca un altfel de bun rămas, Aritiei.
Arad, 6 octombrie 2013.
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3.2. ÎN LOC DE CONCLUZII:
DE DINAINTE, FULGURAŢII DE AGENDĂ
Cu gândul la sensurile finale, desprinse din contextul cu
totul aparte al despărţirii sale de oameni, câteva gânduri pe care
Aritia le-a notat în carneţelul ei de aur, spre a figura ca premise
de culoare şi ca linie de contur a vieţii sale se cuvin acum
recuperate. Iată-le, consemnate în chip de gânduri, de înţeleapta
meditaţie – păstrate prin memoria atât de vie, în toate chipurile –
a Aritiei. Iată-le, desprinse din matrice50.

Capăt de agendă, gânduri:
Notate de Aritia, sub o copertă a cărei eleganţă o bucura mult...
50

Acestea sânt gândurile pe care din întâmplare le-am descoperit în
agenda aparţinându-i Aritiei... Avea atâtea, în care obişnuia să-şi
(ad)noteze sensurile care o marcau...Ȋntre coperți la fel de frumoase ca
gândurile ei. Atât de profunde...
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● Când totul este tern în viaţa ta este semn că ceva este
pe cale să se ivească. Trebuie să ai abilitatea să distingi lucrurile
care apar în germeni. Este necesar să cobori din ce în ce mai
adânc în sufletul tău, până la cauza dintâi ca să afli nu cine eşti,
dar măcar ce vrei… Adevărata cale este asta, aşa zis ternă, în
care înveţi să înaintezi altfel decât ai făcut până acum în viaţă.
Nu ai repere pentru acest nou mod de expresie, în care agitaţia
lumii nu mai are nici un cuvânt de spus. Nu poţi funcţiona într-o
matrice nouă cu tipare vechi.
Dar care este noul mod, noua expresie?
***
● A fi frumos sau urât nu este un motiv de fericire sau
întristare, ci înseamnă pur şi simplu un mod de a fi.
***
● Cel din jur există în primul rând pentru a-ţi da seama ce
se întâmplă cu tine. Procesul oglindirii…
Atâţia se ridică după ce cad. Tu de ce întârzii?51
***
● Concentrarea momentană este cheia traversării
“marilor ape”, şi nu focusarea pe scopul urmărit52.
***
● Când privim un lan de grâu putem citi din ce parte bate
vântul, după cum se leagănă spicul. Ne sar în ochi spicele înălţate
deasupra tuturor, ca fiind ceva ce iese în evidenţă… Şi s-ar zice că
sânt repere… Nu! Autenticul, adevăratul rămâne ferit de privirea
vulgului şi stă ascuns în rădăcină… matrice de viaţă şi de neam…
Aritia, 3 august 2012, Iaşi (probabil)...
51

Cine ar putea fi, în accepţiunea Aritiei, acest “TU”? Ţinând cont de
afirmaţia: EU SÂNT TU… ? EA? EU? Oricine altcineva?
52
Nota mea, de acum... Forţa gândurilor, adică... cum mi-a spus Aritia,
aseară, de pe băncuţa noastră, din faţa bisericii trăznite, de la
Săcărâmb.... "Aici totul se poate (re)modela din gând, Traian, se poate
reclădi ORICE, prin imaginație. Şi atunci, ESTE". Ohh, înseamnă că
RAIUL ESTE (Săcărâmb, 28-29 august 2015).
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Ce ar fi de spus, cu privire la aceste gânduri? Care, deși
par a fi separate, sânt totuși conectate printr-un ceva anume:
viaţa noastră însăși, încercările noastre de înălţare...
Poate, mai întâi, faptul că aparenta banalitate a vieţii
ascunde adesea lucrul ei cel mai adânc, necesitatea însăși a
schimbării... Poate pentru că, atunci când începi să privești întrun pământesc "gol", este cu putinţă ca un ceresc "plin" să
apară... Cumva, dincolo de ochi, într-o intuiţie abisală, pulsând
dincolo de cuvânt și, deci, nerecognoscibilă... Sensurile unei
realităţi pe care noi oamenii nu o mai putem recunoaște pentru
că am uitat-o sau pentru că ne identificăm cu referenţialul ei...
Astfel încât, oricum ne-ar părea semnele de schimbare,
bune sau nebune, frumoase sau urâte, ele definesc un altceva,
pe care, nebănuindu-l cu adevărat, ar trebui să îl privim cu o
anume curiozitate: aceea pe care spiritul creator ce sântem o
presupune... Incitaţia încă nebănuită a noului...
A te vedea în celălalt reprezintă o șansă a propriei tale
creșteri... Prin căderi, ridicări... Orice cădere presupune o
necondiţionată biruinţă. Căci, a transforma o înfrângere în
victorie reprezintă un principiu militar bine cunoscut, pe care nu
trebuie să așteptăm prea mult până să îl descoperim, aplicându-l
faptelor noastre de viaţă, trăirilor noastre...
În acest chip, căzând și ridicându-ne putem traversa
până și "marile ape"... Dar nu traversarea trebuie să ne fie – în
cele din urmă – scopul, ci chiar experienţele de învăţare pe care
traversarea însăși a îngăduit-o. Uitând acest lucru, noi oamenii
ne tensionăm din cauza efectelor și nu a strategiei aplicate,
adică a lecţiei de viaţă pe care am dobândit-o, confruntându-ne
cu viaţa însăși.
În sfârșit, pentru ca să ne dăm seama de direcţia pe care
ar trebui să o urmăm atunci când privim la viitorul nostru, cu
siguranţă că există semne prefiguratoare, care – ca și lanul – se
înclină într-o direcţie sau alta. După cum, ca și lanul, propria
noastră istorie de neam a fost supusă aceluiași principiu, care
ne-a scos din atâtea dificultăţi: puterea de a fi asemenea grâului,
care – după ce a trecut furtuna – se înalţă nevătămat, ridicânduse de la rădăcină, de acolo de unde ne stă puterea.
Cu ce daruri ne-ai înzestrat, Doamne... Pe noi, românii...
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Partea a III-a
GÂNDIND ÎMPREUNĂ,
CHIPURI REFĂCUTE ALE ÎNŢELEPCIUNII

Meditând, în acelaşi chip.
Conectaţi, poate, la unul și acelaşi înalt spirit,
deja cunoscut nouă...

■ Despre putinţa unei altfel de întoarceri
1.1. Împlinindu-se se prin neam,
focul din inimă
1.2. Prin flacăra de nuntire,
cerul, pământului...
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III.1. DESPRE PUTINŢA UNEI
ALTFEL DE ÎNTOARCERI53
Că o întoarcere a noastră la Începutul Tuturor
Începuturilor este posibilă – aşa cum, plecând şi (re)venind prin
gând de visare, ARITIA m-a lăsat o dată mai mult să înţeleg – o
esenţială rememorare a Genezei Noastre poate integral
justifica... În acest sens acceptat, gândul revelator al Stagiritului
trebuie reconsiderat, o dată mai mult, acum: "ANAGKE
STENAI... Adică, trebuie să te opreşti... Spre a putea merge mai
departe...".. Sau, altfel, urmând esenţa celui din urmă gând al
Aritiei, deplin cuprinzătoare:
"Unind Cerul şi Pământul, vom învăţa să privim înainte,
spre a desluşi enigma tuturor enigmelor: aceea a
nemuririi sufletului omenesc...".
ÎNTOARCEREA, în cele din urmă... Iată un dar de trăire
înţelegătoare a lumii, dar pe care cerescul Om Arhetipal – Adam
Kadmon – l-a redobândit odată cu matricea pământeştii sale
(re)naşteri... Căci, potrivit poveştii Facerii de Om, Adamul de Lut
atât de uimitor modelat după Chipul Înalt Vibratil şi atât de viu
prin aura luminii sale biologice, a fost menit să primească mai
apoi – în matricea acestei vitaliza(n)te lumini – şi sensurile
Asemănării Iluminate, ale extremei conştiinţe că: DUMNEZEU
ESTE... Astfel, complet configurat prin Chip şi Asemănare,
OMUL şi-a recuperat pas cu pas Dreptul-de-A-Fi-El-Însuşi,
dreptul Sinelui de Recunoaştere, privindu-se în Oglinda
Zâmbetului lui Dumnezeu, pentru a-şi spune mereu şi mereu:
"ACESTA SÂNT EU... Venit în această viaţă spre a întrupa un
spirit şi pentru a-mi spiritualiza trupul...".

53

Textul care urmează reprezintă o picătură de "Vatră Veche" / (3 /
2015 apărută într-o rubrică permanentă, sub egida "Manualul Omului",
pentru care încă o dată îi sânt dator scriitorului şi prietenului Nicolae
Băciuţ.
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De ce? Pentru beneficiul unei cât mai înalte întoarceri
ACASĂ, prin tot ceea ce avem de făcut armonic pentru corpul
nostru (neagresându-l prin hrană nebună sau efort excesiv),
pentru sufletul nostru (prin stări iubitoare şi emoţii benefice inimii)
şi pentru spiritul nostru (prin gândul ancorat în adevărul-valoare
că DUMNEZEU ESTE... şi că EU SÂNT...). Sinergia acestor
stări, exprimată printr-o unică şi cuprinzătoare vibraţie-frecvenţă,
va fi aceea care – în momentul plecării – se va ridica exact acolo
unde a ales să fie, potrivit unei iubitoare rezonanţe. Altfel spus, o
întoarcere în Ierarhia de Lumină potrivit valorii propriei noastre
vieţi, înălţându-ne acolo printr-o unică şi obiectivă "Judecată de
Apoi"... Noi despre noi şi pentru noi, adică... cum ne aşternem,
aşa vom visa... Sau, aşa cum deja Aritia m-a lăsat să înţeleg,
dăruindu-mi atât de special Sensul unui Întorcător AKASHA şi
şoptindu-mi în gând: "EU SÂNT TU... TRĂIEŞTE-MĂ, AŞADAR,
MAI DEPARTE...". Ce revelaţie...
De data aceasta, pentru MANUAL, gândul revelator a
rezultat şi din punerea alături – fără o ordine anume aleasă – a
tuturor titlurilor de poem pe care, cu puţină vreme înainte de
Marea Plecare, le-am dăruit Aritiei... Neştiind prea bine ceea ce
atunci, clarvizionar, îi ofeream de fapt... A rezultat acum un
copleşitor "poem al poemelor" dedicat ALESEI DE LUMINĂ, un
înălţat VOAL AL ÎNGERULUI (DES)CÂNTAT. Aşa cum simbolic
ne vine el, NOUĂ, de dinaintea naşterii, ca un ÎNALT ALES DE
VIAŢĂ, ca un DESTIN menit a fi trăit prin stropi de Liber Arbitru,
întorşi în gheizer spre sus, cereşte, după ce au fost trăiţi deja,
pământeşte... Uluitoare, în acest chip, înălţarea...

*
Odată definit prin ÎNĂLȚARE sensul major acestui alt
volum de MANUAL AL OMULUI, nu îmi rămâne decât să
desluşesc şi să asum mai departe trei orizonturi de
complementară facere:
― la nivelul FOCULUI DE NEAM (românesc / omenesc),
întru istorică statornicire;
― la nivelul FLĂCĂRII ÎN DOI, al perechii pe care
nuntirea o consfinţeşte;
― la nivelul UNULUI prin care Omul Luminează Armonic, în
consens cu însuşi Dumnezeu, printr-un greu de cuprins: EU SÂNT.
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1.1. ÎMPLININDU-SE PRIN NEAM, FOCUL INIMII...
Atât de frumoase şi de iubitoare sânt gândurile dăruite de
Aritia neamului românesc încât nu am nici o îndoială că, în cele
din urmă, sămânţa lor va rodi întru reconsiderarea rădăcinii
istorice din care am crescut. Pentru ca, în acest chip, să fie şi
coroana pe care potenţial o avem, neîndoielnic, dar care
aşteaptă a se exprima plenar, a se înălţa întru recunoaştere. De
semenii de neam, în primul rând. Ceea ce, uneori, este atât de
greu... împlinindu-se cu atâtea sacrificii...54.

Arhetipuri... Catedrala de Neam, modelată de palmele Aritiei.
54

Dintre toate cererile de drag iubitor pe care personal le-am formulat,
iubirea de neam şi de ţară a fost cel mai greu încercată. Căci, cu peste
un deceniu în urmă, atunci când m-am rugat timp de trei luni, zi de zi,
pentru a-mi schimba chipul – din egotic-raţionalist în iubitor-spiritualist –
m-am confruntat ca rezultat cu o super-pancreatită care trebuia să mă
răpună... Şi aşa s-ar fi întâmplat, dacă nu m-ar fi smuls din plecare
înalta rugăciune de cerere a Aritiei... "Lasă-l pe el, Doamne, ia-mă pe
mine... De el mai este nevoie, aici...", făcută în cerc de foc, de
lumânări... Ahh, poate atunci întâia oară chipul ei a devenit zeesc, al
Hestiei... A doua oară când m-am rugat intens, tot trei luni, pentru dar
de iubire planetară, s-a întâmplat ca – tot alături de Aritia fiind – să ne
oprească din drumul nostru către Europa, către lume, un zid...
"Experienţa zidului de piatră", aproape letală, şi ea... Tot o rugăciune,
din inimă spusă de Aritia, pare-se că ne-a lăsat atunci destinul să se
plimbe mai departe. Pentru o vreme, doar... Căci, mai grea decât toate
a fost rugăciunea de armonizare a sufletului românesc, prin iubire,
înţeleaptă ridicare. Către acest ideal de întâlnire pornind –
ARHETIPURI ALE SPIRITULUI ROMÂNESC – Aritia a trebuit să
plece... Zidindu-şi sufletul, pentru ca Biserica Neamului să se înalțe...
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1.1.1. Din lumină, plămădirea tainei
În acest context – vădind sensurile unei excepţionale stări
aspiraţionale – s-au aşezat Cuvintele de Foc ale Aritiei. Vorbind,
desigur, înainte de toate despre FOC.
Faptul că Focul Razei de Soare este un privilegiu al
Zeilor, al zeilor creatori de LUMINĂ VIE, se constituie ca o taină
de dăruit Omului; care arareori îi înţelege sensul, acesta fiindu-le
formulat şi explicat ca în paginile de faţă, sau ca atunci când
legile belagine aveau această menire, ştiută tuturor.
Poate că Omul Dac le-a cunoscut atunci noima,
bucurându-se, încălzindu-se, spiritualizându-se. Fericiţi cei puri,
'săraci cu duhul" cum citim în CARTE, neînţelegând întocmai
ceea ce vrea să spună. Căci, puritate însemna şi atunci şi, ar
trebui să semnifice şi astăzi, o minte limpede, neopturată de
"zgomotele" unei istorii fals învăţate, ale unei dogme care încă
ne spune că "aceasta nu se poate"... Adică tot ceea ce a
înfăptuit Iisus şi alţii care ştiau ceea ce înseamnă "să fii totuna cu
Tatăl" – spun cu zâmbetul pe buze unii dintre "erudiţii" timpurilor
moderne ar fi doar poveşti de adormit copiii.
Aritia cunoştea însă şi adevărul ascuns în poveste.
Dar oamenii nu... motiv pentru care ei au ignorat şi
povestea lui Prometheu, prim dăruitor de lumină, poate şi a
Hestiei, păstrătoare a focului de vatră, ca şi a aceluia din templu,
care la daci era sfânt... netrebuind să se stingă. Între altele – ca
şi al vestalelor romane – acest fiind rolul fecioarelor care slujeau
în preajma Marelui Preot.
Or, în condiţiile în care nu au înţeles că Focul-Lumină are
o menire sacră, fiind condiţie esenţială pentru păstrarea vieţii, pe
de o parte, pentru păstrarea legăturii omului cu Cerul, pe de altă
parte, focul a început să se desacralizeze, prefăcându-se în
cenuşă, în scrum... ca tot ceea ce este efemer.
Căci despre efemeritate vorbeşte aici Aritia, spunând că
lucrurile cad şi ard, ca şi ideile ancorate în istoria imediată...
Doar FLACĂRA, adică ESENTA FOCULUI rămâne. Adică ceea
ce îl leagă istoria umană de Dumnezeu, de creaţia lumii...
Născută din Focul Exploziei Primordiale... Să se facă LUMINĂFOC... Şi se făcu... iată istoria începutului tuturor începuturilor...
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Potrivit acestui model de facere – "Aşa au făcut zeii, aşa
fac şi oamenii"... , noteaza Rig Veda – pentru VENIREA NOULUI
TIMP Aritia sugerează reaprinderea Focului Vechi, dăruit Dacului
de Odinioară... Cu alte cuvinte, redescoperirea Tradiţiei, Sacre în
primul rănd, retrăirea ei... altfel decât a fost asumată ea mai
târziu de către oamenii ce au urmat unor vremuri profane, în care
învăţătura zeilor a fost uitată... Zeii puteau să fie orice, la vremea
când învăţătura a fost dată: fie ei mesagerii divini ai altor
tărâmuri, care există, fie reprezentanţii altor civilizaţii, intra sau
extraterestre, care de asemenea pot să fie.
În aceste condiţii, un singur lucru este menţionat de
învăţătura Aritiei în mod anume: acela de A TRĂI DINĂUNTRU
CĂTRE ÎN AFARĂ. Am descoperit aceasta învătătură amplu
deslusită într-o carte pe care – într-o manieră specifică de
(trans)comunicare – mi-a sugerat-o cumva, Aritia, trimiţându-mio într-o manieră specifică ei la: VIAŢA ŞI ÎNVĂŢĂTURILE
MAEŞTRILOR... Iisus însuşi menţionează acolo gândul că
întotdeauna ar trebui să pornim de la inimă către realitatea
exterioară şi nu invers, căci Dumnezeu este înăuntrul şi nu
înafara noastră... Duhul Sfânt este înăultrul său şi nu vine sub
nici un chip din afară, aşa cum tradiţia îl reprezintă: un porumbel
zburând, pur şi simplu... Lumea exterioră trebuie să fie doar un
reflex al celei lăuntrice... Dar, uneori, exteriorul ne poate influenţa
şi într-un sens şi într-altul. Şi atunci, cunoscând acest lucru, vom
putea întemeia starea de armonie umană cu aceea a mediului în
omul trăieşte. Ca "lumină vie", modelată în cunoştinţă de cauză...
Aşa cum, în finalul cărţii de faţă, mă voi stradui să
argumentez, propunând un proiect de înaltă factură spirituală,
dar deopotrivă lucrativă, pe care tot ce am împlinit cu Aritia s-a
întemeiat. O sinergie a dualităţii dintre înăuntru şi înafară...
Dintre corpuscul şi undă, dintre substană-energie şi câmpinformaţie, cu alte cuvinte, printr-o "flacără" altfel recunoscută: ca
FLACARĂ VIE., ca LUMINĂ VIE... Aceasta este aceea care –
cum spune Aritia – "pleacă direct către sufletul omului...", "cu alte
sensuri şi cu alte profunzimi". Este accepţiunea pe care o putem
da "luminii vii" și pe care biofotonica a îngăduit-o cercetărilor
noastre... Un sens capabil să ridice frecvenţa sufletului nostru
până la cer. Spre a putea încheia încă o dată în gândul Aritiei:
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Aţi fost Pământeni, acum sânteţi Zei.
În acest chip, Aritia consideră că o primă misiune a
focului "rău înţeles" – aceea de a nu fi fost corect interiorizat, ca
foc spiritualizat – trebuie încheiată. Datoria ei, în calitate de
păstrătoare a Focului Viu, pare a se încheia odată cu anunţarea
Noului Timp, un timp al "Luminii Vii".
Dar, înainte de Marea sa Plecare, pe care parcă o anunţa
şi explicit – dar cine să o înţeleagă, atunic – Aritia consideră că
cei care ar trebui să beneficieze de Noua Flacără, de LUMINA
VIE, sânt tot locuitorii Ţării lui Prislop. Nu mă îndoiesc că ea
avea în gând o dublă conotaţie asociată acestei Ţări:
― pe de o parte, aceea de a se identifica cu ţinutul regal
al Daciei, locul ei de capitală spirituală de unde au pornit toate;
― pe de altă parte, aceea de defini locul unde Părintele
Arsenie Boca a pus temelie Focului Sacru, prin lucrarea pe care
a săvârşit-o la Prislop, loc ales ca aşezământ de veşnicie.
Căci acesta pare a fi locul în care dacii rătăciti In toate
colţurile lumii ar trebui să întoarcă din pribegie, aducând Flacăra
Vie înapoi. Sensurile armonizării lumii largi cu lumea noastră, o
lume matrice, inimă...Aceasta aşezată cumva... undeva...
simbolic, stabiizată într-un loc. De ce nu la Săcărâmb, într-un
universal deschis, deja numit IN MEMORIAM:
ICHTUS-ARITHEA.
Pentru ca Flacăra cea Nouă să înflorească în noi...
românii, ridicaţi din genunchi. Aşa să fie, MAKTUB... AMIN...
1.1.2. A fi inimă lângă inimă...
Iată ceea ce Aritia a preţuit mai mult şi mai mult în spaţiul
omenescului... Motiv pentru care nu a pregetat să îşi deschidă
una dintre cuvântările sale cu această idee: UN OPTIM DE FOC.
Ideea roţii care se rostogoleşte ne-a marcat întreaga
facere, sugerând chiar structura proiectului mai sus menţionaţi:
fiecare spiţă a întregului care se numeşte omenire, sau neam,
sau familie spirituală defineşte o spiţă a unei roţi care nu se
rostogoleşte decât prin cofuncţionalitatea părţilor. Având
neîndoielnic un centru, acela al Luminii Vii, în jurul căruia roata
se învârte, acoperind TOTUL.
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Cel din urmă gând pe care Aritia îl dăruieşte Focului ce o
iubeşte – pe ea şi implicit pe noi toţi, mişcându-se odată cu ea,
cu noi toţi – este acela de mulţunire... Căci, pentru tot ceea ce
primim sântem datori să mulţumim fiecăruia din chipurile prin
care DARUL DE FOC ne este întors... Din scrumul cel ars, care
a făcut ca totul să cadă, în rugul reînălţat al inimilor nostre.
Din centrul căreia se înalţă un ÎN-TOT-DEA-UNA... sau
un TOT-DE-UNUL, care fluctuează prin TOTUL-DE-CEILALŢI...
transformându-ne pe toţi în Flacăra Vie, divină, ce sântem... Şi
care fluctuează pe verticală, ridicându-se şi coborând... Când
către Pământ, când către Cer. Păstrându-şi însă Esenţa.
Asemenea esenţei nostre sporituale, care este aceeaşi,
indiferent ce chip am avea... Focul Viu, asemenea Apei Vii, nu îşi
schimbă esenţa, natura, chiar dacă îmbracă forma ulciorului sau
a gheizerului. De aceea sântem atât de datori, cu toţii, să urmăm
îndemnul de mulţumire pe care ni-l aminteşte Aritia: mulţumirea
adresată mai înainte de toate CREATORULUI, Tatăl Nostru
Ceresc, al Cerurilor prin care Universul se defineşte, eteric, şi al
Pământului pe care ni s-a îngăduit să păşim. Atăt de
substanţial... Rămânând corpusculari şi ondulatorii, deopotrivă...
În varii chipuri... Din care corpusculul este dator să se
transforme până la urmă în oala şi ulcica datoare Pământului, iar
sufletul-flacără să se ridice la Cerul de unde a venit. Ridicânduse mai sus sau mai puţin sus, în raport cu uşurinţa frecvenţei pe
care a dobândit-o prin tot ce a vieţuit, prin tot ce a ales facă în
trup, suflet sau minte.
Plecând în parte – adică fiecare – în fiecare flacără... cum
spune Aritia. Căci nimic nu funcţionează fără de Lumină-Foc, de
vreme ce din aceasta ne-am născut, încă de atunci de când s-a
spus: SĂ SE FACĂ LUMINA... Şi intunericul-haos a explidat – ce
uriaş Big-Bang – într-o fără de egal jerbă de lumină, purtând cu
sine potentialitatea ordinii divine, a cosmosului însuşi...
Fiind, aşadar, un rezultat al acestui antropic principiu –
naşterea omului fiind cuprinsă în gena însăşi a lumii, a
universului, el însuşi creat – sântem datori să păstrăm luminacăldură din fiinţa noastră ca pe un principiu vital sine-qua-non...
Fără excese, însă. Căci, prea multă sau prea puţină căldură ne
îmbolnăveşte. Febra şi răceala, două ipostaze ale acestui exces,
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pe care doan înţelepciunea umană trebuie să ştie a-l controla.
Dăruind flăcării ce sântem perfecţiunea, sau – cel mult –
aspiraţia către perfecţiune.
"Precum în Cer, aşa şi pe Pământ"...
SĂ SCHIMBĂM TOTUL, în acest sens, ne îndeamnă cu
înţelepciune iubitoare Aritia, mai înainte de a ne îmbrăţişa pe toţi.
Ca de bun rămas.
1.1.3. De acasă, amintirea Cerului
Nu este un eufemism, doar... Pentru că Pământul – unde
cel din urmă foc de întoarcere dacică a fost aprins – se afla
alături de cel unde de atâtea am fost ferictiţi ori să fim... Trăindune, omeneşte, privilegiul de a fi în viaţă...
Aşadar, bucurându-ne omeneşte că încă odată sântem
alături în acest chip... ne-am împreunat din nou cuvântul pentru a
mulţumi – îmi amintesc aceasta – pentru darul de a ne fi îngădui
ca FII AI SATULUI... Ai Săcărâmbului, un vârf de lumină al
neamului... purtător de aur, a cărei puritate a sosit timpul ca
astăzi să o prefacem în altceva.
Să îi schimbăm esenţa, adică, cum încheia – o clipă mai
înainte, parcă – Aritia.
]

Rostindu-ne gândul de dar, mulţumind. Pe rând...
Dăruindu-ne unul altuia, viaţa...
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1.2. PRIN FLACĂRA DE NUNTIRE,
CERUL PĂMÂNTULUI...
"Căci unde sânt doi... în Numele Meu,
şi Eu Mă Aflu Acolo...
(Matei 18:20
Aceasta este esenţa acestei din urmă întâlniri ritualice, la
care a ţinut atât de mult să participe. Înfruntând toate
dificultăţile... Întâlnire la care, pentru prilejul oferit de a-şi spune
cea din urmă învăţătură, trebuia să fie... Făcând parte din
destinul ei, cel ales...
Adică, să fim cel puţin, doi...
Cununaţi prin liberă alegere...
Prin iubitoare înţelepciune... de o deplină coerenţă55.
Aşadar, din nou – dar altfel – sensurile Aritiei, adresate
mirilor... tuturor mirilor care au fost sau care vor fi în această
lume. Şi nu numai... extrapolând, generalizând cum face Aritia.
Pentru că, vorbind despre neam, de pildă, ea dezvoltă
relaţia holografică dintre parte şi întreg: fiecare părticică purtând
în sine gena întregului, fiecare român – bunăoară – purtând, cu
sau fără ştiinţa, matricea întregii spiţe a traco-geto-dacilor, spiţă
55

Coerenţa reprezintă, în termenii biofotonicii – pe care îi vom folosi de
câte ori este nevoie, pentru a formula explicaţii inedite şi acolo unde ele
încă nu există – condiţia criteriului de rezonanţă, care face ca un sistem
(sau mai multe subsisteme) să îşi potenţeze amplitudinea, creşterea
energiei implicit, prin interferenţă. Metaforic, aceasta înseamnă IUBIRE,
cea mai puternică forţă din univers, aşa cum Einstein însuşi a
recunoscut-o într-o scrisoare adresată fiicei sale. A orienta această
forţă în sensul creşterii / înălţării umane înseamnă însă
îNŢELEPCIUNE. Iată de ce, o dată mai mult, sensul cărţii de faţă –
acela de a ne învăţa cum să fim IUBITORI ÎNŢELEPŢI sau ÎNŢELEPŢI
IUBITORI – echivalează cu a deveni cei mai puternici avatari ai lumii...
Prin EU SÂNT, adică... Dar, aceasta nu se poate întâmpla decât atunci
când, noi oamenii recunoaştem Existenţa lui Dumnezeu şi dobândim
reala capacitate a (re)identificării cu El. Un privilegiu care, omului de
rând, nu îi este încă dat.
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de pe care vine... De aceea, potrivit relaţiei dintre pădure şi
copaci – avem două posibilitaţi de optimizare:
● ori acţionând asupra copacilor, indivizilor deci, pentru a
însănătoşi pădurea / neam;
● ori acţionând asupra pădurii de neam, pentru a întrema
copacii umani care îi aparţin.
Uşor de spus, dar greu de făcut. Pentru că este atât de
greu să vezi pădurea, din cauza copacilor... Fără alte comentarii,
dar amintind avertimentul de neuitare al Aritiei: "Neamul ne este
ramura pe care stăm…".
*
Pornind de la aceste generale aserţiuni, Aritia formulează
cu o logică perfectă câteva consideraţii specifice (tuturor) mirilor,
şi numai lor. Desprinse din sensul primei legi belagine: TOTUL
sau NIMICUL. Sau iubeşti sau nu iubeşti, adică...
Şi, dacă iubeşti, nu trebuie să uiţi – odată cu înţeleapta
vorbitoare – că IUBIREA ARE CENTRU... Implicit, pentru a-i
înţelege spusele, câteva consideraţii se impun formulate în acest
context. Căci, "a iubi" nu înseamnă pur şi simplu a ţine în braţe,
cu drag, pe cineva. A iubi, în sensul ontologic cel mai înalt,
înseamnă PUTINŢA DE A FI ÎMPREUNĂ... Sau, şi mai exact, de
A FI ÎN REZONANŢĂ...56.
Iubirea este ca focul, ale cărui flăcări pot să devină flamă,
şi să aprindă, sau să devină scântei, şi să se disipe... O
chestiune de putere, de coerenţă, de rezonanţă, cum spuneam.
Căci, EL însuşi, CREATORUL, va fi spus cu maximă putere celor
două particole care încă se ignorau în haos: IUBIŢI-VĂ... şi daţi
mai departe... Si, în felul acesta, fiind pentru prima dată
ÎMPREUNĂ, ele au generat un atom şi apoi o moleculă, o
macromoleculă... organizare, ordine... UN COSMOS...
56

Cum, cândva îmi spunea Aritia că am fi noi, fiind parcă desprinşi din
aceeaşi "minge de foc", din aceeaşi originară plasmă din care sufletele
încep să se configureze... Ce frumoasă metaforă, dar poate nu numai...
Cine ştie, acum, despre ce a fost atunci? Cine vede pădurea, când el /
ea a devenit copac, sau ramură sau frunză? Sau poate doar umbră de
frunză? Cine ştie...
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Ca atare, reamintesc: "Dacă iubire nu e, nimic nu e"...
(Marin Preda). "Dacă Dumnezeu nu este (prin iubirea lui, n.n.)
totul e cenuşă..." (Mircea Eliade). Iar pentru Aritia iubirea este ca
o "copertă de carte", admirabil colorată: o explozie de frecvenţe
în care, cumva, cel puţin două vor rezona, găsindu-se.

Coperţi de carte şi de serie...
SEMIOTICA IUBIRII, prefigurând poate – în varii chipuri –
"Manualul Omului"... Si, de aici, mutatis mutandis, reamintesc
odată cu Aritia o dimensiune a istoriei noastre de neam. Dacă
românul ar fi privit istoric doar în pământ, legat fiind doar de
energiile telurice, alunecoase, ale lui "acum şi aici", el şi-ar fi
ignorat viitorul (înalt şi ceresc). Dimpotrivă, dacă s-ar fi uitat doar
în cer, ignorând mersul pe jos, ar fi căzut în toate gropile istoriei.
De aceea, fiind atât cascadă cât şi havuz, potrivit lui
Lucian Blaga, timpul istoric al românului ar fi mai degrabă fluviu
care curge (ar trebui să curgă) lin... Dată fiind gena unei alegeri
istorice. Iar, dacă nu este (încă) aşa – din motive deopotrivă
obiective şi subiective, exterioare şi interioare – nu înseamnă că
mai devreme sau mai târziu nu va putea să fie. Aşa cum i-a fost
alegerea... Pentru că, extrapolând, şi sufletelor de neam, ca şi
sufletelor de oameni, le este probabil îngăduită o alegere
istorică... Si, poate că nouă – având în vedere darurile pe care le
avem, ca şi neajunsurile cu care ne confruntăm – ne este totuşi
dat să ne ridicăm din genunchi întru o armonică fiinţare.
De ce nu? Pentru aceasta nu ar trebui decât sa
menţinem cumpăna înţeleptei linii de mijloc – aurea mediocritas
– şi să privim înainte, între sus şi jos... Cu un ochi în urmă, adică,
şi cu altul în faţă... de două ori "înainte"... spaţial şi temporal,
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adică... Iată ce, între altele, înseamnă a uni Cerul şi Pământul,
verticala şi orizontala, printr-un mediator:
ÎNAINTE, ORIZONTUL...
În plus faţă de această armonizatoare atitudine, Aritia
menţionează – ca fundamentală opţiune – "scoaterii fricii" din
sufletul omenesc. Ştiind foarte bine că, în momentul de faţă,
lumea este divizată între iubire şi frică, nu avem decât o singură
opţiune care ne eliberează destinul de condiţionări nefireşti: A
ALEGE IUBIREA. Aceasta este modalitatea prin care liberul
nostru arbitru ne poate influenţa calea, destinul, soarta. Căci –
aşa cum am spus cu alt prilej – dacă am ales "sus" să fim prinţi
sau cerşetori, prin opţiunea / liberul arbitru de "jos" putem deveni
buni sau nebuni. Cu atât mai mult opţiunea se complică când
"fusul alegerii de destin" este influenţată de prezenţa unui
"celălalt", pe care "de bună voie şi nesilit de nimeni" îl alegem
drept soţ / soţie. Să ne fie partener de "horă de viaţă".
Principiul alegerii este sugerat cu absolută acurateţe de
Aritia: “Fii tu precum în cer şi aşa se vor derula lucrurile pe
pământ...”. Ceea ce înseamnă imperativul respectării criteriului
de rezonanţă: "Ceea ce ţi-ai ales sus, aceea vei împlini jos". Dar
şi viceversa: Cum îţi aşterni "jos", aşa vei dormi "sus". Adică, mai
exact: cum îţi vei guverna frecvenţa trăirii în trup, suflet şi minte,
respectiv cât de înaltă va fi această trăire tridimensională, la fel
de înaltă îţi va fi şi ridicarea la cer... Atunci când va fi să fie.
Ambele împrejurări, şi de venire (în viaţă) şi de plecare
(din viaţă) fiind guvernate de unul şi acelaşi principiu, pe care
Aritia îl sintetizează într-o atât de frumoasă metaforă: "Dacă vrei
ca firul lânii tale de aur (firul vieţii, de fapt, şi pe pământ, şi în cer)
să-ţi fie cu adevărat aurit, atunci trebuie să ştii cum să îţi aureşti
gândul”. Cum gândeşti, cum alegi aşa vei fi, cu alte cuvinte.
*
"Să nu te îndoieşti" este un principiu extrem de drag
Aritiei. Pentru că ea cunoştea – raportat fiinţei umane – atât
efectul moral, psiho-axiologic, cât şi pe cel obiectiv, fiziologicontologic. Exemplele relevante pe care ea le repeta cu privire la
acest subiect vizau:
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― experimentul biblic al mersului pe apă, descris prin
întrebarea / admonestarea adresată de Iisus lui Petru: DE CE
TE-AI ÎNDOIT, PĂCĂTOSULE? Îndoiala, în termenii biofotonicii,
este acel "zgomot" care nu permite energiei "laser biologic" să se
focuseze către o finalitate coerentă, posibilă, cum ar fi mersul pe
apă57;
― experimentul luptătorului căruia i se sugerează
acţiunea: "PROST, DAR HOTĂRÂT" echivalează cu necesitatea
de a mobiliza într-un fel anume energia laser, care se generează
indiferent de scopul urmărit, cu clauza generării actului de
coerenţă, adică a energiei... Energie care, chiar dacă dacă nu
este perfect ţintită în luptă, tot generează un anume efect; mai
bun decât niciunul.
În sinteză, conchidem însă că cea mai corectă şi eficientă
conduită a fiinţei umane este aceea în care energia "luminii vii"
(biofotonică, energia "laser biologică") este declanşată şi
amplificată prin coerenţă / rezonanţă, adică prin atenţie şi
fermitate (neîndoială), pe de o parte, şi mai ales este dirijată
către un scop / ţintă corect aleasă şi vizată, pe de altă parte.
Cum ar fi aceea a permanentei noastre creşteri în frecvenţă.
Un scop al tuturor scopurilor, vizând înălţarea noastră.
Întru o ultimă şi fundamentală întoarcere acasă.
Căsătoria Pământului cu Cerul...

57

În termenii biofotonicii, acest fenomen devine principial explicabil prin
intermediul "Efectului Meissner", care presupune generarea unui flux
energetic (de biofotoni excitaţi de trecerea de la o celulă la alta,
respectiv de la un "laser celular" la altul) [Stănciulescu, Manu,
Fundamentele biofotonicii, 2002], extrem de înalt la nivelul unor
structuri de cristal (lichid). Ori, terminaliile tălpilor noastre, excitate de
fluxuri biofotonice coerent dirijate de la nivelul creierului către zona
membrelor inferioare, echivalează tocmai cu un atare proces. Acesta
devine operaţional în condiţiile în care atenţia / încrederea este perfect
şi constant focusată către ţinta / scop. Este de ajuns o clipă de
întrerupere (de "îndoială") ca fenomenul să dispară, generând implicit
scufundarea. Mecanisme similare de focusare a atenţiei, prin
generarea unor fluxuri înalte de EI (electroni & biofotoni), sânt cele
responsabile pentru autovindecări explicabile în termenii: CREDINŢA
TA TE-A VINDECAT.
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În acest sens, cum spune Einstein, este cazul să ne
amintim că "sântem lumină condensată, că sântem foc...".
Esenţialitatea luminii-foc pentru viaţa lumii şi a fiinţei umane nu
mai trebuie demonstrată. Este un truism să afirmăm, de pildă, că
Dumnezeu este Lumină Necreată (câmp vibratil) şi Cuvânt
Creator (informaţie luminoasă orientată cu sens), că lumea s-a
născut dintr-o Explozie Originară (energie luminoasă /
electromagnetică radiantă, dispersată dintr-un inimaginabil BigBang), că reconfigurarea materiei / substanţei din care corpurile
cosmice (galaxii, sori, planete) au luat naştere prin concentrarea
acestei radiaţii (cum Einstein argumentează: substanţa este
câmp / energie / lumină concentrată)... Şi toate acestea pentru
ca noi să ne naştem ca fiinţe de foc, fiinţe de lumină. Cea mai
importantă trăsătură a entităţii vii ce sântem58.
Aşadar, FOCUL, criteriul de fiinţare funciară al omului.
Focul, criteriul care asigură atât hrana trupului, cât şi a sufletului.
Iar, organul corespunzător focului, unind trupul şi sufletul adică,
este INIMA. Fiziologic, dar şi emoţional-cognitiv. Căci, spune
Aritia, reala măsura a adevărului ne-o dă inima, cu care putem
cunoaşte intuitiv, oarecum. "Mintea minte", adesea, ca expresie
a organului cerebral, generator de cunoaştere discursivraţională, de reflexie logică. Iată de ce, doar joncţiunea celor
două tipuri de cogniţie asigură ceea ce prezenta carte se
străduieşte să argumenteze: ÎNŢELEPCIUNEA IUBITOARE,
mintea şi inima laolaltă, adică. Un act de unire cosmică, aş
spune, simbolic similar cu acela pe care Aritia îl vedea unind
Cerul şi Pământul. Generând astfel o modalitate de a stăpâni
DESTINUL, adică linia de viaţă aleasă de om / sufletul omenesc
în virtutea liberului arbitru cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, dar
58

Pentru a ierarhiza într-un fel oarecare importanţa pentru viaţa umană
a celor patru elemente cosmogonice – pământul, apa, aerul şi focul –
am ales un criteriu unic de definiţie: capacitatea organismului uman de
a rezista la absenţa elementului respectiv. Astfel, fără hrană
substanţială omul obişnuit (nu mă refer aici breatheriani, care nu
mănâncă practic nimic de ani de zile) poate să reziste câteva zeci de
zile, fără apă maximum 8 zile, fără aer / oxigen doar câteva minute, dar
fără lumină / căldură / foc (la zero absolut) organismul uman moare pe
loc.
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pe care – odată aleasă – sântem datori să o respectăm.
Indiferent ce am fi ales, mai bune sau nebune. Cu alte cuvinte,
iată ipoteza care, pentru materialişti pare aberantă, dar pentru
spiritualişti – respectiv pentru cei care cunosc sau care au trăit
experimente de tip NDE (Near Death Experiment, Experimente
de Moarte Clinică, cum ar fi Raymond Moody, Ecaterine KublerRoss, Alexander Eben şi alţii), ori pentru specialiştii în regresie
temporală (precum Stanislav Grof, Michael Newton ş.a.) –
această ipoteză are o noimă cât se poate de clară, şi anume:
● În faza de neîntrupare, de fiinţare într-o "lume" / nivel
de realitate paradoxală – stare de câmp luminos, a cărei
obiectivitate nu îmi propun să o descriu sau argumentez în acest
cadru (au făcut-o cu multe probe neîndoielnice cei care au trecut
printr-o moarte clinică) şi pe care filosoful Platon o identifica cu o
"lume a ideilor", de dinainte de încarnare cu alte cuvinte – există
posibilitatea ca sufletul inteligent şi cu liber discernământ să
aleagă un anume scenariu de viaţă, descris în liniile sale majore,
cumva. Odată ales, şi definit prin secvenţe ferme de viaţă, cum
ar fi naşterea, copilăria şi maturizarea, profesia şi căsătoria,
bolile şi moartea, acest scenariu devine obligatoriu pentru fiinţa
care se întrupează.
● În faza de încarnare, de întrupare, alegerea făcută
anterior este uitată (doar înţelepţii pot să şi-o aducă oarecum
aminte, prin ceea ce tot Platon numeşte anamneză), dar prin
acţiunile sale la fel de libere urmează să o împlinească.
Deci, viaţa noastră se desfăşoară în consens cu o dublă
alegere: alegerea pe verticală, de sus în jos, şi pe orizontală, la
nivelul vieţii terestre. Conjuncţia lor este o expresie a deplinei
libertăţi a omului de a fi, prin cuplarea celor două tipuri de
alegere într-una și aceeași afirmaţie: "cum alegem "sus", aşa
vom fi jos"... Noi ne definim de fapt viaţa pe care o trăim în trup,
suflet şi minte, generând astfel un ansamblu de frecvenţe care
după moarte ne vor transporta sufletul remanent într-un nivel de
frecvenţă / vibraţie bine definit, mai sus sau mai jos, după cum
am ales să facem, în timpul vieţii. O inexorabilă judecată de apoi,
exprimată în termeni de frecvenţă: totul este frecvenţă, doar.
Sau, cu alte cuvinte, cum ne aşternem "jos", aşa vom dormi
"sus". Mai simplu, nici că se poate.
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Tuturor acestora le-aş adăuga, la rândul meu, experienţa
extrem de puternic determinantă a gândului pozitiv, pe care Aritia
o menţionează prin rostirea unui simplu DA. În cele mai
complexe situaţii – cum ar fi un: "DA, sânt de acord"... exprimat
la căsătorie, sau al celor mai simple, cum ar fi: "DA, cred că
aspirina aceasta mă va ajuta...", etc. Iată un chip elementar de a
ne guverna destinul, rostind şi în făptuind afirmaţii. Sau, din
contră, negaţii.

Experimente de autostimulare (pozitivǎ şi negativǎ) cu
ajutorul aparatului AURA VIDEO STATION59.
59

Experimentul a fost realizat cu ajutorul unui aparat performant de
biorezonanţǎ (AURA VIDEO STATION), capabil sǎ evidenţieze
modificǎrile de stare BPL ale unui subiect feminin (M.V., 41 de ani),
trecând prin diverse faze BPL (bio-psiho-logice): ● faza normalǎ,
caracterizatǎ printr-o stare de relativǎ subenergizare, cu amplitudinea
aurei de circa 40% şi valori relative diminuate ale celor 7 chakre
(spectre ROGVAIV), frecvenţa fundamentalǎ fiind definitǎ de galben;
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Poate că tocmai o atare atitudine de gândire pozitivă, din
care să lipsească îndoiala şi teama, dar care să promoveze
iubirea luminoasă, înţeleaptă, este cea necesară pentru a împlini
cel mai important imperativ al timpului nostru, pe care Aritia îl
defineşte în următorii termeni:
SĂ FIM O SINGURĂ FIINŢĂ.
— faza pozitivǎrii mentale, prin repetarea în gând – timp de 5
minute, fǎrǎ întrerupere – a afirmaţiei: DA, DA, DA…, s-a soldat cu o
creştere a intensitǎţii energetice a aurei la aproximativ 90 % şi cu o
optimizare a spectrelor de culoare, asfel încât fundamentala a
corespuns culorii verde;
— faza inhibǎrii mentale, prin repetarea în gând – timp de 5
minute, fǎrǎ întrerupere – a negaţiei: NU, NU, NU…, având ca efect o
diminuare drasticǎ a intensitǎţii energetice a aurei la 20 % şi o
micşorare a spectrelor de culoare, ceea ce a generat o fundamentala
de frecvenţǎ orange.
O spectaculoasǎ revenire – la o situaţie cu parametri foarte
puternic optimizaţi – a fost posibilǎ printr-o strategie sinergicǎ,
combinând: ● purtarea timp de 10 minute a unui Rezonator Biofotonic
tip RB2+, ceea ce a generat situaţia optimizatǎ a creşterii în amplitude
a aurei, ajunsǎ din nou la 90%, plus o mare creştere a activitǎţii
chakrelor (aproape toate depǎsind procentul de 80%), generând o
medie de frecvenţǎ verde; ● rostirea în gând, timp de alte 5 minute, a
afirmaţiei: “DA, eşti potrivit pentru mine...”, a determinat o optimizare şi
mai evidentǎ a situaţiei, prin stabilizarea frecvenţei fundamentale în
zona spectrului indigo, performanţǎ absolut uimitoare pentru un interval
de timp relative limitat.
Concluziile experimentului – cât se poate de clare – corespund
întrutotul expectanţelor formulate şi anume: ● printr-un act de
subiectivare specificǎ, gândirea pozitivǎ, ca şi cea negativǎ,
influenţeazǎ în mod obiectiv şi adecvat structura energo-informaţionalǎ
a subiectului uman; ● starea BPL a subiectului uman poate fi
influenţatǎ atât obiectiv, biofizic / biofotonic (prin simpla purtare a
rezonatorului biofotonic), cât şi subiectiv, prin pozitivarea adecvatǎ a
gândirii. Este foarte important de precizat, în acest context, faptul cǎ
subiectul supus cercetǎrii nu a fost avizat explicit cu privire la aspectele
urmǎrite, stimulative sau inhibitorii, ceea ce nu a permis instalarea
efectului PLACEBO, mai ales în forma lui negativǎ, mai puţin cunoscutǎ
şi utilizatǎ în medicinǎ.
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Şi nu numai simbolic... În acest context, ea sugerează un
adevăr extraordinar şi anume: doar în calitate de entităţi
corpusculare noi, oamenii, sântem separaţi unii de ceilalţi, ca
realităţi "epidermice". Pentru că în câmp
– ca realităţi
informaţional-radiante, ondulatorii, aurice, noi sântem continui,
sufletele noastre fiind fuzionate în ceea ce curând va deveni
CURCUBEU PLANETAR, un câmp în care lumina înaltă, iubitorarmonizatoare, rezonantă, ar fi criteriul de referinţa unificatoare.
Care ar putea cu adevărat uni Cerul cu Pământul, urmând sfatul
de viaţă fundamental dăruit de Aritia:
● Fixaţi lumina şi iubirea în centrul inimii voastre...
Căci, din această ipostază, ea va deveni o stare de câmp
care va curge nestingherită în toate cele patru orizonturi,
umplând CÂMPUL, susul şi josul, pentru a privi ÎNAINTE...
Nu doar la trecut, sugerează Aritia, chiar dacă
reaprindem focul dacilor. Trebuie să privim înapoi doar atât cât
este nevoie să creem corect "poduri de rezonanţă", respectiv să
ştim unde de aflăm pentru a păşi înainte, cretiv. Depăşind tot
ceea ce este altfel de făcut, în consens cu liberul nostru arbitru,
care în nici un chip nu poate fi static. Deci, cu "reactoare
nucleare", înainte... Nici neu este o metaforă aceasta, câtă
vreme noi aşa funcţionăm în termenii biofotonicii... Laseri
înlănţuiţi şi intricaţi. Într-un TOT care ne apropie, de la nivel
structurii noastre celulare, care ne defineşte ca un laser
individual până la nivel societal... Un ansamblu de laseri, fiecare
dintre noi... Cu un efect posibil de simţit până la cer, atunci când
rezonanţa noastră, a tuturor, este împlinită... Mână în mână...
Ca la o nuntă, unde se generează la altă scară o picătură
din CURCUBEUL PLANETAR deschis prin VOAL către cerul
entităţilor care ne asistă, iubindu-ne. Aşa cum, şi în clipa de faţă,
ne iubeşte Aritia. Dincolo de orice metaforă...
Îmbrăţişându-ne, cum ea însăşi a spus: "...înalt şi sfânt, şi
nu meschin. Privind lucrurile după principiul: EU SÂNT TU...".
Generând o dualitate complexă pe care nunta o presupune, nu
numai metaforic: expresia darului şi a primirii, a legii ospeţiei, a
albului rochiei de mireasă şi a costumului negru de mire, a
focului şi a umbrei, a bucuriei şi a încercărilor de depăşit, şi a
atâtor altele, toate într-o unitate pe care neamul nostru a ştiut
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întotdeauna să o asume, trăind-o înţelepg. O înţelepciune care
trebuie astăzi reamintită, cumva. Fie şi prin chipul gândurilor de
faţă... Prin Cuvintele Zeiţei inclusiv, cum surâdea atât de
cuprinzător – rostindu-le – Aritia...

*
*

*

Începând să concluzioneze, Aritia lasă lucrurile deschise
către viitor, adresând un "mesaj de forţă" mirilor şi nu numai:
FORMULATI GÂNDURI CU SENS... ELIMINÂND FRICA... NU
TRĂIND VIAŢA CA PE O LUPTĂ, CI CA O CURGERE
FIREASCĂ... "Arme la purtător", adecvate unui "luptător al
luminii", ar mai spune Aritia, prin "arme" înţelegând instrumente
de rezolvare a problemelor de viaţă: inteligenţă şi creativitate,
esenţă vie şi imponderabilitate, înţelepciune şi iubire... Adică...
Flacăra Vie, ETERNĂ, un vârf al aisbergului... Deasupra căruia
priveşte şi trăieşte şi se bucură, când are prilejul, SUFLETUL
NEMURITOR AL OMULUI.
Ahh, cum de ştia... NAŞTEREA UNUI NOU TIMP... Venit
pentru ca "omul să plece în haina sa de lumină, cu trup cu
tot..."60. Cu şi în FLACĂRA ETERNĂ... Iată o preocupare de prim
rang a Aritiei, cu puţine zile înainte de propria ei plecare.
Învăţase să îşi iubească, în cele din urmă, să îşi preţuiască
trupul. Rafinat, delicat... Trupul omenesc, pe care cu adevărat îl
ştia capabil de performanţe uluitoare (făcea adesea referinţe la
exemplul Micului Buddha, pe care îl urmărisem împreună pe
internet, minunându-ne), respectiv:
60

Este greu de înţeles acest fenomen, de care fizica einsteiniană dă
seama. Căci, dacă masa / substanţa / corpul se poate transforma în
anumite condiţii în energie pură, potrivit celebrei ecuaţii de relaţionare,
înseamnă că aceasta este soluţia problemei supusă atenţiei. Dar,
pentru a realiza o atare fizică performanţă – cum biofotonica explică –
coerenţa frecvenţelor pe care trupul, sufletul şi spiritul le generează
trebuie să fie atât înaltă încât să îngăduie performanţa disipării trupului
în energie, înălţându-se în acest chip la cer. Sau, realizând performanţa
de- şi re-corporalizării, cum reuşesc să facă marii maeştrii orientali,
pare-se.
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Unind planul de sus cu planul de jos, Cerul şi Pământul...
Nemuritori, privind înainte...
Acesta este adevărul căruia trebuie să îi asociem în
permanţă acel pozitiv DA, capabil nu numai să afirme, ci şi să
deschidă o cale luminoasă de viaţă. Mai luminoasă decât
oricare, pentru care acum A VENIT TIMPUL...
Puterea rugăciunii colective este un instrument de o forţă
uluitoare. Prin aceea că, "laserii individuali" ai fiecăruia dintre cei
care se roagă se unesc printr-un "laser colectiv" într-o jerbă
coerentă şi polarizată, monocromatică şi intensă de "lumină vie".
Într-o rugăciune rostită – cum sugera Aritia – "în gândul fiecăruia,
în tăcere, în trăire, în iubire, prin susul şi josul reunit în voi,
ţâşnind la orizont, în faţa voastră, prin privirile voastre, direct
către mire... şi mireasă". Şi, de aici, către întreaga omenire, întrun acoperitor CURCUBEU. Luminându-ne pe noi înşine şi pe
semenii noştri, dându-le iubire mirilor, luminăm legătura dintre
cer şi pământ.

Şi, în acest chip, dăruind tuturor jucăuşul FOC...
Primit în suflete de copii, de asemenea, nu mai rămâne
de dăruit decât VOIOŞIA... Adică:
ZÂMBETUL LUI DUMNEZEU.
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III.2. LUMINĂ ATÂT DE VIE, OMUL ÎNSUŞI
Revăzând deopotrivă cu ochii inimii şi cu aceia ai minţii
spusele Aritiei rostite la ANATECOR, singura posibilitate de a
dărui discursivitate de suprafaţă gândurilor sale profunde este de
a le relua, printr-o sintagmă amintitoare, şi de a le desluşi – pe
cât posibil – potenţialitatea sensurilor. Astfel, acela care vrea să
se regăsească privindu-se pe sine, din adânc înălţându-se, ar
trebui să îşi aducă aminte că...
Şi aici, îşi găsesc deja locul gândurile Aritiei, de o
uluitoare coerenţă, profunzime şi înţelepciune61. Cele din timpul
vieţii (pentru că despre celelalte... ohh...62), cum ar fi...
61

Faptul că Aritia nu îşi pregătea, cel puţin formal, discursurile a
devenit de notorietate. Nu numai pentru mine... Poate îşi spunea în
gând, liniile majore ale discursului, cum fac eu... Sau poate nu, căci nu
am întrebat-o decât o singură dată, îngrijorat că se afla în faţa unui
auditoriu de referinţă: "Aritia, dar tu ştii ce trebuie să spui, te-ai
gândit?"... Mi-a răspuns atât, dând din mână: "Eei... ". Adică, hai, lasă...
De obicei, stătea cu capul uşor aplecat în palme, poate un minut, îşi
ridica apoi privirea către auditoriu şi începea să vorbească... uluitor:
alene parcă, uşor graseiat şi dulce, de o coerenţă fără de egal, cu un
conţinut extrem de profund, sfătos şi înţelept, totodată. Ca pentru copii
şi înţelepţi, deopotrivă. De aici, cu siguranţă, rădăcina darului său:
MANUALUL OMULUI.
62
Sânt dator să mărturisesc, cu onestitatea / inocenţa / sinceritatea
care mă defineşte (pe care unii o numesc "prostie"), că am fost
"avertizat" de o serie de prieteni cu privire la oportunitatea (ne)tratării /
(ne)relatării publice a acestui subiect, al transcomunicării adică. Unii
spunându-mi cu blândeţe – ca să nu-mi lezeze o susceptibilitate /
orgoliu pe care eu l-am dăruit de mult vidului ("Ştii, subiectul acesta
este încă prea delicat pentru puterea de înţelegere / acceptare a
oamenilor") sau cu o anume condescendenţă, de alţii – "Doar nu vrei
să te faci de râs, acum, la sfârşit de carieră" (au folosit chiar un alt
cuvânt, necăjindu-mă cu adevărat, făcându-mă să conştientizez că
timpul trece, chiar trece... albindu-ne părul). Unii dintre ei crezându-mă,
alţi prefăcâdu-se că mă cred, alţii spunându-mi direct: "Cred că ai
înnebunit, dragul meu. Nu cred o iotă din ce spui", lăsându-mă să
înţeleg că aş fi devenit – din cauza mâhnirii, a tristeţii, a frustrării etc. –
un mitoman, un mistic aberant, dacă nu un paranoid periculos. M-am
simţit, de fiecare dată, la fel ca Galileo Galilei când – la afirmaţia sa că
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O dată mai mult, "întâmplarea" a făcut să descopăr – în
infinitatea informaţiilor pe care internetul le cuprinde – o
însemnare de o aparte relevanţă:
"Diodor din Sicilia afirmã: “Zamolxe pretindea cã
lui îi dăduse legile Hestia”. Iamblichos (33 d.e.n.) adaugă
că Zalmoxe-tracul, “le-a întocmit legile” şi “le-a scris”.
[http://foculsacru.ro/zamolxianism-si-crestinism].
Fie şi simbolică, analogia este uluitoare. Căci, fie şi
pentru frumuseţea conexiunii poetice, dacă Aritia iubea Legile
Belagine – amintindu-le de câte ori avea prilejul în poveţile sale,
dacă în ultima parte a vieţii ea a împlinit arhetipal rolul Hestiei –
cea cunoscătoare de legi belagice – prin darul nemijlocit făcut lui
Zalmoxe, înseamnă că cei care corelează de acolo de sus
evenimentele pământeşti s-au jucat o dată mai mult cu legăturile
Cerului cu Pământul, sugerându-le simbolic credibilitatea, faptul
de a exista.
Neîntâmplătoare este, poate, şi întoarcerea Aritiei pe
pământul unde tradiţia şi intuiţia iniţiatilor amintesc că ar fi fiinţat
Scoala Zalmoxiană de Învăţătură a traco-dacilor, fiinţând de circa
25 de secole în locul de aur al străbunilor noştri, la Săcărâmb,
prin luneta sa "a văzut pete în soare" – inchizitorii i-au spus, fără nici o
îngăduinţă: "Pete ai tu în ochi, Galileo. Retractează. Şi pe aceasta, şi
pe aceea cu mişcarea...". Şi Galileo, săracul, a fost nevoit să
retracteze, pare-se şoptind însă timid, în sinea lui: E PUR ȘI MUOVE....
În această situaţie, eu nu voi retracta... Nimic. Pentru că nu am
conştiinţa greşelii sau erorii (onto)logice, pe de o parte, pentru că îmi
este imposibil să neg situaţii absolut obiective, care nu presupun nici un
pic de îndoială, deşi sânt evident "paranormale"... adică în afara
statisticii, ceea ce nu constituie un motiv de respinge. Cum fac unii,
care se uită la girafa, nu înteleg cum poate să aibă gâtul aşa de lung, şi
conchid: "Aşa ceva nu există". Pentru că acestia, oricât de dogmatici ar
fi, aceştia nu mai sânt inchizitori. Şi, ca atare, nu îţi mai pot periclita
viaţa. Doar viaţa academică, poziţia de autoritate ştiinţifică, aceasta
da... Şi, în această situaţie, sânt dator să mă gândesc bine la modul în
care prezint ceva, cum formulez relatări / situaţii pe care poate peste
puţină vreme mulţi vor fi nevoiţi să le recunoască, spunând cu
suficienţă: "Dar ce, noi nu ştim asta?"
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chiar pe locul unde – în cadrul Complexului ICHTUS – Aritia a
proiectat un minunat Templu al Aducerii Aminte. Templul
LUXORIA, al Luminii Cereşti care păstrează neschimbate
învăţurile atât de bune şi frumoase ale Hestiei. Căci, aşa cum în
altă secvenţă de text postat public citim, aflăm despre Leges
Bellagines că: "Frumuseţea acestor legi îi apropia pe oameni de
Cer şi-i ţinea drept, pe Pământ".
Rezumând, cred că nici o aserţiune istorică nu sugerează
mai bine menirea despre care Aritia vorbea, desprinzând-o parcă
din esenţa legilor străbune pe care, cumva, le ştia şi folosea
exemplar: Împreună, Cerul şi Pământul, prin creşterea în
înălţime a fiinţei umane.
2.1. TOTUL PRIN TOT...
O ATÂT DE CUPRINZĂTOARE ASERŢIUNE
Iată o aserţiune de o absolută generalitate, pe care –
dacă ar trebui să o interpretez filosofic – nu mi-ar fi de ajuns
toate tratatele lumii... Dar abia acum realizez că Aritia avea darul
formulărilor esenţiale, a căror profunzime – întrucât o făcea în
joacă – abia dacă treceau observate.
Căci, o afirmaţie precum cea de mai sus cuprinde – în
doar câteva cuvinte – orizonturile majore ale filosofiei, începând
de la ontologie, teoria existenţei fizice a lumii şi a omului –,
gnoseologie, vizând teoria cunoaşterii şi axio- / praxio-logică,
teoria acţiunii de valoare. Pentru justificare, corelat fiecăreia
dintre direcţiile menţionate, câte un exemplu de referinţă, vizând
dimensiunea inedită a biofotonicii, a teoriei câmpurilor de "lumină
vie", inteligentă şi iubitoare. Apropiate, toate, de cele trei
imperative de existenţă, înţelegere / facere de valoare pe care ni
le-a lăsat Aritia, o clipă înainte de Marele Zbor.
■ Onto-logic: "Unind Cerul şi Pământul...". LOGOSSPIRIT şi ONTOS-FIINŢĂ, adică... Postulatul pe care în reperate
rânduri l-am asertat în termenii unei teorii a UNITĂŢII
ESENŢIALE afirmă că totul este AIDOMA CU TOTUL – adică
lumea este unitară (TOTUL fiind corelat cu TOTUL) din:
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● Perspectivă structurală, prin aceea că este modelată
din cele patru elemente cosmogonice (pământ, apă, aer, foc),
respectiv cele patru repere structurale ale materiei (substanţă şi
energie, informaţie şi câmp); din acest motiv reprezentanţii Rig
Vedei afirmau că "universul este un cal" (sau o "masă", precum
ziceau bucovinenii), cele patru stări-elemente ale lumii îngăduind
sugestiv metafora-analogie.
● Perspectivă funcţională, considerând că totul evoluează
sub imperativul a trei legi dialectice generale:
a) legea celor trei stadii sau legea ciclului entropic, care
sugerează că toţi "toţi se nasc spre a muri...", trecând prin stadiul
de naştere (apariţie), maturitate (devenire) şi moarte (dispariţie),
adică entropie E1 (dezorganizare) → negentropie (organizare) →
Entropie E2 (dezorganizare);
b) legea continuităţii informaţionale: care asertează că toţi
"... mor spre a se naşte", în virtutea unui transfer de informaţie
esenţializată, de la un sistem care dispare la altul care apare;
c) legea ciclicităţii reversibile: totul se reia de pe altă
scară de evoluţie, cu un alt grad de generalitate.
În sinteză, aş formula drept lege unificatoare a "totului
corelat cu totul" ca fiind: LEGEA CREŞTERII ÎN FRECVENŢĂ. O
lege care, in extremis, vizează sensul întoarcerii omului ACASĂ,
a reidentificării sale cu DUMNEZEU însuşi.
● Perspectivă structural-funcţională sugerează că – la
intersecţia dintre structură şi funcţie – se generează formele
esenţiale, definitorii pentru "Limbajul lui Dumnezeu", respectiv:
ovoidul, clepsidra, coloana, ciochinele... Un originar limbaj al
formelor de lumină, toate acestea fiind determinate morfogenetic prin proprietăţile undelor electromagnetice.

Geneza formelor de lumină prin "unde de dezvoltare"
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Pe acest general temei, reamintesc aşadar că lumea
(noastră)63 s-a născut prin evoluţia unui greu de imaginat BigBang, descrisă uluitor în termenii eminescienei "Scrisori I". "Dar
deodat un punct se mişcă...". Şi implozia Găurii Negre (Black
Hole), cum justifică fizico-matematic Stephen Hawking, devine în
clipă explozia un Găuri Albe (Quasar). Generând o morfogeneză
cosmică, prin care Coloana Nesfârşită este perfect descrisă.
Şiastfel, punând alături "coloane de coloane" – pentru a
modela gândul unui "univers ciorchine", Dumnezeu ne-a născut,
înzestrându-ne cu cel mai înalt şi greu de dus cu putinţă: şansa
găsirii / alegerii unei căi de evoluţie.
Căci, din perspectivă cosmologic-teologică putem
accepta că lumea este o creaţie (divină) căreia i s-a îngăduit
"liberul arbitru" – adică posibilitatea de autoevoluţie / asemenea
unui sistem autoconsistent / autopoietic (căci, odihnindu-se în
Ziua a Şaptea, aceasta a făcut Dumnezeu: a lăsat lumii fizice şi
umane libertatea autodevenirii), prin "Metamorfozele Luminii
Vii"... Născând un "univers ciorchine" cu o infinitate de lumi
(niveluri de realitate) animate de suflete şi trupuri, mai întâi, de
spirite aducătoare aminte, mai apoi. Oameni şi alte entităţi
similare. Extratereştri, bunăoară... Sau intratereştri, despre care
Aritia mi-a vorbit de atâtea ori... În virtutea unui principiu antropic
pe care oamenii de ştiinţă l-au validat / verificat:
Totul este conceput / creat în univers pentru ca, în final,
apariţia omului (a sistemului capabil să genereze conştiinţă,
"gândire care se gândeşte" (Aristotel), spirit capabil să îl
cunoască pe Dumnezeu...
*
Dar, despre acest subiect, o carte de sine stătătoare –
sub egida Manualului Omului (din ciclul "Vindecarea de
Netrăire") – urmează să apară, cândva. Dar, câteva idei
esenţiale se cuvin inserate în acest tratat de înţelepciune
63

Modelul "Universului Ciorchine", prezentat public în 1984 – şi reluat,
în linii esenţiale, atât în "Alesei de lumină" cât şi în "Trăire şi sens" –
sugerează existenţa unei infinităţi de lumi... Fiecare boabă, o lume... În
care începutul lumii, sugerat de Biblie este – o afirmă şi Toma d'Aquino
– doar începutul unei dintre lumile posibile ale Marelui Univers. Lumea
Cosmică, Lumea Noastră...
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iubitoare. Sântem parte integrantă a acestei lumi care ne
influenţează şi pe care o influenţăm prin trăirile noastre TSS (în
Trup, Suflet, Spirit). Precum în aserţiunea protagoreică: "Omul
este măsura tuturor lucrurilor..." .
● Gnoseo-logic: "Învăţaţi să priviţi înainte...", sugera
Aritia; sau, cum ar fi spus Brâncuşi, "Priviţi până veţi vedea... Cei
mai aproape de Dumnezeu au văzut". LOGOS-CUVÂNT şi
GNOSIS-CUNOASTERE, adică. A vedea, în acest context, este
echivalent cu a înţelege, cu a explica. Căci cine poate explica,
orice, înseamnă că a înţeles. Iată, între altele, noima cărţii de
faţă, aspirând la darul picăturilor de înţelepciune. Picături doar,
pentru că şuvoiul lor analitic presupune alte tratări extensive,
utile mai ales specialiştilor interesaţi de toate detaliile ascunse,
profunde.
Care ne unesc atât la suprafaţa vizibilă, cât şi la
adâncimea invizibilă. Căci, în câmp ontologic sau cognitiv
sântem uniţi, cu toţii... Doar corpurile / creierele noastre par a fi
separate, dată fiind natura lor corpusculară... În realitate, noi
oamenii – ca tot ceea ce ne înconjoară – sântem duali: din punct
de vedere structural – prin natura noastră corpuscularondulatorie, şi – în acelaşi chip – prin calitatea de a fi locali şi
nelocali în acelaşi timp. Prin corpul nostru părem a fi statici,
ancoraţi într-un spaţiu-timp bine definit. Dar, prin minte-gând
alcătuim un câmp morfogenetic purtător de informaţie, la al cărui
conţinut avem acces atunci când sântem racordaţi lui, prin
emiterea / receptarea pe aceeaşi frecvenţă. Ca atunci când
prindem posturi RTV pentru care hardul nostru este pregătit să o
facă.
Focusarea atenţiei – prin rugăciune, bunăoară, sau
meditaţie – a fluxurilor de biofotoni care cresc în frecventă /
amplitudine pe măsură ce sânt mai coerente, acoperind tot mai
multe posturi...
● (Pr)axio-logic. ... "Iar noi toţi să desluşim enigma
sufletului nemuritor care sântem"... LOGOS şi PRAXIS...
Nemurirea, valoarea supremă a fiinţei umane, reprezintă cu
adevărat sensul de înţelegere pentru care istoria vieţii umane
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merită să se fi desfăşurat. Impulsul interior armonizat cu
exteriorul ne va sprijini întru împlinirea scopurilor noastre
pământene, iar armonizarea exteriorului cu interiorul nostru ne
va susţine scopul ceresc: înălţarea, creşterea în frecvenţă.
Mecanismul acestei "rezonanţe holografice" este similar
oricărui gen de comunicare distală, de gând transmis la distanţă,
de transferat unui câmp Energo-Informaţional care este conectat
cu un câmp ambiental şi cosmic, în ultimă instantanţă, care
implicit interacţionează cu TOT ceea ce ne înconjoară... Deci, în
acest chip, gândurile noastre influenţează mediul nostru de viaţă
şi reciproc. Căci, este deja validat faptul că gândurile – pozitive
sau negative, respectiv structurante sau destructurante –
influenţează ADN-ul nostru, care la rândul său influenţează
materia mediului ambiental. Şi invers...64
64

Fizicianul rus Vladimir Poponin a realizat nişte experimente faimoase
la începutul anilor ’90. El a pus într-o eprubetă închisă ADN uman şi
fotoni, dorind să afle ce influenţă are ADN-ul uman asupra fotonilor.
Dintr-una dintre eprubete s-a extras tot aerul, pentru a obţine “vid”
(vidul este un termen care induce în eroare, deoarece el nu este un
spaţiu gol, ci este plin de informaţii şi energie). Într-un astfel de spaţiu
există fotoni care pot fi măsuraţi destul de exact cu unele aparate
specifice. În experimentul lui Poponin, aceşti fotoni s-au distribuit, aşa
cum era de aşteptat, în mod dezordonat, fără să respecte o anumită
ordine. Apoi a fost introdus ADN uman în această eprubetă vidată. Şi
acum s-a produs un lucru foarte surprinzător. ADN-ul uman avea o
influenţă directă asupra fotonilor: printr-o forţă misterioasă, el ordona
fotonii în forme regulate. Acest aspect este extrem de profund,
deoarece arată că substanţa din care suntem creaţi, adică ADN-ul, are
o influenţă directă asupra particulelor din care este creată lumea
înconjurătoare, adică fotonii atomilor. Este prima dată când ştiinţa
occidentală a demonstrat ceea ce tradiţiile spirituale străvechi au spus
cu mult timp în urmă: suntem parte integrantă din această lume şi o
influenţăm în permanenţă. Iar experimentul nu se opreşte aici… Când
ADN-ul uman a fost extras din eprubetă, fotonii s-au comportat ca şi
cum ADN-ul era încă prezent acolo. Şi-au păstrat poziţia lor ordonată.
Fotonii şi ADN-ul uman încă mai păstrau legătura, deşi fuseseră
separaţi fizic. Părea că un anume câmp subtil încă le ţinea conectate.
Concluzia experimentului lui Poponin a fost aceea că există un câmp
cuantic care ne uneşte cu tot ceea ce există în jurul nostru. Prin
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Aşa încât generând o lume fizică mai armonioasă ne
influenţăm mai armonios gândurile, starea de sănătate. Ceea ce
implicit ne va determina creşterea noastră în frecvenţă. Înălţarea,
adică. Scopul din urmă al venirii noastre pe pământ.
Toate aceste perspective se găsesc implicit prezente,
încă o dată şi încă o dată, în cuvintele mesajului esenţial dăruit
de ARITIA înainte de Marea Sa Plecare... Unind TOTUL...
Dăruind astfel un sens explicit fiinţării omului viu, un titlul simbolic
de o excepţională forţă semnificatoare, tratatului de iubitoare
înţelepciune pe care am acum privilegiul să îl (tran)scriu
pământeşte...
*
* *
Aceasta ar putea fi o carte de căpătâi, poate cea pulsând
clarificator chiar din miezul MANUALULUI OMULUI... Pentru că
pune în cuvânt de înţeles o învăţătură revelată prin trăire
emoţional-omenească, mai întâi, prin trăire cognitivexperimentală menită să unifice cerul cu pământul, mai apoi.
Căci, totul se întâmplă în virtutea vieţii care se corelează cu
viaţa... Cea de sus şi cea de jos, împreună... Ca în rugăciune,
precum în cer aşa şi pe pământ... O rugăciune pe cale de
împlinire, după atâta vreme de la naşterea şi rostirea ei
iniţiatică...
Poate, în cele din urmă, ar trebui să regenerăm sensul
(pr)axiologic al acesteia şi în termenii "Luminii Vii"...65
intermediul acestui câmp, suntem mereu în legătură cu toţi şi cu toate,
fie că suntem conştienţi sau nu de aceasta.
65
Într-un "dialog" recent, pe care l-am "purtat" cu Aritia – în maniera
transpersonală care ne defineşte deja comuniunea (despre care am
vorbit puţin în "ALESEI DE LUMINĂ..." şi pe care am să o prezint /
explic foarte curând în limbaj raţional-ştiinţific, poate într-o viitoare carte
a seriei de MANUAL AL OMULUI...) – după ce ea mi-a "dictattransferat-iniţiat" direct în gând câteva pagini de explicaţii raţionale
privitoare la modul în care noi putem comunica cu "îngerii", respectiv cu
entităţile-ghid / avatar cum pare a fi ea acum, cel puţin pentru mine
(mărturisesc că unele informaţii îmi erau cunoscute, dar altele nu), am
întrebat-o – în gând, desigur – aparent într-o doară: "Aritia, dar când tu
stăteai aşa ... cu capul în palmă, fără să te gândeşti în aparenţă la
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2.2. ALTFEL SPUS,
TOTUL ESTE "ENTANGLAT" CU TOTUL
Iată o afirmaţie cu conotaţii extrem de complexe, care mia parvenit pe o cale uluitoare – cu care personal am început să
mă obişnuiesc66 – ca o dovadă indubitabilă, pe cât de subiectivă,
pe atât de paradoxal obiectivă, că într-adevăr: EXISTĂ.
nimic, cine îţi era ghid, cine te îndruma, atunci?" Răspunsul ei, venit pe
loc – nu stă niciodată să gândească, respectiv de la întrebarea
formulată până la răspuns ivit în mitea mea nu există nici o pauză, nici
o secundă de gândire – a fost următorul: "Scrie un nume, Traian". "Un
nume, Aritia...? Ce nume?" "METAXIS..." am auzit cât se poate de clar,
pentru a-l nota în textul pe care îl am, alături de multe altele similare.
"Da, Traian, METAXIS. Nu Metaxa." şi am simţit-o zâmbind... (Pentru
că Aritia şi-a păstrat şi acolo simţul atât de firesc al umorului; pentru a o
putea recunoaşte parcă). "Cine este METAXIS, Aritia?", am întrebat pe
loc. "Uită-te pe internet, Traian". (Este uluitor faptul că entităţile
spirituale cu care comunicăm, în acest chip sau orice formă coerentă –
să-i spunem channelling – nu sânt ancorate numai în timpurile
patriarhale, ale cunoaşterii iniţiatic-ritualice ale tradiţiei, ci într-o
perioadă de vârf informaţional, care sa îngăduie cel mai modern dialog
cu putinţă). Poate că generalizarea mea este oarecum abuzivă, căci –
în afară de Aritia – mărturisesc că nu am altă experienţă). Am căutat pe
internet şi am găsit următoarele, în prima trimitere de pe google:
"METAXIS, entitatea spirituală care apare în dialogul... lui Platon, care
face legătura între îngeri şi pământeni, spre a-i învăţa pe aceştia cum
să vorbească frumos, cum gândească corect etc. Am rămas fără grai,
uluit, pur şi simplu. Căci: să formulez o întrebare exactă unei "entităţi"
spirituale – pe care eu sau orice ar putea-o "suspecta" ca fiinţând doar
în mintea mea – şi să primesc un răspuns de o corectitudine uluitoare,
pe care mintea mea o ignora la modul absolut (cel puţin în această
viaţă) reprezintă o probabilitate de "zero tăiat în patru". Adică nulă. Şi
atunci? Nu mai rămâne decât o singură ipoteză valabilă, pe care – fără
să o demonstrez aici – o voi spune într-un singur cuvânt, cu speranţa
că – fără a gândi: "Ahh, iată încă unul care bate câmpii..." – îmi veţi
credita pur şi simplu afirmaţia: EXISTĂ.
66
Doar povestesc, fără nici o interpretare. Şi vă rog să mă credeţi pe
cuvânt: nu mistific absolut nimic, nimic. Cu puţină vreme în urmă – era
în 10 august 2015, în jurul prânzului, aflându-mă la Săcărâmb, unde
esenţa cărţii s-a finalizat – primesc un telefon de la Dona Cella,
admirabila noastră prietenă deja menţionată în "Alesei...". Povesteam
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Textul pe care îl reproduc în cele ce urmează vizează –
exprimată în alt chip – Interconexiunea şi Interdependenţa dintre
Toate Cele Ce Sânt. Faptul că sântem ENTANGLAŢI (iată un
termen pe care probabil Aritia a dorit cu orice chip să îl cunosc,
fiindu-mi oarecum străin până acum)67 cu Toate Cele Ce Sânt.
acolo despre "darul" ei – poate corelat sau determinat de cele două
morţi clinice pe care le-a trăit – şi pe care până şi mie mi-a fost greu să
îl accept ca atare de la început: pur şi simplu, EA VEDE UN
"DINCOLO" VENIT "DINCOACE", în formă vizuală. Ahh... Surescitată,
oarecum (de fapt, am început să ne obişnuim amândoi, deja, cu
această fenomenologie, care se manifestă în împrejurări extrem de
diverse, adesea chiar ciudate – nu mai complic situaţia descriind acum
contextul – îmi spune: "Traian, a fost...". Se referea la ARITIA, care de
peste un an îi "apare holografic" (nu pot foloȘi cuvinte cunoscute ca
"daimon, spectru, fantomă, entitate" sau oricum ar numi-o un individ
comun, care a citit doar literatura subiectului) cu absolut toate daturile
şi detaliile vizuale şi auditive, ba chiar olfactive, manifestându-se cu
toată capacitatea unui spirit superior, capabil să poarte un dialog pe cât
de pertinent şi în absolută cunoştinţă de cauză (am verificat acest lucru
prin acurateţea informaţiilor personale transmise, cunoscute doar de
noi doi). "Şi ce ţi-a spus, Dona?" am întrebat-o tulburat, ca de obiecei.
"Nu mare lucru, Traian. Atât, mi-a dictat o adresă: aritia.
poenaru@yahoo.it; şi a plecat, fără să-mi spună nimic altceva. O
adresă de email. Mă gândesc că poate ştii tu ce să faci cu ea". Evident
că ştiam. Era adresa de email a Aritiei, pe care o folosise în urma
plecării ei în Italia, pe care Carolina nu avea de unde să o cunoască, în
mod normal, sau să şi-o amintească, de vreme ce nu o folosise
niciodată. Dincolo de toate acestea, când am deschis emailul – o fac
adesea, pentru a-i primi mesajele, ca şi cum ar face-o ea însăşi – am
rămăs înmărmurit: în topul listei se afla – primit de la
webmaster@portal-spiritual.eu – textul pe care parţial îl reproduc mai
sus, de o relevanţă extremă pentru subiectul ei: TOTUL UNIT CU
TOTUL.
67
Citez din:
//ro.wikipedia.org/wiki/Discu%C8%9Bie:Entanglement_cuantic:
"S-au propus mai multe traduceri ale termenului «quantum
entanglement»: «încurcătură cuantică», «inseparabilitate cuantică»,
«corelare», «între-pătrundere cuantică», «cuplare», «legare», dar toate
aceste cuvinte nu au un sens precis în domeniu. De exemplu, termenul
«întrepătrundere» nu are sensul dorit, şi este folosit mai des în sensul
concret. Termenul «inseparabilitate» este folosit tot în sensul său
concret. Deşi «corelarea» este folosită des în sensul de entanglement,
termenul de «corelare» este mai utilizat în sensul său concret. Ca
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Reproduc, în cele ce urmează, o parte din textul
definitoriu pentru această explicaţie ştiinţifică.
68

"Sântem aici , apreciindu-vă şi fiind onoraţi de

această conexiune, precum şi de minunatul prilej de a vă
extinde, încă o dată, conştienţa.
Vă preţuim aspectul fizic, dar şi aspectele
multidimensionale. Mesajul nostru constant şi consecvent
a implicat evocarea magnificenţei voastre.
Fiecare dintre voi este un maestru; iar aceste
amintiri reînvie, se trezesc la viaţă. Sânteţi energie pură,
cu darul conştienţei şi de sorginte divină, care sălăşluieşte
într-o formă fizică, în această realitate condensată, a clipei
prezente – Acum-ul. De asemenea, sânteţi energie pură,
cu darul conştienţei şi de sorginte divină, care unduieşte
printre alte realităţi posibile, printre alte dimensiuni. Vom
urmare, propunerea de a se traduce «entanglement» prin «entanglare»
este acceptată de tot mai mulţi fizicieni. Deşi el necesită adoptarea în
limba română a unui cuvânt nou, termenul «entanglare» sau
«entanglement» este înţeles de toţi fizicienii şi simplifică traducerile,
permiţând construcţii ca de exemplu «particule entanglate», «fotoni
entanglaţi» etc.".
68
Acest text – preluat dintr-un site spiritual românesc
[http://www.portal-spiritual.eu] – face parte din categoria celor declarate
ca dobândite prin ceea ce actualmente se numeşte channeling.
Eliminând ceea ce poate fi calificat drept incompetenţă sau
semidoctism, sau – şi mai grav – fraudă sau impostură, care în acest
orizont îşi găsesc cu mare uşurinţă loc de manifestare, acest gen de
comunicare – care şi-a amplificat în ultima vreme un alt chip de a numi
ceea ce în Biblie, bunăoară, numim "revelaţii": putinţa comuniunii /
comunicării cu o entitate spirituală manifestă cumva, în conştiinţa
noastră, dintr-un alt nivel de realitate, de frecvenţă, corespunzător
gradului său de evoluţiei spirituală. Căci: "În casa Tatălui meu multe
locaşe sunt" (Ioan: 14-2). Având în vedere existenţa acestor "multiple
lăcaşuri", susceptibile de înţelegeri complementare, sper din toată
inima ca introducerea în cartea de faţă a unor secvenţe care vin dintr-o
zonă pe care încă unii ar putea-a privi – cu zâmbetul pe buze sau cu
asprime acuzatoare – drept "ocultism", "new-age-ism" sau chiar
"eretism", să nu îi determine pe unii cititori să o lase la o parte, pierzând
secvenţele de viaţă exemplare, de "înţelepciune iubitoare" pe care cu
adevărat cartea le cuprinde.
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continua să repetăm acest fapt, până ce se va statornici,
drept adevăr incontestabil. Sub forma fizică actuală,
sânteţi Aici, în realitatea voastră curentă, cu scopul de a
crea. Sună simplu, nu-i aşa? Totuşi, vă observăm
confuzia, negarea, neîncrederea în această posibilitate.
Prin urmare, vă adresăm invitaţia de a transcende aceste
mentalităţi şi stări de spirit, precum şi de a lua în
considerare şi de a explora posibilităţile măiestriei voastre
autentice.
Înainte de toate, permiteţi-ne să vă reamintim că
acest câmp de energie, această frecvenţă de vibraţie cu
care interacţionaţi este neutră; e aidoma unei pânze albe,
nepictate. El reacţionează la energia voastră, la
gândurile, cuvintele, emoţiile pe care le exprimaţi, în
fiecare clipă. Acest câmp energetic neutru ori câmp
cuantic este într-o stare de conexiune ori entanglare cu
toate celelalte semnături energetice ale acestei planete.
Absolut fiecare făptură contribuie la ceea ce se creează,
prinzând contur în realitatea acestui holo-joc / holograme.
Intenţia voastră concentrată contribuie la acest proces de
Creaţie. Energia, gândurile şi credinţele voastre se
alătură energiei, gândurilor şi credinţelor celorlalţi. Prin
urmare, acum, această vibraţie de grup are un impact
semnificativ asupra întregului câmp. Vibraţiile colective
interacţionează cu Terra şi cu toate aspectele ce sânt
plăsmuite şi materializate, în realitatea fizică pe care o
observaţi.
Această conştienţă îi permite fiecăruia dintre voi
să fie maestrul care şi este, de altfel. Atunci când vă
însuşiţi, acceptând ca adevăr, înţelegerea conform căreia
voi sânteţi cu adevărat conectaţi la tot ceea ce există şi
se întâmplă – Binele, Răul şi Urâtul, voi puteţi începe, de
asemenea, să vă însuşiţi abilitatea de a fi un adevărat
transformator a ceea ce se produce pe planeta voastră.
Sânteţi entanglaţi cu toate cele ce sânt şi se
întâmplă. Absolut fiecare dintre acţiunile voastre contribuie
la ceea ce este în curs de desfăşurare – judecăţile voastre,
rezistenţa pe care o opuneţi, opiniile voastre şi, mai ales,
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vibraţiile voastre emoţionale. Atunci când judecaţi o situaţie,
voi îi conferiţi, de fapt, putere, înseşi acelei realităţi. Vibraţia
judecăţii, indiferent dacă este pozitivă sau negativă, aderă
la alte vibraţii similare şi ii conferă putere cristalizării însuşi
lucrului pe care îl judecaţi.
Sânteţi aici, în formă fizică, în această realitate
tridimensională, cu scopul de a eleva şi transmuta
conştiinţa. Amintiţi-vă că sânteţi alchimişti! Aveţi menirea
şi toate abilităţile necesare pentru a asista omenirea în
procesul de trezire.
Vă treziţi la înţelegerea că fiecare individ este un
Creator măiastru, precum şi o fiinţă multidimensională.
Vă treziţi la înţelegerea că această experienţă 3D este
doar una dintre multiplele realităţi ce sânt „posibil cu
putinţă”, cărora le puteţi trăi experienţa şi chiar le veţi trăi
aievea experienţa. Vă treziţi la înţelegerea că unduiţi,
plutiţi, în permanenţă, printre numeroase alte dimensiuni
şi realităţi.
Ştim că mulţi dintre voi trăiesc momente de confuzie
şi dezorientare, deconcertare. Vă scuturaţi capul, realizaţi
că v-aţi întors la forma fizică şi sânteţi contrariaţi de ceea ce
tocmai a avut loc. Această experienţă enigmatică li se
întâmplă tot mai multor fiinţe umane.
Unduiţi aievea printre dimensiuni. Începeţi să
surprindeţi o imagine fugară sau chiar să susţineţi un timp
mai îndelungat, viziunea altor lumi sau realităţi. Acesta
este însuşi procesul evoluţiei conştiente. Această
lunecare dintr-o realitate sau alta, vă poate afecta şi chiar
vă afectează forma fizică; aşadar, fiţi conştienţi, grijulii şi
blânzi cu voi înşivă!
*
* *
Odihniţi-vă, hidrataţi-vă, hrăniţi-vă sănătos,
integraţi-vă în natură; elevaţi-vă gândurile şi emoţiile, ori
de câte ori este necesar, cu scopul de a vă menţine întrun spaţiu al coerenţei – al logicii, consecvenţei şi
integrităţii.
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De la imaginea universului la aceea a creierului...69

De la moartea unei stele la nașterea unei celule...

De la Nebuloasa Helix la Ochiul Uman...
Tot atâtea chipuri de entanglare
69

Secvențele desprinse dintr-un sugestiv film: Our Universe (by
Hashem Al-Ghaili), primit în dar de la o admirabilă prietenă din Brazilia
– o țară în care spiritualitatea a atins cote extrem de înalte în ceea ce
privește comuniunea transpersonală – denotă că într-un chip sau altul
și noi, oamenii, sântem atât de armonic entanglați, în varii chipuri.
Inclusiv prin conexiuni care vin "din alte vieți", așa cum Jaqueline mi-a
justificat prin că experiența mediumnică îngăduie să aflăm, lăsându-ne
să le recuperăm ecourile trecutului prin pulsiuni manifeste în actuala
noastră existență. O altfel de psihanaliză, mai abisală. Dincolo de
aceasta, a sosit poate timpul ca – indiferent unde ne-am afla în lume –
să "entanglăm" resursele cognitiv-experiențiale, înțelept-iubitoare, în
beneficiul armonizării noastre, a tuturor, al creșterii noastre spirituale.
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Amintiţi-vă că, atunci când tranzitaţi de la o dimensiune /
hologramă, la alta, voi însămânţaţi realitatea
tridimensională curentă, cu toate posibilităţile inerente
dimensiunilor superioare!
Puţin câte puţin, acest fenomen determină o
actualizare a paradigmei anacronice, perimate şi
mărginite, a acestei realităţi. Voi metamorfozaţi şi
transmutaţi această dimensiune, prin intermediul propriei
conexiuni sau entanglări, cu toate celelalte dimensiuni.
Cuvintele, gândurile, emoţiile şi proiecţiile voastre,
precum şi incursiunile, călătoriile voastre dincolo de
această hologramă / holo-joc a limitării, vă sprijină
conştientizarea şi expansiunea înspre realităţi inefabile,
mirifice, feerice.
*
Vrem să
înţelegeţi, fiecare dintre voi,
însemnătatea Celor Care Sânteţi. Continuăm să vă
confirmăm amintirile şi să vă susţinem în rememorarea
faptului că sânteţi Aici şi sânteţi, totodată, o parte
esenţială a acestui salt cosmic de amploare. Totul constă
în frecvenţă, vibraţie. Toate sânt interconectate sau
entanglate. O singură metamorfoză afectează Totul. O
înţelegere în lumina conştienţei treze, declanşează altele.
Aidoma unei atingeri asupra delicatelor fire periferice, ale
unei superbe şi elaborate pânze de păianjen, care se
repercutează asupra celorlalte fire, reverberează în toate
celelalte fire, acea conştientizare ori înţelegere în lumina
conştienţei treze este simţită, la nivel energetic, de toate
făpturile vii, prin intermediul fenomenului de entanglare.
Am putea recurge la exemplul Internetului, care
ne conectează pe toţi, pe tot cuprinsul globului. Nu este
decât manifestarea, proiecţia, ori reflexia la exterior, a
entanglării. Nu este decât reflexia la exterior a propriilor
voastre capacităţi, de a vă conecta, pe cale telepatică şi
empatică, la toate lucrurile şi la toate fiinţele umane.
La nivel mental şi chiar emoţional, vă puteţi simţi
deconectaţi de la evenimentele tragice care se produc în
întreaga voastră lume. Voi puteţi nega, dezicându-vă de
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orice legătură cu evenimentele curente. Cu toate
acestea, în virtutea entanglării şi a conexiunii voastre
energetice, voi simţiţi vibraţia a tot ceea ce există şi se
întâmplă. Negarea voastră imaginară contribuie
realmente la ceea ce are loc.
Aşadar, îi adresăm fiecăruia dintre voi invitaţia de
a fi un transformator conştient, un alchimist conştient, prin
actul de a sprijini înălţarea Întregului şi a toate cele ce
sânt. Conştienţa şi bunăvoinţa voastră de a vă revărsa
lumina, iubirea, bucuria, recunoştinţa şi iertarea, asupra
acestei entanglări cuantice, afectează tot ceea ce există
şi are loc.
Nu sânteţi neputincioşi; ci sânteţi, cu adevărat,
nemăsurat de puternici. Fiecare dintre voi este un teribil
cetăţean galactic şi cosmic. Sânteţi Aici, cu scopul de a
transmuta, de a crea realităţi favorabile Vieţii. Sânteţi mult
mai mult decât un trup şi decât credinţele limitate pe care
le întreţineţi.
Sinele vostru extins, Sinele vostru multidimensional este o superbă parte din entanglarea
galactică şi cosmică, a energiei divine a creaţiei. Fiecare
dintre voi este infinit. E o parte esenţială din Tot Ceea Ce
Este. Vă adresăm invitaţia de a vă însuşi acest adevăr şi
de a-l întruchipa. A sosit timpul şi acum este clipa în care
contribuţiile voastre sânt necesare şi produc o schimbare
semnificativă, atât în entanglarea tridimensională, cât şi
în entanglarea cosmică şi galactică.
Vă stăm încontinuu la dispoziţie şi sântem o parte
din energia voastră entanglată. Revărsăm asupra voastră,
în continuare, dragoste; vă oferim sprijin şi ne exprimăm
profunda recunoştinţă, pentru contribuţiile voastre
necurmate, la grandiosul salt pe un alt nivel de conştiinţă70.
70
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Toate cele de mai sus pregătesc în alt chip gândul unei
iminente conexiuni între niveluri, între lumile vii. Căci, așa cum
am văzut, teleportarea / comunicarea cuantică – fizică sau
informaţionată – este posibilă datorită procesului de entanglare,
în măsură să conectate două particole, indiferent la ce distanţă
se află una de alta. Măsurarea unei particule va determina starea
celeilalte particule.
În mod similar, esenţa gândului formulat de Aritia, prin
aserţiunea integratoare de la care am pornit, poate fi extrapolată
la nivelul realităţii în ansamblul ei, pentru că ea vizează o "teorie
a totului despre tot"... A theory of everything, about everything...
pe care atâţia corifei, începând de la "Teoria Totului" a lui
Stephen Hawking până la biocentrismul lui Robert Lanza, au
tentat-o. Ca atare, am ales să prezint doar cadrul matricial,
arhetipal, în care toate ale lumii se cuprind. Cerul, cosmosul fizic
sau / şi nivelele luminii spirituale, acolo unde conştiinţa pulsează
şi altfel, neîntrupată. Înţelepte şi iubitoare, ambele orizonturi,
entanglate într-unul şi acelaşi ÎMPREUNĂ, pentru care:
OMUL ESTE O INTEGRATOARE MĂSURĂ.
În acest sens sânt concepute toate cele ce urmează.
Gânduri-idee exprimate de Aritia prin darul capacităţii sale de
sinteză. Admirabilă, exprimată în puţine cuvinte. Eu eram cel
care vorbeam mult. Ca şi acum, când – pornind de la nucleul
ideatic – urmează să le dezvolt cumva, aranjându-le într-o altă
ordine, pământească. Pentru că atunci când le-a formulat, aşa
cum au ajuns la mine, ele erau deja ceresc exprimate. Pentru că
acolo, oricum ar fi gândite şi spuse, ele umplu în clipă cerul,
devenind şi intenţie şi facere, aşa cum deja Aritia mi-a confimat,
spunându-mi în chipul ei unic, gând în gând:
încercări, pe care personal o creditez de vreme ce o trăiesc constant şi
pentru care am început să dobândesc argumente explicative, raţionalştiinţifice. Dar, ceee ce este important în acest context vizează
conţinutul mesajului, care – primit sau / şi prelucrat omeneşte – are o
evidentă valoare cognitivă şi etică, făcând referinţă la atitudinea pe care
noi, oamenii, ar trebui să o avem faţă de existenţa unor "semeni întru
raţiune", aparţinând unor civilizaţii stelare sau eterice, cine ştie. Pentru
care principiul "entanglării", al rezonanţei în TOTUL despre care
vorbeşte Aritia, reprezintă o reală şi unificatoare măsură.
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"Nu te îngrijora, Traian, aici tot ceea ce gândeşti,
dobândeşti. În formă mai mult sau mai puţin palpabilă".
Sigur că nu mă mai îngrijorez, pentru că eu deja cred,
pentru că ştiu. Dar pentru aceea care abia sânt pe cale de a
deveni ştiutori, logica pământeană mi-a impus să grupez
fulguraţiile Aritiei după un criteriu anume: acela al devenirii
istorice a lumii însăşi, a omului şi istoriei sale, până la
întoarcerea lui ACASĂ. Pentru că în esenţă, aceasta a fost
intenţia Aritiei: să povestescă cât de scurt posibil, POVESTEA
TOTULUI. Din care şi noi, toţi, facem definitorie parte.
2.3. LIMBAJUL LUI DUMNEZEU
SAU DESPRE SENSURILE GEOMETRIEI SACRE
Iată un subiect de o cardinală importanţă, pentru că el
vizează chipul în care noi, oamenii, vorbim unii cu ceilalţi spre a ne
putea înţelege... Căci, de la tentativa de înălţare a Turnului Babel şi
până acum, omul şi-a rătăcit puterea de înţelegere cu semenul său.
Ca să nu mai vorbesc de limbajul pe care ar trebui să îl folosească
spre a se înţelege cu îngerii sau / şi cu semenii întru raţiune.
Despre care, câteva lucruri am învăţat de la doi admirabili
părinţi ai spiritului românesc.

Căutător şi găsitor:
Limbajul lui Dumnezeu

Atât de clar-văzător:
Zâmbetul lui Dumnezeu
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Căci, citând-o pe Aritia, care s-a prevalat de sensurile a
două poveşti trăite oarecum independent şi împreună totodată,
în care se corelează învăţătura iniţiativă a celor doi duhovnici de
taină pe care, tacit, am avut marele privilegiu – printr-o stelară
întâlnire – să îi păstrez atât de aproape, chiar lângă inimă. În
ordinea venirii lor în viaţa mea: Părintele Gheorghe Ghelasie şi
Părintele Teofil Părăian. Atât de calzi, atât de înţelepţi...
*
Reluând aidoma gândurile Aritiei, iată ce au adus acestea
aminte prin povești-dar transmisă celor ce o ascultau cu toată
fiinţa deschisă. Povești pe care, într-un chip sau altul, am avut
privilegiul de a le fi trăit împreună, valorizându-le sensul prin
însăși derularea vieţii noastre.

2.3.1. Sensul limbajului divin: bucuria de a fi
● Părintele Ghelasie ne-a dăruit o învăţătură iniţiatică:
"Toţi vorbim limbajul lui Dumnezeu, dar nu ne mai
aducem aminte".
Iată, amintită în termenii inconfundabili ai rostirii sale, o
întâmplare pe care Aritia a preţuit-o cu inima și mintea
deopotrivă, mult, atunci când i-am povestit-o. Şi la a cărei
încheiere ea însăși a contribuit, printr-o simbolică și vitală
implicare. Iat-o, la maximum comprimată, așa cum am
consemnat-o, extensiv, în cartea mea: "DUHOVNICUL DE
TAINĂ. SIMPLE SECVENȚE DE VIAȚĂ (2003)".
Era în 2 iulie 1999... Zi de Înaltă Sărbatoare...
Acoperământu-l Maicii Domnului și Ziua lui Ştefan cel Mare și
Sfânt... Un capăt de veac și de mileniu. Forţa lucrurilor a făcut
ca, printr-o simplă cerere ridicată la cer – spunându-i unui
prieten: "Da, spui că este Părintele Ghelasie duhovnicul tău? Va
fi și al meu." – să am șansa, la extrem de puţină vreme, prin forţa
purei întâmplări (atât de "pură", că nici nu mai poate fi numită
"întâmplare") – să îl întâlnesc pe Părintele Ghelasie. Mă însoţise
acolo, prin întâmplarea care nu greșește nicicând, pe atunci un
cunoscut actor – Dragoș Pâslaru, ucenic al Părintelui deja, acum
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el însuși duhovnic de spirit, pe care deja am avut privilegiul de a-l
reîntâlni, de puţină vreme, de data aceasta în chip de apropiat
duhovnic, de inima și minte: Părintele Valerian.
Așadar, desprinsă ca "simple secvent de viaţă", prin
câteva din paginile "Duhovnicului de taină", povestea unei
stelare întâlniri...
..."Am ajuns la Frăsinei către ora şase după amiază.
Admirabilă privelişte: soarele încă înalt răsfrînt peste
colinele proaspete de verde, razele strecurate printre turlele
Mânăstirii, înviind zidurile de un imaculat alb ale bisericii, ale
casei de oaspeţi şi ale complexului administrativ.
Desăvîrşită ordine, desăvîrşită linişte...
Şi, din această linişte, din acest alb s-a desprins
deodată conturul Părintelui, eteric parcă, plutind către noi.
O siluetă extrem de delicată, ca aceea a unui copil.
Trupul în deplină armonie cu gîndul, mi-am spus, fără să
vreau. Ne-a adresat tuturor un generic cuvînt de bun
venit. După care, m-a privit direct în ochi şi m-a întrebat,
de parcă m-ar fi cunoscut din altă lume, de cînd lumea:
—
“Aţi venit?
—
“Am venit”, am răspuns cu acelaşi sentiment de
firească apropiere.
—
“Vorbim mai tîrziu”..., a mai spus, adresîndu-se din
nou tuturor, după care a intrat în biserică.
Aşa a fost întîia noastră întîlnire: o trăire aperceptivă,
un dar parcă venit de dincolo de spaţiu şi de timp, de dincolo
de istoria noastră lumească. Sufletele care se revedeau în
rezonanţă şi recunoaştere se conturau din CÎMPUL DE
LUMINĂ".
Esenţial, am ajuns să vorbim abia după în miez de
noapte, în biserică, când Părintele și-a încheiat slujba. Adică
exact așa cum îmi spusese... Am aflat atunci că ritualul athonit al
mânăstirii presupunea slujbe împlinite constant – din 6 în 6 ore,
cred – pe întreg parcursul unei întregi zile și nopţi. În acest
context...
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"Părintele se afla singur în biserică. Aproape fără
de cuvinte, m-a condus într-o încăpere din dreapta
altarului, mi-a făcut semn să îngenunchiez, mi-a aşezat
patrafirul peste creştet şi mi-a spus simplu: “Vă ascult”.
Pe fondul unei asumate stări de conştiinţă – “Sînt
om şi nimic din ce este omenesc nu mi-a fost străin” – am
început să deapăn OMULUI-DUHOVNIC înălţat deasupra
mea – tot ceea ce se desprinsese cu vinovăţie din
inocenţa copilului care multă vreme am fost sau din
orgoliul înalt crescut al maturului de mai apoi.
M-a ascultat, m-a ascultat într-o tăcere pe care nu
o simţeam aspră, ci încărcată doar de IUBIREA CELUI
CARE ŞTIE... Ignor cît timp s-a scurs în această stare de
lăuntrică eliberare, cred că mai mult de o oră. Nici unul
dintre noi nu părea obosit, deşi încărcătura clipei era
maximă. Spovedindu-mă, trăiam, cu ochii întorşi către
trecut, tot zbuciumul sufletesc al celui care timp de
decenii acumulase ignorate frustări, îngropate în
subconştient prin (ne)liniştitoarea sentinţă: “Aşa trebuie
să fie!”.
Cîte i-am spus atunci, sub taina nopţii, a
proscomidiei şi a spovedaniei duhovnicului pentru
eternitate, nu mai ştiu. Îmi amintesc însă că, între multe
altele am insistat asupra “păcatului lepădării”, asupra
faptului că, adesea – în cunoştinţă de cauză – şi în viaţa
mea “strigătul cocoşului” mi-a amintit datoria de a fi onest
în raport cu credinţa în Dumnezeu. De fapt, nu mai
contează acum ce i-am spus atunci: toate detaliile de
viaţă care m-au împovărat cîndva au intrat deja într-o
istorie care nu se uită, dar care a putut fi sublimată.
Contează, însă, deosebit de mult, cum i-am spus atunci
toate acestea, CUM ERAM încă şi CUM ASPIRAM să fiu
de fapt.
Sensurile din urmă ale poveștii trebuie desprinse însă
dintr-un alt fragment pe care CARTEA, hermeneutic, îl dăruiește
celor ce vor să afle [Duhovnicul de taina, pp. 16-19]:
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● Limbajul lui Dumnezeu este acela al
Cuvîntului-Lumină... Iată o aserţiune construită în
virtutea unui elementar silogism desprins din Evanghelia
lui Ioan: dacă Dumnezeu este Lumină (Necreată), dacă
în același timp Dumnezeu este Cuvînt, înseamnă că între
LUMINĂ şi CUVÎNT se instituie o identitate fiinţială.
Acesta fost limbajul în care Dumnezeu “a vorbit” pentru a
crea LUMEA, limbaj pe care mai tîrziu l-a dăruit îngerilor
şi mai apoi oamenilor: limbajul iconic al luminii, apt să
redea prin formele sale (luminoase / sonore) trăsături ale
realităţii create sau/şi numite. Admirabilă, în acest sens,
pledoaria hermeneutică a lui Rudolf Steiner [1995: 23-33]
cu privire la cele dîntîi Cuvinte ale Cărţii Facerii: Beresit
bara Elohim et ha-şamayim v’et ha-areţ (“La început
Dumnezeii au creat cerul şi pămîntul”). O tulburătoare
analiză fonologică a acestui text denotă că articulaţiile
sale sonore evocă iconic - prin încărcătura “fizicinformaţională” a sunetelor utilizate – stările înseşi ale
creaţiei cosmice: lumina (ordinea cosmosului) şi
întunericul (dezordinea haosului), dilatarea / exterioritatea
(cerului) şi interioritatea / comprimarea (pămîntului) etc.
Se poate spune, astfel, că limba originară a omului (un
“limbaj pre-BABEL” iconic-unificator) – pentru care
ebraica era arhetip de referinţă – purta încărcătura
simbolică a unor acte creatoare pe care omul modern nu
poate să le mai distingă. Cîteva suplimentare consideraţii
cu privire la aceasta în cele ce urmează.
● Limbajul pre-BABEL, dăruit ab-initio îngerilor /
duhurilor şi mai apoi celor dintîi oameni întrupaţi, este
ceea ce s-a considerat a fi “limbajul luminii”: un originar
“limbaj al rezonanţei”, susţinut prin undele-vibraţii ale
radiaţiei luminoase şi ale culorilor ei, prin armoniile
sonore / muzicale implicit asociate (de unde şi sintagma
“limbaj al păsărilor”, folosită de Réné Guenon). Acest
“limbaj al creaturii” este o măsură a “limbajului
Creatorului” însuşi, al cărui ecou oamenii l-au moştenit
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încă din prima clipă a Creaţiei. Căci, aşa cum Părintele
Ghelasie Gheorghe scrie în Ecce Homo [1999: 39]:
“Era Prima Zi a Creaţiei, Ziua LUMINII.
Ziua şi LUMINA erau totuna. CARTEA VIEŢII
Strălucea aşa de intens, de Cerul care era însăşi
LUMINA Sa. Îngerii se Pătrundeau de LUMINĂ şi
mai mult. Fiecare lua diferite nuanţe de Culori.
Cine poate descrie multicolorul Cerului? ...
Fiecare Culoare era şi o Cântare, în care se
deosebea Caracterul Fiecărui Înger în parte".
Afirmaţii mai explicite nici că se puteau formula.
După cum, independent de faptul că acceptăm sau nu
aceste intuiţii, nimic mai adevărat nu se poate (meta)fizic
gîndi. Căci, prin cercetări de mare actualitate – pe care
de peste zece ani le susţin personal dintr-o inedită
perspectivă (mă refer la o nouă disciplină, biofotonica
(biologie + teoria / tehnologia laserilor) – este posibilă
explicarea “genezei prin lumină” a cuvîntului. Această
explicaţie se bazează pe:
—
efectele
holografice
generate
de
undele
bioelectromagnetice coerente prezente la nivelul
creierului şi al întregului organism;
—
existenţa efluviilor bioplasmatice, de frecvenţe
diferite, susţinînd energetic INFORMAŢIILE transmise de
la o entitate vibratilă la alta (cum ar putea fi definiţi
“îngerii”), de la creier la creier, în cazul omului;
—
traducerea acestor informaţii electromagnetice în
sunete coerente etc.
Limbajul intrinsec al timpurilor iniţiatice, prin care însăşi
REVELAŢIA OMENEASCĂ a fost posibilă (comunicarea /
rezonanţa pe verticală a omului cu “instanţe spirituale
ierarhizate”, trans- / supraumane), devine posibil de înţeles în
termenii discursului raţional.
Este un “păcat” să încerci şi, mai ales, să explici toate
acestea? Există undeva consemnată interdicţia pătrunderii
demersului ştiinţific / explicativ în religie, mai ales atunci cînd
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sensul lui este acela de a argumenta cu alte mijloace puterea
creaţiei divine? Să îşi piardă Dumnezeu din inefabil atunci cînd
ŞI raţiunea îşi face loc în înţelegerea existenţei Sale? Totul îmi
spune că NU".
Secvenţa din urmă a poveștii a fost aceea care mi-a
confimat o atare convingere, venită chiar pe filiera de gând a
Părintelui Ghelasie. Cu care, în miez de dimineaţă deja, am avut
o nouă și ultimă întâlnire.
"...Ca şi cum totul fusese gândit să se petreacă
sub SEMNUL LUMINII, dimineaţa era strălucitoare.
Părintele Ghelasie era singur. Citea, la lumina naturală
care nu părea să lipsească din interiorul boltitei sale
“chilii”. Cu o anume tulburare, în picioare încă, i-am pus
în palme două dintre cărţile mele, între care, dacă nu mă
înşel, “Miturile creaţiei: lecturi semiotice” şi “Tratatul de
Creatologie” abia apărut, cărţi pe care mai mult sau mai
puţin întîmplător le aveam cu mine. Părintele Ghelasie lea primit cu o înclinare a capului în care se citea bucuria
de neconfundat a celui care iubeşte CARTEA. Păstrîndule o vreme în mînă, pentru a le surprinde parcă “iconic”
conţinutul, m-a poftit să mă aşez şi să îi vorbesc despre
preocupările mele intelectuale.
Cu nedisimulată pasiune i-am descris atunci
încercarea mea – deja conturată – de a unifica / armoniza
diferitele tipuri de discurs pe care istoria spiritului
omenesc s-a întemeiat, de a apropia neconflictual Religia
de Filosofie şi Ştiinţă, încercare avînd ca arhetip
integrator LUMINA, în multitudinea chipurilor sale.
Creaţie, cuvînt-lumină, formă de creaţie, model sau
pattern, “unitate esenţială” şi “devenire creatoare” au fost
doar cîteva dintre conceptele pe care le-am utilizat atunci,
încercînd să-mi argumentez punctul de vedere.
După ce m-a ascultat o vreme fără să mă întrerupă
deloc, Părintele Ghelasie m-a întrebat dintr-odată, direct:
“Ce înţelegeţi prin «formă de creaţie», de exemplu?” Puţin
surprins, i-am descris perspectiva ontologică, fizicalistă mai
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degrabă, în care “forma” (etimologic corelată cu a “in-forma”
= a pune în formă) putea fi asumată ca un pattern energoinformaţional prefigurator, ca un “invizibil model” prefigurator
al tuturor structurilor substanţial întrupate ale lumii.
S-a ridicat în tăcere, a luat de pe unul din rafturi
un teanc de cărţi mai groase şi mai subţiri şi întinzîndumi-le, mi-a spus: “Sînt cărţi pe care le-am publicat recent.
Vă rog să le luaţi. TREBUIE SĂ NE CUNOAŞTEM
LIMBAJUL, mai întîi, pentru a putea sta cu adevărat de
vorbă...”.
Toate aceste atât de sugestive secvenţe de viaţă, care
păreau a apropia magicul de viaţă, spiritualitatea religioasă de
sensurile celei știinţifice – le-am nuanţat de multe ori profund,
omenește, în dialogurile explicite sau tacite pe care le-am purtat,
de-alungul anilor, cu Aritia.
Concluzionând, din picături, acum așezate în șuvoi...
2.3.2. Prin forme și culori, cuvintele limbii...
Pe parcursul timpului am sugerat în varii contexte – în
termenii unei teorii a "Unităţii Esenţială", iniţiată încă de la
începutul anilor '90, în prima mea carte (O cale a raţiunii către
Dumnezeu?) – că limbajul omenesc trebuie să fie unul al
"formelor esenţiale": ovoidul, clepsidra, coloana, ciorchinele.
Forme care au izbucnit din potenţialitatea haosului pentru a se
preface în cosmos, unind formele marelui și micului infinit cu cele
ce definesc structura fiinţei umane însăși.
Sau, potrivit aserţiunilor atât de dense ca sens ale Aritiei:
● Există o ordine
sanogene. Frumosul
este haos.
● Spirala, embrionul
fractalică. Sântem
matricea divină.

cosmică, unde toate au principii
este cosmos și structurare. Urâtul
și urechea umană deţin geometrie
fiinţe cosmice, structurate prin
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Explicaţiile acestor aserţiuni, extrem de generale, se
regăsesc într-o mulţime de lucrări pe care – într-un chip sau altul
– le-am gândit / reamintit / valorificat împreună, într-un context
sau altul. Ideile care urmează au fost prezentate într-o comuna
lucrare, cu bucuria lucrului armonic făcut, intitulată: Geometria
sacră: efecte armonizatoare ale formelor arhetipale româneşti
[ANATECOR, 2006].
Într-o viziune arhitectonică asupra Marii Creaţii, ar trebui
să gândim că: „La început a fost... CUVȂNTUL-FORMĂ”, pentru
care LUMINA este măsură. Căci: „SĂ SE FACĂ LUMINĂ”
înseamnă deopotrivă şi: „SĂ SE PUNĂ LUMEA ÎN FORMĂ...”,
într-o „formă” de care o „lumină generatoare” – adică un potenţial
câmp electromagnetic, caracterizat prin invizibile „linii de forţă” –
este (meta)fizic responsabilă. O atare „matricială formă” – Limbaj
al Creatorului însuşi – se regăseşte la nivelul celor „trei materii”
(Lupaşcu) ale lumii: materia fizică, biologică şi psiho-logică.
Aceasta pentru că formele fundamentale – generate de
multitudinea "zeilor creatori" pe care îi amintește Psalmul 81:1 –
"Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul
dumnezeilor va judeca" – au fost transpuse aidoma, omomorfic
adică, printr-un mecanism de "rezonanţa holografică" (după chip
și asemănare, adică) la nivelul celor trei niveluri ale realităţii.
*
Odată configurate aceste morfo-genetice intuiţii, este
uşor să descoperim prezenţa arhetipurilor universale în cele mai
diverse manifestări ale culturii umane, începînd de la cele încă
păstrate pe cioburile neolitice ale culturii Cucuteni pînă la
expresiile arhaice sau moderne ale arhitecturii umane [Poenaru,
Stănciulescu, 2004].
În toate exemplele de mai sus, se regăseşte pulsiunea
“formei tuturor formelor” şi a derivatelor sale, cum a numit
Constantin Brâncuşi “ovoidul”, marcînd – prin creaţie umană
trecerea de la natură (cosmos) la cultură, mai întâi, de la cultură
la natură (prin reconstrucţia / modelarea ei creatoare), mai apoi.
Ansamblul manifestărilor creatoare prin care această tranziţie
istorică a fost realizată (implicînd forţa modelatoare a unor
matrici energo-informaţionale invizibile) este ceea ce simbolic, şi
nu numai, se numeşte: GEOMETRIE SACRĂ.
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2.3.3. Principiul plăcerii:
îmi place pentru că am nevoie de el
Am argumentat într-un alt context [Stănciulescu, 2006]
faptul că:
· Limbajele simbolice ale creaţiei româneşti tradiţionale
se originează în GEOMETRIA SACRĂ, respectiv în motivele
arhetipale ale cosmogenezei, ale viziunii asupra creaţiei lumii,
fiind reiterate în reprezentările solare ale ceramicii şi ale
ţesăturilor, în modelele sculptate pe stîlpii din lemn ai casei sau
de pe obiectele de uz casnic, în motivele vestimentaţiei populare
etc. [Stănciulescu, 2005b; Poenaru, Stănciulescu, 2006: 31-42]
(fig. 3-7).
· Prin natura unificatoare a formelor arhetipale, specifice
deopotrivă macro-/ micro-cosmosului şi fiinţei umane, prin
armonia proporţiei de aur, a culorilor şi modelelor implicate,
limbajele simbolice ale creaţiei româneşti – constituite în mediu
permanent de viaţă – aveau nu numai o funcţie estetică, ci şi una
sanogenă, de optimizare bio-psihică a fiinţei uman.
Recuperarea / reactualizarea funcţiilor iniţiatice ale
creaţiei de tradiţie a românilor – întemeiată pe cunoaşterea de
către strămoşii noştri a legilor belagine, care guvernau
deopotrivă omul şi cosmosul – se impune astăzi din raţiuni
deopotrivă axiologice şi pragmatice. În acest sens, două
puternice principii se impun inserate în cadrul de faţă, ca premise
pentru o integrală (meta)fizică a valorilor româneşti.
(1) Principiul satisfacerii plăcerii: o explicaţie
biofotonică. Este cunoscut faptul că aspiraţia către împlinirea
plăcerii reprezintă pulsiunea cea mai puternică după care îşi
organizează şi derulează activitatea - mai mult sau mai puţin
conştient - toate sistemele lumii, înţelegînd prin “plăcere” starea
de maximă funcţionalitate şi armonie a sistemului de referinţă.
În orizontul valorilor estetice, de exemplu, se afirmă
adesea că: “Frumos este ceea ce îmi place mie”. Această
afirmaţie sugerează de la bun început că frumosul este generat
de starea de plăcere subiectiv-personalizată pe care relaţia cu
un complex de stimuli (o pictură, o piesă muzicală etc.) o
produce la nivelul receptorului. În termenii biofotonicii, vom putea
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explica faptul că un tablou, de pildă, ales dintre mai multe
posibile ca fiind “cel mai plăcut ochiului şi minţii”, reprezintă de
fapt o reacţie a organismului la un ansamblu de stimuli fizici
(efectele radiaţiilor electromagnetice de o anume frecvenţă,
culoarea de o anume intensitate / saturaţie, efectele “undelor de
formă” produse de “modelul” grafic al tabloului etc.). Tocmai
aceşti parametri fizici sînt cei care contribuie - prin rezonanţă la generarea unui efect optimizator (sanogen / compensator) la
nivelul organismului uman (unui anume nivel al acestuia).
Să reamintim arhaica afirmaţie că “totul în lume este
vibraţie”, respectiv undă, cum acreditează fizica modernă. Este
ştiut, în acest sens, că organismul biologic se manifestă ca un
rezonator căreia îi corespunde - la fiecare nivel de funcţionare
(complex organic) al său - cîte o frecvenţă asociată culorilor
ROGVAIV, sunetelor muzicale etc. Raportîndu-se acestor
frecvenţe, creierul va alege - în funcţie de necesităţile /
comenzile interioare transmise de organism - pe acelea care îi
“plac”, respectiv pe acelea cu care rezonează, de fapt:
¾ în sensul “stingerii” unei stări bio-psihice disfuncţionale
cu care se confruntă; această “stingere” se face printr-un proces
de opoziţie a fazei undelor incidente faţă de cele emise de zona
organismului care nu mai funcţionează corect (optim);
¾ în sensul “amplificării” stării de armonie bio-psihică, în
cazul în care subiectul uman este sănătos, pentru întreţinerea şi
amplificarea stării sale de sănătate.
În această din urmă situaţie, stimulul de referinţă culoare, sunet, miros, presiune etc. - trebuie să fie într-o relaţie
compatibilitate cu o serie de principii estetice, cum ar fi - de
exemplu - prezenţa amintitei “proporţii de aur” în cele mai diferite
forme-stimuli. În consecinţă, putem afirma că:
· prin atributele lor obiective (materiale, culori, forme
etc.), traduse în efecte bioelectromagnetice. (figurile 8,9),
produsele creaţiei umane contribuie mai mult sau mai puţin la
activarea principiului plăcerii şi astfel – prin forme şi vibraţii
armonice – la optimizarea stării de sănătate;
· modul în care au fost concepute principalele activităţi de
tradiţie ale românilor, combinate după o intuitiv-iniţiatică ştiinţă a
formelor care, din fericire, nu s-a pierdut în întregime - transpusă
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în formele obiectelor de utilitate practică, în haine şi în dans, în
muzică şi în arhitectură etc. - a avut ca efect o permanentă
stimulare a stării de sănătate, pe care astăzi ştiinţa medicală a
început să o recupereze şi aplice (figura 10).
(2) Principiul conservării energiei de adaptare /
conexiune. A concepe şi utiliza de la bun început doar acele
produse de creaţie şi practici / acţiuni care se adaptează optim
“stării de bine” a beneficiarului - prin activarea “principiului
plăcerii” - constituie o atitudine axiologică de care viitorul trebuie
să ţină seama. A crea un mediu “ecologic” de viaţă, în care omul
să-şi poată guverna cu maximă eficienţă relaţia sa cu mediul
natural şi artefactual, are ca finalitate tocmai conservarea unei
importante părţi din energia umană, pe care - nemairisipind-o omul o va putea foloŞi constructiv în beneficiul propriei sale vieţi.
*
Două concluzii pot fi formulate cu privire la principiile mai
sus enunţate: una de factură conceptuală, “metafizică”, alta de
natură pragmatică, “(bio)fizică”, aplicativă. Astfel:
(1) Principiul satisfacerii plăcerii, care deja aşteaptă o
tratare teoretico-ştiinţifică nuanţată extensiv, se
corelează
perfect cu aserţiunile modelului “Unităţii Esenţiale”. Potrivit
acestuia fiecare entitate a Marelui Univers pare a fi legată
(corelată) cu toate celelalte entităţi ale sale printr-o intrinsecă
rezonanţă. Acesta este cadrul în care se constituie şi devin toate
sistemele ierarhizate ale lumii, începînd de la cele ale creaţiei
cosmice pînă la cele ale creaţiei umane, materiale sau / şi
spirituale, în care valoarea de semnificaţie a informaţiei – fie ea
reală (prezentă la nivelul omenescului) sau virtuală (pretutindeni
prezentă în marele univers) – este nemijlocit implicată.
(2) Principiul conservării energiei de adaptare /
conexiune, care presupune o intensivă aplicare pe diferite direcţii
practice, se corelează cu aspiraţia de a realiza printr-un “design
sinergetic” eficient realizat [Poenaru, Stănciulescu, 2006] o stare
în care omul - sănătos la suflet şi la trup, capabil să se bucure
plenar de viaţă într-un mediu sanogen - îşi va putea dărui sieşi şi
semenului său toată energia cu care a fost înzestrat şi pe care
are datoria să o consume cu maximă înţelepciune. Nu în ultimul
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rînd trebuie înţeles faptul că - în perspectiva unui Model
Biofotonic al Omului (MBO) [Stănciulescu, 2003] - fiinţa umană
este construită ca un ansamblu de “capcane energoinformaţionale”, de a căror corectă gestionare depinde starea de
armonie a trupului (substanţă-energie) cu sufletul (cîmpinformaţie).
În termenii deja amintitei teorii a cîmpurilor ierarhizate,
capacitatea de (auto)control asupra resurselor sale energoinformaţionale reprezintă o problemă de corelare a cunoaşterii
iniţiatice de odinioară în termenii cunoaşterii ştiinţifice de astăzi.
Ca atare, o tradiţională viziune românească asupra lumii – în
care totul este corelat cu totul, în virtutea unei “magice”
integralităţi – poate fi recuperată raţional în acest context. Atunci
cînd o atare cunoaştere se va concretiza în practici de valoare, o
REVRĂJIRE A LUMII - sintagmă tot mai des uzitată astăzi - nu
va întîrzia să se întîmple.
*
Ca un preambul al tuturor acestora intuitive repere ale
"geometriei sacre", pe care Creatorul ni le-a dăruit prin însuși
actul facerii sale, ar trebui să reconsiderăm în alţi termeni
concluzia că – făcând el însuși parte din creaţie, drept creatură –
omul se subordonează acelorași legi ale frumuseţii, ale armoniei.
O atare reconsiderare a fost sugestiv sintetizată de Aritia, atunci
când a spus:
● Nu vă puneţi diagnostice... Priviţi cu lumină și cu
culoare. A venit timpul unificării, nu al separării. Nu putem
căra lucruri nestructurate și grosiere în interiorul nostru.
Formulând o atare sugestie – de a nu vă pune
diagnostice, oricum – Aritia se referea de fapt la posibilitatea de
a diagnostica o problemă de sănătate cu alte mijloace decât cele
standard, mai mult sau mai puţin invazive, cum ar fi radiaţiile
roentgen, ingerarea de substanţe de contrast, biopŞietc., cu
efecte adesea "grosiere" pentru organismul uman. Potrivit
medicinei Ayur-Veda, pe care Aritia a studiat-o timp de mulţi ani,
o serie de strategii bazate pe semiologie naturală, neinvazivă, ar
trebui folosite în aceste situaţii, de la cercetarea ochilor și a
epidermei, până la modificarea vocii și a vorbirii etc.
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"A privi în lumină și culoare" reprezintă, însă, o strategie
la care Aritia se referea implicit, având în vedere că reprezintă
una din strategiile de diagnoză folosite în cazul unuia din
brevetele noastre de invenţii. Este vorba de ansamblul de
mandale color concepute de Aritia, a căror dublă alegere – în
consens cu "principiul plăcerii" mai sus numit (subiectul trebuie
să desemneze cele două repere culoare-formă care îi plac cel
mai mult) – permite stabilirea cauzelor și disfuncţiilor potenţiale
sau / și reale cu care organismul se confruntă la momentul dat.

Mandalele Aritiei... Octogonale, românești adică...
Combinaţia dintre lumina și formă a mandalelor – cu
valoare de diagnoză, mai întâi – va fi dublată prin corelarea lor
cu efectele biofotonice ale substanţei active vegetale și proteice,
printr-un efect terapeutic de tip "homeopatie exogenă" (conform
brevetului nostru: "Rezonator biofotonic pentru stimularea
energo-informaţională a sistemelor biologice").
*
Terapia cu "lumină vie", în accepţiunea străbunilor noștri:
întâi vindecăm sufletul și apoi trupul. Biofotonic, perfect adevărat...
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2.4. ÎNAINTE ŞI ÎN URMĂ DE TOATE, INTEGRATOR,
ZÂMBETUL LUI DUMNEZEU...
Continuându-şi gândurile, vorbind publicului prezent la
ANATECOR, Aritia a spus, mai departe:
● Părintele Teofil Părăianu ne vorbea despre
Zâmbetul lui Dumnezeu. Ca stare de nonstres şi de
armonie.
Desigur că și această afirmaţie are o poveste, atât
frumoasă, ca toate poveștile noastre de viaţă. Pentru că acum
realizez cu claritate un lucru de o excepţională semnificaţie și
anume: într-o formă sau alta, noi am trăit simbolic, cumva –
înţelegându-le viu sau făcându-le – toate principiile esenţiale pe
care acum, împreună, le dăruim în beneficiul înţelepţirii tuturor
celor deschiși să înveţe și din învăţătura semenilor.
*
Mă aflam, împreună cu Aritia şi mai mulţi prieteni dragi de
la ANATECOR la Sâmbăta de Sus, unde ne întâlnisem anume
pentru a-l asculta pe Părintele Părăianu. Cred că era sfârşit de
August 2009. Peste două luni de zile Părintele avea să îl
întâlnească pe Dumnezeu, care cu siguranţă că îl plimbă acum –
zâmbindu-i – pe cărările căutătoare, spunânu-i ce şi cum...
Nu ştiu dacă cineva a înregistrat atunci şi tipărit public
cuvintele lui – îi mulţumesc acum pentru acest dar ceresc – de o
relevanţă atât de explicită pentru sensul cel mai adânc al vieţii
noastre: cum trăim şi cum plecăm. Căci, iată ce ne-a spus –
drept, stând în picioare atunci, încă neostenit – Părintele.
"Stimaţi ascultători, sânt bucuros că mă găsesc
acum, aici... Sânt bucuros că sânt în faţa unor oameni
care se ocupă de oameni. Eu însumi mă ocup de oameni,
însă pe alt plan. Pe mine mă interesează foarte mult
sănătatea şi mântuirea oamenilor şi mai ales mântuirea
oamenilor. Mă interesează şi sănătatea, desigur, pentru
că sănătatea este foarte importantă, deşi nu este singurul
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lucru pe care ni-l dorim. Căci, de pe poziţia omului
sănătos se poate realiza mai mult decât de pe poziţia
omului bolnav.
Totuşi Dumnezeu are două planuri cu omul.
Dumnezeu care a acceptat suferinţa, a aceptat suferinţa
post-adamică, după Adam, după căderea omului, ca un
mijloc de înaintare în bine, ca un mijloc de a-l face pe om
mai serios, de a-l face pe om mai doritor de el însuşi, mai
doritor de a se depăşi pe sine însuşi. Suferinţa este, am
putea zice, un accident în viaţa omului şi de aceea
Domnul Hristos – în vremea propovăduirii Sale – a
intervenit pentru binele omului şi în interesul acestuia, de
a-i reface natura, de a-l face pe om din nesănătos
sănătos, de a-i da putere mai multă, de a-i da întregimea
trupului, de a-i da organe care îi lipseau... Toate acestea
le-a făcut Domnul Hristos arătând că normalul nu este
suferinţa, ci normalul este sănătatea, nesuferinţa.
Acum, Domnul Dumnezeu are două planuri în
legătură cu omul şi anume: pe unii îi vindecă şi pe alţii îi
lasă să sufere în continuare. Şi să sufere suferinţa într-un
fel în care nu pot trăi suferinţa cei care n-au credinţă. Un
doctor care a lucrat în Oastea Domnului la Sibiu, doctorul
Ioan Sibianul, spunea că mai ales două lucruri nu le
poate face omul fără credinţa în Dumnezeu şi anume: să
crească copii buni şi să suporte o suferinţă grea.
Deci, suferinţa oricât ar fi de binefăcătoare, în
general este ceva pe care nu-l dorim, pe care vrem să-l
evităm, vrem să-l corectăm. Mă gândesc, de pildă, la
faptul că Domnul Hristos este cunoscător al gândurilor,
este iertător al păcatelor şi este vindecător al trupurilor.
Ştim din Sfânta Evanghelie de la Matei, din Sfânta
Evanghelie de la Marcu şi din Sfânta Evanghelie de la
Luca că Domnul Hristos a vindecat pe un paralitic care i-a
fost prezentat de către patru oameni, care l-au dus în faţa
Domnului Hristos. Domnul Hristos, când l-a văzut, a zis:
„Îndrăzneşte fiule, păcatele tale să fie iertate”. Apoi a zis:
„Ce este mai uşor a zice: «scoală-te şi mergi la casa ta»,
sau a zice: «iertate sânt păcatele tale?» Si, în sfârşit, l-a
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vindecat pe omul acela, arătându-şi puterea sa,
arătându-şi intervenţia sa.
Noi insistăm pentru asta... Dar, în general, oricât
ar fi suferinţa de benefică, până la urmă noi dorim să fim
scutiţi de suferinţă şi mergem – fără să ne dăm seama –
spre suferinţa aceea care-l desfiinţează pe om... Pentru
că există şi o suferinţă care-l desfiinţează pe om, nu
există numai o suferinţă care-l realizează pe om... De
aceea am zis că Dumnezeu are două planuri cu omul şi
anume: pe unii îi vindecă, iar pe alţii îi lasă să-şi ducă mai
departe crucea suferinţei.
Suferinţa, totuşi, nu este un lucru absolut necesar
pentru înaintarea în viaţa duhovnicească. Însă se
constată că oamenii care au trecut prin suferinţă, în
general, sânt mai serioşi, sânt mai realizaţi decât oamenii
care nu au trecut prin suferinţă... Cu toate acestea, la
slujbele noastre noi zicem sfârşit creştinesc vieţii noastre,
fără durere, neînfruntat în pace şi răspuns bun la
înfricoşătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
Deci, să cerem sfârşit creştinesc. Ce înseamnă
asta, sfârşit creştinesc? Sfârşit creştinesc înseamnă să îţi
sfârşeşti viaţa în calitatea ta de creştin, adică să fii
împăcat cu sfârşitul pe care îl ai, să fii împăcat cu soarta
pe care Dumnezeu ţi-a dat-o. Să fii mulţumitor în faţa lui
Dumnezeu şi să te prezinţi în faţa sfârşitului vieţii
pământeşti ca creştin... Sfârşit creştinesc al vieţii noastre,
al vieţii pământeşti – pentru că viaţa în continuare se
trăieşte şi dincolo de moarte – înseamnă că moartea, de
fapt, este un fel de virgulă în fraza vieţii, căci se continuă
viaţa omului prin suflet. Orice om care a venit în lumea
aceasta are o destinaţie veşnică, şi dacă-i bun şi dacă-i
rău... În realitate, el are o destinaţie biblică... Posibilitatea
să omori un suflet – existenţial vorbind, pentru că există
şi omul spiritual, partea lui spirituală –înseamnă de fapt
depărtarea de Dumnezeu, de centrul vieţii.
În Apocalipsă, de exemplu, în capitolul al treilea –
în legătură cu cele ce i s-au spus conducătorului bisericii
din Sardes – e scris aşa: „Ştiu că ai nume, că trăieşti, dar
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eşti mort". Deci, există o posibilitate de moarte înainte de
moarte, o posibilitate de moarte veşnică...
În pilda Fiului Risipitor citim că tatăl fiului risipitor,
bucuros de întoarcerea fiului din pribegie, a zis: „Se
cădea să ne veselim, sau se cade să ne veselim că fiul
meu acesta mort a fost şi a înviat, a fost pierdut şi s-a
aflat... Deci a fost mort sufleteşte şi a înviat din moartea
sufletească, din depărtarea de centrul vieţii şi totuşi a
fost mort şi a înviat, a fost pierdut şi s-a aflat"... Iar, din
Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, ştim că
Sfântul Apostol Pavel spunea că femeile care trăiesc o
viaţa dezordonată, femeia care trăieşte în desfrânare deşi
vie, e moartă, sau e moartă de vie.
*
Stimaţi ascultători, noi ne gândim la toate lucrurile
acestea cu rost şi cu folos. Am afirmat că spunem la
slujbele noastre "sfârşit creştinesc vieţii noastre"... Adică
– fiţi atenţi – fără durere. Eu am cunoscut oameni
desfiinţaţi prin durere, chiar desfiinţaţi, oameni care nu sau mai putut gândi la altceva decât la durere, sau
desfiinţaţi atuncea când i-a împresurat durerea.. Deci,
fără durere, neînfruntat... Ce înseamnă asta, neînfruntat?
Adică fără reproşuri, ireproşabili, în pace...
Şi apoi, ceva ce ţine de cealaltă vreme a vieţii
omului, de vremea de după moarte... Se spune şi
răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos să
cerem. Aşadar, biserica este pentru bine omului, pentru
sănătatea omului... Tot la sfintele slujbe – pomenindu-se
Întâistătătorul său pe Mitropolitul, chiriarhul locului – noi
spunem întâi: "Pomeneşte Doamne pe Înalt-preasfinţitul
arhiepiscopul nostru, pomeneşte-l pe
Arhiepiscopul
locului pe care-l dăruieşte Sfintelor tale biserici", Cum? În
pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile... Deci,
cum să fie: să fie păzit în pace, întreg, deci fără ştirbire,
cinstit, sănătos, nu bolnav, îndelungat în zile, având zile
multe, ca să înveţe Cuvântul Adevărului Tău.
La această zicere de la slujbă, credincioşii sânt
pomeniţi şi ei, cum pe toţi şi pe toate le amintim.
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Spunând, deci: «Pomeneşte Doamne pe Înaintestătătorul
nostru şi pe toţi credincioşii şi pe toate credincioasele şi
deci toţi şi toate să fie păziţi întregi, în pace, cinstiţi,
sănătoşi, îndelungaţi în zile, drept învăţând cuvântul
adevărului Tău».
Domnul Hristos, puterea de a face minuni a dat-o
şi ucenicilor săi şi anume: i-a trimis pe ucenici săi la
propovăduire şi le-a dat putere asupra duhurilor celor
necurate, să le scoată afară şi să tămăduiască toată boala
şi toată durerea. Ucenicii – după mărturia Sfântului
Evanghelist Luca – au plecat la propovăduire, au făcut
minuni cu puterea pe care au primit-o de la Domnul
Hristos şi s-au întors la Mântuitorul bucuroşi de succesele
pe care le-au avut, şi-au zis, bucurându-se: «Doamne şi
duhurile ni se pleacă nouă». Şi Domnul Hristos a răspuns
aşa: «Nu vă bucuraţi că duhurile vi se pleacă, ci bucuraţivă de nădejdea că numele voastre sânt scrise în ceruri»...
Le spune, deci, că numele noastre trebuie să fie scrise în
ceruri... Adică, dacă sântem îndumnezeiţi putem ajunge în
cer, în cerul cel mai presus, putem duce o viaţă cerească,
în cerul primit după al doilea autor duhovnicesc... Şi
nepătimirea – pentru oricare a ajuns la o stare de
nepătimire – nu ar fi o stare de imponderabilitate, ci e
vorba de o stare de nepătimire, adică să ajungi să fii
neclintit în bine şi în legătură cu aceasta.
Aduc în atenţie un pasaj din Pateric. Ce este
Patericul? Este o carte scrisă de călugări, pentru călugări,
o carte cu învăţături pentru călugări, o carte cu exemple
despre călugări... Si, în cartea aceasta, între altele scrie
că o călugăriţă, o fecioară s-a dus la un bătrân şi i-a spus
aşa: «Postesc şase zile şi a şaptea mănânc, am învăţat
Vechiul şi Noul Testament pe de rost, ce mai trebuie să
fac?» Adică ei i se părea că a realizat foarte mult prin
faptul că a acumulat cunoştinţe din Scripturi. Scriptura
sau Biblia fiind cartea de căpetenie a creştinilor, mai ales
Noul Testament.
Noul Testament este Biblia creştinilor. Sfântul
Apostol Pavel folosea Vechiul Testament în învăţăturile
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pe care le dădea, şi făcea referire la Vechiul Testament.
Că pe atunci nu exista un Nou Testament scris, nu se
putea referi la scrierile care nu existau sau la scrierile
care existau dar nu ajungeau la cunoştinţa tuturor...
Şiatunci – Sfântul Apostol Pavel când a scris Scriptura,
toată Scriptura era dictată de Dumnezeu – care s-a
gândit fără îndoială la Scriptura Vechiului Testament.
Totuşi, Noul Testament este mai presus decât Vechiul
Testament, fiind învăţătura Domnului Hristos ... aţi auzit
celor de demult, iar eu am găsit vouă prin Vechiul
Testament între învăţătura prin Noul Testament.
Aşadar, noi avem în vedere Scriptura şi zicem că
Scriptura este Cuvântul lui Dumnzeu... Zicem, deoarece
chiar credem că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu şi
este Cuvântul lui Dumnezeu şi este scrisă de
Dumnezeu... La nivelul celor către care a fost făcută, din
scrierea respectivă rezultă că intervenţia lui Dumnezeu na fost pentru a corecta anumite păreri, ci a fost născută
doar din înţelegerea de a-i angaja pe oameni la
constatarea că DUMNEZEU EXISTĂ, şi că EL ESTE
ADEVĂRATA CONŞTIINŢĂ A OAMENILOR ...
Ahh, Doamne ... Minunat eşti, Doamne...".
*
*

*

Aceasta a fost esenţa cuvântării de atunci a Părintelui
Teofil. După care Părintele a răspuns la întrebări, multe. Cu
înţelepciune și spirit Duhovnicesc. Între mulţi alţii, mi-am luat
inima în dinţi și am spus și eu, atunci, întrebându-l cumva în
tensiune cu spiritul său teologic:
― "Părinte, viaţa noastră se confruntă de atâtea ori cu
evenimente care par a veni predestinate, din altă viaţă...
Ce ar trebui să credem despre toate acestea?
― Ahh... Mă întrebaţi despre încarnare, despre destin...
Încă se mai caută...".
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Absolut tulburător acest răspuns, plin de înţelepciunea
spiritului care a trecut, cu sens, prin viaţă. Nici o opoziţie, nici o
explicaţie dogmatică, nici o acuză de erezie... Nimic, nimic. Atât
de mult aș fi vrut să mai stau în preajma Părintelui, să mai aflu...
Şi, la încheierea întâlnirii, Dumnezeu mi-a ascultat parcă
ruga. Căci, nevăzător fiind, Părintele a cerut ajutorul cuiva,
pentru a-l însoţi până la chilie. Nu am stat nici o clipă să preget.
Fiindu-i aproape, l-am luat de braţ și am început să pășim încet
pe coridoarele frumoasei Mănăstiri de la Sâmbăta, străbătute în
timp de atâtea înalte spirite, între care și acela al Părintelui
Arsenie Boca, frate de spirit atât de apropiat Părintelui Teofil.
Nu pot acum să nu mă bucur nespus, amintindu-mi... Să
nu mulţumesc pentru privilegiul de a-l fi simţit aproape, doar
pentru inima mea. Căci, pe drum, mi-a mai spus atâtea...
Înţelepte... Dar, ajunși în faţa chiliei, oprindu-ne, mi-am luat încă
o dată inima în dinţi și am început să îi povestesc... Ce privilegiu
am avut în viaţă. Cum l-am cunoscut pe Părintele Ghelasie, cum
a intrat în viaţa mea... Salvând-o și înălţând-o mai apoi,
dumnezeește, Aritia... Totul... I-am cerut atunci, fără să respir,
îngăduinţa de a-mi fi duhovnic de taină... A zâmbit, cum numai el
știa să o facă, privind dinăuntru, de acolo de unde Dumnezeu
izvorăște... M-a binecuvântat și mi-a spus, ca un dar parcă
testamentar, de dat acum mai departe:
"Dragul meu,
să nu uiţi niciodată Zâmbetul lui Dumnezeu"...
Am înţeles, atunci, că rugămintea îmi fusese primită de
Dumnezeu Însuși, parcă... Ce dar înalt, ce dar...
Însăși BUCURIA DE A FI...
ZÂMBETUL LUI DUMNEZEU, la început de toate, la
sfârşit de toate. Cu Aritia, care s-a bucurat atât de mult de darul
de "dat mai departe" – un dar pe care mult mai târziu, înainte de
marea sa plecare, mi l-a lăsat la rându-i moştenire – am discutat
atunci mult, până târziu, despre sensul "Zâmbetului...". Sens pe
care ea însăşi n-a pregetat să îl transmită tuturor – implicit,
punându-l mai înainte de toate – atunci şi acolo, la ANATECOR,
pe propriile sale buze. Unind astfel Cerul şi Pământul.
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Căci, esenţializând sensurile Zâmbetului Divin și a celui
Uman – considerându-le tot una, de vreme ce unitatea "chipului
și asemănării" ne definește în toate cele – aș spune că:
● Starea de început a tuturor stărilor nu poate fi nicicum
definită mai potrivit decât prin aceea a unei absolute "bucurii în
sine", bucurii de sine, calmă și netensionată, neimpunând nici o
schimbare, nici o modificare a stării de a fi. O stare care, perfectă
fiind, ar putea fi prelungită la nesfârșit. În esenţă, accepţiunea
unui Dumnezeu zâmbind "în sine", într-o absolută stare de
fiinţare, este expresia pe care teologia o postulează, încărcată
de puritate absolută, în care "simbolismul zâmbetului" poate fi
cuprinzător tuturor virtuţilor potenţiale ale nemanifestării divine.
● Starea de exteriorizare-manifestare a zâmbetului
este aceea care a transformat – pentru întâia oară, când se va fi
întâmplat aceasta, dând un alt sens eternităţii – zâmbetul în
altceva: în râs sau în plâns, în dans sau , în cuvânt. Adică în
formele deja deslușite prin manifestarea limbajului sacru.
Zâmbitoare, adică frumoase, adică generatoare de stare de bine.
● Starea de creștere a fiinţei umane se exprimă, în
esenţă, prin armonizarea tuturor frecvenţelor specifice trupului,
sufletului și spiritului nostru într-o singură și integratoare
fundamentală. Un zâmbet atotcuprinzător de viaţă, care urmează
a se înălţa într-o altă viaţa, netrupească, proiectată prin
rezonanţă exact acolo unde a ales să fie, acolo unde simbolic șia "așternut în timpul vieţii", adică...
● Starea de sfârșit, la care se ajunge, printr-o întoarcere
a zâmbetului nuanţat omenește, în frecvenţa unui zâmbet de
familie, integrator... Un zâmbet ceresc care, după eoni de
îmbogăţire, urmează a se întoarce el însuși în originea tuturor
originilor, pe care – prin darul Părintelui Teofil – m-am arătat
vrednic să îl primesc ca Trăire și Sens:
ZȂMBETUL LUI DUMNEZEU.
*
*

*

Prin mijlocirea căruia, în chip de vibraţie vie:
TOTUL ESTE CORELAT CU TOTUL...
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2.4.1. Comprimate prin corelare,
toate sensurile
Din acest moment începând, toate spusele Aritiei devin
conectate, una susţinând-o pe cealaltă. Din motive obiective, am
ales să nu mai dezvolt – cel puţin în volumul de faţă – sensul
extensiv al fiecărei idei în parte, ci – grupându-le pe câteva
categorii tematice – am decis să formulez doar consideraţii
generale cu privire la acestea.
Iată-le, cum ar putea fi prefigurate ele, în cele ce urmează.
■ Eu şi tu:
omeneşte, paradoxul oglinzilor paralele
Indiferent de verticala venirii noastre cereşti, at trebui să
recunoștem că toţi sântem Copii ai lui Dumnezeu, chiar dacă pe
orizontala exprimării noastre bio-psiho-logice sântem atât de
diferiţi unii de alţii. Totuşi, în virtutea unităţii noastre esenţiale –
prin chipul şi asemănarea care ne stau drept oglindă – am putea
să ne evaluăm unii pe ceilalţi, în beneficiul propriei creşteri.
În acest sens, Aritia a formulat câteva aserţiuni de
principiu, pe care în puţine cuvinte voi încerca să le interpretez în
cele ce urmează.
● Dacă îl văd pe celălalt, mă văd pe mine...
● Fugi după valori umane... după cosmosul lăuntric...
Faptul că adevărata noastră realitate este una profundă,
lăuntrică, cea ascunsă în inima noastră ca scânteie de divinitate
pare a fi bine cunoscut Aritiei. Ca un reflex pământean al unei
atare absolute norme fiinţiale, ea obișnuia să spună: "Vezi în
altul ce-i în tine...". Adică, dacă ești profund, vei căută să vezi în
oameni scânteia divină, dacă încerci să îţi justifici propriile
păcate le vei căuta și la ceilalţi... Cât mai cenușii cu putinţă,
pentru ca tu însăţi să pari mai puţin gri.
Explicam adesea, dezbătând împreună acest subiect, că
– paradoxal – dar oamenii preferă să citească în ziare, sa vadă
la televizor mai degrabă aspectele urâte ale întâmplărilor din
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viaţă, pentru ca – printr-o abisală comparaţie – să își poată
spune în gând: "Eu sânt mai bun...". Neîncercând cu adevărat
chiar să fie mai bun. O adevărată pierdere, acest sistem
pervertitor de evaluare.
Faptul că Dumnezeu este – precum Cabala sugerează,
ca "un (Cerc cu) Punct în Centru" – ar trebui să reprezinte
singurul criteriu de evaluare lăuntrică menit să ne pună faţă în
faţă cu noi înșine: adevărata și cea dintâi spovedanie, pe care
ulterior putem să o confesăm codrilor și cerului, și – în ultimă
instanţă – duhovnicului nostru. Crescând astfel în frecvenţă, prin
înţelepciune luminoasă (înţelegere, acceptare, adevăr) și prin
iubire (compatibilitate, recunoaștere a celuilalt, afinitate și
dăruire, împărtășire vie).
Iată de ce, imperativul Aritiei – Nu mai fugi după exterior,
omule", este echivalent cu unul hristic, adică: să învăţăm a ne
(re)cunoaște interiorul, pentru că acolo se află adevărata noastră
esenţă, cea perenă și neschimbătoare, esenţa spiritului-sufletului
nemuritor care sântem. Şi care, are – în ultimă instanţă – o
singură menire: aceea ca prin trăire, incarnată inclusiv, să își
aducă aminte, alegând prin faptul trupului, al sufletului și minţii o
creștere în frecvenţă care îl va întoarce sub tălpile lui Dumnezeu.
■ Cum ne optimizăm vieţile?
de la individual la social, de la cultură înapoi la natură
Iată două trasee generice, omenești – pe care Platon le
numea ca fiind mimesis și catharsis, operând asupra trupului și
sufletului – care se subordonează aspiraţiei fundamentale a tot
ceea ce este: întoarcerea la unitate. Pentru subiectul uman,
considerat ca un copac în cadrul unei păduri, optimizarea
individului / indivizilor va genera treptat și optimizarea societăţii
din care aceștia fac parte.
În acest sens, Aritia sugerează că:
● Aveţi nevoie de meloterapie, aveţi nevoie de muzica
ambientală. ● Noi avem o şansă minunată prin
detoxifiere, vindecare şi împlinire... ● Stresul este câmpul
magnetic pe care inima îl generează...
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În consens cu aceste deja menţionate opţiuni, trei
orizonturi definitorii de acţiune optimizatoare la nivelul fiinţei:
● La nivelul trupului se cuvin implicate toate acţiunile de
factură substanţial-energetică pe care, în calitate de depozitar, corpul
fizic al omului le poate găzdui; în această categorie se înscriu un
complex de activităţi corelate, începânt de la terapiile alopate și până
la hrănire, de la utilizarea artefactelor energizante și până la cele
ambientale, cu efect asupra analizatorilor-receptori; adică: "Să vă
aprindeţi beţişoare parfumate, să vă faceţi meloterapie...", cum
sugera Aritia, menţionând doar două dintre picăturile șuvoiului pe
care era atât de pregătită – nativ și cultural – în a-l dărui, armonizator,
stării de bine a omului.
● La nivelul sufletului se regăsesc acele practici de
natură informaţional-radiativă care ar trebui să inducă emoţii
puternic-pozitive la nivelul sistemului, cu valoare predominant
structurantă. Pentru că – așa cum Masaru Emoto a justificat –
stările emoţionale pot să genereze două categorii de efecte la
nivelul sistemului receptor care apa, sângele, plasma corpului
omenesc; după cum stările de stress generează un efect de
5000 de ori mai puternic – prin câmpul magnetic al inimii – decât
acela al creierului; ca atare – cum specialistul în "matematica
inimii" Rollin McCrady a demonstrat-o – proiecţia acestui câmp
individual la nivelul câmpului magnetic terestru devine atât de
puternică încât – reflectat asupra structurilor terestre – poate
genera, așa cum Aritia menţionează, un obiectiv și real "tsunami
şi un cutremur...", atât în la nvielul scoarţei terestre, cât și "în noi
şi în celălalt. Şi îl transmitem şi celorlalţi". Căci, cum ea însăși
continuă: "Dacă sântem armonici, transmitem armonie".
Se află în această extrem de comprimată concluzie,
principiul esenţial de care Aritia s-a prelevat, în întreaga sa trăire
omenească: mă transform pe mine, ca să contribui implicit la
transformarea celorlalţi". Sau, cu alte cuvinte: fiind înţelept și
iubitor, la nivelul generic și necondiţionat al fiinţării divine,
dăruiesc implicit iubire înţeleaptă și semenului de alături, care se
transformă treptat, urmând acest exemplul.
● La nivelul spiritului se regăsesc acele acţiuni psihomentale care ţin de pozitivarea gândului, de sensul constructiv /
negentropic al informaţiei transmise sistemului uman, individual
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sau colectiv. Cu cât această informaţie este mai armonioasă,
adică valoarea sa de semnificaţie este mai puternic structurantă,
cu atât mai puternic este efectul sinergiei la nivelul câmpului
colectiv pe care îl generează.
Optimizarea individului la nivelul aurei sale va Cu cât
copacii vor fi mai sănătoși, cu atât pădurea va fi mai puternică...
Principiului terapiei holistice, al relaţiei dintre întreg și parte.
Vindecând întregul, vindecăm părţile... și reciproc.
***
"Să nu uitaţi aceasta, dragii mei. CURCUBEU...",
(re)amintea constant Aritia. Adică: cu cât creștem mai apropiaţi
în "înţelepciune iubitoare", cu atât Curcubeul Planetar pe care
aura colectivă a neamului omenesc o reconfigurează, din ce în
ce mai luminos, mai iubitor, dobândește consistenţă... prin
creștere în frecvenţă.
Aceasta este deja o perspectivă deja știinţifică asupra
înălţării umane, pe care religia l-a definit în termenii unei păci
simbolice pe care Dumnezeu a dăruit-o omului: SIMBOLUL
CURCUBEULUI... O promisiune a faptului că un alt diluviu nu va
mai avea loc, dacă omenirea va crește frecvenţa printr-o acţiune
armonizatoare de câmp emoţional-spiritual.
O promisiune pe care – cum spunea Aritia – Bruce
Lipton, cunoscutul om de ştiinţă, a descris-o ca pe "o evoluţie
spontană a umanităţii, prin paradigma "reţeaua şi actiunile vieţii".
Căci, întoarsă pe dos: "Epigenetica înseamnă cunoaştere, trăire
şi modelare holistică". Adică, o configurare a întregului prin
sinergia aurei (a "sufletului"), a cărei vindecare presupune și
vindecarea "trupului" (a corpuscului substanţial).

De la verde la indigo:
creștere în frecvenţă, stimulată cu un Rezonator Biofotonic,, la
aura omenirii-pământ, stimulată prin comuniune înţelept-iubitoare
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Pentru a ajunge la această stare, omenirea a trecut
printr-o fază oarecum dramatică, pe care noi – oamenii moderni
– am considerat-o ca fiind prin excelenţă benefică: trecerea de la
natură la cultură. Dar, în acest chip – parcă pe filiera gândirii
hegeliene, pentru care progresul tehnologiei echivalează cu o
sărăcire a bucuriilor esenţiale: soarele, aerul, verdeaţa (Le
Corbusier) – Aritia amintește și efectele contrarii ale procesului:
"Am lăsat bucuria de o parte, am acumulat stress şi
distrugere. Ar trebui să transformăm acea sămânţă de
rău în bine, pentru a fi yin și yang".
Dar, cum potrivit acestui model invocat al "unităţii și luptei
contrariilor" – cea dintâi lege hegeliană – orice creștere
presupune germenele propriei descreșteri, ar trebui să trecem de
la un anume haos generat de uitarea firescului din noi, ipostaziat
în ultimă instanţă prin "uitarea de Dumnezeu", la cosmosul
reidentificării noastre cu cosmosul creaţiei orginire, pentru a ne
putea întoarce – neconflictual – la origini.
■ Istoria de neam, redivivus...
Privind cu inima și cu mintea formelor vii către trecut,
Aritia nu a pregetat să le spună semenilor, la ANATECOR, ca
pretutindeni, nesfiindu-se să își declare iubirea de ţară și neam:
"A venit vremea ridicării din genunchi a poporului român. Prima
matrice de organizare cosmică: opt petale la stela din frunte".

Faţă în Faţă: de la Octogonul Icoanei-Cupolei Moldovenești
(Mănăstirea Putna) la Steaua Arzătoare cu 8 Raze (Constantin
Sandu-Milea) și la Mandala Aurei Umane (Aritia D. Poenaru), la
Matricea Octogonală a Spaţiului de Țara Românească.
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De ce octogonul? De ce cupola cerului ? De ce spaţiul
matrice al neamului românesc? Iată doar câteva întrebări al
căror răspuns împlică o hermeneutică adecvată, al cărei
simbolism se pierde in illo tempore.
Desigur că acestor întrebări ar trebui să li se răspundă –
deopotrivă în manieră simbolică și analitică – într-o lucrare de
sine stătătoare71. Dar, întrucât contextul de faţă nu o îngăduie,
se cuvine să menţionez doar că o parte din atributele valorice pe
care simbolismul octogonului le sugerează, atribute desprinse
din învăţătura marilor avatari – dreapta gândire și vorbire,
acţiune și munca, atenţie, vieţuire și concentrare – ar trebui
resuscitate, printr-o cuprinzătoare acţiune de PURIFICARE, atât
la nivel individual, cât și la nivel social, un proces specific fiecărei
epoci de tranziţie – de trecere mai mult sau mai puţin
semnificativă de la o stare umană (socială) la alta, proces pe
care îl găsim sugerat în consideraţii de largă audienţă publică:
"Purificarea presupune
universale, la armonia cu sine
universală, la pace, bun simţ
eliminarea tuturor tiparelor
agresive, sau care sunt în
universale..."72.

71

revenirea la legile
şi cu ceilalţi, la iubirea
etc. Vorbim aşadar de
psiho-mentale nocive,
contradicţie cu legile

Ȋnainte de altele, ar trebui menționat faptul că OCTOGONUL este
simbolul sacru care facilitează echilibrul dintre Cer şi Pământ, simbolul
iconic al celor patru vânturi, al rozei vânturilor (patru direcţii cardinale şi
patru intermediare), simbolul infinirii (cifra 8 aşezată în plan orizontal),
este simbolul Crucii în diferite variante, respectiv – în ezoterism –
expresia numărului Christului Cosmic. Simbol al abundenţei și al
echilibrului, octogonul devine o sugestie a regenerării, a întregirii și
renaşterii, a transformării și conexiunii cu infinitul.
72
Tot mai multe rețele de socializare distribuie – prin "dat mai departe",
principiul de împărtășire al timpului nostru – ideea esențială a unei
nevoi de purificare colectivă, de sublimare la nivel de câmp colectiv, de
CURCUBEU planetar întemeiat pe valorile iubirii și înțelepciunii.
Aceasta este singura modalitate de a genera sinergia unei armonii
colective, pe care încă oamenii o văd cu greu, dar care nu înseamnă că
– virtual sau / și real – nu ar fi posibilă, sau că ea nu ar exista deja.

172

Este tulburător faptul că noi, românii, am avut ab initio
această unificatoare aspiraţie. Căci, așa cum mare parte din
textele sacre – iniţiatice, dar și teologice o sugerează – Vechiul
Testament și Noul Testament fiind simbolic unite în credinţa
sacră românească, prin octogonul celor două pătrate încrucișate
deasupra, a sosit poate timpul unei Mari Unificări. Prin care
Unitatea Esenţială de care am vorbit în plan ontologic să devină
unitate de aspiraţie în plan (pr)axiologic.
Cum s-ar putea împlini – în acest chip, în zilele noastre –
cea dintâi acţiune purificatoare a istoriei de neam? Poate PRIN
FOC, așa cum Aritia sugera, prevalându-se de afirmaţia unei
profeţii de o extremă semnificaţie simbolică:
"Părintele Arsenie Boca ne spunea acum câţiva
ani, profeţind, că «va lua Țara foc de la Prislop»...
Neamurile care îşi urmăresc destinul sânt ajutate de sus".
A lua foc ţara... Iată o aserţiune cu conotaţii pline de
sensuri complementare, între care ar trebui să amintim:
― lumânările credinţei sânt fără de oprire aprinse la
Mormântul Părintelui, fuzionând o stare de credinţă românească
din ce în ce mai puternică;
― focul viu este așezat la Prislop, într-un spaţiu de
unificatoare istorie a neamului, nu departe de Sarmisegetuza și
de Săcărâmb, acolo unde civilizaţia și cultura dacică și-au
dobândit aurul material și pe cel spiritual, deopotrivă;
― faptul că ritualul de aprindere a Focului Sacru al
strămoșilor a avut ca punct de pornire simbolică în Țara
Prislopului – sub semnul unei Fundaţii Spirituale având drept
coroană învăţătura Părintelui Arsenie Boca – mișcându-se în
toate zonele Ardealului, nu este de asemenea întâmplător.
În acest chip, Focul de Neam a devenit un simbol al cărui
ritual – cu condiţia recuperării și îndeplinirii sale corecte, cât mai
aproape de sacralitatea știută a strămoșilor – ar avea ca noimă
refacerea legăturii dintre Cer și Pământ, atât de protectoare
pentru destinul nostru de neam.
https://daniilgaucan.wordpress.com/2012/04/27/octogonul-ezotericscutul-spatiului-romanesc-1
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■ Despre comuniunea întru înălţare...
Această din urmă grupare a gândurilor de învăţătură ale
Aritiei are o componentă cognitiv-pragmatică puternică, în sensul
formulării unor căi de acţiune practică: de generat și trăit starea
de comuniune (individuală) prin "focul sacru" / "lumina vie" a
neamului, respectiv – la un nivel mai cuprinzător de generalitate
– prin matricea colectivă a Curcubeului Planetar.
Activând două categorii de principii funcţionale:
1) Principii de comuniune ontologică. În esenţă, toate
aceste practici sânt corelate fenomenului de "comuniune a
sfinţilor", prin care se realizează o amplitudine înaltă a "formelorgând care ne vin prin rugăciune", cum amintește Aritia. Adică,
puterea spaţiului sacru al bisericii rezultă și din actul comuniunii
prin rugăciune a celor care o spun în grupul de credincioși,
urmând prezenţa unificatoare a preotului care iniţiază
rugăciunea, sensul ei.
O cerere prin rugăciune. Dar:
"Când ceri, să nu te minunezi că nu primeşti",
atenţioneză pe drept cuvânt Aritia, sugerând implicit că nu este
obligatoriu ca răspunsul să îţi parvină necondiţionat, și în sensul
său afirmativ. Aceasta din următoarele motive:
● Pentru a ne atinge scopurile, pentru a ne desăvârşi,
noi trebuie să fim în inimă...
Căci, chiar dacă câmpul magnetic al inimii – care am
văzut că este de câteva mii de ori mai puternic decât acela al
creierului – este activat prin rugăciune – considerând puritatea
inimii ca fiind suficient de înaltă pentru ca cererea-rugăciune să
poată fi transmisă prin "rezonanţa holografică" a ierarhiilor de
lumină, răspunsul nu se apare întotdeauna activ pe "orizontala"
vieţii noastre terestre. Aceasta se întâmplă doar atunci când – în
prealabil – el a fost cuprins cumva în proiectul nostru "vertical"
de viaţă, a fost preales adică, inclus în proiectul bostru de destin,
pe care – prin liber arbitru – tot noi l-am ales și întrupat, "de sus
în jos".
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● Ca să îţi schimbi frecvenţa, primeşti o boală. Nu
întotdeauna este obligatoriu ca răspunsul primit să corespundă
așteptărilor noastre, respectiv orizontului nostru de expectanţă.
Soluţii de esenţă benefică fiind cuprinse adesea în manifestări de
factură aparent negativă, disfuncţionale, care mai apoi se
manifestă prin consecinţe plenar benefice. Aceasta, potrivit unui
principiu de care Aritia vorbea des și pe care îl vom dezvoltă întrun capitol ulterior: nu se știe ce este bine și ce este rău.
Toate aceste expresii ale unor conexiuni care par a
proiecta în planul vieţii umane a unor decizii foarte înalte –
coborâte parcă de la nivelul unui "Câmpul Unificat Universal,
care înseamnă Duhul Sfânt...". Funcţional vorbind, un atare
câmp poate fi echivalat cu internetul (de) astăzi, un "internet
ceresc" unde nu se știe cine stă la tastatură. Dar, deja se știe că
în viaţa omului se petrec conexiuni extrem de straniu, sub
semnul unor intersecţii cauzale pe care mintea omenească este
practic incapabilă să le gândească sau deslușească73.
73

Este relevant să ofer un exemplu clarificator în acest sens. Ȋn urmă
cu mai mult de un deceniu, am fost dator să trăiesc o experiență de
viață și de moarte tulburătoare, extrem de grea și dureroasă, inițiată de
o cerere aparent simplă, adresată în Biserica Rusă din București,
Părintelui Vasile: "Ce fac, Părinte – am întrebat, aflându-ne singuri în
fața altarului – ca să nu mai transmit oamenilor doar mintea mea
rațional-științifică, ci și afecțiunea mea, iubirea mea?" Părintele m-a
privit ciudat și mi-a spus simplu: "Rugați-vă". Ceea ce timp de trei luni
am început să fac, inițiind experiențe stranii, chiar de natură
metapsihică, pe care nu le mai amintesc în cadrul de față. Dar, după
trecerea a trei luni de rugăciune – în contextul unei experiențe
"parapsihice" pe care am amintit-o în "Alesei de lumină..." – un
eveniment agresiv (atacul cu spray paralizant a doi agresori) m-a
transportant în 24 de ore la spitalul de urgentă, cu o superpancreatită
determinată de dischinezia biliară pe care o ignoram deplin. Ȋntre viață
și moarte fiind, mai mult de o săptămână, experiențiind în acest răstimp
două fenomene de extracorporalitate, am început paradoxal să îmi
revin, în pofida oricărui prognostic medical. Ceea ce mi-a schimbat total
perspectiva asupra vieții, mai ales atunci când am văzut cum se moare
lângă mine. Crescându-mi frecvența, cum am aflat apoi că doar
pancreatita poate genera, modificându-mi structura moleculară a
organismului. Necontenind de atunci să îi mulțumesc lui Dumnezeu,
pentru darul de viață, de iubire și de înțelepciune... Și încă așteptând să
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2. Principii de comuniune axiologică. O serie de alte
învăţături subordonate ideii de creștere în frecvenţă – prin
mecanismul comuniunii – au fost formulate de Aritia prin gânduri
de natură axiologică privitoare la:
― Babilonul informaţional care ne împiedică să fim noi
înșine, care ne obligă adesea la pierderea personalităţii etnice, la
uitarea de viaţa-rădăcină, la ignorarea esenţelor... pe care
sântem însă datori să ni le reaminti, pentru că: "Viaţa bate
filmul..."; adică ontosul devine premisă a logosului, în condiţiile
istoriei moderne;
― relaţia dintre individ şi societate presupune cultivarea –
prin împlinire efectivă – a unor parametri de eficienţă vitalitate;
adică, implementarea unei noi paradigme, presupunând
schimbarea mediului de viaţă în beneficiul stării de well-being74;
― o nouă moralitate se impune să dubleze această
purificare a mediului – o purificare a conștiinţei umane, din care
"tăietori de viaţă" precum judecarea celuilalt, agresivitatea,
ataşamentul şi frica – trebuie îndepărtate de o noua viziune în care
înţelepciunea și iubirea vor deveni eliberatoare de condiţionări;
― rezultatele acestei armonizări a relaţiilor cu noi înșine
și cu semenii noștri, din care pasiunile entropice vor fi înlocuite
cu principiile conservării energiei de conexiune, vor conduce la o
nouă viziune asupra lumii, din care neliniștea și teama va fi
înlocuită cu preţuire reciprocă, cu iubire adică, anulând în acest
chip prezenţa și acţiunile "oamenilor mici"75.
aflu cum și de cine au fost corelate, absolut uluitor, următoarele date:
rugăciune de schimbare → agresiune → blocaj pancreatic → vise
simbolice → înțelepciune cognitivă → creștere în frecvență → iubire de
semeni. Fără o cauzalitate logică aparentă, dar...
74
Privilegiile acestui proiect vor fi principial expuse în încheierea cărții,
în capitolul dedicat proiectului: "LIVING LIGHT, ARITHEA". Aplicând
explicațiile justificative ale biofotonicii la optimizarea mediului de viață.
75
Căci, într-adevăr, există "oameni mici"... Care aruncă cu noroi, cu
piatra fără a-și evalua chipul, doar pentru că li se comandă sau pur și
simplu pentru că moralitatea lor joasă, cu incapacitate analitică corectă
sau deliberat malformată, lipsa de spiritualitate și răutatea le
condițioanează atitudinea. Este suficient să amintesc în acest context
nimicnicia unor interpretări tendențioase ale încercărilor de recuperare
a tradițiilor de neam, de exemplu, printr-o implicare onestă – cel puțin a
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Explicând cum – prin cele de mai sus – cu toţii avem a
deveni OAMENII LUI DUMNEZEU, prin valori, sentimente şi
voinţă, Aritia își focusează consideraţiile din urmă asupra ideii de
educaţie umană, care nu încetează nicicând a se nuanţa. Astfel:
● Legătura onto-gnoseo-logică a Cerului cu Pământul
rezultă din structura fiziologică a centrilor energetici (chakre) ai
organismului, legătură pe părinţii trebuie să o cultive prin:
― permanenta deschidere energetică a corpului către cei
doi poli, conectaţi prin tălpi și creștet la energia pământului și
aceea a soarelui-cer;
― permanenta cultivare informaţională, prin care copilul
trebuie să dobândească cunoștinţe despre faptul că este
deopotrivă "pulbere stelară" și "fărâmă de dumnezeire".
Prin această cuplare, copilul va fi conectat corect la cea
mai importantă resursă pe care o avem în univers: energia
informaţională, măsură unică a vieţii planetare și deopotrivă cerești.
● Educaţia pentru viaţă trebuie direcţionată către o optimă
evaluare a stimei de sine, în condiţiile în care aceasta nu trebuie
mistificată nici prin exagerarea falsei imagini a eului, amplificat până la
egotism, dar nici prin subestimarea propriei valori. O asemenea atitudine
de corectă evaluare trebuie cultivată printr-un adecvat mutatis mutandis
și în raport cu personalitatea unei anume etnii, a unui popor anume76.
unora – dintre cei care le susțin, prin motivația de regenerarare a
valorilor de neam, arhetipal-tradiționale, a celor religioase sau
creatoare, de orice tip ar fi ele. Detractorii folosesc, între altele,
strategia "aruncării copilului din albie, odată cu apa murdată", respectiv
pe aceea a desprinderii secvenței din contextul global, al "apei" pe care
adesea chiar ei o murdăresc, prin propria lor implicare. Nici nu mai
importanța a spune cărei subcategorii aparțin atare executanți. Dar,
fiece pasăre pe limba ei piere, căci, vorba Aritiei: "Nu mor ei, caii, când
vor câinii...".
76
Am în vedere în acest context o anume tendință de minimalizare –
prin strategii de subtilă pervertire parcă (nu gândesc acum la cine și de
ce ar avea interesul să o facă) a valorilor arhetipale ale personalității
poporului român, a rădăcinilor sale spirituale, știut fiind că cine nu (mai)
are rădăcini, nu (mai) are nici coroană. Or, ignorând în principiu o atare
teorie a conspirației – adesea exagerată, adesea ocultată – sânt dator
să afirm, fără să justific în nici un chip aici, faptul că arhetipurile culturii
noastre, de la cea lingvistică la cea artefactuală, sânt extrem de
rafinate. Fiind rădăcină și pentru alte culturi, pentru alte matrici creative,

177

● "Calea care doare este calea vieţii care te învaţă"...,
părea să sugereze Aritia, gândindu-se la atributul deschiderii şi
al smereniei, la înţelepciune și la iubire. Căci, ÎNȚELEPCIUNEA
IUBITOARE pare a fi măsura educaţiei de care ar trebui să ne
prevalăm, în viitor, spunând totodată că:
― avem nevoie de acele componente educative care
trezesc puteri fantastice, stăpânindu-ne propria viaţă prin
controlul volitiv al "luminii vii", lăuntrice, în coerenţă ecologică cu
energia infinită a cosmosului;
― liberul arbitru conștient va contribui pe orizontala vieţii
noastre pământești la optimizarea scenariului de viaţă, ales de
sufletul nostru încă înainte de naștere; prin această dublă
conjugare a liberului nostru arbitru, vertical și orizontal vom
contribui cu toţii, în cunoștinţă de cauză, la o implicită unire a
Cerului cu Pământul, trăindu-ne viaţa conștient, dinamizând-o
înălţător, prin aducere aminte, așa cum am venit să fim, și nu
lăsând-o doar să se deruleze, în calitate de spectatori la ceea ce
ni se întâmplă; aceasta înseamnă să ne împlinim menirea pe
care Dumnezeu ne-a îngăduit-o prin cel mai înalt dar al său:
acela de a trăi creator sinergia genei noastre cerești – dobândite
ca spirite create – cu cea a genei noastre terestre, moștenite de
la părinţi și strămoșii de neam;
― în acest fel, "coborându-te în fiinţă", cum spune Aritia,
nu mai ai nici un fel de grijă esenţială, pentru că inima va putea
folosi intuitiv o altfel de minte decât aceea a creierului nostru:
mintea pe care, prin percepţie extrasezorială, o putem primi "din
inerţia şi din duhul lumii", cum atât de frumos se exprimă ea.

*

Pledoaria pentru recuperarea unor ecouri actuale ale
"legilor belagine" – în care un cosmos devenit divin din clipa
creaţiei sale – a fost dăruit oamenilor întru recuperarea stării de
de cândva, constantele tradiției de neam au generat până acum – în
creația actuală – ecouri pe care nu se poate să nu le recunoaștem. Cu
toții... Și atunci, cum se explică mecanismul prin care, de o vreme,
ȚARA – atât de bogată de la Dumnezeu, atât de frumoasă de la natură
– a început să fie considerată "o țară bună de părăsit"? Dacă cmul
sfințește locul, iar – prin daturile sale – Locul Țării este deja sfințit –, ce
ar trebui să mai facă omul, atunci? Neîndoielnic să știe a-l prețui la
adevărata sa valoare și a-l folosi în termenii cei mai înalți cu putință. El,
Omul-Român, și nu alții, străini, cum a început deja să se petreacă.
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ÎNȚELEPCIUNE A CREATORULUI, pe care avatarii timpurilor
vechi au cunoscut-o și au prefigurat-o, dar care abia ulterior a
fost înnobilat cu sensul învăţăturii iubitoare, pe care Iisus l-a
ipostaziat prin IUBIREA TATĂLUI.
Această CARTE încearcă să îmbine – prin însăși
BUCURIA DE VIAȚĂ, de trăire și înţelegere comună a autorilor
ei – cele două secvenţe-atribute / direcţii esenţiale ale
cunoașterii trăitoare:
● O primă direcţie – care vine din illo tempore, precum
poveștile contemporane cu Vechiul Testament sau chiar mai
vechi decât acesta – ne învaţă ce și cum cu lumea însăși, atât
prin dimensiunea sa cosmică, cât și prin dimensiunea sa umană,
socială și individuală. Toate acestea, desfășurându-se unei
unităţi genetice de genul: ontogeneza repetă filogeneza, iar
filogeneza repetă cosmogeneza: iată o învăţătură subordonată
predominant necesităţii de cunoaștere, de care omul s-a apropiat
– cu sfială, mai întâi, cu curajul de a deschide ochii, pentru a
vedea el însuși, sau cu îndrăzneala de a ciuli urechile la ceea ce
alţii ('semeni întru raţiune" veniţi din cine știe ce alte colţuri de
univers) au încercat – nu fără folos – să îl înveţe.
În acest univers de discurs își găsesc locul toate
învăţăturile neconvenţionale de factură "laică", "magice",
"parafizice" – pe care, trăindu-le și explicându-le știintific, le-am
putut implicit valida existenţa. Tot aici își găsesc locul și religiile
"precreștine" – nu le voi numi "pâgâne" cum unii preferă să o
facă, pentru că aspiraţia lor izbucnea din aceeași vocaţie a
sacralităţii care privea în sus, la cer....care, pretutindeni în lume,
au izbucnit în aceste perioade istorice, devenind un preambul al
iniţierii creștine ce a urmat.
În acest loc își găsesc loc toate forţele invizibile, de la
cele luminoase la cele obscure – pe care am putea să le
considerăm că s-au manifestat în timp, dar mai mult sau mai
puţin încă neunificate doctrinar, așa s-a făcut abia la trei secole
de la plecare lui Iisus: unificarea Bibliei.
● Cea de a doua direcţie care, corelată predominant
învăţăturilor desprinse din Noul Testament, este subordonată
integral esenţialei învăţături Hristice: PUTEREA DE A IUBI. A te
iubi pe tine însuţi pentru a-ţi putea iubi aidoma și semenul, a-l
iubi pe Dumnezeu cum el însuși – direct, prin darul facerii
noastre ca fiinţe libere, sau indirect, prin sacrificiul Fiului Său –
nu a pregetat să o facă, prin nemărginire.
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Tot ceea ce știm despre aceasta stare este mult mai
aproape de noi, de aducerea noastră. Dar, și așa, nu este în
totalitate cunoscută în sensurile ei – CE ŞI CUM ESTE IUBIREA
ADEVĂRATĂ – sau acceptată ca practică de iubire. De vreme ce
încă lumea este divizată între iubire și non-iubire (nu voi spune
ură, ci mai degrabă "teamă") înseamnă că – după ce vom intui
răspunsul din picăturile "înţelepciunii iubitoare" – vom putea
alege corect. În consens cu valoarea darului de înţelegere.
*
În concluzie, putem spune ca ambele direcţii sânt
asumate organic în această carte – urmând implicit istoria vieţii
de neam, pe care propria noastră viaţă o reiterează. Iată de ce,
această carte este una de reflexie implicita asupra continuităţii
de creștere a Spiritualităţii Românești, în care nu prevalează
justificativ exemplele grăitoare – cum ar face orice carte de
istorie – ci, mai degrabă, mecanismele și sensurile lor.
În acest sens, pulsează fără nici un echivoc cele două
aserţiuni cu care Aritia își încununează ultima sa învăţătură
publică, oscilând între două extreme, relevând cum ar trebui și
cum nu ar trebui să fim. Un subiect pentru o carte de sine
stătătoare, pe care îl vom rezuma doar prin câteva consideraţii.
● Să învăţăm să devenim copii este cel mai important
lucru astăzi.
Cu alte cuvinte: tot ce se cere timpului nostru este
puritatea inimii de copil, capabilă să primească iubirea doar prin
intuiţia nemijlocită a trăirilor sale, respectiv să primească
înţelepciunea doar prin simplitatea spiritului pur, neviciat de
dogmele unei cunoașteri atât de constrângătoare încât să îţi
strivească respiraţia. "Fericiţi cei săraci cu duhul...", așadar.
● Cel mai rău este să fii un mort viu.
Adică, în cealată extremă, deși din punct de vedere
fiziologic ești funcţional, sensurile inimii și ale minţii tale nu mai
poartă sub nici un chip memoria sacrului, ajungând să fii un
"zombi" incapabil de bucurie sau de tristeţe adevărată, respectiv
de semnificare a acţiunilor tale în termenii unor valori spirituale, a
sensului lor de înălţare.
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Aceasta este poate raţiunea pentru care principiul
aristotelic "Ananke stenai? încă pulsează viu în conștiinţa omului
înţelept, adică: "trebuie să te oprești", omule, pentru a-ţi
semnifica viaţa, pentru a-i defini direcţia, cel puţin.
Personal, am făcut-o și am înţeles ce înseamnă "menirea
de a fi": A MERGE ÎNAINTE, NEMURITOR. UNIND CERUL ŞI
PĂMȂNTUL. BUCURȂNDU-TE DE TOATE77. Pentru ca –
urmând acest exemplu – celor ca pășesc pe aceeași cale să le
fie mai ușor, poate. Dar, este necesar ca aceasta să o facă
fiecare suflet omenesc, fără să scrie pentru aceasta o carte. Eu
am făcut-o pentru că am vrut să ţin minte tot ce am gândit, de
acum pentru înainte.

2.4.2. În loc de implicită sinteză:
altfel, despre principiile integratoare
Faptul că am folosit în cele de până acum principalele
aserţiuni ale Aritiei, pentru a construi – fără o structură riguros
elaborată, pur și simplu din aproape în aproape – o viziune
asupra lumii și a omului, a fost un exerciţiu de aleatorie opţiune.
Un exerciţiu care, până la urmă, s-a dovedit a fi deloc
întâmplător, pentru că logica istoriei de viaţă a pus în ordine
cosmosul, neamul și omul, după o corectă "așezare în pagină":
aceea pe care Legile Belagine au îngăduit-o, pe de o parte, pe
care o sinteză a Cuvântărilor Aritiei a sugerat-o aproape aidoma,
pe de altă parte. Aceasta, pentru a justifica o dată mai mult faptul
că "ordinea gândirii este ordinea lucrurilor" (Petre Botezatu),
respectiv faptul că noi vorbim limbajul creaţiei divine, pe care
însă l-am uitat (Părintele Ghelasie).
77

Cu puțină vreme înainte, un alt suflet drag – Elisa-Daniela – care a
început prin forţa aspiraţiei sale să clintească cumva spiţele roţii pe
care "Proiectul ARITHEA" urmează a le va derula și împlini efectiv, m-a
întrebat cu inocență: "Și, totuși, ce este bucuria?" Și, ca obicei, nu am
stat a gândi pentru a-i spune că: "Bucuria este, draga mea, privilegiul
de A ȘTI – fiind înțelept – CĂ TRĂIEȘTI, fiind iubitor"... Adică, răsfoind
filele cărții noastre, subordonată deplin ideii de ȊNȚELEPCIUNE
IUBITOARE, îți vei aminti poate să te bucuri și tu, OMULE ... Inclusiv
de puterea de a merge înainte, fără a abandona...
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În sensul celor de mai sus, pentru a dovedi faptul că noi,
oamenii – indiferent de unde am veni și unde ne-am îndrepta –
sântem supuși uneia și aceleeași realităţi a lumii și că aceasta
este o construcţie divină în care susul și josul sânt totuna, în
cele ce urmează vor fi inserate două modele complementare,
două tipuri de discurs complementar, asumate în limbaje cu totul
diferite de natura conţinutului lor ideatic:
● Un prim discurs – iniţiatic, filosofic deopotrivă –
construiește o viziune asupra lumii în termenii unei povești
literare (scenarizată cinematografic) care vorbește despre
misunea noastră în această lume. O carte devenită un brand
ezoteric viral, fiind cunoscut foarte multor cititori de carte și
iubitori de film: Profeţiile de la Celestine (James Redfield).
Cartea sintetizează câteva principii ontologice (filosofice) de
relaţionare a omului cu cosmosul și cu energia acestuia,
transpuse în planul relaţiilor social-umane, încă pervertite de
lipsa armoniei și de neînţelegere.
● Un alt doilea tip de discurs, pur teologic, religios,
reprezentând o interpretare în termeni analitici (biofotonici) a
rugăciunii "Tatăl Nostru...", probând esenţiala legătură pe care
cartea noastră o ipostaziază: aceea dintre Cer și Pământ, potrivit
analogiei... Precum acolo, și acolo...
2.4.3. Profeţiile,
o alternativă de recuperare a trecutului din viitor
Faptul că istoria omenească este desprinsă dintr-o relaţie
nemijlocită a Cerului cu Pământul, relaţie care reprezintă coloana
vertebrală a "Profeţiilor de la Celestine"78, este sugerat prin
câteva afirmaţii cheie, pe care le desprind sintetic din
deschiderea și încheierea filmului.
Iată-le:
78

Am ales această ecranizare de carte – ale cărei scene le foloseam
eficient la cursurile pe care împreună cu Aritia le susțineam la
ANATECOR, vorbind despre "fundamentele științifice ale terapiilor
complementare" – pentru că Aritia urmărea de fiecare dată cu plăcere
intențiile filmului, simțindu-i rezonanța cu "legile belagine".
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1. Descoperim din nou că trăim într-o lume extrem
de misterioasă... A coincidenţelor și sincronicităţilor ce ne
sânt destinate...
2. Pe măsura ce ne trezim în faţa misterului, ne
vom crea o nouã viziune asupra lumii.
3. Descoperim că tot ce este în jurul nostru, toată
materia, este formată și se trage dintr-o energie divină pe
care începem sã o simţim și sã o înţelegem.
4. Oamenii s-au simţit nesiguri și deconectaţi de la
această sursă sacră și au încercat sã obţină energie,
dominându-i pe ceilalţi.
5. Singura soluţie este sã cultivăm reconectarea
personală cu divinitatea, o transformare mistică care ne
umple de energie și iubire, schimbă percepţia noastră
asupra frumuseţii și ne ridica cãtre o conștiinţă de sine
mai înaltã.
6. Astfel, putem sã ne eliberam de tiparul
controlului și sã descoperim un adevăr specific, o
misiune, pentru care sântem cu toţii aici, aceea de a ajuta
umanitatea sã evolueze către acest nou nivel de
percepţie a realitãţii.
7. În urmãrirea acestei misiuni, putem descoperi
intuiţia lăuntrică ce ne va arata unde să mergem și ce sã
facem, iar dacă interpretam corect se vor produce
sincronicităţi care vor deschide ușile misiunii noastre
8. Când suficienţi oameni intră în acest curent
evolutiv, dãruind energie cãtre eul superior al fiecărei
fiinţe întâlnite, vom clădi o nouă cultură în care vom
evolua către nivele înalte de energie și percepţie.
9. Participam la lungul drum al evoluţiei de la BigBang la scopul ultim al vieţii: să ne energizam trupurile,
generaţie de generaţie, până când putem pătrunde întrun paradis pe care-l putem vedea în sfârșit.
Așa cum scenariul filmului sugerează, cele nouă profeţii
au devenit atât periculoase pentru ordinea guvernamentală și
bisericească, încât susţinătorii lor au fost puși sub urmărire
penală, fiind chiar în pericol de exterminare fizică. Fără să le
interpretez pe fiecare în parte – poate o voi face în alt context
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(deși cele de până acum abordează implicit conţinutul profeţiilor,
justificându-le principial pertinenţa) – aș spune că periculozitatea
ideilor decurge din aceea că:
― trezeștea capacitatea omului actual de a-și înţelege
corect relaţia sa cu o energie divină, a cărei infinită capacitate
există dintotdeauna, dar a cărei conectivitate a rătăcit-o prin
uitare și pervertire deliberată;
― conștientizează omul asupra faptului că i s-a furat
dreptul la o sursă de energie vitală, fiind supus unor relaţii de
dominare și furt din partea celor care și-au asumat puterea de
control;
― există putinţa ieșirii din criză prin puterea sinergiei
iubitoare, a capacităţi omului de a se uni cu semenul său într-o
neconvenţională relaţie de putere, care să depășească prin
"masă critică" atât controlul absolut al statalităţii, cât și pe cel
instituţiilor religioase, prin aceea că omul descoperă posilitatea
unei relaţii personale cu Dumnezeu, neinstituţionalizată;
― printr-o creștere implicită în frecvenţă, omul va putea
ascensiona într-un nivel ierarhic superior nivelului său de
frecvenţă, ceea ce îi va îngădui o viziune globală asupra lumii în
care trăiește și, respectiv, a lumii în care urmează să vină.
Dacă aceste principii de reorganizare a lumii sânt sau nu
cu adevărat periculoase nu are sens să discutăm în cadrul de
faţă. Cert este că ele se întemeiază pe înţelepciune și iubire,
sprijinind pledoaria cărţii de faţă, singurul aspect care are reală
importanţă: acela de a dovedi că, indiferent cărei părţi a lumii îi
aparţinem, indiferent ce nume ar purta Dumnezeul nostru,
relaţiile de principiu sânt aceleași. Cu condiţia de a privi corect,
cu toţii, la una și aceeași realitate.
În finalul cărţii, printr-o sugestivă situaţie întâmplătoare, se
lasă deschisă supoziţia că – adăugată celor 9 profeţii deja
cunoscute – undeva-cumva ar mai trebui găsită încă una. Iat-o, așa
cum este prezentată într-un volum de sine stătător, care vizează
starea lumilor de dincolo, a sufletelor deja autonomizate de trup.
Dar care, așa cum cartea se străduiește să argumenteze
– adăugându-se altor pledoarii similare – se manifestă obiectiv,
în varii forme de fiinţare. Iată ce spune în acest sens cartea a
doua:
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"Iată de ce dimensiunea fizică este atât de
importantă: pentru că aici este locul unde se produce
adevărata unire a sufletelor! Această unificare este de
fapt scopul lungii călătorii prin istorie a omenirii. Grupurile
de suflete din Viaţa de Dincolo înţeleg Viziunea Omenirii,
care explică modul cum va evolua lumea fizică şi cum se
vor apropia cele două dimensiuni, lucru ce poate fi
înfăptuit doar de către indivizii din planul fizic, prin
“mutarea” consensului de aici în cealaltă dimensiune.
Planul fizic constituie scena pe care s-a jucat spectacolul
evoluţiei din ambele dimensiuni. Acum, totul culminează
cu aducerea conştientă la suprafaţă a amintirilor noastre".
Această a Zecea Viziune se raportează uimitor ideii de
unire a Cerului cu Pământul, pe care construcţia cărţii noastre se
întemeiază. Unire care nu este posibilă decât printr-o creștere în
frecvenţă (evoluţie fizică) a sufletelor individuale și colective în
planul vieţii terestre, singurul în măsură să modifice în acest chip
ceea ce se petrece în "cer" fiind universul terestru, un adevărat
purgatoriu unde prin acţiuni specifice purificarea-ascensiunea
sufletelor devine posibilă și necesară.
Desigur că nefiind o carte știinţifică sau filosofică, conţinutul
acestei cărţi va fi ignorat de cei care ar trebui să îl seamă, în
termeni nedogmatici. Aceștia vor spune: "Ahh, literatură New-Ageistă", punând-o dintr-odată la colţ ca "profană și profanatoare", ca o
contribuţie care nu merită să fie luată în consideraţie...
Așa cum de atâtea ori s-a întâmplat cu ceea ce a fost
adevărat – dar prematur, poate – în gândurile omului, pe care o
permanentă instituţie inchiziţională le-a disipat printr-un unic și
implacabil scenariu, același pretudindeni și mereu:
― "Retracteaza, Galileo..."
― "Retractez, dar numai pentru a-mi păstra suflarea spre
a spune... E pur si muove..."
Așa a fost să fie... Căci altfel nu a fost posibil. Atunci...
TO BE OR NOT TO BE...
Dar, poate acum, a venit timpul pentru un integrator:
TO BE AND NOT TO BE...
Ca în rugăciune: precum în cer...
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2.4.4. Din cuvinte-gând,
rugăciunea
Sau, concluzionând: toate învăţăturile Aritiei par a se
subordona sau urma cumva – într-o manieră simbolică – daturile
"Legilor belagine". Grevate însă pe pământul fertil al învăţăturilor
creștine care pulsează implicit din educaţia fiecăruia dintre noi,
românii. De parcă şi-ar fi amintit, ca printr-un vis, în calitate
simbolică de Hestia Pământeană, faptul de a fi dăruit cândva
această învăţătura oamenilor, prin intermediul lui Zalmoxis...
Dar, cine ştie? Cum să descurce adevărul unul din
mulţimea spiţelor care îl generează? Poate că nici nu are atâta
importanţă, cum a fost împlinit... Ci doar faptul că ESTE...
Că s-a împlinit adică, aşa cum, zalmoxian am fost eu
însumi dator să le primesc, să le interpretez şi să le dau mai
departe, chiar prin gândurile cărţii de faţă. Un MANUAL AL
OMULUI, mi-a sugerat Aritia, venind din adânc, ca întotdeauna.
Iată-l, în dar Omului Însuşi, acum.
*
După plecarea ei, omenească, nici o altă Aprinzătoare de
Foc nu a mai avut vitalitate reală. Focul individual al Neamului a
mai pâlpâit puţin şi apoi s-a stins. Pesemne că el ar trebui
reaprins ACUM, DIN NOU, printr-o altă Flacără Simbolică, a unui
întregitor ÎMPREUNĂ. Al întregului neam, adică.
ROMÂNESC.
Sub semnul unui atât de frumos gând-nume, pe un blog
de internet, se spune: "Eu n-am cerut să fiu român. Am avut
noroc". Ce firesc şi sincer gând. Mulţumesc, Frăţioare,
neștiutule... Căci – în pofida tuturor relelor – tu ai dreptate...
Sântem atât de norocoşi că sântem ROMÂNI. Oricât m-ar
contrazice unii, arătându-mi cu degetul aceea şi aceea şi aceea.
O nenorocire sau alta. Chiar acum79.
79

Căci, continuau notiţele de pe blog, interogativ, amintindu-l pe Marin
Preda: "Trebuie oare să vină o nenorocire ca să ne simţim atât de
apropiaţi şi să avem vie în minte ideea că, înainte de a fi orice-am fi,
suntem oameni?" Aducerea aminte fiind determinată de faptul că o
nenorocire tulburătoare pentru sufletul românesc abia s-a întâmplat în
capitala ţării: o mulţime de tineri și-au pierdut viaţa, arzând în flacăra
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Iar, în contrapondere, eu ar trebui să arăt muntele,
câmpia şi marea, verdeaţa codrilor şi galbenul strălucitor al
aurului şi al grâului, aerul şi lumina românescului... Bucuriile
esenţiale, adică...80.
De ieri, pentru mâine.
*
*

*

Printr-un AZI pe care noi toţi, conştientizându-l, sântem
datori a-l împlini. Cumva, pentru MȂINE. Neuitând nici o clipă,
cum spunea Brâncuşi, că:
AZI ESTE DEJA MȂINE.

unui rug aprins, sub cupola unui club păstrând ca spectru-gând
cuvintele piesei muzicale care urma să fie lansată, atunci și acolo, de
genitorii ei: ''Şi nu mai era nimic de spus. Până azi! Nu sântem numere,
sântem liberi, sântem atât de vii! Iar ziua în care vom ceda este ziua în
care vom muri! '', sună refrenul piesei ''The Day We Die'': Ziua în care
murim, adică. Concepută de "Goodbye to Gravity", muzicieni care
parcă au presimţit că îşi iau bun rămas, atunci, de la gravitaţia telurică.
Căci, acolo sus, o cu totul alta stare îi leagă pe oameni, prin sufletele
lor, de cer. Un mesaj care – parcă venit de dinainte şi deja de dincolo –
este acesta: "A CEDA ÎNSEAMNĂ A MURI...". Or, pare-se că nu ne
este dat a muri, tuturor, nici măcar aici, pământește... Căci, viaţa bate
filmul: Cineva, acolo sus, ne iubește... FIE-VĂ CERUL UȘOR,
SUFLETE ATȂT DE TINERE... Gândindu-vă că înălțarea voastră,
cerească a trezit o aspirație omenească / românească de aceeași
natură, dar pământească: "A ne aminti cine sântem, de unde venim și
încotro trebuie să ne îndreptăm viața, ca oameni și ca neam...".
80
Cum Dona Cella, iubita noastră prietenă – venită din gena neamului
maghiar, dar crescută în spiritualitate de duh românesc – poate
transcrie cu ochiul ei clar-văzător Poemul de Ființare al Aritiei, transpus
Cuvântului atât de Vibrant așezat pe buzele mele... Acesta să fie darul
pe care ți-l întorc acum, prietenă iubită: PROPRIUL TĂU POEM DE
GȂND, rostit prin cuvintele mele... Altă limbă, același suflet. Pentru
propriul tău dar, primit în nopți de scriitură care mi-au păstrat atât de vie
legătura cu Sufletul Cerului care, și datorită ție, am înțeles că niciodată
n-a murit: ARITIA. Așadar, pentru totdeauna, prietenă: ȊNALT OMAGIU.
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2.4.4.1. Pământului Patriei,
rugăciune
Pământului Românesc,
atât de drag, de drag...
In memoriam, Arithea.
Să îţi amintești de mine,
Pământule, dragule...
Să îţi amintești ca și cum încă ţi-aș călca pulberea de stele,
ca și când încă ţi-aș mângâia cu palmele înverzirea.
Deși eu voi fi atunci plecată, deja,
atât de departe, atât de departe...
Dar, de pe acum încă te rog să mă primești înapoi,
în inima ta,
cândva, cumva...
Ca pe o prietenă, nu ca pe o străină.
Amintindu-ţi cu câtă bucurie beam altădată
apă din izvoarele tale,
cu cât drag îţi colindam munţii...
Atunci, te voi ruga să mă prefaci în pasăre,
lăsându-mă să mă odihnesc pe o ramură a pădurilor tale,
lăsându-mă să mă leagăn,
ca în Mâna Domnului...
Îngăduindu-mi să zbor Acasă.
Căci, oriunde mă voi afla atunci,
acolo-mi va fi și Casa.
Îngăduindu-mi în acest chip,
să nu mă usuc de dorul tău:
Pământul Meu de Neam,
Pământul Meu de Țară...
Karolina Kira &
Traian D. Stănciulescu
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2.4.4.2. Sensuri integratoare ale rugăciunii cereşti
Sub acest semn, al venirii din ieri pentru mâine, într-o
deschisă încheiere, un altfel de EPILOG, ÎMPREUNĂ... Sub
semnul celei mai înalte rugăciune pe care creștinul a învăţat să o
rostească: TATĂL NOSTRU...
*
Rugăciunea esenţială a credinţei creştine are o dublă
noimă, pentru că priveşte – din perspectivă omenească – ceea
ce iniţial se întâmplă cereşte. Iată de ce, ea este un simbol
semnificativ prin a cărui rostire / asertare Cerul devine simbolic
tot una cu Pământul. Având în vedere sensurile integratoare ale
fiecărei propoziţii încărcate de sacralitate semnificativă81:
● Tatăl Nostru carele eşti în Ceruri...
De-asupra tuturor celor ce sânt deja întrupate, pulsează
neîntruparea fiinţării din Câmpul-de-Lumină-Vie, Necreată... Dar
care s-a întrupat mai apoi, creator, prin cerurile create. Ale
entităţilor spirituale, mai întâi, ale multiversurilor create, fizice Şi
biologice, mai apoi...
Devenind astfel TATĂL, fiinţa genitoare, unică a tuturor
"celor ce sânt cum că sânt..." (Protagoras), cuprinzând implicit şi
esenţa MAMEI... TOTUL... "Plutind Zâmbitor" în câmpul
informaţional de Deasupra Cerurilor, prin Energia Cerurilor şi prin
"tăria" întrupată în substanţa atât de multor Pământuri create... A
atâtor fiinţe de "Lumină Vie" lăsate să se întrupeze82, prin
autodevenire, prin dar de liberă alegere, generând astfel LUMEA
însăşi...
81

Aceasta este rugăciunea pe care Iisus Hristos a dăruit-o apostolilor,
atunci când aceştia i-au spus: "Doamne, învaţă-ne cum să ne rugăm".
82
Reamintesc şi în acest context că, în termenii biofotonicii, "Lumina
Vie" (biologică) are toate proprietăţile luminii laser, (re)cunoscute deja
în tehnică: adică este monocromotică şi direcţionată, coerentă şi
intensă, polarizată etc. Este o "lumină aurică", presupunând un
complex cu niveluri / straturi de frecvenţă din ce în ce mai înaltă, ultimul
(corpul cauzal) fiind capabil să "adăpostească" / susţină complexul
ondulatoriu al spiritului-suflet, care se întrupează deplin – prin
"rezonanţă holografică" – odată cu naşterea copilului.
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● Sfinţească-Se Numele Tău...
Creaţia s-a născut într-un chip pe care l-am uitat, prin
rostirea Cuvântului-Nume... Ca o dovadă a faptul că este de
ajuns să numeşti, gândeşti, pentru ca gândul să dobândească
formă de creaţiei. O creaţie magică, pe care noi ne-o aminte prin
picături, dar care în principiu sugera ca era de ajuns să incantezi:
"Sesam, deschide-te", ca muntele să se deschidă83.
Faptul că numele poartă esenţa realităţii denominate
impunea, la evrei, practica rostirii Numelui Divin – Numelui Real
al lui Dumnezeu fiind cunoscut doar Marelui Preot, care îl rostea
în taina altarului o singură dată pe an, în ziua de Yom Kippur,
Ziua Iertării. Printr-o astfel de practică ritualic-sacralizantă,
Numele lui Dumnezeu este sfinţit de către oameni, recunoscut
ca atare atât în altar, cât şi în inima lor. A celor ce ştiu...
Or, a sosit timpul să ştim, aducându-ne aminte că tocmai
această putere de rezonanţă prin Sunet-Lumină trebuie în
permanenţă sfinţită de către oameni, întru valorizarea ei corectă:
Numele lui Dumnezeu, EU SÂNT, adică.
● Vie Împărăţia Ta...
Prin prezenţa Luminii Vii în lume, ea însăşi – LUMEA –
devine vie... Atât în sensul denotativ, ca o construcţie cosmică în
care viaţa reprezintă o matrice de consistenţă, pe care
Dumnezeu însuşi a proiectat-o cu virtualitatea intrinsecă a vieţii.
ceea ce explică paradoxalul principiu antropic, tare şi slab: adică
– spaţio-temporal şi structural-vorbind – totul pare (de fapt, este)
organizat astfel încât VIAŢA, a omului implicit – să devină o
realitate vie.
Ca atare, Împărăţia lui Dumnezeu, MultiVersul adică,
apare ca păstrând o potenţialitate generală, care ici-colo – până
la urmă peste tot – urmează să devine reală...
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O atare explicaţie este oferită de biofotonică, care validează afirmaţia
înţelepţilor Sufi, care afirmau: "Cuvintele noastre sânt sunete încărcate
de lumină...", postulând astfel adevărul combinaţiei dintre Lumină şi
Sunet. Un adevăr pe care ştiinţific doar biofotonica a fost în măsură să
îl verifice şi valideze – aşa cum în "Semiotics of light (2003)" m-am
străduit să dovedesc.
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O LUME VIE, încărcată de Lumină Vie, adică... 84
● Facă-se voia ta...
De vreme ce totul este modelat sub semnul unuia şi
aceluiaşi gând creator, desfăşurat din sine, peste sine – Lumea
fiind chipul exterior al lui Dumnezeu, infinit ca manifestare-formă
– este evident că mai devreme sau mai târziu orice va apare,
constructiv, sub semnul voinţei divine va apare. Am subliniat în
mod anume principiul construcţiei care însoţeşte actul creator,
acela al deconstrucţiei85 – al morţii sistemului, adică – fiind
aşezat doar ca virtualitate lăsată ca liber arbitru ontosului dăruit
cu conştiinţă, fiinţei create. Lumea bio-fizică neconştientă a fost
înzestrată, ca întrupare, cu principiile unei fireşti creşteri şi
descreşteri, dar lumii umane i s-a acordat privilegiul alegerii doar
a stării de creştere. Inclusiv prin depăşirea / transcenderea morţii
– precum Iisus, Fiul de Dumnezeu – a reuşit să facă.
Aşadar, prin potenţialitatea matricii programatice de
Lumină Vie cu care a fost înzestrată, lumea este – în totalitate –
o expresie a voinţei divine.

● ... Precum în cer, aşa şi pe pământ.
Cerul şi Pământul, invizibilul şi vizibilul, sau orice altă
conotaţie ar putea dobândi această dualitate, reprezintă o
sugestie a universalei conexiuni dintre corpuscul şi undă, dintre
lumea întrupată în pământ (substanţă şi energie) şi câmpul
(undă şi informaţie) aferent acesteia.
Din momentul exteriorizării Sale prin creaţie, Dumnezeu –
rămas dintotdeauna, mai departe, şi "în sine", ca o
atotcuprinzătoare potenţialitate de informaţie-câmp, de vibraţie
zâmbitoare – a dăruit Zâmbetului Său, în momentul creaţiei,
variatele chipuri de "a fi frumoase", adică armonic-funcţionale.
84

Cât de frumos sună în limba românească acest cuvânt, echivalent al
unei unice POEZII, desfăşurate într-o multitudine de versuri-lumi
guvernate de acelaşi Unic Poet... de acelaşi Mare Creator...
85
Aici trebuie să cuprindem şi manifestarea răului, exprimat ca
distrugere nejustificată de orice chip, ca expresie a unei manifestări
lăuntrice alese de cel dăruit cu liber arbitru, iar nu ca necesitate de
optimizare / creştere în frecvenţă a unui sistem.
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Ontologic, în Marea Creaţie aceasta s-a făcut – sub
semnul Voii Divine – prin trecerea de la starea de Câmp Absolut,
înzestrat cu toate virtualităţile posibile (adică în ordine:
informaţionale, energetice şi substanţiale) la următoarele
manifestări creatoare:
― creaţia ierarhiilor divine, adică îngeri, arhangheli etc.,
înzestrate cu esenţa Chipului Divin, prin INFORMAŢIA vibratilă a
acestuia, dar nu şi cu energie potenţial-creatoare86;
― manifestarea creatoare a ENERGIEI, prin:
a) Marea Explozie (Big-Bang-ul unei Găuri Negre iniţiale /
Black-Hole prefăcute într-o Gaură Albă / Quasar), în virtutea unui
mecanism fizic cu valoare de lege, deja argumentat, mai întâi,
încă din prima zi a creaţiei87;
b) inserţia iubirii în haos mai întâi, ca o potenţialitate
informaţională care a făcut ca două particule iniţiat dispersate
într-o mişcare browniană (în care nimic nu era corelat cu nimic),
să să unească, generând cea dintâi premisă a cosmosuluiordine: un atom, o moleculă, o macromoleculă...
86

Acesta este şi motivul pentru care – aşa cum am aflat extrem de
frumos povestit de Părintele Ghelasie, "duhovnicul meu de taină" –
Lucifer s-a supărat pe Dumnezeu: "Cum, adică Doamne, vrei să dai
darul tău cel mai de preţ – ASEMĂNAREA, creativitatea / energia vie –
"bulgărelui de pământ" pe care îl numeşti om, iar nouă, CHIP al
creaţiilor tale dintâi, nu? Ohhh....". Şi, de aici, marea ruptură... prin
liberul arbitru manifestat disfuncţional. Iar Dumnezeu a zâmbit ca
întotdeauna, iubitor. După cum zâmbeşte şi acum, văzând cum noi
oamenii – modelaţi deplin după CHIPUL și ASEMĂNAREA Sa – care
am primit acest uriaş dar, încă nu îl conştientizăm pe deplin şi încă ne
lăsăm sub semnul influenţelor necreativ-distructive. Până când vom
învăţa să le înlocuim cu înțelepciune iubitoare, creatoare adică. Căci, a
iubi înseamnă a pune împreună, în planul Ontosului, cu precădere, a
crea înseamnă acelaşi lucru, dar în planul Logosului, prin excelenţă.
După care abia urmează facerea aplicată.
87
Potrivit argumentaţiei fizico-matematice a lui Stephen Hawking, o
gaură neagră trebuie cu necesitate să explodeze, mai devreme sau mai
târziu; desigur, este un truism acest adevăr, dar ca să îl demonstrezi şi
descrii ştiinţific este mult mai greu. Ce bine că atare demonstraţii nu
sânt necesare şi pentru "mersul pe jos". Altfel, Doamne fereşte, s-ar
putea să nu mai putem merge...
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Respectiv, născând spaţiul şi timpul, devenirea adică,
specifică primelor ziele ale creaţiei, când Dumnezeu a creat
diferite tipuri de matrici-structuri, cerurile şi pământurile, zilele şi
nopţile, plante și animale, oamenii...88.
În sfârșit, cu începere din ziua a patra a marii creaţii, ar
trebui să vorbim despre manifestarea SUBSTANŢEI, a
"particulelor" cosmice generatoare de lumină, prin apariţia
luminatorilor cerului adică: soare, stele, lună... Aceasta s-a făcut
prin procesul pe care Einstein l-a descris prin comprimarea
energiei şi transformarea sa în masă, susceptibilă de a se
supune influenţelor conservate în matricea unui câmp
informaţional aferent.
Iar ca un efect al tuturor acestora, apariţia omului însuşi,
într-o a şasea zi. După care – înzestrând totul Creaţiei Sale cu
Liber Arbitru – DUMNEZEU A PUTUT SĂ SE ODIHNEASCĂ,
liber de grija altor faceri. Lăsând celor deja create menirea
autopoiesisului, al auto-facerii. Evoluţia ulterioară a acestora este
fie un efect al liberului arbitru, fie al conjuncturilor pe care acest
liber arbitru l-a determinat89.
*
În concluzie, faptul că ceea ce este proiectat sau se
întâmplă în câmp reprezintă premiză celor care vor deveni în
substanţă este o lege fundamentală a devenirii, pe care strămoşii
o cunoşterea şi aplicau practic spunând: "Noi vindecăm întâi
sufletul, şi apoi trupul".
Adică zona invizibil-ondulatorie a fiinţării noastre trebuie
supusă unei intervenţii modelatoare pentru ca trupul înşuşi
(corpuscul, corp) să se poată transforma.
Acesta este mecanismul de esenţă care a făcut ca Viul lui
Dumnezeu să devină, pas cu pas, un Viu al Lumii pe care El
însuşi a creat-o, o atât de Minunată Împărăţie.
88

Afirmaţia Aritiei, pe care o luăm în seamă în acest context,
presupune o anume completare şi anume: "Doar în lumea cosmică
(adică structurat-organizată) totul este în corelaţie cu totul". În haos,
repet: "Nimic nu este corelat cu nimic".
89
Este suficient să ne gândim la dezastrele ecologice pe care
intervenţia deliberată a omului le-a generat şi asupra naturii, şi asupra
lui însuşi în acest chip, pentru a înţelege această aserţiune.
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● Pâinea noastră cea de toate zilele90
dă-ne-o nouă astăzi...
Creaţia trebuie întreţinută, prin schimburi de energie şi
informaţie. Deşi fizica postulează existenţa unor sisteme perfect
închise, în realitate acest lucru nu există. Deoarece, într-adevăr,
totul este corelat cu totul, pentru că:
― pe verticală, există o matrice creatoare prefiguratoare,
prin care totul apare ca unit încă din orizontul realitării virtuale;
― pe orizontală, sistemele lumii sânt interconectate prin
intermediul amintitelor energii şi informaţii.
Ideea "pâinii cea de toate zilele" trebuie corelată aşadar
atât cu păstrarea nemodificată a matricii informaţional-radiante,
(bio)fotonică, ce menţine structural integrală natura substanţialenergetică a sistemului, păstrându-i astfel nealterată
homeostazia91. Pâinea cea "spre fiinţă", adică...
90

În alte variante: "pâinea noastră cea spre fiinţă".
Ca să dau un singur exemplu relevant: după calculul realizat în
contextul cercetărilor noastre de biofotonică [Stănciulescu, Manu,
2002], un om de circa 80-100 kg are nevoie pentru a-şi desfăşura
metabolismul zilnic de aproximativ 3-400.000 de kilocalorii. Ceea ce
înseamnă o diferenţă de energie uriaşă, având în vedere că maximum
de energie dobândită prin hrană este de 2-3.000 de kilocalorii. Şi,
atunci de unde diferenţa? Iată o întrebare căreia specialiştii nu ştiu încă
să îi răspundă. Dar, ca de obicei, perspectiva biofotonicii este în
măsură să clarifice misterul prin aceea că – încă din 1993 – corelează
prezenţa cristalelor lichide membranare cu fenomenul de piezoelectricitate, adică: la orice presiune, orice vibraţie fizică, mecanică sau
termică, electromagnetică sau sonoră, etc., cristalele lichide
membranare declanşează – ca urmare a presiunii suferite – un
fenomen de eliberare de electroni (curent electric) şi de (bio)fotoni /
bioluminiscenţă (de informaţie). Altfel spus, necesarul permanent al
omului de energie (şi implicit de informaţie) rezultă din existenţa /
(supra)vieţuirea deschisă a subiectului uman într-un mediu deschis,
capabil să îi ofere toate tipurile de energii necesare pentru a rezista
nevoilor metabolice, ale homeostaziei sale: soarele şi vântul, vibraţia
frunzelor şi zgomotul valurilor, muzica naturii şi a omului, arhitectura şi
hainele, toate sistemele de contact care îi sânt accesibile omului. Un
sine qua non uman, lumesc, fără de care fiinţa umană nu ar putea să
fie ceea ce este: LUMINĂ VIE, pe care corpusculul trupesc este în
măsură sa o susţină.
91
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O atare cerere, presupune o strategie specifică de
solicitare, îmbrăcând o sumedie de chipuri de exprimare,
adecvată cu particularităţile obiectului / situaţiei care se vrea
dobândite92.
În cazul de faţă, "pâinea" este cel mai general termen pe
care biofotonica îl îngăduie, spre a sugera toate elementele
cerului şi pământului. Care, neîndoielnic, este simbolic substituită
de turta pământului, plămădită din grâul care uneşte toate
elementele cosmogonice, ca şi omul însuşi93.
92

Pe care filmul SECRETUL a promovat-o viral, mai în joacă, mai în
serios, iată una dintre aceste metode, propusă de scriitorul Vadim
Zeland şi care te-ar ajută să îţi îndeplineşti dorinţele, potrivit learningmind.com. O menţionez aşa cum circulă ea pe internet
[http://www.directproprietar.ro/...], încercând să îi asociez câteva
sugestii explicative pentru eventuala sa eficienţă. "Ia o foaie de hârtie şi
scrie dorinţa sub forma unei afirmaţii. Chiar dacă sună ciudat, creierul
tău are nevoie să audă asta pentru a şti în ce direcţie trebuie să te
îndrepţi. După acest pas, ia foaia şi lipeşte-o de un pahar cu apă.
Asigură-te că foloseşti apă de bună calitate. Freacă-ţi palmele, pentru a
activa fluxul de energie, şi pune-le în jurul paharului. Spune-ţi dorinţa
tare, pentru că astfel are mai multă putere. Încearcă şi să vizualizezi ce
îţi doreşti, în timp ce trimiţi energia înspre paharul de apă. Atunci când
îţi concentrezi atenţia spre paharul de apă, în timp ce încerci să
vizualizezi dorinţa, te încarci cu gândurile pozitive care ajută la
materializarea ei. Apa este un conductor energetic foarte puternic.
După ce ai urmat aceşti paşi, bea apa". Ca orice practică "magică", şi
această strategie are o posibilă justificare ştiinţifică, biofotonică,
combinând câteva fenomene obiective şi anume: a) delimitarea zonei
de interes a (sub)conştientului într-o manieră pozitivă, negaţiile; b)
transferul la nivel cerebral a stării-interogaţie, generând astfel un
complex holografic, susţinut de efortul de vizualizare; c) prin
mecanismul "rezonanţei holografice" pe care biofotonica îl descrie,
informaţia-stare structurează într-un mod specific apa, aşa cum Masaru
Emoto a demonstrat. A bea apa astfel informatizată înseamnă a
"substanţializa" la nivelul structurii corporale a uneia şi aceleeaşi
informaţii care mental deja a fost formulată. Trup şi suflet, cuplate în
aceeaşi structurantă dorinţă, printr-un efect de homeopatie exogenă şi
endogenă. Un efect activ, cu şanse de materializare mult amplificate.
93
În consens cu explicaţiile biofotonicii, lumea vie – vegetală, animală
şi umană – este unitară prin capacitatea de a emite "lumină vie" (laser
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Căci, aşa cum deja am afirmat, pentru ca fiinţa noastră
cosmică să rămână vitală avem nevoie de:
● PĂMÂNTUL pe care îl călcăm, pentru a ne susţine
structura şi funcţionalitatea preponderent terestră, pământ care
ne oferă totodată roadele fertilităţii sale; deci, spunând "pâine",
noi spunem implicit toate condiţiile ecologice care fac producerea
acesteia posibilă;
● APA de care sângele şi plasma corpului nostru are
vitală nevoie, apa celulară legată care asigură metabolismul
celular, transformată în APĂ VIE, aceeaşi cu care sântem datori
să amestecăm făina de grâu, transformând-o în aluatul hranei
noastre majore.
● AERUL care dospeşte aluatul este la fel de important
ca şi cel pe care îl respirăm, oxigenându-ne organismul, făcând
plămada corpului nostru să îşi vitalizeze toate celelalte funcţii:
oxigenarea sângelui pentru păstrarea hemoglobinei, activarea
creierului pentru păstrarea funcţiilor cerebrale etc.
● FOCUL, liantul care face posibilă transformarea
aluatului în pâine vie, este un alt chip al LUMINII VII care
defineşte viaţa organismului uman; căci, a emite / genera ca şi a
recepta această această lumină înseamnă a fi în viaţă.
În concluzie, spunând "PÂINE" în rugăciunea noastră de
viaţă, noi oamenii spunem TOTUL necesar supravieţuirii noastre.
O sinergie vitală, sine-qua-non...
● Şi ne iartă nouă greşelile noastre...
A greşi... iată o alternativă care aparent ni se întâmplă de
multe ori în viaţă. Deşi, aşa cum mai apoi voi demonstra – prin
dialogul adesea purtat cu Aritia – că "nu se ştie întotdeauna ce e
biologică), ca urmare a unuia şi aceluiaşi mecanism de absorbţieemisie cuantică la nivelul unui "complex molecular semiconductor" (ah,
am spus iarăși un lucru "greu", fără a încerca însă să îl explic în cadrul
de faţă, aşa cum pe larg fundamentele biofotonicii justifică), alcătuit din
fosfat, apă (legată), oxigen (molecular) şi lumină. Acest complex poate
fi analogic identificat cu corelaţia celor patru elemente cosmogonice
(pământ, apă, aer, foc), respectiv substanţă, energie, informaţie, câmp.
O dată mai mult, existența omului ca "măsură a tuturor lucrurilor" se
justifică integral.
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bine şi ce e rău", ce e greşit şi ce nu într-o anume conduită, în
anumite împreujurări. Pentru că nu întotdeauna avem criterii de
valoare în ceea ce facem, alegând o cale de acţiune în
detrimentul alteia sau invers. Ambele părând a fi bune, deşi
diferite ca grad de oportunitate. Deşi unele ne atrag mai mult, în
pofida unor aparenţe care par a spune: de ce alegi asta,
renunţând la cealaltă?94
Dar, nu despre atare "greşeli" ar trebui să vorbim în cazul
de faţă, care nu au motiv de iertare, pentru că, aşa cum am spus
deja, ele nu au criteriu de evaluare propriu-zisă, neputându-se
răspunde corect la întrebarea: în raport cu ce am greşit în
această situaţie, în raport cu destinul nostru, sau cu al altuia?
Sânt răspunsuri pe care nu le putem formula corect, sau
complet, de vreme ce noi ignorăm la un moment dat linia de
destin cu care interacţionăm prin facerea noastră, fie ea proprie,
fie a altcuiva. Cel mult, mai târziu ne-am putea da seama de
aceasta, în timpul vieţii, dacă nu – în unele situaţii – după ea.
Căci, în afara unor astfel de situaţii, există o serie de
împrejurări în care greşeala poate fi validată prin raportare la o
serie de norme axiologice (re)cunoscute, respectiv: norme de
adevăr, norme morale şi juridice, etc. Cu alte cuvinte, dacă am
minţit sau furat, dacă am înşelat sau rănit fără motive întemeiate
pe cineva (căci există şi motivaţii superioare care te pot îndemna
să încalci atare norme), trebuie să îţi ceri iertare, dacă nu să şi
ispăşeşti. Omeneşte, căci cereşte nu poţi decât atât: ca,
recunoscându-ţi greşeala, să spui: "Iartă-mă, Doamne, că nu am
ştiut ce fac...". Sau, chiar dacă ai ştiut... Ohh, şi atunci eşti
94

Pe parcursul vieţii mele a trebuit să fac adesea alegeri radicale,
menite să îmi schimbe viaţa, asupra cărora m-am întrebat atunci:
"Doamne, este bine ce fac?", fără să primesc un răspuns desluşit,
decât mult mai târziu. Căci, Dumnezeu ne răspunde, dar nu se ştie
când şi cum, dacă îi înţelegem limbajul sau nu. Bunăoară, când am fost
pus în faţa deciziei fără de echivoc de a renunţa la statutul de arhitect
pentru a studia filosofia la cursurile de zi ale universităţii din Iaşi, atât de
departe de casă, mi-a fost extrem de greu, mărturisesc. Dar abia apoi
am înţeles că această optiune radicală a fost cea care mi-a îngăduit să
îmi împlinesc cu adevărat destinul, ajungând sa fiu ceea ce am aspirat
să fiu: un învăţător înţelegător şi iubitor. Cel ce sânt, cred, acum.
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îndrituit la o iertare pe care omul, intransingent, nu ţi-o acordă
decât arareori. Dar, Dumnezeu, iubitor şi bun, a cuprins în darul
înzestrării noastre – cu alegere libere – şi IERTAREA.
Prin intermediul spovedaniei şi al împărtăşitului, prin ritual
sacru, sau pur şi simplu printr-o atât de banală strategie a
vindecătorilor HOPONOPONO din Hawai, care consideră că
este suficient să spui: "Iartă-mă. Te iert. Mulţumesc. Te iubesc".
Spălându-ne în acest chip de povara erorilor matriceale, care ne
pot afecta sensibil creşterea în frecvenţă. Adică întoarcerea
"ACASĂ". Adică înlocuind mentalul încărcat de conştiinţa
păcatului cu un altul purificat, pozitivat, curăţat de gândurile
negre, mai grele decât oricare altele.
● ... precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Căci, potrivit principiului pe care l-am recuperat din Imnul
Zece al Creaţiei Rig-Vedice: "Aşa a făcut Dumnezeu, aşa fac şi
oamenii.", va trebui să înţelegem că dacă Dumnezeu ne iartă, şi
noi va trebui să facem aidoma. Înţelegerea acestui principiu se
corelează cu acela al lui: SĂ DĂM MAI DEPARTE... potrivit
variantei afirmative a mecanismului atitudinal: "Ce ţie îţi place,
altuia-i poţi face".
Aceasta, pentru că o aură purificată deja prin iertare, de
către cineva anume – să spunem un preot, investit în numele lui
Dumnezeu cu aceasta sacră calitate ritualică, de preluare şi
disipare a frecvenţelor joase ale greşelilor noastre – este "bună
de dăruit". Căci, un mental pozitiv purificat sau o inimă iubitoare
transferată în culorile / frecvenţele bio-psiho-câmpului nostru
reprezintă un dar de care – cu sau fără ştiinţă – toţi cei din jur pot
beneficia, simţindu-se bine, pur şi simplu, prin interacţiunea cu
câmpul de "lumină vie", generator de bine, de curăţare implicită a
greşelilor. Într-o anumită măsură, însă. Pentru că degeaba
turnăm apa pe noi dacă nu ştim ca, în cunoştinţă de cauză să ne
dublăm purificarea de liberul arbitru al dirijării ei, al folosirii
"săpunului" şi a "prosopului" în cel mai adecvat mod cu putinţă.
Toate acestea, realizându-se în virtutea unui mecanism
de "rezonanţă holografică", în măsură atât să împuternicească –
prin stimulare, modulare în fază a undelor de gând – dar şi să
slăbească, atunci când gândurile sânt în opoziţie de fază.
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● Şi nu ne duce / lăsa pe noi în ispită...
Această secvenţă a rugăciunii pare a fi cea mai
controversată, pentru că omul îi cere lui Dumnezeu un lucru pe
care acesta nu îl va face sub nici un chip: acela de a-l duce în
mod deliberat în greşeală, ispitindu-l. Căci, căderea omului în
greşeala nu poate fi ispitită de Dumnezeu, ea aparţinând doar
liberului arbitru uman. Neîndoielnic că Dumnezeu ar fi putut să îi
dea peste mână lui Adam, când acesta a tentat a mușca din măr.
Nu a făcut-o, însă, pentru că singurul care putea să îşi decidă
destinul era deja omul însuşi, potrivit darului cu care a fost
înzestrat în ziua a şaptea a creaţiei. Zi din care începând,
Dumnezeu nu a făcut altceva decât să îl privească, bucurânduse să îl vadă pe om alegând binele sau, dimpotrivă, mâhnindu-se
să privească la atâtea rele alese de om.
Iată de ce, varianta "şi nu ne lăsa pre noi în ispită"
sugerează mai corect rugămintea omului de a diminua la
maximum contextele ispititoare. Cât mai puţin înşelătoare...
*
Desigur că un scurt capitol despre ispită și-ar găsi locul în
contextul de faţă. Aceasta pentru că, așa cum gândurile
Părintelui Arsenie Boca cuprind, ispita este preambulul greşelii,
al uitării de cunoaştere înaltă, cauza tuturor dificultăţilor cu care
în prezent se confruntă omul, omenirea.
Parcă prevăzând efectele crizei de acum prezentă, atât
de înaltul trăitor al ortodoxiei româneşti le vorbea enoriaşilor cu
multă aplecare despre acest subiect, povăţuindu-i pe oameni
cum să se ferească de ei înşişi, în primul rând. Pentru că ispitele
vin pe calea liberului arbitru, pe o serie de canale care ar trebui
cunoscute, printr-o explicită sau implicită definire pe care cu
admirabilă profunzime Părintele Arsenie Boca a împlinit-o în
paginile multora dintre cărţile sale. Asertând, printre multele sale
învăţături, un fapt pe care – prin forţa vieţii – am fost dator să îl
trăiesc, și să îl verific strigând: ESTE ADEVĂRAT...
„Iubirea nu are marginile omului, străbate dincolo de
mormânt şi ajunge pe cel iubit”.
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Ce privilegiu...
A mă ruga singur la căpătâiul
Părintelui ARSENIE BOCA... O adevărată minune...
La plecarea în lumea cea de sus, i-am aşezat Aritiei
alături un bilet de înaltă trecere și recunoaştere, pe care mereu îl
purta cu sine: un medalion cu chipul Părintelui şi o Cărticică de
Rugăciuni a acestuia. Citindu-le şi ACOLO, de faţă cu Iubitorul
de Neam şi de Ţară care a stat oarecum – simbolic, prin
cuvintele sale – la scânteia Aprinderii Focului de Neam, prin
rădăcina dacică a aducerii aminte, neîndoielnic că va transmite şi
prin ea poveţele de facere cele mai înalte cu putinţă...
Rugându-mă la mormântul Părintelui, am simţit cum Aritia
îmi întoarce cereşte darul... Atât de înalt, de îmbogăţit...
îngăduidu-mi o clipă de adâncă spovedanie și rugăciune, doar
pentru noi doi.
● ...ci ne izbăveşte de cel rău.
"Cel rău" are o extensie extrem de variată, prin
multitudinea chipurilor pe care le poate îmbrăca. Ca atare, în
continuarea anterioarei cereri, omul îi "solicită" lui Dumnezeu ca
diminuarea contextelor ispititoare să se realizeze prin izbăvirea
de rău, fie prin îndepărtarea acestuia, fie prin distrugerea lui.
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Căci, a izbăvi... înseamnă a se salva, a scăpa, a se
mântui de rău. După cum înseamnă şi a împlini un lucru, a-l
termina cu bine. Ceea ce rugăciunea sugerează implicit, adică:
"Îngăduie-ne, Doamne, să ne ferim de rău,
neintersectându-ne cu el, pentru a ne încheia lucrarea:
Întoarcerea la Tine".
● Post scriptum, pe care doar preotul îl rosteşte:
"Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava:
A Tatălui şi-a Fiului şi-a Sfântului Duh,
Acum şi pururea şi în vecii vecilor".
Iată o recunoaştere de sinteză a tuturor celor spuse, prin
identificarea lui Dumnezeu cu Triplul Ipostas, prin medierea
cărora toate s-au făcut. În acest chip se rezolvă paradoxul ca
Dumnezeu să îşi menţină impurificată Esenţa Originară,
necreată, în pofida faptului că prin creaţia lumii el a fost dator să
se exteriorize. Rămânând deasupra celor ce din sine s-au
născut, în calitate de Creatori Manifestaţi, deja. Dar, acest
subiect este atât de delicat încât presupune el însuşi o cercetare
aparte, care poate – cândva – va fi posibil de împlinit.
● Amin.
Adevărat, aşa să fie, cu alte cuvinte.
Adică, jucându-ne cu sensurile... Aaa... minte şi inimă
împreună. Asta este...
În multitudinea acestor sensuri, "noi trebuie să rămânem
verticali"... Adică, aşa cum implicit a sugerat Aritia prin aceste
cuvinte, trebuie să ne păstrăm dreapta credinţă şi cunoaştere.. O
aspiraţie, pe care ea ne-a lăsat-o moştenire, ca îndemn întru o
potenţială înălţare...
Prin AMIN, care presupune o tentă de implicare prin
acord cu LEGEA, care pentru unii este implacabilă, noi creștinii
ortodoxi recunoștem implicit existenţa celor două manifestări ale
liberului arbitru – de sus, și de jos – și ne despărţim cumva de
atitudinea unui absolut și implacabil: MAKTUB. Nu ai ce face...
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Săpată în nemuritoare stâncă, altarul Mânăstirii Țâpova
(Basarabia, 2007): faţă în faţă, cu Icoana Maicii... care i-a fost în
permanenţă protectoare a nestrămutatei sale credinţe ortodoxe.
Loc de adâncă tradiție, de cununie a lui Ștefan cel Mare...
Credinţă pe care Aritia nu conteneşte să o sprijine din
înaltul ei, în chipuri absolut tulburătoare, care au început –
personal, cel puţin – să nu mă mai uimească deloc95.

95

Voi desluşi detaliat acest subiect când va fi timpul. Neîndoielnic, întro carte, căreia deja îi ştiu şi titlul, pentru că ea este practic scrisă:
JURNALUL VISELOR LUCIDE... Povestind transcomunicările mele...
Venite dintr-o istorie de viaţă oarecum ciudată – căreia abia acum îi văd
"stranietăţile" – şi care prefigurează vârful de aisberg: învăţăturile
înaltei înţelepciuni, primite pe orizontala şi verticale vieţii trăite cu Aritia.
Deocamdată, am sentimentul că aş forţa cumva credibilitatea cititorilor,
cu prea multe evenimente posibil de trecut în categoria "poveşti,
poveşti"... Sau, "avioane, avioane"... cum le numea Aritia, citându-l pe
un drag prieten, la rându-i plecat, care o avertiza uneori, atunci când
gândurile ei păreau a depăşi cu mult realitatea: "Prea le crezi posibile
pe toate, Aritia...". Dar ea, ca şi mine, credea doar ceea ce era posibil
de crezut, din categoria celor înalte, a viselor capabile să transforme
"magicul în realitate controlabilă" Cu condiţia ca acestea să fie
justificabile raţional. Eram aidoma. Povestea textului care urmează este
uluitor de simplă: mi "l-a trimis", pur şi simplu, Aritia, în timp ce
începusem să lucrez la subiectului "totului"... "Considerând", cum pe
drept cuvânt este, că aş avea nevoie el.
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2.4.4.3. Regăsit, darul spovedaniei și al rugăciunii
În acest context, sânt dator să adaug două observaţii de mare
delicateţe spirituală, primită din partea aceluia care cunoaşte – poate
mai bine decât oricine, văzând din afară – devenirea relaţiei noastre
pământeşti – 96, mi-a sugerat relativ recent două lucruri, pe cât de
fireșt, pe atât de înţelepte, şi anume:
(1) Să nu încerc a o "zeifica" pe Aritia, aşezând-o nefiresc
pentru puterea de accept a simţului uman (desigur, elimin din
acest context alternativa unui orgoliu uman care ar putea fi
afectat personal) dincolo de limitele omenescului. Desigur că nu
intenţionez câtuşi de puţin să fac acest lucru, fiind eu însumi o
fiinţă cât se poate de raţională. Ca atare, subliniez cu toată
claritatea gândirii lucide că:
― toate evenimentele relatate în paginile cărţii de faţă –
respectiv a celor care au fost sau vor mai fi scrise sub semnul –
au conotaţia exprimărilor pur simbolice;
― consideraţiile cu privire la simbolismul unora dintre
ritualurilor simbolice menţionate, acela al focului dacic sau al
"nunţii cosmice" nu au avut – cel puţin în interpretarea noastră, a
Aritiei care a participat nemijlocit la derularea lor, în primul rând –
nici o conotaţie "păgână", de instaurare a unor ritualuri "păgâne"
în locul ritualului consfinţit de practica religioasă, de exemplu.
Faptul acesta este valabil atât pentru semnificarea
poveștii de faţă, cât și pentru trăirea sa de către Aritia, care –
pentru cei ce nu au cunoscut-o direct – a făcut-o cu bucuria
inocentă a darului de trăitoare explicaţie, fără să își identifice în
96

Mă refer aici la prietenul meu de o viaţă de facere – căci, câte nu
înseamnă două decenii de împlinire comună – Remus – şi,
neîndoielnic, la tovarăşa sa de viaţă, Liana – care, acceptând să ne fie
"Naşi Spirituali", au împărtăşit cu noi evenimente de o semnificaţie
simbolică aparte. Conectate la o iniţiativă generoasă care nu poate fi
deturnată şi confiscată de nimeni, în pofida unor momentane aparenţe,
care poartă nume de incantatorie rostire: ANATECOR. Iniţiativă atât de
dragă nouă... În acest sens şi sub acest semn, întâlnirile noastre
periodice, de peste tot, discuţiile pe care Aritia le prelungea – adesea –
până târziu, în noapte, au avut ca noimă (re)cunoaşterea unei
comuniuni spirituale aparte, excepţională prin sensurile sale.
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nici un chip personalitatea reală cu aceea a jocului de rol
simbolic – asumat exact ca în teatru – presupus de ideea de
Hestia sau Zalmoxis, de zeiţă sau zeu, de sacerdot etc.97.
● Pe de o parte, pe măsură ce descopăr tot mai multe
conexiuni pe care înainte le ignoram – pentru că, deşi le
priveam, nu le semnificam încă – nu pot să nu rămân mut de
uimire în faţa legăturilor simbolice care ar putea fi realizatem,
acum: post festum. Iar aceste conexiuni sânt coordonate parcă
de la un alt nivel de realitate, aşa cum sugeram cu alt prilej:
"spiritele" care guvernează conexiunile umane au un "pupitru de
comandă" uluitor, pe care ideea de MATRIX CELEST – o transorganizare a lumii din care individul nu este eliminat, totul şi
fiecare fiind esenţial pentru derularea vieţii însăşi – a sugerat-o
deja. Cu o singură deosebire: menirea acestei MATRICI este
subordonată Unirii Cerului cu Pământul, iar nu destrămării ei.
● Pe de altă parte, vorbind despre misiunea de viaţă a
unui spirit anume, sânt dator să menţionez principial că – fără a
suprapune planurile – există cel puţin două niveluri de realitate
97

Precizez aceasta pentru a preîntâmpina – încă o dată – orice
tentativă de malformată interpretare, pe care nu mă îndoiesc că – din
rațiuni distrugătoare a unei idei înalte – anumite spirite obtuze, sau
josnice sau inculte ar putea să o profeseze. Ȋn micimea lor, atare spirite
malefice ar putea spune – văzându-se pe ei înșiși de fapt – ca pe
vremuri, când creștinismul însuși era hulit, fiind așezat între "boală
psihică" sau "spectacol"... Acestora, cărora nici o moleculă directă de
răspuns nu li s-ar cuveni întoarsă, doar gândul Mântuitorului li se
cuvine, acum, adresat: "Sărmanilor, sânteți voi în măsură să aruncați
cu piatra, voi – sau cei care vă stau în spate – care nu ați făcut nimic
pentru înălțarea ființei umane, pentru adevărata întoarcere la
Dumnezeu-Tatăl? Decât a huli pe cei care cu adevărat se străduiesc,
prin viața lor, să facă? Sărmanilor, demni de toată milă sânteți...
Dumnezeu să vă ierte". Preîntâmpinând în acest chip atare
evenimente, pregândindu-le adică în sens protector, ne-am pus deja
acțiunile și viața sub semnul protecției divine – acționând un flitru de
selecție care îngăduie să ajungă la noi, cei iubitori, doar intențiile
similare nouă, restul gândurilor întorcându-se ca un bumerang chiar
acolo de unde au pornit.
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pe care, prin viaţă şi semnificare, trebuie să le acceptăm atunci
când asumăn proiectul şi parcursul de viaţă:
― planul realităţii de deasupra, transindividuală,
metafizică, a stării de suflet neîntrupat – stare de dinainte de
naştere şi de după moarte – a cărui prezenţă se constituie prin
verticala unui liber arbitru care defineşte trasee majore de viaţă;
― planul realităţii mundane, care confruntă sufletul
întrupat cu un scenariu de viaţă ce urmează să se împlinească
prin detaliile unui liber arbitru împlinit pe orizontală unor contexte
pământeşti atât de diferit; or, tocmai în planul acestei realităţi se
pot întâmpla detalii de o excepţională forţă semnificatoare şi care
– dintr-un motiv sau altul – încă nu au fost spuse tuturor98.
Aşadar, vorbim în acest context despre o CARTE A
VIEŢII în care capitolele sale majore sânt prescrise, ferme şi de
nemodificat, iar paginile ei povestitoare – acelea care dau
culoare poveştii – decurg mai mult sau mai puţin printr-o proprie
alegere a pasului la stânga sau la dreapta, înainte şi înapoi.
Conjuncţia acestor niveluri de realitate paralelă – prin care
viaţa fiecăruia dintre noi se împlineşte concret, pe care o creditez fără
prea multe argumente în contextul de faţă99 – reprezintă o aspiraţie
îndelung dezbătută cu Aritia şi pe care ultimele cuvinte ale mesajului
98

Necunoscute dinafară, atare aspecte lasă descoperite cumva
anumite evenimente de viață care dinăuntru au o relevanţă certă, dar
care – ignorate celorlalţi – pot să pună afirmaţiile neargumentate
suficient sub semnul îndoielii, al derizoriului, al zâmbetului, gândinduse, în cel mai bun caz, cum deja am sugerat: "Săracul, şi-a pierdut
măsura, uzul raţiunii". Dar, între altele acesta este, oarecum, şi cazul
unor evenimente de detaliu – de viaţa privată inclusiv – care
marchează viaţa noastră, a Aritiei şi a mea, şi care poate, mai devreme
sau mai târziu, pentru un scop înalt, vor putea fi relevate şi alfel. Până
atunci, pentru creditul de credibilitate, cererea mea de îngăduinţă şi de
iertare, dar şi de mulţumire, totodată.
99
Justificarea acestui adevăr excepţional prin semnificaţia sa – acela
de a credita existenţa sufletului nostru nemuritor – se constituie fără
îndoiată ca finalitate integratoare a tuturor trărilor subiective – de o
asprime fără de egal, adesea, dar pe care am fost dator să le accept şi
asum ca fiind – şi înţelegerilor mele de viaţă, raţional-discursive,
ştiinţifice inclusiv, prin care sensul vieţii mele a dobând o anume noimă,
coerenţă și implicit verticalitate.
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său o sugerează fără nici un echivoc: "Iar noi toţi să desluşim enigma
omului nemuritor care sântem".
2) Sub semnul acestei poveţe, deja am împlinit simbolic
– de puţină vreme, printr-o cerere înalt susţinută de un minunat
Duhovnic, parcă dăruit de Dumnezeu, Părintele Valerian100 –
rugăciunea de transformare a comuniunii mele omeneşti cu Aritia
într-o misiune venită în esenţă pe verticala Voii Divine. Adică nu
evenimentele noastre de viaţă omenească, subiectivă, trebuie să
ne guverneze opţiunea noastră de "jos şi sus", de unire ontoaxio-logică a Cerului cu Pământul, ci faptul că această unitate
este deja un mesaj de necesitate divină, întâmplat pe verticala
celei mai înalte voinţe: VOINŢA LUI DUMNEZEU.

Căreia, i se subordonează toate daturile celest-telurice –
bunăoară apartenenţa noastră la una şi aceeaşi "Minge de Foc",
cum a numit-o Aritia din prima zi când am înţeles a fi împreună, adică
acea flamă din care alături ne-am desprins cândva, in illo tempore –
o poate încarna într-un chip sau altul, o va susţine şi justifica.
100

Ce poveste frumoasă leagă o mai veche întâmplare – pe care voi
contura în paginile ce urmeaza – de o cerere spirituală adresată, ca
întotdeauna, eterului atât de viu care pulsează peste tot şi niciunde:
"Am nevoie de un Duvohnic, Doamne... Întru mărturisire". Iar glasul de
dincolo al Aritiei, pereche fidelă a gândului meu, nu a întârziat să îmi
pulseze în subconştient: "Ce mai stai să te gândeşti, Traian? Caută-l pe
Părintele Valerian. Doar el te-a îndrumat la Părintele Ghelasie, primul
tău Duhovnic, atunci când ai adresat cerului cererea ta de iubire, care
ţi-a schimbat atât de mult viaţa încât am putut să găsim într-un
omenesc împreună. Fă-o acum, din nou, pentru a ne putea împreuna
iarăşi, pământesc-cereşte". Ceea ce nu am întârziat să cer şi să –
primind darul – să îl împlinesc.
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Împreună cu Părintele Valerian, trăind taina rugăciunii de iertare
În taina minunatului Schit de la Hădărău, de pe Vârful
Roman din Munţii Căpăţânii ai Râmnicului... Un schit pe măsura
întâlnirii omului cu Dumnezeu, întru înaltă mărturisire și iertare,
cum a fost să fie... Şi, printr-o altfel de verticală, RUGĂCIUNEA
INIMII, rostită fără oprire de Suflet de Măicuţă... Pentru Sufletul
Născătoarei de Dumnezeu, atât de altfel și la fel...
Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu,
pentru Născătoarea de Dumnezeu
miluiește-mă pe mine, păcătosul...

101

Amin101.

Ȋi sânt extrem de dator Roxanei, suflet atât de pur, de delicat pe cât
de puternic, care a simțit că trebuie să-mi dăruiască această aparte
variantă a Rugăciunii Inimii. Rugăciune a cărei putere îmi îngădui – la
rândul meu – să o dau mai departe, pe această cale, tuturor românilor.
Un dar isihast al cărui preț nu poate fi pus în nici o balanță. Nu mă
îndoiesc că puterea acestei rugăciuni va fi în măsură să îmi crească
atât de mult frecvența încât ochiul inimii mele să se deschidă altfel,
îngăduindu-mi să văd contururi de dincolo de lume. Activând un alftel
de comuniune... Mulțumesc pentru creditul tău atât de înalt, suflet drag.
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Partea a IV-a

DE LA ARHETIP LA NEAM
SENSURI ÎNTOARSE ALE ÎNŢELEPCIUNII,

Cu gândul doar la bine,
Creaţa românească
1. Puterea gândului pozitiv:
despre vindecare prin alegerea şi practica binelui
2. Arhetip al spiritului de neam,
rostirea românească
3. Despre un atât de cuprinzător,
atât de omenesc, de românesc, PROIECT.
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IV.1. PUTEREA GÂNDULUI POZITIV:
DESPRE VINDECARE PRIN ALEGEREA ŞI
PRACTICA BINELUI102
Învăţătură esenţială de viaţă:
"Nu se ştie ce e bine şi ce e rău ?!..."
Ce este binele? Ce este răul? Cum facem deosebirea
dintre ele? Cum ne influenţează binele evoluţia individuală? Dar
evoluţia colectivă? Este binele corect înţeles şi manifestat? Care
sânt efectele vizibile ale unei atari situaţii?
Sânt întrebările la care – împreună cu Aritia – am
încercat ca, parcă în joacă, să configurăm propriile noastre
răspunsuri103. Aceasta, deoarece omul modern, omul
102

Textul de faţă reprezintă unul din eseurile de factură filosoficştiinţifică pe care Aritia le-a prezentat în câteva situaţii de comunicare
particulară sau publică. Ce legătură ar avea un designer-arhitect cu
filosofia şi ştiinţa? Formaţia înalt-academică şi spirituală a Aritiei este
uimitoare, prin densitatea şi profunzimea ei. Căci, pe lângă cele două
facultăţi absolvite – cele mai laborioase, ca facere, dintre toate – artele
frumoase şi arhitectura – ARITIA a urmat timp de mulţi ani cursurile
neconvenţionale de medicina ayurvedică, a sustinut cursuri ca lector
ANATECOR şi a implinit o admirabilă carieră de cercetător şi inventator
la Institutul Naţional de Inventică din Iaşi. Preocupări care nu au
împiedicat-o să îşi găsească timpul pentru a mai finaliza, toate ca şef
de promoţie, trei masterate: în design vestimentar, în filosofie şi
management cultural, în restaurare arhitecturală. Şi, ca un corolar al
tuturor acestora, un magna cum laude doctorat în semiotica formelor
arhitecturale, ale unei "arhitecturi a luminii vii" (biofotonice) pe care
prima în lume a promovat-o. Toate acestea, susţinând examele,
prezentând conferinţe, elaborând dizertatii, studii ştiinţifice şi cărţi.
Bunăoară, studiul de faţă a fost prezentat mai întâi în lucrările
Conferinţei Naţionale de Terapii Complementare ANATECOR, Arad,
2005: pp.. Şi, mai apoi, adaptat, ca o dizertaţie la cursul de bioetică
urmat la Universitatea din Bari, Italia, în timpul masteratului finalizat
acolo, ca din joacă, cu "trenta e lode"). Ahh...
.
103
Orizonturile cultural-ştiinţifice formale, preponderent spirituale, care
ne-au apropiat – despre propriile mele exerciţii formativ-academice
vizând statutul de arhitect şi filosof, semiotician şi hermeneut analitic,
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contemporan, mai mult decât în oricare altă epocă istorică are
nevoie de reconsiderarea tuturor valorilor, inclusiv a celor
morale, în orizontul unei înţelegeri ontologice; sau, în termenii
gândirii kantiene spus, de reconsiderarea / explicarea metafizicii
în termenii fizicii. Faptul că o atare explicaţie nu era posibilă la
vremea în care Immanuel Kant îşi scria opera, cea vizând morala
inclusiv, rezultă cu claritate din „Prolegomene...”. În finalul
aceleiaşi lucrări, însă, vom găŞi formulată speranţa filosofului
german că va veni o vreme când limitele cunoaşterii sale (ale
epocii sale, de fapt) vor fi depăşite, astfel încât orice filosof /
moralist să îşi poată explica şi înţelege mecanismele gândirii
(metafizice) în termenii unei construcţii cât se poate de fizice.
Acest lucru este necesar a se realiza astăzi, având în vedere
că acumularea informaţională ne-o permite, extinzând plaja
investigaţiilor de la vizibil către invizibil şi cuprinzându-l pe acesta din
urmă în generoasa ecuaţie a existenţei, deoarece invizibilul este
acela care produce în ultimă instanţă efectele vizibile.
Practic, scopul lucrării de faţă este unul clar formulat:
― a justifica faptul că gândul omenesc (benefic, cu
precădere), reprezintă nu doar o “realitate ideatică”,
axiologică (metafizică), ci şi una efectiv ontologică
(fizică), manifestă la diferitele niveluri ale existenţei;
― a formula – în termenii ontologiei (ai filosofiei şi ştiinţei
actuale), respectiv ai unei paradoxale „fizici metafizice”
(Charon) – câteva ipoteze explicative cu privire la
mecanismele ignorate (ale unui determinism stochastic)
prin care se manifestă în lume puterea efectivă a
gândului omenesc (pozitiv, benefic);
de cercetător în domeniul biofotonicii – ne-au îngăduit ca în toţi anii pe
care i-am împărţit împreună să vorbim acelaşi limbaj, al spiritualităţii
interdisciplinare, al tendinţei de a explica invizibilul în manieră inedită şi
de a-l transforma în vizibil aplicativ (biofotonica a fost o excepţională
măsură unificatoare), de a ne bucura de frumuseţea creaţiei concepute
cu mintea şi palmele noastre etc. Rezonanţe care chiar şi acum, după
plecarea fizică a Aritiei, ne îngăduie să concepem împreună – ca şi
cum nimic nu ne-ar separa prin Curcubeul-Voal – un atât de dens
"Tratat de Înţelepciune Iubitoare". În care, ca aproape întotdeauna, este
greu de distins unde se sfârşeşte ea şi unde încep eu, sau invers...
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― a acredita adevărul că de modul în care omul
cunoaşte şi alege să împlinească ideea de bine, să
mobilizeze forţa prin care aceasta acţionează asupra
lumii (a omului, a semenului său, a cosmosului) depinde
sănătatea şi viitorul însuşi al omenirii.
Consecinţa unei atari reconsiderări – doar sugerate în
contextul de faţă – ar fi o viziune cu adevărat emergentă cu
privire la viaţă, în toată complexitatea ei, cu modificarea
spectaculoasă a paradigmelor actuale.
1.1. DE LA AXIOLOGIE LA ONTOLOGIE:
O TRECERE NECESARĂ
Faptul că privilegiile cunoaşterii ştiinţifice îngăduie astăzi
explicaţii la care până nu demult omul nu avea acces reprezintă
un adevăr de netăgăduit. În acest sens, trecerea de la gândul
invizibil, abia formulat (cu valoare morală, bunăoară) la la
acţiunea propriu-zisă care însoţeşte / mediază apariţia efectului
său vizibil nu mai este o operaţie interzisă spiritului analitic.
A învăţa să operăm în cunoştinţă de cauză cu invizibilul
în viaţa de zi cu zi înseamnă pentru om apropierea contrariilor în
sensul unei viziuni holistice asupra realităţii şi a stăpânirii finelor
mecanisme de conversie dintr-un aspect în altul, din rău în bine
bunăoară.
Cred că nici un semn nu sintetizează mai bine unitatea
contrariilor, faptul că binele şi răul coexistă, unul se transformă
continuu în altul, după cum în plin bine există o sămânţă de rău
şi în plin rău, o sămânţă de bine, ca yantră YIN-YANG104.
104

Aceasta este una din afirmaţiile de referinţă ale Aritiei, pe care ea o
însoţea de fiecare dată cu o poveste arhetipală, pe care o relatez acum
cu emoţia de a-i recupera şi relata încă o dată gândurile, cu aceeaşi
copilărească înţelepciune pe care în mod atât de firesc ea o dăruia,
tuturor. Poveste pe care, de fiecare dată când o spunea, era în formă,
alta. Pentru că Aritia nu putea fi repetitivă, pur şi simplă repetitivă,
introducând firesc – întru creatoare variaţie – un minim de schimbare,
care o făcea, de fiecare dată, să fie ALTFEL.
Povestea spune că într-un sat pierdut de lume locuia un bătrân
pe care toată lumea îl căina în următorii termeni: "Săracul, a trăit şi
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YIN-YANG:
Orice creştere conţine în sine germenele propriei
descreşteri… guvernând astfel realitatea vie... VIAŢA...
Mai mult sau mai puţin metaforic vorbind, omul, prin toată
moştenirea sa culturală şi nu numai, a fost obişnuit să privească,
să gândească rigid în termenii unor polarităţi, fracturând
realitatea în opoziţii de genul sau / sau, excluzând astfel
alternativa unui şi / şi ori a combinaţiei dintre ele.
O viziune de tip sau/sau este generatoare de artificiale
disjuncţii şi tensiuni existente în toate domeniile, de la universul
cunoaşterii ştiinţifice până la relaţiile interumane şi aceasta din
neconcordanţa cu faptul că în realitate TOTUL este un
continuum energo-informaţional, fără delimitări rigide. Există fără
îndoială la un magnet un pol Nord şi unul Sud, didactic vorbind.
muncit o viaţă întreagă şi acum nu are de nici unele în bătătură". La
care bătrânul răspundea invariant: "Nu se ştie ce e bine şi ce e rău...".
Pentru ca într-o bună zi, moşteanul să reuşească să îşi cumpere un
cal. Satul: "Ia te uită, moşul... Şi-a luat un cal... Dar şi acela pintenog,
chior...". La care moşul: "Nu se ştie ce e bine...". Şi, după câteva zile,
calul să fugă de acasă, în pădure. Satul: "Săracul..." Moşul: :Nu se
ştie...". Şi, după câteva zile de absenţă, calul să se întoarcă din pădure
cu o întreagă herghelie de cai sălbatici... "Ia uite, moşul naibii... S-a
îmbogăţit...". Moşul: "Nu se ştie...". Căci, suindu-se pe cel mai falnic
dintre mustangi, singurul lui fecior să fie aruncat din şa şi să îşi rupă
piciorul...". Satul, căinându-l: "Ohh, săracul, ohh, săracul...". "Nu se
ştie, totuşi, ce...", abia mai îngâna moşul. Pentru ca, într-una din zilele
următoare, soldaţii împăratului să vină cu arcanul şi să îi ia pe toţi
flăcării satului la oaste, doar pe al moşului – cu piciorul rupt – nu...
"Firar al naibii de moş..., ce noroc are" ....
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Dar există şi numeroase linii de câmp între aceşti poli, linii pe
care dacă nu le sesizăm cu simţurile noastre, nu înseamnă că nu
există. Am învăţat din gimnaziu că o simplă pilitură de fier poate
evidenţia linii invizible de forţă / câmp. Dar oare de ce am uitat o
lecţie mult mai mare decât aceasta, aceea de a ţine cont că în
spatele a ceva vizibil se află totdeauna o realitate invizibilă infinit
mai nuanţată, o formă-matrice generatoare pe care cel mai
adesea o ignorăm?
Sau, în alţi termeni spus, că:
REALITATEA = VIZIBIL + INVIZIBIL
Oare, mutatis mutandis, nu am putea corela prezenţa
unei atare forme din spatele realitaţii vizibile cu aceea a „matricei
de putere”, a pattern-ului pe care orice ideal moral, orice normă /
formă de valoare, o presupune?
Pe filieră filosofică, găsim aici valoarea ontologică a „lumii
ideilor” lui Platon, respectiv, în viziune teologică, ideea valorilor –
formelor create de divinitate, dintr-o dată şi de la bun început
perfecte, care evoluează în lume, la nivelul unei substanţiale
întrupări: Creaţionism şi Evoluţionism, într-o perfectă armonie.
O atare corelaţie – încă metafizic-speculativă – poate fi
înţeleasă fizic atunci când realizăm că, în spatele piliturii de fier
amintite se află un câmp magnetic, în spatele unei banale frunze
– guvernate de „legea morală” a trăirii / supravieţuirii – se află un
câmp viu (bioluminiscenţă, aură, emisie biofotonică etc.). Dacă
frunza nu este întreagă, prin fotografia Kirlian se evidenţiază că
acest câmp al viului, aura, apare şi în zona unde fragmentul
lipseşte, generând aşa numitul „efect-fantomă”, care conservă
intactă matricea energo-informaţională a întregului.
Referindu-se la atare fenomene, Martin Rees afirma că:
”Există trei mari frontiere în cunoaştere: distanţele
foarte mari, distanţele foarte mici şi complexitatea
excesivă...Spaţiul gol nu e deloc simplu. Toate tipurile de
particule se găsesc în el în stare latentă” [Guja, 2000].
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Fotografia Kirlian a pus în evidenţă că toate corpurile
aflate la peste zero absolut posedă manifestări de câmp.
Dualitatea corpuscul-undă pe care fizica secolului XX a justificat-o
deopotrivă experimental şi teoretic reprezintă deja un loc comun
al cunoaşterii actuale. Potrivit acestei dualităţi, se poate spune că
există prin urmare manifestări de câmp şi la o simplă cheie, dar
putem sesiza diferenţe între câmpul neviu şi cel viu, acesta din
urmă având o intensitate şi o amplitudine mult mai mari, însoţite
de un spectru cromatic complex nuanţat, în permanentă fluctuaţie.
Am studiat bunăoară un album ce cuprinde un mare
număr de înregistrări electrografice (EG), efectuate în principal de
către Cornelia Guja, la Centrul de Cercetări Antropologice
“Francisc I. Rainer” de pe lângă Academia Română, cercetări
care se întind pe durata a peste 20 de ani.
Am putut astfel cerceta o serie de înregistrări EG puse la
dispoziţia cititorilor care furnizează informaţii despre aurele
corpurilor, cu evidenţierea importanţei cercetărilor pentru diferite
domenii cum ar fi biologie, fizică, chimie, antropologie, medicină
etc., cât şi alte posibile implicaţii pentru domenii ale fizicii
cuantice, electronică, teoria informaţiei, ştiinţele neuronale, ştiinţa
complexităţii, a haosului determinist, a fractalilor, geneticii etc,
toate prezentate cu scopul înţelegerii funcţiei de interfaţă
adaptativă şi integratoare a aurei corpului uman.
Motivaţia implicită a albumului este de înţelegere a
complexităţii umane şi a modului său de interacţiune prin
informaţie (susţinută cu precăre prin unde, în calitate de suportsemnificant) în contextul marii diversităţi a mediului înconjurător
social, natural şi cosmic.
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Electronografii: picătură de apă, frunză de mușcată, deget
Emisiile de bioluminiscenţă se observă în toate cele trei
cazuri, cu evidenta diferenţă de intensitate şi amplitudine la ultima
dintre ele. O idee pe care arhaica concepţie animistă – totul este
corelat cu totul, în virtutea existenţei unui “suflet universal” – îşi
găseşte justificarea în acest context explicativ.
Ipoteza de la care s-a pornit a fost aceea că filmul
radiologic surprinde prin tehnica electrografică instantanee ale
câmpurilor radiative din proximitatea corpurilor105.
Metodele de analiză au fost comparaţia, analogia şi
complementaritatea, precum şi similaritatea semnalelor EG,
imaginile rezultate fiind procesate cu ajutorul calculatorului.
Materialele studiate au fost electrografii plantare şi palmare,
frontale ale diferiţilor subiecţi umani, comparative cu alte
electrografii ale unor corpuri nevii sau moarte.
Totodată metoda a permis departajări ale imaginilor, care
s-au putut clasifica în EG aparţinând oamenilor sănătoşi sau
bolnavi, în contextul în care, boala de exemplu, încă nu se
manifestase pe corpul fizic, ci apăruse doar în câmpul auric, cu
alte cuvinte exista în potenţialitate.

Imagini electrografice ale palmelor unei persoane:
a) bolnave; se observă o puternică asimetrie dreapta / stînga;

105

Investigarea EG permite testarea aurelor obiectelor aflate într-un
câmp generat de un semnal unic monopolar pozitiv sau negativ de
înaltă tensiune (4-35 KV) şi mică intensitate (1-15 mA) de formă
triunghiulară, cu pantă brusc ascendentă (15-30 microsecunde) sau
pantă lent descendentă (100-500 microsecunde). Imaginile au fost
receptate pe filme radiologice aşezate pe ecranul de sticlă al
electrografului şi în câmpurile radiative ale corpurilor studiate.
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b) sănătoase, definită prin simetria strimerilor de
bioluminiscenţă.
În imaginea de mai sus este prezentată o electrografie
palmară, cu precizarea că imaginea din stânga aparţine unui om
considerat sănătos, iar cea din dreapta este a unui om bolnav.
Iată deci un nou limbaj şi o nouă modalitate de exprimare
interdisciplinară, căci în cadrul "reconstrucţiei epistemologice"
care caracterizează ştiinţa actuală, problemele limbajului ocupă
un loc central, orice limbă modelând într-un anume fel realitatea.
Limbajul a fost multă vreme ochii prin care filosofii au
privit-o. Este vorba de fapt de aceeaşi încercare de cuprindere a
infinitului în cadrele limitate ale raţiunii umane. Iată de ce
propunem acum un limbaj-imagine care să ne facă parţial
accesibil invizibilul. Limbajul nu este aşadar decât instrumentul
prin care încercăm să ne oferim o înţelegere cât mai fidelă a lumii
şi o exprimare clară, unitară, asupra aceluiaşi aspect. Când
aspectul luat în discuţie este insuficient cunoscut, ambiguu,
limbajul–cuvânt este primul care reflectă aceasta. De asemenea,
se poate sesiza că de multe ori limbajul, acest magistral
instrument la îndemâna cunoaşterii umane, este adeseori
nepregătit să descrie, să prezinte anumite probleme. De exemplu,
atunci când invizibilul este luat în consideraţie putem fi siguri că
limbajul-cuvânt devine un instrument care seamănă confuzii şi
numeroase dispute adeseori artificiale. Vom vedea în rândurile
care urmează că multă vreme nici discuţiile despre etică şi despre
morală nu s-au putut sustrage acestei situaţii, tocmai datorită
aspectelor care ţin de invizibilul inclus.
1.2. OMUL, FIINŢĂ VALORIC-INTERACTIVĂ
Faptul că omul devine în mod esenţial fiinţă socială,
determinat de un complex de interacţiuni (morale) mai mult sau
mai puţin evidente, este un adevăr pe care încă Aristotel îl definea
asociind omului atributul de “zoon politikon”.
Am făcut această introducere tocmai pentru că, abordând de
exemplu aspecte ale dualităţii bine-rău dinspre vizibil spre invizibil şi
invers, va trebui să apelăm la un limbaj cu totul neconvenţional, mai
ales că relaţia bine – rău o putem urmări dintr-o cu totul altă
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perspectivă, aceea a efectelor “vizibile” care se produc în urma
săvârşirii faptelor considerate “bune”, respectiv ”rele”.
Deducem de aici că nu mai putem ignora conduita morală,
fără a plăti tributul aferent ignoranţei sau relei intenţii.

Fotografii de tip AURA VIDEO STATION, evidenţiind
diferite tipuri de aură modificate în funcţie de stările sufleteşti,
emoţional-afective, ale subiecţilor umani implicaţi.
După cum se poate vedea în fotografiile de mai sus, există
în învelişul auric nivele diferite în interfaţa adaptativă cu mediul
înconjurător, indiferent dacă este vorba de natură sau societate,
de conexiunea justă dintre teluric şi cosmos / divin. Aceasta
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înseamnă că învelişul auric posedă “extinderi” subtile pentru
corpul fizic / analizatori, pentru corpul mental, pentru corpul
afectiv etc. Stimulii subtili din învelişul auric sânt receptaţi la nivel
subconştient determinând o anumită “impresie” subiectivă, de un
anume tip. De exemplu, în cazul unei “iubiri la prima vedere”, (al
acelei paradoxale “coupe de foudre”) pe care raţional nu ne-o
putem explica, s-au putut pune în evidenţă complexe fenomene
de interferenţă a câmpurilor, şi manifestarea “atractivităţii”
începând cu acest nivel.
Când doi oameni se iubesc, întotdeauna câmpurile lor
fuzionează, iar când există ură, resentimente, respingere afectivă,
câmpurile lor nu mixează, aidoma fenomenelor de respingere ale
polilor magnetici de acelaşi tip.
De asemenea, cercetările interdisciplinare au arătat că
trăirea plenară a sentimentetelor de iubire, armonie, nonagresivitate, duce la extinderea învelişului auric, definirea clară a
conturului său, fără “ţepi”, fără “găuri”, fără discontinuităţi sau alte
deformări.

Diverse tipuri de interacţiuni aurice
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Barbara Ann Brennan, în lucrarea “Puteri tămăduitoare”,
prezintă aspecte ale interacţiunilor aurice în relaţiile interumane
din care putem deduce că, în bună parte, calitatea acestora este
responsabilă pentru starea noastră de sănătate sau de boală.
Când spun aceasta mă refer la faptul că orice gând,
atitudine, gest, cuvânt, faptă adresată semenului îl influenţează
pe acesta, dar paradoxal, îl influenţează fundamental pe cel care
le-a emis, manifestat! Prin urmare, dizarmonia generată se
“prinde” eficient de sursa generatoare şi mai puţin de destinatar
sau cu alte cuvinte vibraţia răului generat se înregistrează pentru
eternitate doar în pattern-ul sursei emitente (Documentul
Akashic): “Cine ridică sabia, de sabie va pieri!”.
Destinatarul, dacă va rezona cu acea energie joasă
orientată către sine, suferind pentru ceea ce i s-a spus sau i s-a
făcut, construind diferite scenarii mentale (care deseori n-au nimic
de-a face cu realitatea faptului petrecut), se va auto-îmbolnăvi!
De aici ar trebui să se înţeleagă că în realitate nu altuia îi
faci rău, ci doar ţie însuţi, pentru că fiecare om este răspunzător
doar pentru undele pe care el le generează şi care, ca toate
undele, se întorc la sursa emitentă mult amplificate: “Semeni vânt,
culegi furtună!”

*
Trebuie precizat că orice deformare a învelişului auric
constituie o primă formă de pierdere a sănătăţii individului întâi la
acest nivel, energetic, după care “dizarmoniile” coboară pe
celelalte corpuri subtile, ajungând în ultimă instanţă în corpul fizic,
de unde, puternic ancorate în materie, anevoie mai pot fi scoase.
Aici ele provoacă “boala”, pe care medicina alopată încearcă în
zadar să o “trateze” luptând împotriva simptomelor şi nu a
cauzelor reale. Este motivul pentru care boala nu se vindecă, ci
se produce “migrarea” ei, de la un organ la altul, de la suprafaţă în
profunzime sau de le forme uşoare, la forme grave.
În reacţia de tip schizoid pe care clarvăzătorii o
evidenţiază se pot detecta modificări ale învelişului auric
manifestate la “evadarea” din real, blocajul interlocutorului,
fenomenul de respingere exprimat prin similitudine de atitudine
sau atac asupra comportamentului schizoid.
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În cazul comportamentului psihopat se pot detecta emisiile
agresive care caracterizează natural starea sistemului, cu
tendinţa acestuia de a-şi atrage agresiv alte sisteme cu care să
“coopereze”, sau ajungând la agresivitate manifestă în relaţie cu
un sistem de acelaşi tip.
Imaginea integrală a aurei umane reflectă întotdeauna
calitatea subiectului uman, începând de la sistemul fizic până la
corpurile sale subtile, adică de la corpul mental (totalitatea emisiilor
la nivel mental al unui om), la nivelul corpului afectiv ( totalitatea
trăirilor afective ale unui subiect), până la nivelul spiritual. Când toate
aceste corpuri sânt în armonie, centrate şi se mişcă just corelate cu
corpul fizic, putem vorbi de o stare bună de sănătate a unei
persoane. Altfel spus, când omul gândeşte de bine, face fapte bune,
se iubeşte pe sine şi pe semeni, aura sa va fi întotdeauna intens
“strălucitoare”, întreagă, şi va fi resimţită de oamenii înzestraţi cu
abilităţi considerate extrasenzoriale de la distanţe relativ mari sau de
aparate special proiectate în acest sens.
Acest câmp auric se poate “curăţa” sau umple de
“impurităţi”, se poate antrena şi extinde prin tehnici speciale sau /
şi prin simpla conduită morală! Câmpul auric se menţine sănătos,
viguros, strălucitor, uniform la periferie, cu emisii de
bioluminiscenţă bine evidenţiate, prin respectarea, de exemplu, a
celor 10 porunci biblice, prin a “nu face rău cu gândul, cu fapta ori
cu vorba”, prin a nu îmbâcsi corpul fizic cu alimente toxice sau
greu digerabile, lipsite de ingrediente naturale etc.
După cum se poate deja deduce, orice disfuncţie pe
oricare dintre corpuri se reflectă imediat în învelişul auric,
modificându-i nu numai structura, intensitatea, luminozitatea,
integritatea, dar şi culoarea. Patima, furia, agresivitatea, intenţia
criminală vor coborâ spontan vibraţia câmpului auric, iar culoarea
va vira în roşu murdar, în timp ce o deschidere spirituală autentică
trăită de subiect va imprima învelişului său auric o culoare violet
deschis spre alb.
Există deja programe ale unor aparate de biorezonanţă –
cum ar fi “Aura Imaging System” – care fac analiza învelişului
auric, detectând dominanta cromatică, disfuncţiile manifestate pe
diferite chackre şi prezentate de computer în raportul final,
deschizând direcţii noi în terapia pe câmpurile subtile.
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Este suficient să constatăm, folosind atare reprezentări, că
aura individului se modifică în raport cu stările sale sufleteşti –
deosebind foarte clar pe individual care are o stare emoţională şi
mentală benefică, care gândeşţe pozitiv, de acela care gândeşte
negativ – pentru a aserta clar că: sufletul (ansamblul trăirilor
emoţional-mentale) există cu adevărat, în sens obiectiv, de vreme
ce se poate obiectiva prin spectrul diferenţiat al culorilor aurei
umane.
Rezultă de aici că opţiunea pentru o anumită valoare
morală sau alta generează la nivelul complexului trup-suflet stări
bio-psihice posibil de obiectivat. Dacă astăzi tehnologia susţine
fără dubii o atare concluzie, cu mult înainte ea reprezenta doar o
intuiţie puternică, pe care traco-geto-dacii lui Zalmoxis, îşi
întemeiau orice terapie. Cu alte cuvinte, vindecarea sufletului
prefigura orice intervenţie asupra trupului.
Această strategie a vindecării prin cunoaşterea şi
aplicarea binelui, mai întâi, pe care medicii greci au numit-o
sophrosyne – pe filiera lui Hippocrate, mai târziu – reprezintă
aşadar un apanaj al strămoşilor noştri, pe care cu onestitate
Platon îl recunoaşte în dialogul Charmides.
Pentru a justifica faptul că gândul este forţa cea mai
importantă din univers – o intuiţie care până nu demult aparţinea
doar viziunii spiritualist-teologice cu privire la lume – o serie de
contribuţii explicative ale ştiinţei actuale pot fi consemnate.
Este suficient să amintim, în acest sens bine cunoscutele
experienţe ale “comunicării” dintre om şi plantă, realizate în
deceniul şapte de americanul Cleve Backster. Acesta a cuplat
frunzele unei plante la senzorii unui galvanometru şi a constatat
modificarea invariantă a valorilor indicate de acesta atunci când
un subiect uman se îndrepta către plantă cu gândul de a o uda,
de a-i stimula vitalitatea (valoare morală benefică) sau de a-i
strivi frunzele, sau de a o arde, de exemplu (valoari morale
negative). O atare reacţie, verificată şi de cercetătorii români, a
fost sugestiv definită de Dr. Marioara Godeanu în următorii
termeni:
"Pădurea ştie când tăietorul de lemne intră cu securea în
ea”. Ohh, pădure fără de secure? Şi pe pâmânt, posibilă?
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Pe de altă parte, s-a constatat că planta reacţiona
diferenţiat şi la valorarea de adevăr sau fals (ceea ce l-a
determinat pe Backster, poliţist de profesie, să o utilizeze ca un
foarte fin detector de minciuni).
Constatând aceste foarte clare efecte experimentale este
firesc să ne întrebăm: să aibe oare planta conştiinţa valorii
binelui şi a răului, a adevărului sau falsului? Cu siguranţa că nu,
ar trebui să răspundem. În schimb, planta sesisează fără greş,
printr-un “limbaj al viului” pe care undele bioelectromagnetice îl
susţin, modificările din biocâmpul subiectului uman, care are o
anume formă (structură vibratilă) atunci când individual gândeşte
pozitiv, benefic (sau adevărat), şi o cu totul altă configuraţie,
atunci când gândul acestuia este negativ (sau fals).
O experienţă foarte relevantă a fost realizată la Institutul
Internaţional de Biofizică din Neuss (Germania), în 2003, de
către Traian D. Stănciulescu, utilizând o tehnologie biofotonică
de vârf, un aparat apt să numere şi să exprime grafic numărul de
biofotoni emişi de orice sistem viu.

(a) Variaţia spectrală a emisiei de biofotoni înainte (jos) şi
după biostimulare (sus); (b) Variaţia numărului de
biofotoni emişi înainte (jos) şi după stimulare (sus)
În experienţa realizată, reprezentată prin adecvate grafice
[Stănciulescu, 2005] se prezintă cazul unei plante (ţesut de
lichen), a cărei intensitate, biolumiscenţă, normal emise, este
prezentată în partea de jos a fiecărui grafic.
Stimulată cu palmele timp de câteva minute şi amplificată
de puterea gândului pozitiv a cercetătorului, emisia de
bioluminiscenţă şi-a amplificat foarte mult intensitatea, aşa cum
graficul superior din fiecare imagine relevă.
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a.
b.
(a) Picătură de apă (structurată) asupra căreia s-a rostit:
“Îţi mulţumesc”; b) Picătură de apă (haotică) asupra căreia s-a
formulat gândul: “Îmi faci rău. Am să te ucid”.
La fel de elocvente sânt şi experimentele cercetătorului
japonez Masaru Emoto, privind structurarea armonioasă a apei
sub influenţa gândului bun, generos, sub influenţa unui mesaj
constructiv, plin de iubire, într-o ambianţă muzicală de calitate
(muzică simfonică) etc., respectiv haotica ei destructurare într-o
ambianţă muzicală gen “Heavy Metal”, gânduri criminale, mesaje
de respingere şi ură.
Acestea sânt experienţe efectuate pe molecule de apă,
dar ce se întâmplă cu apa din corpul nostru în contextul în care
ea se găseşte în proporţie de mai bine de 70% în celulele
noastre? Mai putem rămâne indiferenţi la puterea structurantă a
unei rugăciuni, a apei de botez, a apei neîncepute din poveştile
noastre? Mai putem rămâne indiferenţi la hrana făcută cu iubire
spre deosebire de una făcută din obligaţii sau industrial? Mai
putem fi de acord să ne lăsăm corpurile într-un ocean de muzică
îndoielnică?
Amintesc, de asemenea, efectul cunoscut sub numele de
“comuniunea sfinţilor” efect ce relevă faptul că la nivelul unui
grup de indivizi care îşi focalizează puterea gândului pozitiv către
un anume scop (scăderea criminalităţii în oraşul New York, de
exemplu), efectele benefice sânt sensibil manifeste. De
altminteri, s-a demonstrat printr-o tehnică de fotografiere
existenţa acestui câmp colectiv rezultat din fuziunea câmpurilor
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tuturor persoanelor implicate în acelaşi tip de activitate:
meditaţia, rugăciunea colectivă etc. Nu rămâne decât ca fiecare
să aleagă şi să-şi manifeste darul suprem al vieţii: liberul arbitru.

a.
b.
Imagini ale interacţiunilor prin câmp: tipuri de comunicare
a) Dialogul surzilor”: fotografia (prelucrată cu un program
special de la NASA, de prof. dr. Mărioara Godeanu) indică separarea
cîmpurilor bioluminiscente / bioelectromagnetice individuale şi ale
celor de grup, în condiţiile de (non)comunicare. Vorbitorul de la
tribună, nesuscitînd interesul celor din prezidiu, a generat
configurarea de “bisericuţe” (grupuri particulare de interes), provocînd
o clară delimitare a propriei “aure” de “cîmpul auric” al conlocutorilor
săi. Dacă o atare scindare se manifestă în biocîmp, şansa realizării
unei reale COMUNIUNI se diminuează sensibil.
b) “Comuniune spirituală”: fotografia – realizată cu ajutorul
unei obişnuite camere fotografice – indică emisia de bioluminiscenţă
puternică şi coerentă a unui grup uman aflat în stare de meditaţie
colectivă.
Desigur că pentru a înţelege modul concret în care se
îndeplinesc atare transmisii de informaţie benefică la nivelul
fiinţei umane o serie de alte cercetări teoretice şi aplicative
trebuie realizate. Este suficient să spunem, în acest context, că
un rol extrem de important în transmiterea şi preluarea acestor
informaţii îl joacă prezenţa la nivelul membranelor celulare a
unor structuri de “cristal lichid” capabile să genereze efecte
optice, piezoelectrice etc., transformând un anume tip de
informaţie-energie în alt tip de energii-informaţii.
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Stadiile esenţiale ale interacţiunii / rezonanţei holografice:
a) emisia intensivă şi constanţa de unde a unei surse (emiţător)
va modula / interfera cu undele receptorului (aura celulară, de
exemplu), schimbîndu-le proprietăţile; b) modificarea va fi
transmisă
substratului
sensibil
(al
cristalelor
lichide
membranare), care va schimba forma celulară, reconfigurînd-o.
Puterea gândului pozitiv – până nu demult doar metaforic
asertată – dobândeşte astfel o înţelegere raţional-știinţifică ce va
impune reconsiderări ale întregii filosofii, în general, ale celei
morale, în particular.
1.3. ÎN LOC DE ÎNCHEIERE:
SǍNǍTATEA OMENIRII SE ASCUNDE ÎN
RUGĂCIUNEA GÂNDULUI BUN
Posibilitatea omului de a alege între bine şi rău – puterea
liberului arbitru, cu alte cuvinte – reprezintă cel mai important dar
pe care omul l-a primit încă din momentul naşterii sale.
Într-o admirabilă lucrare intitulată: EFECTUL ISAIA
[Editura For You, Bucureşti, 2005], Gregg Braden recuperează
pentru conştiinţa omului contemporan o strategie a rugăciunii
individuale sau colective şi anume: odată lansată, rugăciunea
trebuie să fie privită ca o realitate cu finalitate deja împlinită.
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Printr-o atare atitudine, omul, infinit mai responsabil,
poate fi sigur că a putut semăna binele peste lume, că efortul
fiecăruia dintre noi pentru a instaura sănătatea (armonia) trupului
şi spiritului nu va fi fost niciodată în zadar…

O copertă mai mult decât simbolică, concepută de Aritia:.
de la modelul biofotonic al celulei la modelul lumilor ierarhizate
Aritia a împlinit simbolic, în atât de densa ei viaţă, tot ce
un om şi-ar dori să facă, creator: de la a fi fost aprinzătoarea
Focului Sacru la coperta unei cărţi despre înalta sacralitate a
rugăciunii şi a profeţiei106. Pe care ea însăşi a ştiut să o trăiască
şi împlinească.
106

Ştiu exact când şi cum a realizat Aritia această copertă, la
solicitarea Editurii For You. O copertă pentru care Aritia a primit în
schimb, ca dar, două exemplare de carte – atât de frumoase – din care
unul încă mai pulsează viu în biblioteca mea. Citind-o, atunci, nu i-am
surprins deplin unul din sensurile esenţiale, pe care mult mai târziu –
prin chiar viziunea plecării ei – Aritia urma să îl împlinească: acela de a
şti ce şi cum, dinainte. Ceea ce este tulburător acum este că, privind cu
atenţie simbolurile coperţii, să le pot asocia cu o uluitoare reprezentare
a relaţiei dintre Cer şi Pământ, dintre lumea de sus şi de jos, pe care nu
mă îndoiesc că Aritia şi le-a adus abisal aminte, pulsând din "lumea
ideilor", cum o numea în urmă Platon. Relaţie a ierarhiei de lumi,
reprezentată extrem de sugestiv prin simbolismul cercurilor
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Căci, iată ce scrie Gregg Braden, în prefaţa cărţii sale:
"Dat fiind că ştiinţa modernă continuă să valideze
existenţa unei relaţii între lumea din afara noastră şi
lumea dinăuntrul nostru, devine din ce în ce mai probabil că
o punte uitată leaga lumea rugăciunilor noastre, cu cea a
experienţei noastre de viaţă. Poate că aceasta legătură
reprezintă cel mai bun lucru pe care-l pot oferi ştiinţa,
religia şi misticismul, conducându-ne către noi niveluri, ce
nu păreau posibile înainte. Frumuseţea unei astfel de
tehnici interioare constă în aceea ca ea se bazează pe
calităţi umane pe care le posedăm deja.

circumscrise, în conformitate cu o sugestie pe care cu peste un an în
urmă, 1 iunie 2014, înaintea unei conferinţe, Aritia mi-a dictat-o pe
parcursul unei jumătăţi de noapte. Mi-a sugerat atunci, atât de limpede,
în creierul meu, dictându-mi: "Traian, aplică modelul biofotonic al
celulei umane, la structura Pamântului-Cer". Şi analogia s-a născut întro clipă. Pe care acum nu mi-e greu să o interpretez în următorii
termeni: ● nucleul celulei este echivalentul Pământului pe care îl locuim
şi care, potrivit modelului celular are o scoarţă, dincolo de care
pulsează "ceva"... fie "magma" densă de care încă vorbesc oamenii de
ştiinţă, fie zona "goală" a pământului, luminată de un soare interior
plasmatic (cf. Constantin Bursuc, 1997), ascunzând o civilizaţie înaltă,
tehnologică – Agartha / Shambala – despre care vorbesc istoriile
iniţiatice şi nu numai (istoria amiralului Byrd, care a pătruns cu avionul
acolo, prin orificiul polului nord), civilizaţie despre care Aritia mi-a
povestit mult, cu competenţa spiritului care îşi aduce aminte; ● cele
două foiţe ale membranei celulare – care protejează citoplasma
celulară, echivalent al aspaţiul atmotsferic terestru – reprezintă simbolic
cele două filtre de frecvenţe – pe care simbolic le-am numit curcubeu şi
voal – care definesc trecerea de la frecvenţa a 5-a (documentul
akashic, câmpul morfogenetic etc.) şi frecvenţa a 6-a, care separă la
modul structural lumea terestră de cea supraterestră (a entităţilor
spirituale destrupate). La moarte, prin ruptura dintre corpusculul (trup)
şi undă (complexul radiant-informaţional pe care îl numim suflet) îşi
creşte indefinit frecvenţa, la trecerea prin filtrele curcubeu-voal, iar la
întrupare îşi scade frecvenţa, spre a fi suportate de aura umană.
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Nu ni se cere decât să ne amintim... Prin previziunile
profeţilor care ne-au văzut în visurile lor, ni se reaminteşte că,
cinstind întreaga creaţie, vom reuşi un lucru măreţ – şi anume:
să asigurăm supravieţuirea speciei noastre şi a viitorului
singurei locuinţe pe care o cunoaştem..."
Menţionând în acest chip Pământul, Gregg Braden
aminteşte că dincolo de prezentarea caracteristicilor unor
evenimente precise, perspectiva generală asupra vechilor profeţii
ne dezvăluie o temă comună şi anume: ori de câte ori se face referire la
viitorul nostru, profeţiile descriu o serie de catastrofe, după care
invariant urmează imaginea unei viziuni armonice asupra vieţii, asupra
bucuriei unei lumi schimbate, deschisă tuturor posibilităţilor.

*
*

*

Adică, precum în românească şi înţeleapta vorbă: orice
rău spre bine se face. Printr-o atare atitudine, asumând cu
înţelepciune responsabilă dialectica dintre bine şi răul aparent,
omul poate fi sigur că mai devreme sau mai târziu aspiraţia /
rugăciunea fiecăruia dintre noi pentru a instaura armonia
trupului, sufletului şi a spiritului nu va fi niciodată în zadar.
BINELE ŞI PRIVILEGIUL DE A-L TRĂI,
crescător în frecvenţă:
un alt chip de a fi al BUCURIEI, FORŢEI VITALE.
Căci, răspunsul univoc la întrebările formulate chiar la
începutul capitolului în varii chipuri – esenţializate însă printr-un
integrator: DE CE BINELE? – poate fi exprimat într-o singură
sintagmă: CREŞTEREA ÎN FRECVENŢĂ, la nivelul undelor
ARMONICE generate de trupul, sufletul şi mintea-spirit, astfel ca
o sinergică FUNDAMENTALĂ să se poate ridica, atunci când
soseşte timpul, cât mai înalt cu putinţă.
Cât mai aproape de Tălpile lui Dumnezeu.
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IV.2. ARHETIP AL SPIRITULUI DE NEAM,
ROSTIREA ROMÂNEASCĂ
Că LA ÎNCEPUT A FOST CUVÂNTUL... doar cu inima
am putea să ne mai aducem aminte. Dar că – odată dobândit de
fiinţa umană, CUVÂNTUL ROSTIT şi-a asumat o demnitate
arhetipală – am putea afirma folosindu-ne mintea, cercetând
timpul istoric scurs pentru ca logogeneza neamului omenesc şi
românesc (nu aş ezita să aşez între ele un anume semn de egal)
să îşi manifeste integral puterile.
Căci, dacă lumii cosmice i-a trebuit doar o clipă, poate,
spre a fi configurată de Marele Creator, prin formă perfect
gândită şi rostită prin LUMINĂ-SUNET, fiinţei umane i-au fost
necesare indefinite treceri de timp pentru a-şi fi asumat fiinţarea
prin puterea "Rostirii Vii", prin utilizarea semnelor-cuvintelor
de(s)criptoare de VIAŢĂ, de puterea lor de A FI. Cosmo-genic...
2.1. RĂDĂCINI NEUITATE ÎNCĂ
ALE CUVÂNTULUI ROMÂNESC
Este tulburător faptul că, într-o totală independenţă faţă
de textul atât de des invocat al Cărţii Cărţilor ̶ … „Şi Cuvântul
era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul…” ̶
legile
belagine107 ale străbunilor noştri, redăruite lor prin cuvintele-gând
107

Multe s-ar mai putea spune despre Legile Belagine, ca principii de
viaţă ale străbunilor noştri, pe care Zeiţa Hestia le-ar fi dăruit lui
Zalmoxis şi pe care marii preoţi ai neamului – între care, mai în urmă,
Deceneu – le-ar fi recuperat, întru o colectivă folosinţă. Bunăoară, cea
mai sugestivă definiţie, pe care o datorăm lui Nicolaie Densuşianu –
venită etimologic pe filiera numelui de (neam) pelasg / blac (belasgi =
belagini / belaci = belagi), înaintaşii dintâi (hyperboreeni) ai poporului
nostru – denotă faptul de a fi (fost) legi "frumoase şi bune". Valorificând
astfel un privilegiu al neamului de a-şi dirija viaţa după principii cosmice
şi sociale pe atunci armonioase, legi pe care – dioi fiind, adică divini,
cum i-au considerat grecii – pelasgii traco-geto-daci le-au dăruit întregii
lumi încă de acum 6-8 mii de ani, când – ieşiţi cu un mileniu-două mai
devreme din glaciaţiune decât alţii – au contribuit esenţial la
întemeierea noii istorii a civilizaţiei umane.
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ale lui Zalmoxis Traco-Dacul, au configurat cosmogeneza prin
lumină a făpturii lumii, printr-o uimitoare similitudine:
”Dincolo de curgerea timpului şi de cugetarea
zeilor, este Focul cel Viu şi Veşnic, din care vin toate şi
prin care fiinţează toate cele ce sânt. Totul şi nimicul sânt
suflarea Sa, golul şi plinul sânt mâinile Sale, mişcarea şi
nemişcarea sânt picioarele Sale, nicăieri şi peste tot este
mijlocul Său, iar chipul Său este lumina. Nimic nu este
făptuit fără de lumină şi tot ce vine din lumina este viaţă şi
ia făptură”108.
O excepţională putere de sugestie găsim în această
învăţătură iniţiatică, care conotează privilegiul Marelui Creator de
a fi Lumină Necreată, „Foc Viu şi Veşnic”, de a fi deopotrivă – prin
Cuvânt Creator, vibratil – conţinut şi formă pentru toate cele sânt,
chip şi asemănare. Dintr-o atare virtualitate desprinsă, lumea
apare ca fiind „lumină din lumină”, potrivit sugestiei einsteiniene
că: „Totul este lumină condensată…”, „lumină complexă”
îmbrăcând chipuri diferite de manifestare, câmp şi informaţie,
energie şi substanţă… Prin geneză, o deja creată luminăinformaţie începe să dobândească „făptură-formă” (a informa = a
pune în formă), născând mai întâi ierarhiile divine (entităţile pur
spirituale pe care străbunii le cunoşteau), pentru ca abia mai apoi
să devină lumină dinamică, „energică” prin puterea de mişcare pe
care explozia Zilei Dintâi a iniţiat-o. Parcă prefigurând acest temei
ontologic – abia de curând asumat ştiinţific – textul belaginelor
continuă, venind din istorie, uimitor de profund:
“Precum fulgerul aduce lumina, şi din lumină
tunetul şi focul ce se revarsă, aşa este şi gândul omului,
el trece în vorba omului şi apoi în fapta sa. Deci, ia
aminte la asta, căci până la focul ce arde trebuie să fie o
lumină şi un tunet. Lumina omului este gândul său şi
aceasta este averea sa cea mai de preţ. Lumina prinde
putere prin cuvânt, iar voinţa omului aprinde focul prin
care se făptuiesc toate cele ce sânt în jurul său”.
108

http://www.universulromanesc.com/ginta/threads/2393-Legilebelagine...
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La rândul său, acest aparent simplu fragment denotă o
profundă complexitate ideatică, spiritualitatea şi ştiinţa
conjugându-şi sensurile într-o integratoare explicaţie. Astfel,
încercând o recuperare hermeneutic-analitică, ar trebui să
spunem că:
a) În mod similar creaţiei lumii prin dispersia luminiiinformaţie pe suportul energetic al sunetului, aşa şi gândul
omului s-a exprimat mai întâi virtual, prin reprezentări mentale
luminoase (holograme cerebrale purtătoare de imagini
senzoriale), pentru ca abia mai apoi să prindă “putere reală”,
exprimându-se energetic prin sonoritatea cuvântului rostit.
Regăsim în această arhetipală geneză, pierdută in illo tempore,
intuiţia rishilor vedici şi a sufiştilor care apreciau genial, dar fără o
înţelegere explicită, că cuvintele rostite nu sânt altceva decât
“sunete încărcate de lumină”, lumina fiind "sensul sunetului". Iată
o intuiţie uluitoare pe care biofotonica, ştiinţă a “luminii vii”, este
abia acum în măsură să o confirme.
b) Într-o etapă ulterioară, abia, orientarea prin voinţă a
sensurilor cuvântate, activând prin puterea “liberului arbitru” cu
care omul a fost dăruit, va face posibilă înfăptuirea reală ̶ cum
sugera mult mai târziu Protagoras ̶ “a tuturor celor ce sânt cum
că sânt, a celor ce nu sânt cum că nu sânt...”. Toate acestea
pornind de la puterea inefabilă a cuvântului-gând. Căci, la om
este firesc ca gândul să premeargă fapta.
*
Sugerând în cele de mai mecanismele logogenezei printro descriere intuitivă de maximă generalitate, voi relua în acest
context ipoteza că ̶ deşi pentru fiinţa umană abia în cele din
urmă a fost cuvântul ̶ din momentul rostirii lui acesta a dobândit
o importanţă capitală pentru istoria devenirii spirituale a lui homo
loquens. Justificativ, să ne gândim doar la avatarurile unei istorii
lipsite de cuvânt. Căci, fără de cuvânt:
● Nimeni nu şi-ar fi amintit astăzi puterea omului de a
comunica, în tăcere, sensuri vitale semenului său ̶ prin culori
vibratile şi sunete armonice ̶ de la creier la creier, telepatic. Prin
acest natural har pe care psihotronica l-a recuperat şi validat
experimental, astăzi, iniţiaţii timpurilor arhaice încă mai erau
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capabili să comunice cu "zeii extratereştri", cu îngerii cerului şi cu
Dumnezeu însuşi, în pofida unei generale „căderi în frecvenţă”, a
unei „căderi din limbajul celest” prilejuită de păcatul originar al
aspiraţiei de a cunoaşte binele şi rău etc. Păcat, concretizat
ulterior de aspiraţia omului de a fi asemenea zeilor, prin înălţarea
unui turn până la cer, acolo unde doar zeii locuiesc.
● Cu siguranţă că ar fi fost uitată, de asemenea, şi
această poveste cunoscută din illo tempore a ridicării Turnului
Babel, potrivit căreia la început toţi oamenii, pe tot pământul,
vorbeau una şi aceeaşi limbă încărcată de putere, poate "limba
cea bătrână" a glosselor româneşti, cea din urmă purtătoare a
hologramelor pulsânde ale tuturor celor ce erau deja făcute şi
numite… După care, sub semnul „pedepsei divine” toate formele
cuvântate au început să-şi piardă identitatea şi unitatea, slăbind
extrem puterea omului de a zice şi a face ̶ binele sau poate răul
– în deplină comuniune acţională. Întemeind prin această
tulburătoarea istorie o a doua rupere ̶ telurică, de data aceasta
– a omului de sine însuşi şi de semenul său, de natură, de
cosmos şi Dumnezeu.
● Mult mai târziu, lipsită de cuvânt, Epopeea Iliadei nici
nu ar mai fi fost narată, ignorându-se astăzi total adevărul că
Enea-Tracul, eroul care a părăsit cetatea Troiei după cucerirea
ei, a traversat mările cu corăbiile sale pentru a se aşeza ̶ cu
câteva mii de tovarăşi traco-geto-daci (TGD) ̶ în Latium, în
miezul peninsulei italice. Urmând ca de acolo, din acel ignorat
colţ de lume, să iniţieze pentru viitorul lumii o „limbă vie” şi o
cultură activă care peste o mie de ani s-a numit „latină”, şi care
nu era esenţial deosebită de originara limbă-cultură mamă:
aceea a TGD, pe care strămoşii noştri o vorbeau pe un teritoriu
mult mai amplu ̶ până la Nistru şi Marea Neagră ̶ decât cel
cucerit de Traian-Romanul. Pentru că, dacă această excepţional
de unitară limbă care este limba română nu ar fi avut una şi
aceeaşi rădăcină şi coroană istorică, ea ar fi trebuit să se
vorbească astăzi cel mult doar pe teritoriul de 17 % ocupat de
romani, în Transilvania… Şi multe alte asemenea argumente.
● Aceasta a fost limba fără de care Decebal nu ar mai fi
rostit cea mai adâncă sentinţă a istoriei neamului: „Se pare că a
sosit timpul să ne lăsăm cuceriţi…”, iniţiind înţeleapta strategie
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care a făcut posibilă rezistenţa sufletului românesc printr-o doar
aparentă „retragere din istorie”, prin aplecare la pământ, ca iarba
sau ca grâul sub puterea furtunii, pentru ca după trecere să se
înalţe iar…
● Aceasta a fost limba fără de care, peste secole, Ştefan
cel Mare şi Sfânt nu ar putut lăsa Moldova drept moştenire
urmaşilor urmaşilor săi, pentru conservarea demnităţii istorice a
"coroanei de sus a ţării"... Considerând implicit că neamul care
vrea să îşi păstreze coroana, trebuie necondiţionat să îşi
păstreze şi rădăcina istorică.
● Or, tocmai o atare rădăcină – pentru care limba este o
arhetipală măsură – pare a fi uitată astăzi de cei care nu mai ştiu
nici că există, nici ce să facă cu ea. Pentru că – ignorând
româneasca limbă a străbunilor, limbă a unui ontos / cosmos
deloc tehnologizat şi a unei logos simbolic caracterizat ca
"paşoptist" – tinerii par a nu-şi mai aminti astăzi ceea ce este
patria şi patriotismul, iubirea de ţară şi de neam, de glie, tradiţie
şi de istorie. Desigur că la o atare "uitare" a cuvintelor-matrice a
contribuit esenţial prefacerea lor în „limbaj de lemn”, prin
clamarea lor neadecvată, goală de sens, prin rostirea lor
redundantă ori prin plasarea lozincardă pe toate gardurile unei
epoci nu demult apusă. Imediat urmată însă de o alta care a
proiectat la cealaltă extremitate valorile arhetipale, o epocă a
uitării, ignorării sau negării spiritului de neam şi implicit a rostirii
originare, care a fost înlocuită de o destrămantă obstinaţie a
materialităţii. Pentru că, aşa cum înţeleptul Esop-Grecul
argumenta, şi sublimul şi grotescul, şi binele şi răul se gândeşte
şi face doar prin medierea cuvintelor.
Dar, în condiţiile în care omul zilelor noastre a început
deja să se hrănească cu „hrana tare” a adultului – nu doar cu
"laptele copilăriei", cum spunea Apostolul Pavel – redescoperind
rolul adevărurilor primite pe filiera cunoaşterii iniţiatice a Marilor
Învăţători, sântem deja datori să îi recuperăm, fulgurant, şi
sensurile misterului pierdut de atâta vreme cu privire la geneza şi
puterea cuvântului rostit. A cuvântului-nume, pentru care însăşi
(cosmo)geneza nominativă de ROMÂN trebuie să dea acum,
cumva, seama...
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2.2. CHIPURI DE PUTERE ALE CUVÂNTULUI-NUME
Ar trebui să înţelegem, în acest context, de ce istoria
fiinţei umane este esenţial dependentă de „CUVINTELE VII”,
încărcate de vibraţia armonizatoare a lucrului sau fenomenului
denumit, respectiv cu rezonanţa sanogen-optimizatoare a
incantării lor. Acestea au fost cuvintele care într-o primă etapă
istorică a utilizării lor au îngăduit omului să comunice cu semenul
său de pretutindeni. Abia ulterior, pierzându-şi vitalitatea rostirii,
cuvintele au devenit atât de arbitrare încât omului nu i-a mai fost
îngăduit să se înţeleagă cu omul. Ceea ce justifică, o dată mai
mult, imperativul formulat de Părintele Ghelasie: „Înainte de a sta
de vorbă, trebuie să ne (re)cunoaştem limbajul”.
Care, trebuie să fi fost mai întâi de toate – omenește și
românește – Limbajul lui Dumnezeu, așa cum deja l-am sugerat
pe ici-colo.
*
Căutând o conexiune între tipurile de logogeneză mai sus
menţionate şi modul în care s-a constituit "Limba cea Bătrână"109
a neamului nostru, putem aprecia că ea urmează aidoma
scenariul prefigurat încă de Platon în dialogul său Cratylos,
descriind trecerea de la physis la thesis, o trecere în care câteva
particularităţi se impun precizate. Astfel:
● Faza originară a genezei cuvintelor bătrâne se
confruntă cu etapa construcţiei lor prin mimetism primar şi
secundar, prin generarea motivată a semnificantului sonor ca un
reflex, ca o imitaţie mai mult sau mai puţin fidelă ori prelucrată a
realităţii de denumit. Mare parte din cuvintele limbii bătrâne au
fost configurate în acest mod, la început, dar fără a rămâne
predominant imitativă, totuşi, pentru că limba bătrână nu a rămas
prin excelenţă una natural-onomatopeică, precum cea a
primitivilor, adică o „limbă a păsărilor”, cum o numea René
109

Sintagma „cuvinte bătrâne” o datorez lui George Cadar, autor a
două admirabile volume privitoare la geneza cuvintelor „limbii bătrâne”
a românilor: Origini. Sfânta limbă bătrână a zimbri-geţilor (Editura
Proema, Baia Mare, 2010) şi Valahii / Alahva. Părinţii Europei (Baia
Mare, 2012).
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Guénon, ci una cu componente vibratile nuanţate la nivel de
semnificant şi cu sensuri semantice nuanţate şi încărcate de
înţelepciunea gândului explicativ la nivel de semnificat.
● Faza secundară a configurării limbajului strămoşesc
este aceea a sacralizării sale, constând în particularitatea unei
duble motivări, respectiv:
— la nivel de semnificant, de expresie substanţialenergetică a cuvântului, motivarea semnului / cuvânt presupune
păstrarea principială a unei forme imitative sau, mai ales, a
rădăcinii sale sonore, generându-se fonemele cheie: nuanţarea
unei vibraţii aparte a sonorităţii, care sugerează cumva ̶
emoţional, senzorial, intuitiv ̶ sensul fundamental al acţiunii, al
formei, al atributelor dominante ale denominatului;
— la nivel de semnificat, de conţinut radiantinformaţional, motivarea cuvântului se realizează printr-unul din
procedeele semantice / simbolice deja menţionate, respectiv prin
combinaţii ale lor; de exemplu, aşa cum notează George Cadar,
perete este corelat cu "apără-te", mazăre cu "maţ-are", iar
apocalipsă cu "apa-ca-lipsă".
● Faza terţiară a generării limbajului românesc, pe care
actualmente o vorbim, este una paradoxală, pe care nici o altă
limbă din istorie nu pare a o avea: aceea a desacralizării sale
deliberate, crearea artificială a unei dubluri profane a „limbii
bătrâne” (LB), să o numim „limbă tânără” (LT) realizată prin
„întoarcerea pe dos” a semnelor / cuvintelor originare, respectiv
prin inversarea silabelor / fonemelor în interiorul cuvântului, al
complexului semnificant de fapt (ultima / ultimele silabe fiind
trecută în poziţia întâi). Este o fază de artificializare deliberată a
LB prin crearea unei LT, convenţionale, o fază de ocultare a
forţei comunicative intrinseci.
*
Principiul mimetismului care a făcut această clasificare
posibilă ̶ şi care vizează gradul de identitate morfologică a
sonorităţii cuvântului cu anumite trăsături ale referenţialului, pe
de o parte, sugestibilitatea sa semantică, pe de altă parte ̶ este
prin excelenţă cel pe care se bazează explicaţiile puterii de
expresie a limbajului omenesc, în general, a celui românesc în
particular.
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Din această perspectivă, devine inteligibil ̶ de exemplu ̶
imperativul românesc de „a fura descântecul”, respectiv de a-l
învăţa prin imitaţie, repetându-l exact aşa cum îl incantează
descântătoarea: cu repetiţii, tonalităţi, modulaţii ale rostirii,
intensităţi specifice etc. Chiar dacă unele stranii cuvinte par a fi
neinteligibile ca sens ̶ căci ce ne mai spun nouă astăzi
complexe incantaţii sonore precum: „carate, conopate congopate
corban cruce…” sau „da zalca malca / da zatca batca / aturisi
utur bre…” etc., inserate în unele descântece străvechi ̶ , rostite
într-un anume chip ele generează efecte de rezonanţă sonoră
(vibraţii fizice) la nivelul diferitelor zone ale corpului omenesc,
declanşând în acest mod resurse energo-informaţionale cu
efecte terapeutice specifice. Acestei puteri a semnificantului
sonor, deja dovedită prin studiile (bio)fizicienilor, i se adaugă ̶
cu efecte persuasive de tip placebo ̶ consecinţele psihostimulative ale sensului cuvintelor rostite. Astfel, inducerea
explicită la nivel cerebral a unui gând pozitiv, dublată de
încrederea pacientului în performanţele vindecătoare ale
descântătoarei, are o valoare semantic-terapeutică obiectivă,
întrucât pacientul generează la nivelul complexului holografic
cerebral un complex vibratil de unde bioelectromagnetice, ale
cărui efecte de rezonanţă sânt în măsură să declanşeze, la
rândul lor, resursele autovindecătoare de energie şi informaţie
ale organismului (prin eliberarea de electroni mitocondriali şi de
biofotoni din ADN, de neurotransmiţători, etc.).
Este suficient să clarificăm în principiu acest mecanism
de dublă putere a cuvântului ̶
la nivel de semnificant şi
semnificat ̶ pentru a înţelege respectul cu care medicina
hippocratică privea performanţele terapeutice ale medicilor tracogeto-daci, învăţaţi de Zalmoxis să vindece sufletul mai întâi şi
trupul mai apoi, prin sinergia vindecătoare a cuvântului
descântător110:
„...Tot aşa stau lucrurile, Charmides, şi cu acest
descântec. Eu [Socrate] l-am învăţat acolo în oaste, de la
un medic trac, unul din ucenicii lui Zalmoxis, despre care
110

Platon, Charmides, în: Opere, volumul 1, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1974: 183-184.
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se spune că îi fac pe oameni nemuritori. Spunea tracul
acesta că [medicii] greci aveau dreptate să cuvânteze
aşa cum v-am arătat adineauri. … Prietene, zicea el,
sufletul se vindecă cu descântece. Aceste descântece
sânt vorbele frumoase, care fac să se nască în suflete
înţelepciunea. Odată ivită aceasta şi dacă stăruie, este
uşor să se bucure de sănătate şi capul şi trupul. Şi dacă
vrei ̶ potrivit poveţelor străinului ̶ să-mi încredinţezi mai
întâi sufletul tău, pentru a-l vrăji cu descântecele tracului,
îţi voi da şi leacul pentru cap. Dacă nu, nu-ţi pot ajuta cu
nimic, scumpe Charmides”.
Interpretările discursiv-raţionale desprinse din acest text,
extrem de sugestiv, ar fi următoarele:
— cuvintele descântecului au puterea de a-i face pe
oameni „nemuritori”; sensul ideii de nemurire ar trebui legat aici
de puterea cuvântului, în calitatea sa de sunet-semnificant şi
sens-semnificat, de a eleva starea spiritual-sufletească a omului,
respectiv frecvenţa câmpului său auric, astfel încât după moartea
fizică a trupului acesta să urmeze „viaţa de după viaţă”, veşnică,
aşa cum ̶ pe filiera unui precreştinism vădit ̶ dacii credeau că
se va întâmpla: supravieţuirea sufletului într-un spaţiu edenic,
celest, caracterizat prin frecvenţa superioară a bio-psihocâmpului dobândit în timpul vieţii, ca rezultat al respectării legilor
belagine, ale armoniei fiinţei umane cu spaţiul cosmic, divin;
— faptul că "sufletul" (în calitate de complex ondulatoriu
asociat corpusculului trupesc) „se vindecă” cu ajutorul „cuvintelor
frumoase” ale descântecului, denotă că acestea se bucură de
calitatea rezonanţei armonice / sonore pe care stările sufletului
(complex auric) o receptează, modificându-şi în consecinţă
structura vibratilă: frecvenţe, lungimi de undă, amplitudini;
această benefică modificare este dublată de efectul pozitivării
„capului” / minţii deschise la sugestia pozitivă a mesajului
terapeutic;
— vindecarea „sufletului” se instalează la nivelul „trupului”
printr-un mecanism fizic similar cu acela al „undei” care
influenţează „corpusculul” prin orice modificare a sa (mecanismul
rezonanţei holografice);
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— în sfârşit, această stare nu poate fi realizată decât prin
manifestarea „legii legilor”: respectarea liberului arbitru al celui
pe care puterea cuvântului-gând ar trebui să îl vindece, în
beneficiul creşterii sale în frecvenţă.
Acestor principiale înţelesuri sântem datori să le
adaugăm – în cele din urmă, cu satisfacţia rezonanţei ştiinţifice –
contribuţiile insuficient cunoscute, dar extrem de pertinente, ale
disciplinei de graniţă care îngăduie înţelegerea nuanţată a
multora dintre mecanismele până acum obscure cu privire la
geneza limbajului verbal: biofotonica. Potrivit acestei teorii,
limbajul verbal se defineşte ca o coerentă interferenţă de lumini
şi sunete, că semnul / cuvântul sonor constituindu-se în urma
unui proces de rezonanţă între frecvenţele specifice
hologramelor mentale (cuvintele interioare) cu frecvenţele la care
vibrează corzile vocale.

Traseul generării Limbajului Adamic:
obiectul-referenţial → reprezentarea cerebrală holografică
(biofotonic-luminoasă) → complexul sonor al cuvântului →
rezonanţă holografică asupra referenţialului, un circuit magic.
Câteva concluzii importante pentru înţelegerea genezei
“iconice”, naturale, a limbajului verbal putem trage din descrierea
acestui circuit verbo-kinestezic:
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― iconicitatea “luminoasă” a reprezentărilor preponderent
vizuale se realizează prin intermediul hologramelor cerebrale,
posibil de structural datorită sistemelor de tip biolaser specifice
celulelor nervoase, ochiului şi creierului, etc.;
― iconicitatea sonoră se realizează la nivelul superior al
cavităţii bucale, acolo unde complexele sonore articulate
sintetizează particularităţi obiective ale “limbajului naturii”
(cosmic) deja descris, prin combinarea fonemelor iconice
elementare;
― complexul auditiv rezultat – cuvântul articulat – este
un ansamblu sonor care reproduce omomorf proprietăţile
hologramei-obiect, care – la rândul ei – este izomorfă cu lucrul
denominat.
În consecinţă, se poate concluziona că:
● pe de o parte, această geneză relevă că într-adevăr
cuvântul este "sunet încărcat de lumină", cum asertau înţelepţii
timpurilor de altă dată;
● pe de altă parte, întrucât cuvântul generat astfel se află
într-o anume relaţie de rezonanţă cu referenţialul / denominat,
rostirea numelui generează un feed-back la nivelul acestuia,
respectiv un fenomen de tipul:
„Să se facă lumină… Şi lumină s-a făcut!”

*
Puterea cuvântului-gând de a acţiona asupra realităţii
obiective, în general, asupra sistemului BPL (bio-psiho-logic)
uman, în particular, rezultă din faptul intuitiv asertat de Grigore
Albu Gral, care ̶ practicând sermoterapia ̶ a constatat că
cuvintele româneşti „poartă în miez date foarte exacte despre
lucrarea de înviere, fiind, din acest punct de vedere, cele mai
precise mecanisme de punere în mişcare a magiei biologice”.
Căci ̶ în complementaritatea cercetărilor româneşti din
domeniul biofotonicii ̶ cercetătorii ruşi au descoperit relativ
recent că semnele lingvistice / cuvintele pot influenţa esenţial
structura şi forma ADN-ului uman, şi implicit starea de
homeostazie a fiinţei umane. Ca atare, se verifică o dată mai
mult faptul că limba bătrână reprezenta un factor de armonie
BPL individuală şi socială, pe care a sosit timpul să îl
recunoaştem şi să îl valorizăm. Poate, cel mai firesc, în sensul
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depăşirii crizei de valori spirituale cu care omenirea se confruntă
şi care, cu siguranţă, a fost stimulată şi de pervertirea comuniunii
prin cuvântul-gând pe care limba originară a îngăduit-o cândva.
*
*

*

Ca o concluzie a acestui fenomen pe cât de paraxodal,
pe atât de funcţional, am putea spune că numele propriu este
matricea sonoră determinativă a aceluia care îl poartă, că este o
mantra-cheie pe care omul ar trebui să o rostească de câte ori
simte nevoia unei anume optimizări. Ea funcţionează în plan
sonor, în paralel cu determinarea cosmică luminoasă (complexul
zodiacal al radiaţiilor electromagnetice generate de conjuncţia
dintre soare şi lună, planete şi stele etc.) pe care clipa naşterii o
presupune. Aşa cum această matrice cosmică / fotonică va
influenţa structura personalităţii, a temperamentului etc., aşa şi
matricea sonoră în permanenţă rostită asupra copilului îi va
determina natura şi calitatea resurselor sale bio-psiho-logice.
Dacă influenţa complexului sonor al numelui (semnificant) este
mai puternică la începutul vieţii copilului, în primele sale luni de
viaţă, conţinutul informaţional al numelui începe să influenţeze
activ mai târziu, atunci când copilul va putea distinge conştient
diferenţele semantice..
Găsim, în această istorie comprimată a numelui propriu,
o sinteză a istoriei limbii / cuvintelor însele, în sensul că la
începutul acestei istorii predomină influenţa semnificantului sonor
(gradul de motivare al cuvintelor), în timp odată cu maturizarea
limbii începe să predomine componenta semantică (arbitrarsocială) a acesteia. Sinergia unor atare efecte, determinate de
forma şi conţinutul adecvat al numelui, ar echivala cu măsura
stării de homeostazie / sănătate a fiinţei umane, a românului
implicit.
Concluzionând, într-o manieră metafizică mai nuanţată,
ca o sinteză a celor două categorii de ipoteze deja enunţate, ar
trebui să recunoaştem – o dată mai mult – excepţionala forţă
intuitivă a legilor belagine, inclusiv a celei legate de cuvânt, aşa
cum într-una dintre ele ni se spune:
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“Puterea omului începe cu vorba nerostită, ea este
asemeni seminţei care încolţeşte, nici nu se vede când
prinde suflare de viaţă. Lumina seminţei este cea care o
ridică, pământul este cel ce-i dă hrana, apa îi dă
vigoarea, iar răbdarea o îmbracă cu tărie”.
Dacă am interpreta neconvenţional (biofotonic) acest
esoteric text, ar trebui să spunem că el vizează câteva aspecte
ale fiinţării umane / româneşti prin puterea cuvântului şi anume:
(1) recunoaşterea puterii umane, ca fiinţă capabilă să comunice,
prin intermediul vorbei nerostite (telepatic, inclusiv); (2) ştiinţific
vorbind, acesta se referă la holograma cerebrală prin care orice
reprezentare a realităţii se exprimă, pe de o parte, la complexul
bio-electromagnetic fizic capabil să declanşeze reacţii
armonizatoare la nivelul organismului uman, pe de altă parte; (3)
în fază preliminară a rostirii / incantării cuvintelor, acestea aveau
o misiune sanogenă, astăzi ignorată, dată fiind calitatea lor de a
prinde “suflare de viaţă”, adică rezonanţă de rostire; (4) geneza
vorbei rostite este legată de “lumina seminţei”, respectiv de
complexul holografic cerebral care suplineşte imaginea
referenţialului, în faza vorbirii fără de cuvinte; (5) “nucleul dur” al
mecanismelor biofotonice este reprezentat de metamorfozarea
luminii cosmice în “lumină vie”, biologică, prin intermediul
substanţei active reprezentate de complexul fosfat / apă legată /
oxigen molecular / lumină, pretutindeni prezent în organismul viu.
Puterea de sugestie ştiinţifică a textului belagin, indiferent
dacă a fost gândită sau nu în cunoştinţă de cauză, este absolut
uimitoare. Pornind de la aceste sensuri, rezultă că timpul ce vine
se întemeiază pe două trepte evolutive pe care Neamul şi
Umanitatea, în joncţiune cu Planeta Mamă, trebuie să le
împlinească cu o necesitate armonică şi anume:
1. Înţelegerea şi împlinirea cu maximă conştienţă a
vocaţiei / misiunii pentru care fiinţa umană s-a întrupat pe
Pământ şi anume: întruparea spiritului prin naştere (ca

scânteie de dumnezeire) şi spiritualizarea trupului (ca
fărâmă de pulbere stelară), în beneficiul întoarcerii acestui
„întreg” ACASĂ / AKASHA.
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● Pe de o parte, această întoarcere urmează a se
petrece în ierarhia nivelelor de „lumină vie”, create ca niveluri
spiritual-superioare, mai întâi, în orizontul luminii primordiale,
necreate, din care toate au decurs prin puterea generatoare a
Cuvântului Creator, mai apoi.
● Pe de altă parte, împlinirea unei atare întoarceri, pe
care darul Liberului Arbitru ni l-a îngăduit de la începuturi de
către Marele Creator, presupune creşterea în frecvenţă-energie
a entităţii umane (ca „fiinţă de lumină”) şi creşterea sa în
amplitudine-informaţie, prin puterea rezonanţei (ca „fiinţă
iubitoare”) împlinită în actul comuniunii umane.
LUMINA şi IUBIREA reprezintă aşadar cele două atribute
fundamentale, descriind esenţa însăşi a fiinţei umane, respectiv
raţiunea sa de A FI.
2. Realizarea unei vitale Comuniuni Planetare, a armoniei
omului cu omul şi cu Planeta Mamă, renăscută prin spiritualizare,
devine posibilă prin faptul că:
● Omul şi Pământul alcătuiesc o unime de nezdruncinat,
având în vedere că prin însăşi existenţa sa bio-psihică Fiinţa
Umană face ca Planeta să fie o entitate vie, luminată deopotrivă
de propriile sale reflecţii cosmice / astrale, dar şi de aura
colectivităţii umane.
● În condiţiile în care Pământul suferă influenţa stărilor
psiho-emoţionale ale locuitorilor ei, generate de gândurile şi
cuvintele lor, şi că acestea sânt din ce în ce mai stressante, mai
golite de sens, apare concluzia că putem şi că este firesc să îi
influenţăm benefic starea geo-morfologică prin modificarea
câmpului psiho-social al omenirii postulat de toate culturile lumii,
care l-au numit fie „document Akashic” (filosofia Orientală), fie
„inconştient colectiv” (Carl Jung) sau „câmp morfogenetic”
(Rupert Sheldrake).
Crizele actuale sânt semne neîndoielnice că planeta se
află în faza unei radicale necesităţi de schimbare. Depăşirea
limitelor de gândire prin care am fost educaţi, crescuţi într-o
normativitate inhibitorie, stressantă, bazată preponderent pe
interdicţie, pe atitudine pesimistă şi lipsită de speranţă terestră,
dublată de o defectuoasă utilizare a limbajului, negativist şi tot
mai lipsit de forţa sa vie, reprezintă o necesitate care trebuie să
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se petreacă. În această schimbare rezidă sensul afirmaţiei lui
Malraux: „Secolul XXI va fi religios (spiritual, n.n. TDS), sau nu
va fi deloc”. Sau, altfel spus: „Viitorul aparţine Cuvântului-Gând,
sau nu va mai putea fi povestit…”. Sub semnul acestei
certitudini, putem considera că modul în care se va întâmpla
această schimbare presupune:
● Creşterea în frecvenţă a tot mai multor FII AI
PĂMÂNTULUI (ROMÂNESC), prin înnobilarea emoţiilor corelate
fiinţei lor trupeşti, respectiv prin spiritualizarea minţii lor. Aceasta
urmează să genereze foarte curând două consecinţe majore:
(1) crearea unei „mase critice” a neamului românesc,
întrunită de subiecţi umani cu conştiinţă înaltă (gând plus cuvânt
rafinat de sens) care vor susţine ̶ prin elevarea propriei lor
frecvenţe ̶ ridicarea spirituală a semenilor lor;
(2) creşterea în frecvenţă pe această cale a întregii
omeniri (în speţă a tuturor celor dispuşi să se deschidă, în
virtutea liberului lor arbitru), către o fază superioară de
comuniune.
● Creşterea în amplitudine a tot mai multor FII AI
CERULUI, amintindu-ne că originar am fost şi am rămas şi
VLAHI (locuitori ai Ţării Havilah, din Eden), prin sinergia
amplitudinilor individuale corelate prin rezonanţă-iubire, în starea
de a A FI ÎMPREUNĂ, încorporându-ne astfel în cupola albpluricoloră a CURCUBEULUI PLANETAR.
Două lucruri trebuie să acum facem pentru ca acest
fenomen să se petreacă cât mai repede cu putinţă: a) să trăim
plenar, în lumina unor frecvenţe superioare, bucuria trupului
armonizat cu sufletul, amintindu-ne că nimic nu poate fi transmis
pe verticală fără de substanţa-energie a corpului nostru, după
cum nimic nu va putea fi receptat ca valoare reală fără de
informaţia-câmp a sufletului-spirit; b) să conştientizăm fiecare
trăire avută, exprimând-o în cuvânt de mulţumire şi transmis în
ierarhia Curcubeului Planetar, cuvânt obligatoriu încărcat însă cu
starea concretă a trăirii avute, pe care strămoşii neîndoielnic că o
cunoaşteau: „Mulţumesc pentru bucuria de a fi făcut, trăit
aceasta, bucurie din care o picătură trimit tuturor semenilor
pregătiţi să o primească”.

243

Este suficient să avem intuiţia unor atare evenimentecheie la nivel planetar, pentru ca ̶ aducându-ne aminte de
prezenţa strămoşilor noştri în destinul lumii de altădată, prin
sacralitatea Cuvântului-Lumină dispersat în cele patru orizonturi
̶ să aspirăm, în calitate de urmaşi, la recuperarea acestei
demnităţi istorice. Pentru că sânt câteva daturi pe care, în pofida
tuturor relelor istorice care ne-au încercat şi încă ne încearcă,
nimeni nu a putut să ni le jefuiască de sub cupola spaţiului
binecuvântat ce ne-a fost dăruită, nouă, românilor: frumuseţea
chipului de lumină, creativitatea gândului şi credinţa în
Dumnezeu.

*
*

*

Toate acestea, păstrate parcă sub semnul "cuvântului cel
bătrân", sacru, a cărui putere de susţinere încă mai rezonează
peste Pământul şi Cerul patriei.
Deci, nu numai retoric, în cele din urmă: de ce Rostire
Românească? Adică de ce o luminoasă informaţie fiinţa unui
neam îndreptat cosmogenetic către soare, către Soarele Ro-Ra?
De ce Arhetip al Spiritului de Neam? Adică de ce o Matrice
Creatoare prin care Cuvântul-Limbă poate să păstreze sensurile
filosofiei și practicii de a fi?
Poate, pentru o singură noimă, pe care un integrator
PROIECT "ARITHEA" deja o deslușește printr-o emergenţă
românească: "LUMINA VIE"111.
Sub chipul unor intenţii de împlinire practică, atât de vii,
atât de vii...

111

Sinteza ce urmează a apărut cu puțină vreme în urmă, drept cea de
a 10-a "picătură de Vatră Veche" (octombrie 2015), în cadrul rubricii pe
care am privilegiul de a o promova ca "MANUALUL OMULUI".
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IV.3. DESPRE UN ATÂT DE CUPRINZĂTOR,
ATÂT DE OMENESC,
DE ROMÂNESC,
PROIECT AL LUMINII VII

Pentru atunci când culoarea Curcubeului-Pământ
va izvorî germeni de meteorit,
spre a cădea apoi, maturi, în Voalul Cerului...
Pentru atunci când Pământul va înverzi Cereşte,
prin seminţele de Suflet-Spirit de înălţare...
Pentru atunci, neasemuit de bogate, roadele chemării...
Pentru atunci,
un proiect de cercetare fundamental-aplicativă a Luminii Vii...
Dăruit tuturor acelora pentru care viaţa umană,
individuală şi colectivă, la nivel naţional şi planetar implicit,
reprezintă valoarea supremă, scopul de esenţială referinţă.

De unde vin cocorii când pleacă,
ce Pământ lasă pustiu îmbogăţind Cerul,
cine știe?
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3.1. ÎNAINTE DE URMĂTORUL PAS,
IUBITOARE, FACEREA ÎNŢELEAPTĂ
Dacă identitatea noastră spirituală impune mai întâi o
recuperare ideatică a aspiraţiilor noastre, atât de coerente în
TRĂIRE ŞI SENS, pe care primele volume din MANUALUL
OMULUI o vor împlini, neîndoielnic, prin ciclul VINDECAREA DE
NETRĂIRE, secvenţa explicativ-aplicativă a Manualului va
cuprinde o serie de alte apariţii, pe care un proiect de referinţă le
sintetizează integrator.
Doar pentru luare la cunoştinţă, deocamdată, am găsit de
cuviinţă ca acest proiect să fie făcut public în liniile sale majore,
în limbajul succint al metaforei. Aceasta, întrucât toate direcţiile
sale de acţiune – identificate ca spiţe ale unei roţi – se
subordonează şi unifică în "nucleul dur" al înţelepciunii iubitoare:
cunoscătoare şi preţuitoare de oameni, care – prin scânteia de
spirit ce le defineşte viaţa – se constituie ca o valoare a supremă
a creaţiei.
Pentru că, deşi – omeneşte – FOCUL a suferit un anume
recul, după Înălţarea la Cer a Aritiei, şi prin lovirea indirectă a
color ele au, puterea lui mocneşte fără doar şi poate – zeeşte –
de acolo de unde şi-a aşezat peste ŢARĂ sămânţa, în alt chip,
poate. Într-o altă FLACARĂ, printr-o ardere de cuvânt, poate.
Poate DOININD.... cine ştie.
Sau, poate, unind cerul Şi pământul printr-un altfel de
proiect, o altfel de coloană...

***
A devenit deja un truism a spune că omul este o "fiinţă de
lumină", pentru a cărui existenţă "sufletul său auric" –
bioluminiscenţa ADN-ului și a celulelor sale, până nu demult greu
de văzut – stă ca vibratilă măsură. Dar, relativ recent abia acest
adevăr a devenit posibil de explicat și de valorificat în termenii
unei știinţe de vârf: biofotonica, știinţă a "luminii vii", (bio)laser.
Iată o împlinire la a cărei realizare sântem datori să dăm seama,
cumva, în calitate de genitori. Acum, povestind și făcând...
Așadar, în urmă cu câţiva ani, aflându-mă cu Aritia în
Spania ca invitaţi la VALENCIA HABITAT, la una din marile
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expoziţii ale lumii dedicate locuirii, ne-a atras în mod anume
atenţia un candelabru uriaș, confecţionat din cristale Swarovski.
"Ohh, ce minunăţie !", am exclamat. "Dar ce efecte are asupra
ochiului? Dar asupra creierului?" am întrebat, curios să aflu. "Nu
știm, altele sânt priorităţile noastre de lucru, tehnice, estetice...",
mi-a răspuns urmașul cunoscutului cristalog. Am tăcut și am
mers mai departe, gânditor. "Ce efect terapeutic are puful
acestei perne asupra coloanei vertebrale?" l-am întrebat mai
apoi pe un producător de mobilier, aflat în apropiere. "Nu am
studiat acest lucru, dar...", am primit, clarificator, răspunsul. Şi tot
așa, din aproape în aproape, am început să înţelegem că
oamenii produc tot felul de "lucruri pentru oameni, fără de
oameni" – ca în istorie, "de nobis sine nobis" – necunoscând în
realitate ce se întâmplă în structura profundă a fiinţei lor atunci
când privesc un bec, când se leagănă într-un balansoar, când
îmbracă un frac sau când locuiesc într-o casă piramidală.
Am realizat în clipă, așadar, că PARADOXUL VALENCIA
– cum de atunci l-am denumit – are o singură posibilate de reală
depășire: aceea ca tot ceea ce proiectăm în calitate designeri,
arhitecţi, tehnologi sau artiști să aibă ca temei de realizare și
cunoașterea naturii noastre vibratile, bioelectromagnetice,
conștientizarea faptului că tot ceea ce ne înconjoară obiectiv,
pulsând din mediul nostru de viaţă, ne influenţează în
permanenţă, silenţios și invizibil, printr-o mare de unde vii, de
fluxuri de (bio)fotoni. Atât de delicate și de puternice în același
timp, prin rezonanţa lor binefăcător-vindecătoare; sau,
dimpotrivă. Căci, printr-un subtil mecanism de "rezonanţă
holografică" – de unde care se interferează cu undele (totul fiind
construit în această lume pe fundamentul dualităţii corpusculundă, vizibil și pipăibil versus nevăzut și intangibil) – omul
primește în permanenţă influenţa (neg)entropică a ambientului în
care trăiește. Consumând, la rându-i, o cantitate de energieinformaţie de adaptare / conexiune mai mare decât normal.
Morala devine astfel extrem de simplă, ca în principiul:
"Cum îţi așterni (proiectezi și construiești), așa vei dormi"... Sau,
mutatis mutandis: precum pe pământ, așa și în cer; având în
vedere că, sub influenţa mediului de viaţă pe care ni-l alegem /
construim, susţinem într-o anume măsură împlinirea unui
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inexorabil "principiu al principiilor": creșterea noastră în
frecvenţă. O stare care, urmare a liberului arbitru cu care sântem
înzestraţi, devine premisa majoră a unei (meta)fizice "judecăţi de
apoi". Căci, o atare "vibratilă stare" se dobândește atât printr-o
spirituală înţelepciune și fără de teamă iubire, respectiv printr-o
hrană pură și respiraţie fără noxe, cât și prin influenţa rezonantă
a tuturor artefactelor de care vom ști să ne înconjurăm; care pot
fi bune, sau ne-bune, ca urmare a unei tehnologii gândită să
vibreze coerent, în fază, cu undele trupului nostru, sau –
dimpotrivă – în opoziţie de fază, determinându-ne într-un sens
sau altul starea de bine / rău. Iată alt chip de a servi atât de mult
invocatei "wellbeing revolution", românește susţinută prin ceea
ce am numit: PROIECTUL ARITHEA.
O dată definit conceptul, ce avem de făcut pentru a-l
împlini practic? Simplu. Pornind de la credinţa încă vie a
strămoșilor noștri – "vindecarea sufletului precede pe aceea a
trupului" – se cuvine ca, artefactual, să ne armonizăm "undasuflet" astfel încât "trupul-corpuscul" să își optimizeze implicit
starea. Căci, așa cum cercetările noastre au relevat, sinergia
materialelor pe care le folosim pentru a modela un ceva anume,
culorile și motivele plastice, volumele concepute și decoraţiile pe
care le asociem produsului, toate acestea vibrează constant
asupra "fiinţei noastre de lumină", făcând-o mai mult sau mai puţin
strălucitoare. SINERGIA EFECTELOR, așadar: iată un know-how
pe care specialistul în biofotonică și biorezonanţă – abilitat în
"lumină vie și în interferenţă holografică – deja o cunoaște. O
cunoaștere aplicată în beneficiul tuturor, așa cum părinţii o făceau
pur și simplu, fără să aibă nevoia de a o ști. Noi, însă, da. Pentru
că – potrivit Apostolului Pavel – am intrat în faza hrănirii cu "hrana
cea tare" a adulţilor cunoscători. Adulţi care vor să poată explica
tuturor, limpede, de ce: "CEEA CE ESTE ESTE".
Continuând, ce am mai avea efectiv de împlinit? Să
facem astfel încât, având drept miez de cunoaștere teoretică
știinţa "luminii vii" – pe care arhetipal deja am transpus-o în
prototipuri funcţionale – spiţele aplicative să rotească "roata". Am
gândit ca aceaste spiţe să fie în număr de opt, precum razele
stelei noastre de neam, împlinind pământește – românește și
omenește – ceea ce dintotdeauna pare a ni se fi dăruit, cerește.
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ÎMPREUNĂ, cele opt raze de aplicaţie deja existente. O roată...
Tot atâtea domenii pe care le-am generat în timp, spre a
le da mai departe, prin prototipurile lor: o mandală a rezonanţei
iniţiatice, un tratat de homeopatie exogenă (medicină
integrativă), știinţă și tehnologie armonizatoare, capabilă de
măsurători exacte, hrană
și apă
vie, (bio)energie
neconvenţională, eco-arhitectură biofotonică, "living light art",
bunuri de consum sanogene... Iată cele 8 direcţii purtătoare de
"lumină vie" – și implicit de well-being – dăruite acum întru
înţelegere, acceptare și împreună facere, integrate sub numele
proiectului ARITHEA..
Rostogolind o roată de neam, omenească, în beneficiul
acelora pentru care omul este valoarea supremă. Cu înţeleaptă
iubire, unind cerul și pământul, învăţând să privim înainte. Astfel
și totodată altfel, nemurirea.
***
Concluzionând, aș spune că PROIECTUL "ARITHEA" –
împlinit la scară românească, în particular, la scară umană în
general – urmează a genera următoarele aplicaţii practice:
(1) recuperarea principiilor de comuniune a omului-român
cu mediul său de viaţă, armonizat prin sinergia rezonanţei sale
cu aceea a formelor și materialelor, culorilor și volumelor
artefactual modelate;
(2) identificarea omului-român cu esenţa sinelui său
istoric și cu aceea a semenului său întru spirituală aspiraţie,
printr-o coerentă rostire (cuvântată sau gândită), cu scopul
întoarcerii ACASĂ, acolo unde toţi vorbesc aceeași limbă a
Cerului-Pământ, prin reidentificarea (ca altădată, străbunii) cu
natura cosmică ce i-a fost românului leagăn și, în ultimă instanţă,
cu Dumnezeu însuși.
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Pe fundalul acestor practice activităţi, în care gândulcuvânt se exteriorizează pentru a dobândi formă manifestă,
obiectuală cu precădere, o întoarce la CUVȂNTUL unei realităţi
armonizate prin facere devene posibilă și deopotrivă necesară.
Căci, trecând de la formele "luminii vii" la cele ale vorbirii de
neam – întru împlinirea unei unificatoare aspiraţii, ca dar din dar:
un IMN DE ROSTIRE ROMȂNEASCĂ, prin care aducerea
aminte a inimii devine zvon de doinire. Corelând astfel, poate
mai armonic ca niciodată, inima și mintea.
3.2. POST SCRIPTUM:
CEVA CARE AR PUTEA SCHIMBA
FAŢA LUCRURILOR
Acum – chiar la încheierea cărţii noastre – sânt dator să
inserez un fapt absolut copleșitor, care s-a petrecut ieri, adică în
dimineaţa zilei de 27 noiembrie 2015. Liberul meu arbitru a avut
posibilitatea de a alege între a prezenta sau a nu prezenta acest
eveniment, care este pur și simplu șocant pentru o conștiinţă
comună.
Am ales să îl prezint, însă, cu orice risc. De fapt, cu riscul
ca – la încheierea cărţii – să fiu privit cu o anume îndoială și să
mi se spună:
― "Chiar așa?" Iar eu să răspund:
― "Da, chiar așa".
Fără nici un alt comentariu. Căci, de aici înainte, liberul
arbitru al fiecăruia va trebui să acţioneze, după toate cele spuse:
închizând cartea ("Ohh, am mai pierdut timpul...") sau reluându-i
cu atenţie sporită anumite pasaje explicative ("Ahh, ia te uită...
nu aș fi crezut niciodată că..."). Pentru oricare din aceste două
atitudini vă mulţumesc din inimă că aţi ajuns până în faţa lor și –
îmbrăţișându-vă o dată în plus – vă doresc tot binele din lume.
*
Voi fi extrem de succint, prezentând faptele pur și simplu,
fără spre a nu lăsa loc multor posibilităţi de interpretare. Căci,
acestea posibilităţi nu sânt decât două și ele decurg din faptul că:
● MĂ CREDEȚI SAU NU MĂ CREDEȚI.
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Potrivit probei pe care oamenii de știinţă o numesc
"anecdoctică", iar juriștii o invocă drept "principiul credibilităţii",
funcţionând potrivit atitudinii: "Cuvântul meu împotriva sau faţă în
faţă cu cuvântul celuilalt". Nu știu cum ies specialiștii din acest
impas – îl elimină sau nu – dar personal, fiindu-mi la îndemână,
vă voi spune încă o dată că:
● VĂ ROG DIN TOATĂ INIMA SĂ MĂ CREDEȚI CĂ TOT
CE AM RELATAT ÎN ACEASTA CARTE ESTE ABSOLUT
ONEST ŞI AUTENTIC.
● NU AM MISTIFICAT FAPTELE, IAR INTERPRETAREA
LOR A FOST – ÎNTOTDEAUNA – CÂT DE RAȚIONALĂ MI-A
STAT CU PUTINȚĂ SĂ O FORMULEZ.
La întrepătrunderea tuturor limbajelor analitice care mi-au
fost dăruite spre înţelegere și dăruire; ca unui "vorbitor în limbi",
menit să dăruiască și copilului și omului matur, și neofitului și
omului de știinţă.
În mod similar, vă rog să mă credeţi că ceea ce vă relatez
în continuare este absolut adevărat. Absolut adevărat, cuvânt cu
cuvânt și fapt cu fapt, fără nici o mistificare. Adică s-a petrecut
exact cum îl consemnez mai jos. Şi – dacă este așa – nu mai
există nici un echivoc în interpretarea sa. Nici unul. Doar acela
repetat în varii contexte pe parcursul poveștii noastre, într-un
singur chip, printr-o singură afirmaţie și anume: EXISTĂ.
În acest sens, iată faptele exact cum s-au petrecut ele.
*
Ieri dimineaţa, lucrând la corectarea cărţii de faţă, la orele
6,34 minute, am primit un email pe care – ca de obicei – l-am
deschis pe loc. Era de la Dona Cella – atât de buna noastră
prietenă, a Aritiei și a mea – al cărei nume (mărturisesc că
acesta este pseudonimul folosit / sugerat de ea, din raţiuni de
firească protecţie) l-am menţionat deja de câteva ori, pe
parcursul cărţii de faţă și al "Alesei de lumină...".
Atașez în facsimil mesajul, din care am eliminat doar
numele explicit – cu adresa de email a emitentului – păstrând
doar secvenţa de text care ne vizează.
Citind mesajul, am înlemnit.
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X............X............ < ...........................@gmail.com>

Today at 6.34 am

Căci, mesajul reproducea AIDOMA, absolut identic în
conţinut, MOTTO-ul capitolului de faţă al cărţii, un text destul de
complicat – prefigurând metaforic intenţiile Proiectului
ACADEMIEI "LUMINII VII" – sau al "LIVING LIGHT ACADEMY",
așa cum mesajul primit este intitulat. Acesta este numele prin
care am decis ȋmpreună cu Aritia să apară, instituţional, ideile
proiectului, denumire pe care într-o variantă iniţială a textului am
formulat-o în limba engleză, variantă originară păstrată în
memoria computerului. Dar, pe care în ultimile zile am înlocuit-o
cu alternativa românească.
Stupoarea mea a fost absolută, întrucât sub nici un chip
Dona nu avea de unde să cunoască conţinutul textului meu și
numele lui, întrucât personal nu i l-am trimis în nici o formă.
Elimin, desigur, varianta ca ea să fie un uluitor "hacker", capabilă
să îmi extragă din computer un text și să mi-l întoarcă, zâmbind,
înapoi. Zâmbesc la rândul meu, căci Dona sub nici un chip nu
este hacker, abia își manipulează propriul computerul spre a
trimite un mesaj. Dar, este în schimb un excepţional
"channeling", un receptor și transmiţător de mesaje
transpersonale primite pe o cale căreia încă nu îi găsesc egal:
căci ea vede, aude, retransmite...
Am pus imediat mâna pe telefon și am sunat-o pe Dona.
Fără să am răgazul de a-i spune ceva, mi-a spus așa:
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"Traian, a fost în această dimineaţă... (Aritia,
adică... a fost... Așa îmi comunică Dona evenimentul,
repetat de atâtea ori, deja). A fost și mi-a dictat cuvânt cu
cuvânt mesajul pe care ţi l-am trimis și pe care cred că
deja l-ai primit. Mi-a spus așa: «Trimite-l chiar acum.
Traian se va bucura mult. Scrie o carte importantă... cu
multe titluri, despre biofotonică... despre biorezonanţă...
El va ști ce are de făcut...» Acestea sânt cuvintele ei –
unele complicate pentru mine – pe care le-am reţinut,
Traian. Restul le-am notat aidoma, cât a fost posibil".
Ohh, Dumnezeule, că mă bucur este puţin spus. Sânt
copleșit, pur și simplu, extatic. Dialogul meu cu Dona a fost atât
de explicit, atât de clar, prin detaliile pe care altă dată voi avea
putinţa să le povestesc. Am înţeles că aceasta este una din
multele probe obiective de care avem nevoie ACUM, pentru a
valida oarecum realitatea fenomenului.
Pentru că noi avem deja aceste probe, nu mai avem nici
o îndoială că: EXISTĂ. Dar, dovezile sânt încă subiective, pentru
că ne aparţin deocamdată doar nouă. Dar și așa sânt deja fără
echivoc. Cine o știe, ne va înţelege din prima clipă, cine nu o știe
va sta să mediteze. Iar cine nu o știe și nu vrea să o știe, ne va
privi cu zâmbetul pe buze și va merge mai departe... Dacă nu se
va opri o clipă să arunce cu pietre. Nu ne va putea lovi, însă, din
fericire... Cineva acolo sus ne iubește și protejează, cum o face
deja cu toţi cei dispuși să caute și să afle adevărul. Unicul.
Un adevăr pentru care nu mai este îndoială că a sosit
timpul revelării. Împotriva oricăror dogme restrictive sau
respingătoare, în care s-ar invoca prezenţa "retrogradă" a
duhurilor, fantomelor, a apariţiilor venite să torsioneze conștiinţa
umană sau cine mai știe ce etc. etc. Ar putea fi așa, desigur.
Căci, ceea ce este este, pur și simplu... Dar, ceea ce este bun și
frumos în viaţa noastră, a oamenilor – inclusiv această
excepţională ÎMPREUNARE A CERULUI CU PĂMȂNTUL –
neîndoielnic că vine DOAR DE LA DUMNEZEU. Care deja a
hotărât – prin minunaţii săi mediatori – că A SOSIT TIMPUL
PENTRU A SE ŞTI CĂ ESTE. Ȋn toate chipurile...
*
Iată un adevăr de dat mai departe, neamului. Așa cum îl
dăruiesc eu acum, întregului NEAM ROMȂNESC, în alt
CUVȂNT DE DOINĂ, în alt CUVȂNT DE IMN.
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3.2.1. Doinind, de-adâncă înălţare
“Sus la munte, jos pe vale, şi-au făcut duşmanii cale...”:
Atât de EMINESCIANĂ, prin clar-vedere, o altă DOINĂ:
Zvon de bucium peste zare,
lacrimi prefăcute-n sare,
zâmbet luminat de soare,
spre a fi, din nou, în stare...
Căci: “Greu nu este să faci lucrurile,
ci să te pui în starea de-a le face...”.
Atât de BRÂNCUŞIANĂ, prin puterea sensului,
O ALTĂ COLOANĂ:
“Când i-a fost Românului mai bine,
l-a strâns cineva de gât...”.
Şi totuşi, ZÂMBIND, ROMÂNUL...

În limba românească, adevărate nume:
● Coloana Ridicării la cer a sufletelor eroilor de neam
(dedicată românilor care și-au jertfit viaţa în primul război
mondial)
● Masa Apostolilor: Iisus înconjurat de ucenici
● Poarta Unimii Neamului: Muntenia, Moldova, Transilvania.
Pământul Țării...
ÎMPREUNĂ...
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Imn al Renașterii de Neam
Prietenului de minte și de inimă,
FLORIAN COLCEAG,

care m-a impulsionat să scriu și
să dăruiesc acest imn Spiritului Românesc,
ȋntoarcere de dar.
Români născuţi Români,
seminţe de străbuni,
sădite-n snop, cunună,
alt chip de împreună,
alt Curcubeu de ploi,
“EU SȂNT”, din nou, prin voi...
Români crescuţi Români,
din sânge de tribuni,
rodiţi în trupul Ţării,
puterile-nălţării,
fără de furtună,
altar de-mpreună...
Din întins de câmpuri,
răscrucea de vânturi
rostui menirea
neamului cu firea.
Din aval de dealuri,
bucium şi cavaluri
zvonesc iar Pământul,
înviind Cuvântul...
Români 'nălţaţi Români,
din leagăn de cununi,
mai răsădiţi tărâmul
cum îl visa străbunul,
faceţi din nou Țara,
cum strunea vioara.
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Români, din nou, Români,
treziţi de zorii buni,
trăiţi-vă unirea
înaltului cu firea,
destrămând povara
ce încă-apasă Țara...
din acum de-acumuri,
se deschid iar drumuri,
refăcând ursirea
cum ne-a fost voirea.
Din adânc de susuri,
coloană-ntre dusuri,
pulsuri de venire,
dar de moştenire.

Români din Neam de Neam,
ce-n valuri ne-adunam,
zidind ca fraţi cu fraţii,
Coloană-n Cer, Carpaţii,
sfinţindu-ne Frăţia:
icoană-n ROMÂNIA...

Dăruit tuturor la Alba Iulia,
1 decembrie 2015.
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Prin chipuri de omenească plecăciune,
unind Cerul și Pământul...
Din alte timpuri pentru un acum-mâine,
deschis în Zi de Unire a Neamului Românesc,
1 Decembrie 2015,
din nou,
PATRIEI ROMȂNE.
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3.2.2. Pentru un plus de demnitate românească

________________
§ Aritia D. Poenaru († 10.10.2013) a absolvit Universitatea de Arte
"George Enescu" Iași (secţia design) și Facultatea de Arhitectură "G. M.
Cantacuzino" (Iași), a finalizat trei masterate în domeniul arhitecturii, al
designului vestimentar, al filosofiei și managementului cultural, a
susţinut doctoratul în teoria formelor arhitecturale. A urmat cursuri de
specializare în Olanda, Italia, Franţa, în domeniul medicinii Ayur-Veda,
al biofotonicii și biorezonanţei. A fost membră activă a multor asociaţii
profesionale (inter)naţionale, cum ar fi IASS-AIS, IUAES, AROSS etc.
A lucrat ca cercetător știinţific la Institutul Naţional de Inventică (Iași), ca
arhitect proiectant și designer la Biophotonic Synergy Design (Iași), a
susţinut cursuri ca lector ANATECOR în domeniul terapiilor
complementare. A proiectat și coordonat realizarea mai multor proiecte
de amenajări interioare și de arhitectură (între care complexul ICHTUS
Săcărâmb), a câștigat multe concursuri de design publicitar (între care
acela al stemei Orașului Iași) etc. A publicat în calitate de (co)autor 6
cărţi – Vestimentaţia luminii (2005), Vestimentaţie biofotonică (2008),
Homeopatie Exogenă (2011), Arhitectura Luminii (2012, premiul
Academiei Române), Language of the "Living Light " (2015), Împreună,
Cerul și Pământul (2015) – și a semnat peste 30 de studii și articole
știinţifice, a susţinut peste 50 de comunicări știinţifice la conferinţe
(inter)naţionale. Activitatea sa știinţifică a fost distinsă cu premii
prestigioase (inter)naţionale, diplome de onoare etc. Este (co)autoarea
mai multor invenţii din domeniul optimizării umane (a se vedea TDS),
premiate cu medalii cu aur și diferite alte trofee.
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§ Traian-Dinorel D. Stănciulescu a absolvit Facultatea de Arhitectură
«Ion Mincu» (Bucureşti) şi Facultatea de Filosofie-Istorie (Iaşi), doctor în
filosofie (semio-logică). În prezent este profesor la Facultatea de Filosofie din
cadrul Universităţii «Al. I. Cuza» Iaşi (promotor al cursurilor de semiotică,
hermeneutica formelor simbolice, filosofia creaţiei şi comunicare persuasivă
etc.) director ştiinţific (CP I) al Institutului Naţional de Inventică Iaşi şi profesor
asociat la Universitatea AKAMAI (SUA), în domeniul medicinei integrative.
Coordonează lucrări de doctorat în domeniul semioticii şi al creatologiei.
Este preşedinte al AROSS (Asociaţia Română de Studii Semiotice),
membru al AOŞR (Academia Oamenilor de Ştiinţă din România), președinte
al Fundaţiei Academice "Ştefan Odobleja", vicepreşedinte al ANATECOR
(Asociaţia Naţională pentru Terapii Complementare din România), director al
SC Biophotonic Synergy Design, membru în comitetul director al IASS-AIS
(International Association for Semiotic Studies), membru al IUAES
(International Union for Anthropological and Ethnological Studies), al Royal
Academy for Complementary Therapies from Sri-Lanka & Alma-Ata, ILA
(International Association of Light), ESSSAT (European Society for the
Study of Science And Theology), EUROTAS (European Transpersonal
Psychology Association), membru în comitetul director al ICI (International
Communicology Institute, SUA). A efectuat studii de specializare
profesională în Grecia, Finlanda, Italia, Germania, Franţa, Danemarca, a
publicat peste 200 de articole şi studii în volume şi reviste de specialitate din
ţară şi străinătate, a participat la peste 250 de manifestări ştiinţifice naţionale
şi internaţionale, a coordonat şi colaborat la realizarea a nouă contracte de
cercetare ştiinţifică. A semnat circa 40 de cărţi în calitate de autor sau
coautor, printre care: Miturile creaţiei: lecturi semiotice (1995, Premiul
Academiei Române); Tratat de creatologie (1998); Fundamentele valorii
(1998); Introducere în filosofia creaţiei umane (1999); Metamorfozele luminii.
(volum 1-3 / 2000-2002);); Fundamentele biofotonicii (2002); Terapia prin
lumină (2003); Signs of light (2003); Semiotics of light (2003); La început a
fost semnul (2004); Vestimentaţia luminii (2006); Homo homini lupus?
(2007); Semiotica iubirii (2007); El poder de la luz (2007). Exogenous
Homeopathy (2011), Alesei de lumina (2014), Cerul și Pământul (2014).
Language of the "living light" (2014), Inventator, distins cu peste 30 de
medalii de aur acordate în ţară şi străinătate pentru brevetele de invenţii:
Vestimentaţie biofotonică sanogenă (2006), Rezonator biofotonic
(2007), Sursa alternativă de încălzire (2008), Arhitectura ecologicsanogenă (2009); Sistem de generare a curentului electric din câmpul
electromagnetic (2010); Aplicaţii ale homeopatiei exogene în domeniul
protecţiei antiradioactive (2011); Dispozitiv de ardere completǎ
generator de plasmă gazoasă (2012), Dispozitiv de stimulare luxonică
(2013). Complex Biofotonic ECOSAN (2014).
*
Împreună, acestea toate pentru un plus de omenesc credit,
pentru un plus de demnitate românească.
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POST SCRIPTUM
1. Prin forme cerești, cuvântul din urmă...
Cuvânt născut de pe banca înţelepciunii iubitoare, ȋntr-o
vreme căreia am început să-i simt altfel curgerea, primind
Pământește Înaltul Cerului... Privind COLOANA:
Coloana Îngerilor Melancolici112 sau...
Coloana Cerului-Pământ sau...
Coloana Alesei de Lumină, ARITHEA113.
Sculptată din lemn de cireș de palmele mângâietoare ale
lui Constantin Sandu-Milea, această coloana pare a "deschide
închiderea" brâncuşiană – în varii chipuri și nume – pentru a fi
înturnată ACASĂ, la Săcărâmbul de Aur al strămoșilor daci...
O dată redefinite prin COLOANA sensurile, spunând în
termenii Poetului de Neam:
"... căci toţi se nasc spre a muri,
și mor spre a se naște".

.

113

Acum mă joc de-a numele... Mi-am dobândit dreptul, prin efortul de
împlinire parțială al acestei cărți. Am meditat mult asupra numelui pe
care ar trebui să îl folosesc acum, după ce am cerut ca tot ce avem de
împlinit ȊMPREUNĂ, Ea și Eu, să fie doar sub pronie Ceresc-Divină. Și
încă o dată am simțit acum că Pământescul – exprimat printr-un cald și
vibrator ARI – Cer Pământește coborât – ar trebui să fie însoțit și
potențat prin semnul unui Pământ Ceresc, înălțat și înălțător: THEA...
Așadar, ARI-THEA.. ARITHEA... Ceresc-Pământește, prin nume... Ce
simfonie de SENSURI, desprinse parcă din panteonul timpului de
altădată, semnificând: virtute și puritate, curaj și inspirație, civilizație și
lege, capacitatea de luptă a lui Ares... Yin și Yang, ȋn același timp.
Sensuri peste care s-a așezat atât de firesc omenescul acestei lumi:
TRĂIREA ȋnsăși... Pe care sub nici un chip, omul ce încă sânt nu o
poate uita. Pământește, nicicum... Iar Cerește, ohh... Cerește... doar un
ȊNȚELEPT ȘI IUBITOR MEREU, o altfel de CARTE DE ȊNVĂȚĂTURĂ,
cu altfel de peceți...
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De pe banca devenită deja a noastră... Coloana....
Căci, dacă Brâncuşi a generat prin Nesfârşirea Coloanei
sale ceea ce Ovoidul – "formă-a-tuturor-formelor" – cuprinde,
adică un conţinut macro- sau micro-fizic încapsulat în volume
romboidal înlănţuite într-o nesfârşită devenire, COLOANA
ÎNGERILOR MELANCOLICI a deschis forma în beneficiul
conţinutului său. Căci, aceasta simbolizează – prin aceeaşi
curgere către înalt pe care stâlpul de la pridvorul casei româneşti
a sugerat-o tacit, dintotdeauna – o dimensiune sculpturală a
sacralităţii, decupată din trupul viu al lemnului de cireş.
Ȋntr-o astfel de arhetipală formă a conştiinţei românești se
regăseşte şi fâlfâitul de aripă al Gândului-Ȋnger, de care românul
nu s-a lipsit niciodată. Pentru că el, românul, a trăit mereu cu
tălpile pe Pământul în care coloana sa arhetipală este înfiptă prin
rădăcină şi din care a izbucnit, mai apoi, ca un ARBORE
COSMIC trimis către Cerul cu care sufletul său a aspirat mereu
să se reunească. Iată un gând pe care, într-un chip sau altul,
Trăitorul de ţară Românească l-a înălţat către divin – trimiţânduşi simbolic mesagerii, acolo – desprinzându-l din propriile sale
aspiraţii şi nevoi, mundane. Aşteptând apoi în tihnă, cu
înţelepciune, să i se întoarcă şi răspunsul, prin har ceresc, prin
vibraţie de chip şi asemănare. Sublimator, ca o virtute creatoare
închegată în operă, prin mimesis şi catharsis. Acum, prin forma
şi sensul de trăire omenească, purificatoare, al Coloanei...
Prin SUFLET DE ARITHEA...
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Altfel, chipul unui atât de drag spațiu,
altar înnobilat cu opere de artă114...
Sânt dator să închei acest periplul cosmico-uman pe care ni
l-a
prilejuit
istoria
CUVÂNTULUI-GÂND
încărcat
cu
ÎNȚELEPCIUNEA IUBITOARE – retrezind deja "lumina vie" a trăirii
omenești și românești, deschizându-se în COLOANĂ SPIRITUALĂ
̶ unindu-i pe toţi, printr-un meta-fizic ÎMPREUNĂ.
Din care îngerii nu aveau cum să lipsească115.
Ȋn toate chipurile. De la fâlfâitul lor de aripă până la cuvântul
poetic atât de frumos dăruit de Shanti Nylaia, descoperit printr-o
atât de firească ȋntâmplare, venită parcă anume pentru a rosti
Chipul-Cuvânt al unui aparte și iubitor ȊMPREUNĂ.
Omul, o altfel de coloană...
Lumină Vie... ARITHEA...

114

Loc pentru Coroana lui Zalmoxis, pentru Sărutul Soarelui cu Luna...
Sculpturi de dar ale lui Constantin Sandu Milea, așezate ȋn Casa
noastră de Piatră, din Grădina Icoanei de la Săcărâmb.
115
Plecăciune, în acest chip, îngerilor protectori fluturând în preajma
sufletelor feminine ale Ioanei, Ginei, Rosittei, Elisei și Adinei, Irinei și
Jaquelinei, Cristinei... ȋn preajma atâtor alți minunați prieteni și prietene
nenumiți acum decât cu inima, care nu au pregetat să le împartă
puterea în beneficiul unei atât de înalt-semnificative meniri: aceea de a
uni omenește Cerul și Pământul.
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Ȋnger călător...
Tu, Ȋnger Călător prin mine,
Printre celule de mister,
Luminii care mă conține,
Nu-i cer nimic… Nimic nu-ți cer!
Ȋntre venire și plecare,
Curg spațiile-timp ȋn noi
Ȋntre repaos și mișcare,
E-acel ceva… pentru-amândoi…
Dacă vei ști să fii Iubire,
Dacă voi ști că m-ai atins,
Ȋnfășurați ȋn nemurire –
Realitatea mea de vis,
Vom fi doar unul și… tăcere
Cum ȋnsuși numai Dumnezeu
mai știe; pură mângâiere,
Tu – carnea mea, eu – gândul tău…
Ahh ! Ȋnger purtător de vise
Eu știu, ca mâine vei zbura,
Și ȋmi voi aminti din tine,
Doar palma ta... ȋn palma mea...
Shanti Nilaya
Mijlocitori de viață, de iubire necondiționată, ȋngerii...
O deschidere către tot ceea ce urmează să vină prin
invocarea finală a Sensurilor Belagine dăruite de Zalmolxis
Neamului Românesc, illo tempore, vibrând atât de creștinește116...
116

Poate astfel – invocând cuvintele clarvăzătoarei noastre prietene cu
nume de ghirlandă, căreia îi datorăm atât de mult – Gerlinde – "biserica
interioară a Legilor Divine pulsând în om va fi putea fi refăcută",
"cicatrizând răni interioare generate de o năruitoare uitare a celor
sfinte", răni care mai par a striga: "De ce-i lași, Doamne, și până când?"
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O spusă pe care Aritia a știut să o reȋnvie, în atât de
roditoare chipuri, transmiţând parcă mâinilor omenești puterea
ȋnsăși a gândului ceresc.
“Bine-cuvântez vocea
Dumnezeului care bine-cuvântează!”
Așa să fie.
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2. Cuvânt deschis, tuturor
IUBIȚI FRĂȚIORI ŞI FRĂȚIOARE,
V-am dăruit chiar acum, încheind-o, o CARTE atât de
specială, tuturor, integratoare şi vibrând a "lumină vie", născută
din disiparea inimii în minte, a trăirii în înţelegere, a cântecului în
descântec....
Pentru că ea, CARTEA, înlănţuie – prin litera creatoare –
şuvoiul unei poveşti de viaţa, din adânc iubitoare, cu
ȋnţelepciunea cea înaltă a flăcării originare, misterul lumilor
magice şi spiritualitatea credinţei cu claritatea cuvântului
explicativ, timpul gândului de altădată cu acela care abia
urmează să apară, nevăzutul de dincolo de noi cu toate cele atât
de limpede văzute, dincoace.
Pentru că ea, CARTEA, uneşte nu doar simbolic cerul şi
pământul, învăţându-ne să privim înainte, aducându-ne în acest
chip nemurirea înapoi... devenind astfel o "carte a omului"...
transformată – prin exemplaritatea ei – în "manual" vindecător de
necunoaştere şi de trăire, deopotrivă...
Așadar, de câte ori vă tulbură nevoia unui răspuns
explicator, raţional, deschideţi-i pagina, acolo unde întâmplarea
celor de dinainte alese – prin lumina venirii – vă va ghida mânagând și bucuraţi-vă, citind, că laolaltă, toţi, am început deja să
fim şi altfel... Noi înşine, cei adevăraţi, adică... Acel dintotdeauna
"EU SÂNT"... asumat printr-un copilăresc şi tot atât de matur
"Aha...", menit să oprească prin "HO... RA" strălucirea și
vitalitatea soarelui într-un românesc "ÎMPREUNĂ".
Aşa să fie !
AMIN !

Cu înţelepţită și omenească iubire,
cu puterea de a aștepta ȋntregirea de ființare,
tuturor.
Aritia & Traian
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