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Cuvânt înainte
În această revistă sunt publicate articole în care fiecare este liber să-şi exprime
opinia, respectând opiniile celorlalţi chiar daca, poate, nu le accepta intru totul.
Specialistii sau cei cu experienta terapeutica sunt liberi sa-si prezinte tehnicile sau
ideile, dar ii rugam sa se concentreze asupra prezentarii tehnicilor si metodelor proprii, si
nu asupra combaterii metodelor si ideilor altora. Opiniile prezentate in acestă revistă ca
sfaturi sau teorii terapeutice nu constituie consultatii medicale, nici macar daca sunt
prezentate de specialisti. Celor care au probleme medicale le recomandam sa verifice
atent informatiile primite inainte de a le aplica, daca doresc sa faca asta, si cel mai bine ar
fi sa apeleze la un specialist pentru consultatii si tratamente sub supravegherea acestuia.
Speram ca această revistă sa contribuie mai ales la schimbul de informatii care
sa-i orienteze, pe cei care au nevoie, catre terapii si terapeuti care le vor ajuta sa-si
regaseasca sanatatea. Stim ca exista si oameni care prefera sa-si asume raspunderea
pentru sanatatea lor, sa caute cai de autovindecare, dar reamintim ca toti cei care se decid
sa urmeze direct sfaturile primite aici, o fac pe propria raspundere.
Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor cade exclusiv în sarcina autorilor
şi nu a revistei sau a fondatorilor acesteia.

Site:
www.universulinterior.ro
Forum:
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Grup de discuţii:
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Terapeutul si spiritualitatea terapeutică
O LUME AR FI PUTUT FI, O LUME NOUĂ POATE FI ÎNCĂ
Semnul lui Alexandru cel Mare
Dora Alecu
dora_chayenne@yahoo.com

dacă păşesc până la câteva străzi
depărtare de casa în care stau. Alexandru
a văzut mai departe în adâncul cerurilor,
fără să ştie însă că privea în ceruri. Se
depărtase el însă de gingăşia menirii sale
şi dăduse oare în lumeşti dorinţe de
cucerire şi prea-mărire şi astfel a supărat
cerurile ce-l priveau?

Odată demult, măreţe puteri au
fost puse în sufletul unui rege şi
învăţătură aleasă ar fi putut să-l facă din
rege împărat. Împărat a fost, căci a
construit imperii, dar moartea sa
timpurie ridică întrebări. Să fi fost doar
semnul că ceea ce avea de arătat lumii
fusese arătat? Arătase el deja faptul că
nimic nu este imposibil, dar atât timp cât
Cerurile te ajută? Sau nebunia sa îl
îndepărtase de divin şi-l apropiase prea
mult de telurice dorinţe de mărire,
teritorii, bogăţii?

A început prin a primi suflul
Universului. El nu era mistic, nu ştia că
este mistic, şi nu a bănit vreodată că cele
mai mari puteri stăteau lângă sine şi-l
priveau, putându-i oferi ajutorul, porţi
către „marea deschidere”. „Marea
deschidere” a fost titlul misiunii sale.
Prea subtil pentru el, sau prea măreţ
pentru ceea ce logica timpului putea
înţelege. Deschidere către oameni, către
culturi, către religii, către teritorii, către
femei şi bărbaţi de toate naţiile, către
Pământ şi Ceruri, către Univers. A ţinut
cheia istoriei universului în mâinile sale,
dar conştientul nu l-a lăsat niciodată să
vadă asta.

Poate că atât trebuia ca destinul
său să sclipească. Sau poate că universul
şi-a schimbat rotiţele ce dau sens şi
direcţie drumurilor, deturnându-l pe el
de la momentul la care s-ar fi realizat
contopirea cu cunoaşterea tainelor lumii
şi schimbarea orânduirii pământeşti
înspre acea fuziune stelară dintre
trupurile oamenilor. Viaţa lor aici şi
simţirea înaltă a ceea ce se află dincolo
de bleu-ul senin al cerului pe care îl
vedem când ne ridicăm privirile ar fi
putut să se unească înainte de începerea
timpurilor, ar fi putut să se unească
atunci înainte de a începe să se scrie
istoria continentelor vecine.

Profunzimea subtilă stătea lângă
el şi l-a însoţit în toate momentele vieţii.
De ar fi realizat acest lucru, ar fi făcut
joncţiunea cu puterea marii deschideri
ce-i fusese dată.

Unii dintre noi abia dacă privesc
dincolo de zidurile camerei, alţii abia
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Aşa este şi în lumea noastră
acum, ceea ce este neînţeles se consideră
că nu este credibil. Oamenii pun semnul
egal între adevăr şi puterea lor de a
pătrunde cu gândul. Tot ceea ce nu e în
ei, în sistemul şi în înţelegerea lor,
oamenii pun la colţ, înlătură din calea
lor. Marea Deschidere ar fi putut să se
facă atunci, sub oblăduirea lui
Alexandru. Marea Deschidere se va
înfăptui acum. O simţim cu toţii, venind,
apropiindu-se.

Fiinţe dragi deţineau tot ceea ce
el nu a văzut, poarta de a vedea şi poarta
de a înţelege. Îl iubeau atât de mult, încât
nu l-au obligat niciodată să înţeleagă.
Caravana cuceririlor sale se depărta de
marea deschidere, sau, mai bine zis, nu
se apropia de ceea ce ar fi putut să
înfăptuiască:
schimbarea
cursului
omenirii.
Puritatea planetei vroia să fie
salvată şi acela a fost un moment de
răscruce. Drumul omenirii ar fi luat-o
altfel, atunci şi acolo, dacă acea mare
unire de spaţii astrale ar fi avut loc. Nici
de el ştiut. Poate abia apoi, când a părăsit
sfera pământului au devenit mai clare
pentru el. Sensurile sale erau bine ţintite,
direcţiile deviau precum nisipurile în
bătaia vântului.

Alexandru este schimbarea
făcută prin acţiune, nu prin contemplaţie.
Schimbarea prin curaj şi deschidere către
teritorii periculoase şi comportamente
umane barbare. Schimbarea transcende
cruditatea popoarelor de oriunde şi de
oricând.
Marea Deschidere se anunţă şi
acum, sub semnul lui Alexandru.
Semnele vin în continuu dintr-o lume pe
care încă o numim paralelă, căci ea nu se
vede de toţi şi nici tot timpul. Credinţele
se întorc către una a libertăţii divinităţii
şi a libertăţii manifestării strălucirii
personale. Căci sufletul coborât în trup
este parte dintr-un mare spirit cu care te
contopeşti dincolo, în dimensiuni.
Venirea pe Pământ este ca o rupere a
unei părţi din spiritul tău, iar această
parte devine suflet în trup de om.
Reîntregirea sinelui este o refacere a
conexiunii cu întregul spirit al tău, rămas
în
dimensiuni
nepământeşti,
şi
conştientizarea acestei refaceri a
conexiunii.

Pământul vroia să-i dea tainele
sale. Pământul i-a dat şansa de a schimba
cursul. Marea deschidere ar fi fost
joncţiunea timpurie a concretului cu
razele argintii ale cerului. De ce argintii?
De ce nu aurii, ca să fie asemenea
bisericilor noastre, întreabă mintea
doritoare de explicaţii şi detalii.
A pierdut oare Alexandru
momentul în care ar fi trebuit să producă
joncţiunea cu natura? A ratat el oare
joncţiunea
cu
universul?
Marea
Deschidere s-ar fi putut înfăptui atunci şi
totul ar fi decurs altfel pe planeta
noastră. Nu se pune problema de
greşeală, nici de faptul că înconjurat
fiind de oamenii acelei vremi, a fost atât
de uşor să gândească cum că senzaţiile
minţii sale, amintirile sinelui său, erau
produse atipice pentru acea lume,
neînţelese şi de aceea nu tocmai
credibile.

Marea Deschidere oferă calea
reîntregirii umanităţii cu strălucirea
cerească şi cea de dincolo de ceruri, iar
la nivel individual reprezintă unirea cu
marele spirit, reîntregind sinele. Lumea
de aici şi lumi de dincolo se deschid, se
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este cel care readuce la viaţă, scoate din
apatie şi rutina unei lumi crispată de atât
de multe prejudecăţi.

unesc prin porţi care se realizează la
nivelul fiecărui individ. Experienţe
acumulate în alte forme de existenţă
decât cele pământene devin accesibile şi
se întrepătrund cu cunoaşterea umană.
Căci în spiritul reîntregit al fiecăruia se
află înţelepciunea de a trăi în armonie
continuă şi în iubire cristalină.

Iubirea cristalină este noul tip de
iubire ce va cuprinde lumea. Sub razele
ei se va înfăptui Marea Deschidere,
joncţiunea cu alte spaţii şi niveluri de
cunoaştere, conştiinţă, înţelegere şi
înţelepciune. Iubirea cristalină este
prietenă cu înţelepciunea ce va aşeza noi
niveluri de înţelegere în sinele fiecărui
om.

Iubirea cristalină este cea pe care
o vedem privind cristalele de cuarţ. Nu e
nevoie să fie transparentă, nu e nevoie să
fie albă, ci poate avea reflexii mai mari
sau mai mici de culori rozalii, mov,
verzi, galbene, sau altele. Nu e nevoie să
fie raze lungi, sau scurte. Iubirea
cristalină este cea care le cuprinde pe
toate. Are acumulată puterea de a lumina
cu reflexiile sale, de a se acumula, de a
se revărsa jucăuş şi puternic, în diverse
nuanţe. Jocul razelor de iubire cristalină

Culoarea semnului schimbării va
fi un vişiniu uşor purpuriu, ce încântă
privirea şi nu o distrage, aducând cu ea
fermitatea. Nu e o culoare ţipătoare, dar
e puternică. Nu atrage şi nu respinge,
este o culoare a păstrării puterii de a
schimba.
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ÎNGERUL MORŢII
Elora D’Avalon
myphoenix@gmail.com

http://groups.yahoo.com/group/SacredRing/

Mitologia tuturor popoarelor este
plina de fiinte fabuloase care vestesc
apropierea mortii sau care-si fac simtite
prezenta in momentul mortii. Acestia
sunt Ingeri ori Zei sau semizei, a caror
sarcina este sa vegheze ca sufletul
destrupat, sa ajunga la locul care i se
cuvine, in “lumea mortilor”.
Egiptenii spre exemplu, credeau
ca Zeita Isis sau Zeul Anubis ii conduce
pe cei decedati in regatul mortilor.
este aproape o certitudine ca exista nu
unul ci mai multi ingeri si entitati eterice
care
ghideaza sufletele proaspat
decorporalizate.
La grecii vechi, lumea celor vii si
lumea celor morti, era despatita de raul
Styks. Charon, cu barca sa, este cel carei trece dincolo pe cei decedati, in regatul
stapanit de Hades.
Asadar ce fel de entitati eterice
vegheaza asupra momentului mortii si
pastreaza ordinea intre lumi lasand vii cu
vii si mortii cu mortii?
Pentru crestini si musulmani vom
vorbi despre ingeri. Cuvantul inger vine
din latinescul « angelus » care la randul
lui vine din greaca veche « aggelor »,
insemnand mesager.
Cultele politeiste ii vor numi Zei.

In religia islamica, Azrial este
numele Ingerului Mortii. El trage
sufletul omului afara din trup, pe gura si
apoi il da unor alti 2 ingeri de lumina
care-l vor duce in primul cer, din cele 7
amintite in aceasta credinta.
In mitologia nordica, se vorbeste
de walkirii care acompaniaza in Valhalla
sufletele vitejilor cazuti in lupta. Zeita
Hel ii duce pe cei morit de boli, in
Hellheim iar Zeita Ran ii conduce pe cei
inecati, in regatul Ei de pe fundul
oceanului. Nordicii nu sunt singurii care
atribuiau momentului mortii, zeitati
diferite in functie de modul in care
moartea survine. In toate mitologiile
lumii apar entitati cu roluri variate legate
de momentul destruparii, care ajuta intrun fel sau altul ca sufletul decedatului sa
se desprinda de aceasta lume si sa ajunga
pe taramul Fericirii Vesnice. De altfel,

Indiferent cum i-am numi,
atributele lor sunt aceleasi, rolul lor este
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astfel si moartea este asistata din lumea
astrala de catre Ingeri si entitati eterice
care au mai fost sau nu, incarnate.

acelasi, pana si infatisarea cuprinde
elemente simbolice care denota aceeasi
teama de moarte si asocierea pe care
omenirea o face intre moarte si suferinta.
Ingerii sunt spirite pure, fara corp si fara
chip propriu-zis. Infatisarea lor, modul
in care ei apar in ochii oamenilor este
conforma simbolurilor pe care acestia leau acceptat ca si caracteristici ale
fiintelor angelice, in functie de rolul pe
care-l indeplinesc. Ingerii sau Zeii mortii
au adesea o infatisare inspaimantatoare,
intunecata si poarta de multe ori
faimoasa coasa cu care secera vietile.

Stim ca de-a lungul vietii avem
fiecare unul sau mai multi ingeri pazitori
si ghizi spirituali. Desigur ca nici acestia
nu vor sta de-o parte in acele momente
cruciale, in unul din evenimentele cele
mai insemnate din viata unui om:
abandonul trupului. Acesti ingeri
pazitori pot fi, dar nu e o regula, o
persoana draga, disparuta cu ceva timp
in urma. Nu putine sunt cazurile in care
cei aflati in moarte clinica au relatat ca
au fost intampinati de o ruda apropiata,
decedata sau pur si simplu de o lumina si
o voce care le-a cerut sa-si reia viata si
sa-si duca la capat menirea.

Personajele
care
vegheaza
pasajul dintre lumi, apar si ele
imaginatiei umane, sub forma unor
monstrii...dar toate aceste chipuri
infioratoare
sunt
doar
rezultatul
personificari temerilor si arata prin
infatisarea lor, care sunt formele pe care
le ia aceste tipuri de teama. Aproape ca
devin un barometru al fricii de moarte si
al fricii de necunoscutul care urmeaza
dupa destrupare.

In primele momente ale mortii,
exista posibilitatea ca sufletul sa fie
descumpanat, ba chiar sa nu realizeze
nici moartea trupului. Acest lucru se
poate intampla in cazul unor morti
fulgeratoare. Rolul Ingerilor Mortii, a
ghizilor si apropiatilor decedati, este
tocmai sa il sustina in acele momente si
sa ajute la eliberarea de trupul fizic si
despartirea de viata pe care a avut-o
pana-n acel moment.

Alaturi de Ingerul Mortii care
apare sub forme variate in toate
mitologiile lumii si in credintele
populare, se gasesc “ajutoarele” sale,
care conduc sufletul destrupat la locul
cuvenit. Asa cum exista ingeri care ajuta
la vindecare, muze care aduc inspiratia
sau cunoasterea, tot astfel exista si ingeri
“specializati” in destruparea sufletului si
conducerea lui, dincolo de apele
Styxului, in regatul lui Hades.

Ceea ce noi numim fantome sunt
suflete atasate acestei sfere prin legaturi
prea puternice, pe care nu vor sa le rupa,
un atasament prea puternic fata de
anumite persoane, locuri sau obiceiuri de
viata. In alte cazuri, fantomele nu sunt
nici macar suflete in neliniste, ci
proiectii de energie, amprente dinamice
a unor fapte petrecute si care au avut loc
cu o mare descarcare de energie. Acesta
este insa un alt subiect..

Asa cum orice Adevar din
Univers are un “gardian” si cum orice
eveniment este supravegheat de entitati
care pastreaza ordinea multiversului, tot

By Elora D’Avalon

6

UNIVERSUL INTERIOR

Nr. 3, anul II, Iunie 2007

Terapii complementare
EXERCIŢIU DE LINIŞTIRE CU ÎNGERI
Codruţa Blue, Cluj Napoca
an_a_hata@yahoo.com

Mha'ely mi-e vorbit din nou despre iubire... Legea nescrisa, eterna perisabilului
nascut doar stramtului ochilor mintilor secatuite de nevoia matematicizarii oricarei
scurgeri, pe ruta inspre-dinspre sine..
Ei, se impart in multe categorii:
ingerii minunii iubirii, ai iubirii eterne, ai
iubirii statornice etc... Ne ajuta, ne
sfatuiesc, ne urmaresc... se bucura, se
intristeaza dar nu pedepsesc... Pedeapsa
soseste din imposibilitatea umanului de a
se ridica deasupra trupescului, care tine
legata fiinta de iadul deznadejdii si al
disperarii.

Acel
sine
simandicos,
impopotonat cu prejudecati care culmea
numesc REALUL ireal si viceversa... De
dincolo de aparent, urcand treptele
devenirii, se poate incontestabil zari
TOTUL din toate, ALTFEL.... Ierarhia
valorilor evolutiei entitatilor marunte din
alcatuirea celei UNICE si mari fiind
supuse unei legi singulare A IUBI...
Conotatiile iubirii multiple si profunde
pot genera tipul de asceza a interiorului
cu un specific tipic fiecaruia… insa nu
spre acea calugarire a eului ci prin
meditatia launtrica prin relatia oferitprimit fara conditionari indreptate spre
sine sau altii...

Fiecare din noi are posibilitatea
consacrata de acum prin experientele
multora, de a-si cunoste ingerul care-l
ghideaza , numit ades ghid spiritual.
Mha'ely aste numele celui care imi
vorbeste de multi ani, insotitorul meu
nepretuit, care-si calatoreste "aripile"
mereu alaturi de fiecare pas-alegere
strecurata pe poteca drumului meu
inspre in SUS, din mult prea teluricul
jos...

OMUL,
vastul
univers
miniatural, experiment desavarsit al
divinului in pamantesc are in dotarea sa
celula iubirii.... ANAHATA cum o
numesc Orienturile, centrul acesteia la
nivel energetic o multiplica la infinit...

Putem intra in contact cu ingerii,
acest lucru avand un caracter
TERAPEUTIC, ajutand direct si clar
individul sa se descopere, sa descopere
vazutul din si prin nevazut.

Ingerii, cei apartinand iubirii
desavarsite, aflati imediat deasupra
noastra si totusi atat de printre noi,
vegheaza asupra echilibrului armoniei
conceputa in noi prin formele iubirii care
nu moare niciodata.

Legatura cu ingerii vindeca! Te
vindeca intai pe tine, fiinta de lumina
zacand
in
bezna
necunoasterii
7
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ascensiunii in vibratii si vindeca prin tine
apoi totul, omul si natura, crampeie de
sensibil indispensabile una, alteia...

Initiatii recunosc desigur cei 7 centri
energetici principali, sau chakre cum le
numesc altii.

Cel mai eficace mod de
contactare a lor este rugaciunea ...Un fel
de semi mantra alcatuita de fiecare, prin
intermediul careia se solicita celestului
acordarea propriei energii cu cea din
totdeauna....

Pas 3. Chemarea iubirii angelice
Ingerilor iubirii, alcatuiti din
dragostea Tatalui pentru noi, lasati-l pe
acela dintre voi care imi este destinat, sa
mi se releveze, iar pe mine ajutati-ma sa
il SIMT.

Mai intai insa trebuie ca fiecare
sa isi relaxeze mintea mintii, scuturanduse de balastul de peste zi, apoi sa caute
in cuvinte simple sa creioneze
„incantatii-rugaciune”...

Ingerul meu, inger al iubirii,
ofera-mi privilegiul de a comunica cu
tine, spre a simti iubirea ta !
Desigur, in acest timp cel care
doreste sa experimenteze o astfel de
legatura, se poate ajuta prin folosirea
unor cuarturi roz, purificate in prealabil,
incarcate apoi energetic si programate
spre directionarea iubirii. Cuartul roz,
purtator si catalizator a iubirii prinde
nuanta undei energetice favorabile celor
intreprise, inlesnind contactul de care
vorbeam.

De exemplu :
Pas1. Linistirea
- Sunt calm, nimic din ceea ce a fost azi,
nu mai este, in jur e liniste iar eu ma
simt usurat (si la nivel mental ne
reprezentam cum se evapora toate grijile
ce ne macinau peste zi, alungandu-le
precum solzii de peste cand sunt
curatati)

E indicata si folosirea aromelor
daca este posibil, uleiul de trandafir
mai ales.

Pas2. Intrarea pe frecventa simtirii
angelice

Extrem de indicat este ca in
zilele in care se fac aceste exercitii, sa se
consume exclusiv verdeturi, avand
culoare inchisa.

- Sunt o fiinta de lumina, traiesc
in lumina, Doamne fa ca lumina Ta sa
ma calauzeasca mereu! (ne imaginam un
flux de lumina alba, pura, stralucitoare,
care coboara de undeva din cerurile
universului, penetrandu-ne prin crestet,
trecand prin frunte, gat, plex solar,
strabatand toracele, intrand in abdomen,
ajungand pana dincolo de zona genitala.

Se poate adopta si un fundal
muzical, va recomand Gh. Iovu, muzica
terapeutica...
SUCCCES !
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Terapii naturiste
PLANTELE MEDICINALE, IZVOR DE SĂNĂTATE
Terapeut Ionescu Vasile

ingalbenite care contineau retete,
remedii pe baza de plante, folosite in
familie). In ultimii ani insa, terapia
naturala este din nou imbratisata de tot
mai multe curente din intreaga lume
medicala, insusi omul de rand dandu-si
seama, in sfarsit, ca reintoarcerea la
tratamentul traditional cu plante
medicinale este inevitabil.

Instinctiv, intuitiv, agream parca
mai mult un medicament sau un aliment
cand stim ca este natural.
In unele perioade ale existentei
sale, omul, se pare, ca se hranea in
exclusivitate cu carne, dar cand avea
dureri de stomac sau vreo boala isi
aducea aminte de plante, care ii alinau
durerile; este un gest pe care din instinct
sau experienta, cainele sau pisica il
repeta.

Tratamentul cu plante medicinale
nu poate fii niciodata daunator daca este
folosit conform recomandarilor, de
aceea, medicina moderna se orienteaza
tot mai mult catre vindecarea prin
mijloace naturale, fiind din ce in ce mai
constienta de proprietatile vindecatoare
ale naturii.

Incet, incet, am memorat, am
selectat, am cunoscut si am folosit
radacini, ierburi, fructe, inserandu-le in
catalogul farmaciei naturiste.
De la acel inceput si pana in
zilele noastre, drumul lung al
fitoterapioei a parcurs etape, a creat
curente si scoli, sisteme terapeutice,etc.,
specifice zonelor geografice sau vechilor
civilizatii.

Revenirea
la
tratamentul
traditional este impusa in mod vizibil de
conditiile de stres prin care trecem
pentru ca tratamentul naturist trateaza
cauza bolii, radacina bolnava, nu efectul
simptomatic.

O mare parte din tezaurul
acumulat prin traditie orala sau scrieri pe
tablite de lut sau papirusuri s-au pierdut
iremediabil ( din fericire eu personal am
mai putut recupera din casa veche a
bunicilor tatalui meu cateva foi

Incercati un TRATAMENT
NATURIST in cazul unei boli si veti
simti vindecarea.
Multa sanatate si si bucurie!

Pentru a intra in posesia acestor
tratamente sunati la : Ionescu Vasile
0721.231.827
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Astrologie
INFLUENŢELE ASTRALE PSIHICE ŞI SPIRITUALE ALE LUNII NOI
DIN 15 IUNIE 2007
la nivel individual şi macro-social
Florina Marin, astrolog
www.florinamarin.com

Simbolurile Sabiene si Ingerii protectori ai pozitiilor planetelor sant relevante
daca veti da frâu liber imaginatiei si veti face conexiunea cu situatiile concrete, cu
realitatea vietii dumneavoastra, in plan personal, individual dar si social. Atât pentru
cunoscători, cât si pentru necunoscători, parcurgerea Simbolurilor ezoterice ale gradelor
pozitiilor planetare, poate oferi o imagine mai bogată în semnificatii concrete, si mai
convingătore. Pe cei ce nu au notiuni de astrologie îi rog să facă abstractie de datele si
termenii specifici si să urmărească doar interpretările.
În Casa I-a a hãrtii se aflã
Mercur, deasemeni guvernator al Lunii
Noi, în aspect favorabil cu Venus, situate
la 12˚Rac, Simbol Sabian: “O
chinezoaicã îngrijind un prunc pe care
aura îl aratã a fi reîncarnarea unui mare
învãtãtor”, Îngerii Transmutatiei.

Luna Nouã pe Semnul Gemeni se
produce în acest an la 24˚Gemeni, vineri
15 iunie 2007, la ora 6:13, harta pentru
Bucuresti. Simbolul Sabian al gradului:
“Copii patinând pe gheaţã”, Îngerii
Cauzei si Efectului.
Ascendentul hãrtii este la 3˚Rac,
deci undeva foarte aproape de locul
conjunctiei Lunã-Soare, punct guvernat
de însãsi Luna. Simbol Sabian: “Un
explorator arctic mânã un ren prin
canioane de gheatã”, Îngerii Erotismului
mistic.

Ca si cum, în sfârsit, fereastra s-a
deschis si pãsãrile si-au recãpãtat
libertatea mult doritã, tot astfel si noi
avem înaintea noastrã un timp al
zborului, al eliberãrii, al bucuriei, al
cautarilor spre idealuri inalte, spirituale.
Nimic
nu
este
complet
necunoscut pentru ca a existat undeva, în
adâncul fiintei noastre, sub formã de vis
ori de idee ce nu-si gãsea ancorã în
realitate, sau ca o sperantã cu care ne
amãgeam ceasurile de pesimism:
…poate, undeva, cândva…

Guvernatoare a Lunii Noi este
Venus, situatã la 9˚Leu, în aspect
provocator cu Soarele si Luna, Simbol
Sabian: “Sticlari modeleazã vaze
minunate prin respiratia lor controlatã”,
Îngerii Cãii Mistice.
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posibilitãtile de a transforma rãul în
bine, ura în iubire, prietenia în dragoste,
boala în sãnãtate(fizicã sau psihicã), si
toate energiile latente, abiltãtile si
talentele noastre ascunse ar putea iesi la
suprafatã, toate acestea depind doar de
un cuvânt al nostru, de decizia pe care o
vom lua.

Pornim într-o nouã aventurã de
28 de zile care este, de fapt, o continuare
fireascã a Ciclului Lunar precedent.
Energiile prea concentrate pe latura
afectiv-sentimentalã pe care am resimtit
provocãri acute, intense, nu ne-au lãsat
prea multe optiuni si posibilitãti, in
ultimul timp. Vine acum vremea sã
regândim totul pe principii noi, sã
reluãm ceea ce nu am reusit sau n-am
putut sã facem înainte, sã legãm ideile cu
actiunea concretã. Sectoarele de viatã
care sânt activate în mod deosebit în
aceastã perioadã, sânt cele ale sãnãtãtii
dar si Casa muncii se gãseste în obiectiv,
cu mari sanse de reabilitare, deopotrivã.

Aspectul cel mai important este
opozitia pe care Luna (si ulterior
Soarele) îl face cu Pluton, care este la
28˚Sãgetãtor, Simbol Sabian: “Un pod
vechi, peste un râu frumos, folosit tot
timpul”, Îngerii Destinului.
Planeta cea mai nefericitã pare a
fi Uranus, aflat la 19˚Pesti, aproape de
Mijlocul Cerului, fiind potenţat doar de
douã cuadraturi, cu Luna-Soare, si cu
Jupiter. Simbolul Sabian: “Un maestru
instruindu-si
discipolul”,
Îngerii
Farmaceuticii.
Mijlocul Cerului este la 6˚Pesti, Simbol
Sabian: “O paradã de ofiteri în uniformã
completã”, Îngerii Succesului.

Vom dispune de foarte mult liber
arbitru pentru a manifesta, a exprima în
maniera proprie (personalã) exact acele
dorinte interioare pe care le-am resimtit
puternic în ultima vreme. Se stie cã
existã un timp bun si un timp rãu pentru
fiecare lucru, si de aceea nu întotdeauna
împlinirile vin atunci când vrem noi.
Deasemeni, unele lucruri se realizeazã
usor si de la sine, altele trebuie sã
consume
efortul,
rãbdarea
si
perseverenta noastrã pentru a prinde
viatã. Ca si conditie esentialã este
compatibilitatea viselor si ideilor noastre
cu pacea si armonia divinã, cu directia
pe care protectia si ajutorul dat de
Dumnezeu ne-o aratã si ne îndeamnã
chiar, sã o urmãm. Cam acestea ar fi
posibilitãtile pe care putem sa le
fructificãm în perioada acestui ciclu
lunar.

Nodul Lunar Nord se aflã alãturi
de Uranus în Casa Afirmãrii, în
conjunctie cu MC, la 11˚Pesti, Simbol
Sabian: “Oameni mergând pe o cale
îngustã în cãutarea iluminãrii”, Îngerii
Luminii.
Chiron, barometrul optiunilor
noastre, este în Casa Cunoasterii
superioare, la 16˚Vãrsãtor, Simbol
Sabian: “Un mare om de afaceri la biroul
sãu”, Îngerii Averii, Bogãtiilor si Faimei,
oare pentru cati dintre noi scara valorilor
este cea adevarata ?!.

Deasemeni, vom fi uimiti de
schimbãrile bruste (poate incredibile)
care vor marca vietile unora dintre noi,
dar si la nivel macrosocial, ca traiectorie,
imagine, potential. Dacã este vremea
punerii în practicã a aspiratiilor, a
idealurilor celor mai profunde, si avem

Pare greu de crezut cum atâta
putere se aflã acum în gândul nostru, în
mintea care se întoarce spre noi însine si
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ne pune fatã în fatã cu noi, asa cum
sântem. De câtã vreme eram atenti doar
la ceilalti, la ce faceau, ce spuneau, cum
erau sau la ce asteptam noi de la ei…
Acum VEDEM, STIM, recunoastem,
avem semnele evidente ale valorii, a
celei adevãrate, ale vointei lui
Dumnezeu si nu ne rãmâne decât sã fim
noi însine în armonie cu EL.

cele dictate de constiinta spirituala, de
înãltarea sufleteascã, de viata în pace si
armonie. Ceea ce rãmâne este
pentru…ceilalti!
Si dacã nu am spus nimic despre
tensiuni, conflicte, pericole, este pentru
cã, cu cât ne vom strãdui sã gândim
pozitiv si sã folosim partea bunã a
lucrurilor, cu atât potentialul negativ ar
putea deveni mai nestimulat.
Vã urez sã vã bucurati, sã fiti plini de
pace, armonie si iubire!

Transpunând totul la nivel de
colectivitate, vom vedea solutii la
probleme care trenau înca de anul trecut
iar echilibrul si-l vor gasi toti cei care
vor pune mai presus de interesele
personale (materiale sau egocentrice) pe

Comentariul despre configuratia
Lunii Pline din 30 iunie, va urma.

12

UNIVERSUL INTERIOR

Nr. 3, anul II, Iunie 2007

Psihologie
RĂSFĂŢUL COPILULUI – O PROBLEMĂ EDUCATIVĂ A
FAMILIEI?
Lect. Univ. Drd. Laura Goran-Băzărea
Facultatea de sociologie-psihologie
Universitatea Spiru Haret

În viaţa de zi cu zi, fie că este vorba despre copiii noştri, fie că nu, deseori
participăm la scene de genul:
☺ „Vreau jucăria asta…!!!”, pe un glas hotărât al copilului, însoţit de plânsete, chiar
urlete din partea lui;
☺ „Nu vreau asta…!!!”, urmat de răbufniri, răspunsuri sacadate, printre sughiţuri sau
priviri încruntate din partea copilului;
☺ „Nu mai merg la grădiniţă/şcoală…!!!”, motivele fiind „născocite” (sau nu) de copil.
În cazul născocirilor, elementele de ingeniozitate nu lipsesc. Evident, exemplele
de genul acesta ar putea continua în ceea ce-l priveşte pe copil. În acest caz, se poate
spune despre copil că este răsfăţat?
Dar ce reprezintă, de fapt, răsfăţul?
obţinute, selectând, fireşte, opiniile
semnificative ale celor cu care am
discutat:

Pentru a putea formula
răspunsuri justificate la această
întrebare, împreună cu d-ra educator
Mihaela Ştefănescu (de la Grădiniţa
Nr. 64 „Floare de colţ”, Bucureşti,
sector 3), am realizat un studiu pe
această temă. Alegerea grădiniţei, ca
loc de studiu, mi s-a părut cea mai
potrivită
pentru
desfăşurarea
cercetărilor, deoarece este locul în
care copiii îşi desfăşoară activitatea,
locul unde ei se manifestă natural,
fără să fie influenţaţi din exterior. Pe
o perioadă de aproape un an, am
urmărit, observat cu atenţie şi am stat
de vorbă cu copiii de vârstă
preşcolară, cu părinţii şi cu educatorii
lor. Iată câteva din rezultatele

○ Ne dăm seama când un copil este
răsfăţat
după
modul
lui
de
comportare în relaţia educator-copil;
copil-copil;
copil-părinte;
după
pretenţiile pe care nu ezită să le
afişeze sau după neacceptarea
regulilor de convieţuire în colectiv;
○ În grupa în care-şi desfăşoară
activitatea, copilul răsfăţat doreşte să
fie liderul grupului de copii, de multe
ori irascibil, certăreţ, individualist,
greu de stăpânit, inconsecvent în
decizii,
mofturos,
încăpăţânat,
13
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lăudăros, astfel că se adaptează cu
greutate mediului şcolar;

deranjează colegii, se plictiseşte
repede, doreşte să fie lăudat, încearcă
să impresioneze, să iasă în evidenţă,
are
imaginaţie
bogată
şi
se
exteriorizează uşor, este isteţ, spontan,
dar neatent, agresiv în limbaj şi
gesturi, exprimând exact ceea ce simte
şi gândeşte etc.

○ Un copil răsfăţat se deosebeşte de
restul colegilor de grupă prin faptul că
este
negativist
şi
încăpăţânat,
dependent de adult, nu se supune
regulilor, capricios şi reacţionează
zgomotos, manifestă antipatie faţă de
anumiţi copii, vrea să fie în
permanenţă în centrul atenţiei;

Până la urmă: ce reprezintă
răsfăţul? O greşeală de educaţie? Un
rezultat al lipsei de consecvenţă şi
unitate în cerinţe? Satisfacerea tuturor
poftelor copilului, fără discernământ?
Manifestarea naturală a personalităţii
copilului?

○ În timpul activităţilor desfăşurate la
grădiniţă, el aşteaptă să fie ajutat, iar
dacă domeniul nu-l interesează, nu
răspunde solicitărilor, este agitat şi
AVEŢI UN COPIL RĂSFĂŢAT?
CE ESTE DE FĂCUT?
Copilul răsfăţat este victima
unei atitudini de supraprotecţie din
partea părinţilor, care nu îl lasă să
rezolve nimic singur, având ei grijă de
a face totul. De exemplu, atunci când
este pus în faţa unei situaţii noi, el nu
poate să facă faţă, rămânând
dezorientat. Este mai uşor să zică „nu
pot, nu ştiu” decât să caute soluţii.
Având totul „de-a gata”, copilul nu
este obişnuit să lupte cu greutăţile, iar
când nu mai este sub oblăduirea
părinţilor, când trebuie să înfrunte
dificultăţile, se expune de la început la
insucces şi fie că devine timid, se
izolează (stând îmbufnat), fie că
devine agresiv, impulsiv.

Părinţii pot retuşa defectul
răsfăţului înainte ca acesta să se
permanentizeze, între răsfăţare şi egoism
fiind doar un pas. Răsfăţarea copilului
mic se poate remedia. Copilul nu trebuie
crescut într-o atmosferă de râzgâială,
adoraţie, lipsă de respect pentru ceilalţi
oameni, ci trebuie sfătuit să nu aibă o
atitudine injustă şi nedelicată pentru
persoanele din jurul său. Totodată, el
imită ceea ce vede şi aude în jur. De
acest lucru trebuie să se ţină seama, de
aceea părintele şi cadrul didactic posedă
cel mai puternic instrument de
disciplinare a copilului (răsfăţul este un
efect al lipsei de disciplină) şi anume
propriul lor comportament.

În şcoală, un astfel de copil nu
are curajul să se afirme la lecţii de teama
eşecului, iar mai târziu în viaţă, dacă nu
se vor lua măsuri, va fi un om lipsit de
iniţiativă, de spirit de independenţă,
neîncredere în sine etc.

Enunţarea unor reguli, care
sunt încălcate în fapt de adult,
determină la copil frustrarea şi
încălcarea acestor reguli ori de câte
ori va dori. „Crizele” copilului sunt
adesea izbucniri neputincioase la
tensiunile externe la care este expus, la
sentimentul de neputinţă de a se
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răsfăţăm copilul. Problema care se pune
este următoarea: ce putem face în acest
caz pentru copil? Cum putem interveni
să corectăm doar acele comportamente
care îngreunează adaptarea copilului la
mediu, fără a modifica radical atitudinea
părinţilor faţă de ei, lucru care mai mult
l-ar bulversa decât să-l facă să înţeleagă
ceva, fără a-i diminua calităţile,
încrederea pe care o are în el şi în cei din
jur? Cum putem să-i reformăm copilului
o imagine de sine reală, în conformitate
cu aptitudinile şi calităţile pe care le are,
în conformitate cu rolul şi statutul său în
grădiniţă, în familie şi societate?

adapta. Acest lucru trebuie înţeles de
părinţi, iar în momentul în care
aceştia înţeleg, „totul” începe să se
schimbe, dar nu imediat, de la o zi la
alta, ci pe parcurs. Părintele nu
trebuie să se ferească să spună „NU !”,
iar atunci când spune acest lucru
trebuie să fie ferm, nu agresiv, nici
autoritar sau răzbunător. Chiar dacă
pe moment copilul nu le acceptă şi nu
le respectă, perseverând, părintele va
obţine rezultatele mult dorite.
De multe ori, bunicii sunt cei
care-i „strică” pe copii. De câte ori n-aţi
auzit: „menirea bunicilor e să-i răsfeţe pe
copii”! Nu există nici o îndoială că
bunicii îşi iubesc nepoţii, dar necazurile
încep atunci când vor să facă mai mult
decât să-i iubească. Unii bunici critică
modul în care părinţii îşi educă copiii,
aşa încât bunicii îi îndoapă pe nepoţi cu
dulciuri şi le cumpără tot le cer. Părinţii
pierd ani întregi învăţându-şi copiii ce e
bine şi ce e rău explicându-le cu grijă
consecinţele purtării incorecte, iar
bunicii fac praf tot programul într-un
singur week-end, dându-le voie să se
culce târziu, să privească ore în şir la
T.V., să nu respecte orarul meselor şi
odihna şi oferindu-le „munţi de acadele”.
Este adevărat însă: cea mai frumoasă
amintire din copilărie rămâne răsfăţul
din casa bunicilor.

Cel mai important lucru este
acela de a conştientiza părinţii despre
structura eronată a stilului de viaţă oferit
copilului „prea răsfăţat”, de dificultăţile
pe care le întâmpină copilul şi de
consecinţele acestora dacă se continuă
educarea lui în acelaşi fel, pentru că
părinţii sunt consideraţi primii care au
acţionat greşit şi primii care pot ajuta
copilul să revină pe drumul cel bun.
Odată cu intrarea copilului în
grădiniţă, aspra lui acţionează doi
vectori: educaţia pe care o primeşte în
familie şi educaţia pe care o primeşte la
grădiniţă. Părinţii şi cadrele didactice
trebuie să meargă mână în mână, efortul
unora să fie susţinut de ceilalţi şi
reciproc.
Principala metodă şi cea mai
eficientă de a corecta un astfel de
comportament este dialogul. Trebuie să
câştigăm încrederea copilului, să-i
arătăm că suntem interesaţi de soarta lui
şi că, în primul rând, îi vrem binele.
Trebuie să-i vorbim despre calităţile pe
care le are şi câte lucruri ar putea realiza
dacă s-ar folosi de ele, să-l facem să
înţeleagă unde greşeşte şi cum greşelile
lui îi afectează pe cei din jur; că el ar fi

Aşa cum am observat, copilul
răsfăţat prezintă mai multe defecte decât
calităţi, defecte care-l împiedică să se
adapteze mediului şcolar şi totodată să se
integreze în societate. În acelaşi timp,
am întâlnit şi cazurile unor copii care
erau răsfăţaţi acasă, dar la grădiniţă nu se
manifestau ca atare, ei reuşind, fără
probleme, să se adapteze noului mediu.
De aici putem trage o concluzie: nu
răsfăţul face rău copilului, ci cât şi cum
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mult mai bun şi apreciat dacă s-ar
corecta. Copilul răsfăţat, ca orice copil
este sensibil şi, mai ales, isteţ, aşa că
dacă vom încerca să comunicăm cu el,
să-l sensibilizăm arătându-i că ne bazăm
şi că avem încredere în el, vom obţine
maximum de rezultate. Copiii trebuie
trataţi în funcţie de potenţialul fiecăruia:
să ceri mai mult decât poate copilul da
este la fel de primejdios ca atunci când

nu ceri destul copilului, rezultatul fiind
că acesta nu se dezvoltă armonios, nu
pentru că nu ar fi avut calităţile necesare,
ci pentru că nu a avut cine să-l înveţe,
cine
să-l
îndrume.
De
aceea,
comunicarea permanentă cu copilul
rămâne cea mai bună şi mai valoroasă
dintre toate metodele educative care pot
exista.
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Pelerinaje
REVELAŢII DE LA ŞINCA VECHE
(partea a 1-a)
Cristina Crăciunescu

piramidală,
construit
de
mână
omenească într-o stâncă fragilă, din
gresii de Perşani şi acoperit cu o folie de
plastic, pentru protecţie.

Era o zi primăvăratecă de
februarie când, îndemnată de un puternic
imbold interior, am ajuns să vizitez
Templul
Ursitelor,
descoperire
arheologică aflată la câţiva kilometri de
satul Şinca Veche, judeţul Braşov.
Dintre cunoscuţii mei, toţi cei care îl
vizitaseră aveau păreri împărţite: unii
fuseseră impresionaţi de frumuseţea lui,
alţii nu îl găseau ca fiind un loc
deosebit.Ceva însă îmi spunea că acolo
voi găsi ceva ce-mi va umple sufletul de
încântare, şi mi-am dorit din toată inima
să ajung în acel loc.

Templul de la Şinca Veche
Până acum s-au descoperit cinci
încăperi, cu 2 altare şi un turn spiralat, ce
comunică în zona superioară cu
exteriorul, deschizătura aceea permiţând
luminii naturale să pătrundă în templu.
Mi-a atras atenţia în mod deosebit acest
Turn al Luminilor, deoarece forma sa de
spirală este întrutotul specială, şi reflectă
foarte
sugestiv
motivul
Spiralei
Universale a Creaţiei, model al evoluţiei
vieţii în toate formele ei, de la 0 la plus
infinit. Capătul spiralei se opreşte într-o
deschizătură prin care pătrunde Soarele,
la fel cum şi evoluţia noastră se sfârşeşte
prin contopirea cu Lumina, cu
Dumnezeu-Tatăl.
De
asemenea,
deschizătura superioară este astfel
conformată încât se poate recunoaşte
uşor, pentru cei care vor să vadă, yantra
Yin-Yang- jumătate de lumină, jumătate
din perete de stâncă.

La câţiva kilometri de drumul
european dintre Braşov şi Făgăraş, micul
sat, cu aerul său arhaic, foarte liniştit,
părea să se afle în afara timpului. Din loc
în loc, câte un indicator modest, ne
orienta către situl arheologic, găzduit de
poalele unui deal pe care localnicii îl
numesc Pleşu. Ajunşi acolo, am fost
impresionaţi de peisajul deluros
superb, la orizont străjuind cu
maiestuozitate
masivul
Munţilor
Făgăraş. La intrarea în pădure am fost
întâmpinaţi de o cruce mare, din beton,
simbol al sfinţeniei locurilor.
Dealul şi pădurea ce adăpostesc
lăcaşul de la Şinca Veche

Turnul Luminilor
Turnul reflectă lumina printr-o
fereastră în stâncă până în altarul
principal, care este înconjurat pe toate

Câteva trepte săpate în pământ
urcau către intrarea lăcaşului de formă
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laturile sale de un filon de cuarţ alb, lat
cam de 2-3 degete, a cărui folosinţă nu a
putut fi explicată de arheologi, dar care
poate fi uşor dedusă de cei care au
cunoştinţe în legătură cu proprietăţile
cristalelor. Astfel, cuarţul, numit şi
Gheaţa Eternităţii sau Piatra Puterii, este
un bun ghid spiritual, calmează,
relaxează, vindecă, purifică, aduce
inspiraţie, clarviziune, concentrare şi
claritate mentală, pune în legătură cu
ghizii spirituali şi deschide accesul spre
alte dimensiuni existenţiale, creează o
atmosferă propice pentru meditaţie şi
rugăciune, conferă iluminare spirituală.
Toate acestea sunt cum nu se poate mai
potrivite pentru pentru o activitate de
natură iniţiatică, asa cum se presupune
că a fost cea de la Şinca Veche. Dintre
toate însă, să reţinem în special
proprietatea de a facilita călătoriile
interdimensionale, lucru care se leagă de
alte simboluri şi inscripţii de pe pereţii
peşterii.

Filon de cuarţ ce străbate
întregul altar principal, înconjurându-l
În altarul principal, numit de
localnici şi Grota Speranţelor, se spune
că dorinţele devin realitate, şi la acest
fenomen participă din plin şi filonul de
cuarţ, care amplifică mult energiile
creatoare de tip mental, ajutându-le să se
manifeste cu putere şi mai rapid în
dimensiunea fizică, materială. Pe unul
din pereţi există o nişă săpată în stâncă,
ce adăposteşte unul dintre cele mai
sugestive simboluri, steaua lui David ce
încadrează binecunoscuta yantră YinYang. Tăieturile în stâncă sunt foarte
clare şi precise, iar de o parte şi de alta
sunt sculptate simbolurile alfa şi omega.

Fereastra interioară ce reflectă lumina
din Turn în altarul principal
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Steaua lui David şi yantra
Yin-Yang

electromagnetic
uman,
numit
şi
Merkaba. Corpul mental, emoţional şi
cel fizic uman prezintă fiecare câte o
stea tetrahedronică, adică o stea alcătuită
din doua tetrahedroane (două piramide
cu feţe triunghiulare întrepătrunse).
Steaua mentală este de natură electrică,
masculină, şi se roteşte spre stânga;
steaua emoţională este de natură
magnetică, feminină, şi se roteşte spre
dreapta; cea a corpului fizic nu se
roteşte. În anumite condiţii de
direcţionare a energiei se poate
determina şi rotirea stelei fizice,
rezultând astfel Merkaba, vehiculul de
lumină ce poate transporta entitatea
oriunde în spaţiu şi în timp (vehicul de
călătorie spaţiu-timp, antigravitaţional).
Filon de cuarţ
Am ajuns deci la un alt indiciu ce
pare să contureze imaginea de portal
interdimensional
a
templului de la Şinca
Veche.

Steaua tetrahedronică

alfa
omega
Merkaba (imagine preluată de pe
www.wolfcreekarts.com)

Steaua
lui
David
este
reprezentarea în plan a câmpului
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Diverse
IERTARE
Rucsi

rucsandrapascu@yahoo.com

Iertare-i poate cea mai grea
Cand mintea nu te lasa
si sufletul nu vrea.
Eu stiu, DA STIU
cum nici un strop din tine,
din tot ce esti
NU VREA
si se opune.
Iertare-ti cer eu iar,
Acum, la ceas sfarsit,
eu tot sperand ca undeva,
intr-un colt,
o voi primii,
acum, ori la sfarsit cumva.
Nu-ti cer sa ma iubesti
ci sa m-accepti
asa cum sunt
si sa ma ierti.
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„ULTIMUL MOHICAN” AL SOCIETĂŢIII TEOSOFICE DIN
ROMÂNIA
Mihalyi Attila

attila.mihalyi@yahoo.com

in diferite limbi. A ajuns la bătrâneţe sa
plece in Elveţia şi acolo a făcut parte din
centrul spiritual al Elveţiei. Aceste lucruri
nu le-am ştiut atunci. Doar după aceea
nişte doctori din Bucureşti membri ai
societăţii mi-au spus despre aceste lucruri.

Vă prezint câteceva din vasta
înţelepciunea al domnului Furdeanu
Damian un prieten al tuturor celor setoşi
de cunoaştere.
-Când v-aţi născut domnu Furdeanu?

Pe el l-am cunoscut de la şcoala de unde
am învăţam eu prima meserie, el locuia
în apropiere era din Timişoara. Mă bătea
pe umăr când mergeam în oraş, eram
ucenic şi mă întreba: „Unde mergi
băiete?”. El îmi spunea: „Măi băiete decât
să dai bani pe ţigări şi băutură mai bine
scoate un pol din buzunar şi aruncă-l în
spate. Nu te uita unde a căzut. Tu ai
pierdut banul dar ai rămas sănătos”. Astea
nu le uit dragul meu de la 16 ani.

M-am născut în 14 septembrie 1909, în
comuna Gladna.
La 12 ani am plecat la orfelinat că nu
aveam şcoală primară să învăţ o meserie.
M-au dat la o fabrică care apoi s-a închis
şi am plecat la o şcoală superioară egală
cu liceul. După ce am terminat am vrut să
intru la şcoala maiştrilor străjeri la
marină, să mă fac marinar. La vizita
militară medicul căpitan mi-a pus mâna
pe umăr şi m-a întrebat: „mă băiete tu eşti
puţin mai dezgheţat, de ce vrei o viaţă
întreagă să fi supus ordinilor. Dute şi-ţi
vezi de treabă în civilie”. După un an am
ajuns ca recrut şi tot acolo m-am cerut la
marină, şi tot acelaşi medic căpitan mi-a
spus: „mă băiete dute şi-ţi vezi de treabă,
nu sta supus ordinilor dute acasă.” Astfel
am ajuns acasă şi livretul militar l-am
primit înaintea colegilor mei.
-Aşa a fost viaţa de zi cu zi; dar am înţeles
că aţi făcut parte sau mai faceţi parte din
societatea teosofică din România. Ce
simţiri v-au îndreptat spre societatea
teosofică? Cum va-ţi dus acolo?

Dar cum aţi auzit de societatea
teosofică?
Am auzit de la societatea antialcooliştilor
unde am intrat la 16 ani. Această societate
avea centrul in Stokholm şi statutul a fost
adus în România de Silviu Rusu care era
membru şi în societatea teosofică. Atunci
m-am dus la Silviu Rusu şi i-am spus că
am auzit câte ceva în societatea
antialcooliştilor de societatea teosofică şi
vreau să mă înscriu în societate. Eram
atras, mă simţeam atras de aceste cuvinte
TEOSOFIE. Am vrut să ştiu cu orice preţ
despre acest lucru. La început nu ştiam
nimic, doar apoi am aflat că teos însemna
Dumnezeu si sofia înţelepciune deci
înţelepciune divină . Căutam adevărul.

M-am dus la Silviu Rusu la cel care a
adus societatea în România şi l-am
întrebat ce-i de făcut?
Silviu Rusu cunostea 12 limbi. El
traducea la conferintele lui Krishnamurti
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A venit şi a treia oară şi mi-a spus: „
numai meditând în permanenţă, îţi vei
dezvolta conştiinţa, pura raţiune pentru a
deveni un om cu un nobil caracter.” FO
CHI Aşa s-a prezentat.
-După ce principiu sau principii
funcţiona societatea?

El m-a trimis la o rusoaică Zinaida Firţov
care răspundea de societate. Această
rusoaică a cunoscut-o şi pe Blavatzky. A
fost una dintre marile famili de aristocraţi
din Rusia, a fost foarte bogată avea peste
650 de pogoane de pământ în Moscova iar
când au venit comunişti la putere în
Rusia, a trecut Nistru cu ce a fost pe ea,
să nu o omoare comunişti. Această
rusoaică m-a înscris. Înaintea mea a mai
fost un Jidov, făcea pe maghiarul îl chema
BIRO acesta de două ori a fost refuzat
pentru că avea idei greşite era un inginer,
cu greu a treia oară a fost acceptat să intre
în societate.

Principiul de bază era: să te cunoşti pe
tine. Şi pe frontispiciu din DELPHI stă
scris: - in dreapta Cunoaştete pe tine
însuţi şi vei cunoaşte universul şi pe
supraoameni. Iar in stânga cei ce nu
cunosc geometria să nu intre aici.
Acestea au fost scrise de Solon Legistul.
-Dar cine erau membrii societăţii?

Eu eram cel mai tânăr din societate.
-Dar cum de nu va-ţi dus la biserică?
M-am dus, am cântat în cor, mergeam şi
acolo.
-Ce deosebire era între biserică si
societate?

Erau profesori, funcţionari, doctori,
ingineri, toţi erau superiori mie. Eu eram
cel mai tânăr şi fără nici o facultate.
Eram 56 de membri în Timisoara dar nu
veneam decât vreo 15 la cursuri.
Duminica aveam conferinţe publice unde
puteam să invităm persoane care nu erau
membrii. Pentru mebri societăţii se
ţineau cursuri de teosofie de la 17-19 în
fiecare miercuri si vineri. Am fost şi la
Bucureşti trei luni au ţinut cursurile
acolo. O să-ţi povestesc odată şi despre
asta...

Era o diferenţă mare. În biserică îţi
vorbeşte acelaşi lucru, dar în teosofie este
ceva care este mai adânc în fiinţa umană.
Aici primeam răspunsurile la: ce este
spiritul, de unde vine viaţa, şi unde se
duce după moarte.
La noi în societate erau oameni care
cunoşteau evoluţia spiritului uman. Am
cărţi întregi care vorbesc despre aceste
lucruri despre evoluţia de la atom la
supraom. Nu crezi că vine în vizită la
mine un chinez, în vis şi ţinea o coală
mare de hârtie pe care era scris: „sunteţi
Dumnezei în devenire” îţi dai seama?

-Din ce oraşe au fost la aceste cursuri?
Din Timisoara, Arad, Bucureşti şi Iaşi.
-Mai trăieşte cineva dintre membri
societăţii?
Cum să trăiască? Păi atunci eu eram cel
mai tânăr aveam 17 ani, iar acum sunt
cel mai bătrân.

A doua oară dupa trei ani vine din nou
şi-mi spune: „privegheaţi şi vă rugaţi,
meditaţi, studiaţi, sinteza spiritului
uman, ca să-l scoateţi din mâlul
întunerecului la lumina albă universală”.
Vrei ceva mai sublim?

-După ce criterii se alegeau membrii
societăţii?
Se faceau discuţii şi meditaţii iar cei care
nu erau de acord cu învăţăturile nu era
primiţi.Te duceai, te înscriai şi începeai
să iei parte la conferinţe, nu erau
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discutând; Şi când l-am întrebat :
„Spune-mi Andrei ce-i dincolo?” s-a
întors a plecat şi nu a mai venit.

restricţii. Mergeai şi dacă îţi plăcea
continuai să mergi. Uni veneau odată sau
de două ori nu le-a plăcut şi s-au retras.
Eu mi-am spus atunci, că pe mine nici
moartea nu mă desparte. Am fost ghidat
de oameni mari să ajung aicea. Precum a
spus şi Pitagora: „ia-ţi de prieteni
oameni mai culti ca tine.” Vezi dragul
meu, eu am fost ghidat de maestrul meu
Moria. Intr-o noapte a venit la mine si
mi-a spus: „Mii de ani te-am
supravegheat”. El nu m-a lăsat să intru la
marină. Dacă eram pe mare aş mai fi
intrat eu în societatea teosofică? Nu
intram! Aşa-i?

-Care era reacţia bisericilor faţă de
această cunoaştere? Erai liber erau
restricţii?
Nu la noi nu erau divergenţe între religii.
Erau evrei, catolici, ortodocsi, unguri,
nemţi nu erau probleme.
Dar care era reacţia statului faţă
de teosofi?
Atuncea nu am avut încă probleme.
Problemele au apărut când au venit
legionarii la putere. Atunci ne-am
desfinţat. Fiecare şi-a luat cărţi, ce a avut
şi a studiat acasă. Nu mai mergeam la
intâlniri publice.

-Unde se ţineau aceste conferinţe?
La o şcoală. Sala unde mergeam era
proprietara unei cunoştinţe înrudită cu
Ştefan cel Mare. Îţi dai seama?

Aţi trecut prin 3 perioade:
regalistă, comunistă şi acum post
decembristă. Cum aţi putea caracteriza
evoluţia acestei societăţi?
Pe cale spirituală se duc eforturi foarte
mari. Dar ce să vrem de la conducătorii
noştri ca Iliescu care a studiat in Rusia.
Ei nu caută ca poporul să aibe
cunoaştere să se dezvolte, pentru că
altfel nu poţi să-i manipulezi.

-Dar ei cum de au ştiut că sunt înrudite?
Dragul meu numai aşa vorbind.
-Ce persoane importante vă vin în minte
din societatea teosofică?
L-am cunoscut pe Băleanu care a studiat
în Sorbona. Prin facultatea din Cluj, s-a
dus la studii, iar după doi ani statul
Român nu ia mai trims nici un leu şi a
fost nevoit ca noaptea să măture străzile
iar ziua să înveţe.

Dacă ai cunoaştere nu mai pot să facă cu
tine ce vor guvernanţii. De acea distrug
sistemul de învăţământ.

Un alt prieten din societate era Marinca
careare avea 4 facultăţi. Îţi dai seama? A
fost propus pentru postul de ministru al
educaţiei şi el a refuzat. Nu a vrut ca să
preieie. El a tradus peste un metru cub
de cărţi. Iar securitatea, cind au venit
comunişti le-au confiscat iar pe el l-au
închis. Mai am şi eu din traducerile lui.

Profesorii ar trebuii sa primească cea
mai bună retribuţie pentru că ei produc
viitorul.
Pe timpul lui Ceauşescu era greu, dar nu
am avut datorii aşa mari ca şi acum. Nu
sunt de acord cu cei care conduc azi, nu
am fost de acord nici cu comuniştii şi
nici cu legionarii. Legionarii făceau
diferenţă intre naţiuni.

Am mai avut un prieten Andrei era
inginer cu acesta anide zile ne-am
plimbat dupa moartea lui. Ani de zile. În
vis. Ne înâlneam şi ne plimbam
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armonie între noi, o aşa o pace, nu era
Vezi dragul meu, eu în teosofie am
nici o separare între noi.
învăţat să nu fac deosebire între religi,
-La Barcelona în 1938, nu s-a discutat şi
naţiuni sau popoare.
-De ce credeti ca suferim de criza de moralitate?despre probleme legat de „femeia care
De ce profesorii nu mai sunt dascăli adevăraţi? poate aduce pe lume mici Cristoşi”.
Pentru că erau alte metode de
Au fost multe teme dar nu mai îmi aduc
constrângere. Acum tineretul nu mai are
aminte despre acest lucru.
respect faţă de nimeni. Copii sunt lăsaţi
-În ce fel credeţi că starea sufletească
de mici să facă ce vor şi sunt puţini cei
a mamei poate influenţa dezvoltarea
care le dau exemplu demn de urmat.
fătului în cele 9 luni de sarcină?
Dacă părintele îl minte ce încredere
poate să aibe copilul în el? Dacă
În primul rând copilul ştie tot ce este în
profesorii dau note în funcţie de ce şi
jurul lui. Simte gândurile mamei şi
cum duc părinţii atunci ei ce exemple
trăirile ei. De aceea trebuie să fie foarte
sunt? Copii imită. Dacă părinţii mint,
atenţi părinţii să nu mintă pentru că dacă
profesorii mint, guvernul minte, copii în
te minţi pe tine, minţi şi copilul. El fiind
cine să mai aibe încredere? Cel mai
un spirit care vine la întrupare are acces
important este să nu vorbim ce nu
la tot ce este în jurul său pentru că totul
ştim. Oamenii care ar fi demni de urmat
este spirit. Vezi tu dragul meu eu de
sunt eliminaţi. Statul nu admite să fie
când sunt cu soţia mea niciodată nu i-am
astfel de oameni.
spus proasto sau minţi. Dacă nu ştie
ceva asta este. Atât înţelege ea acum.
-Acum 2 ani la Timişoara aţi participat
la conferinţa susţinută de FĂCLIA
Cum trebuie văzut un suflet care
LUMII Cluj, care făcea public mesajul
vine să se nască în Şcoala pământului?
lui Ştefan, ce îndemna la trezirea
Noi ne alegem locul unde să ne naştem?
oamenilor
prin
întoarcerea
la
Nu noi ne alegem locul .Maeştri ale
înţelepciunea străbună. În mesaj, Ştefan
razelor hotărăsc spiritelor unde să se
făcea o referire aparte la condiţia femeii
nască. Locul, familia, care este cea mai
ca fiind calea de dobândire a acestei
benefică spre evoluţia sa. De aceea noi
înţelepciuni. Credeţi că femeia este
ca oameni trebuie să ne străduim cât mai
menită să aducă pe lume Dumnezei?
mult să evoluăm pentru ca familia pe
Indiscutabil. Din moment ce noi trebuie
care o avem să atragă spirite înalte.
sa ajungem de la atom la supraom,
femeia este cea prin care coboară spiritul
Care a fost crezul dvs. în viaţă
în materie. Prin ea se însufleţeşte
care v-a ajutat să treceţi peste toate
materia.
greutăţile şi piedicile?
Eu m-am ajutat meditând, m-am rugat
-Am auzit că aţi fost şi la conferinţe
încontinu şi astăzi mă rog. Puterea
internaţionale
reprezentând
rugăciunii este aceea care îţi dezvoltă
România.Când a fost asta?
gândirea ca să te conduci. Nu am crezut
niciodată că voi ajunge la 95 de ani.
În 1938 am fost la un congres mondial.
Acolo sau discutat teme privind evoluţia
Cum vedeţi viaţa pământeană
umană. Combăteau teoriile Darwiniste.
acuma?
Am fost 40 de naţiuni. Era o aşa o
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să lase din lucruri nefolositoare el
Este destul de proastă. Am ajuns să fim
rămâne înapoi. Ca să faci progrese
a doua ţară din Europa care consumăm
trebuie să meditezi, ce este real şi ce este
mai mult alcool.Îi decăzut poporul?Este?
fals.
Îi decăzut! Prin alcool omenirea decade.
Alcoolul acoperă partea spirituală şi nu
Şti
ce
înseamnă
triada
sfântă
lasă dezvoltarea spiritului din om. Este
Pitagoriană?
ca o pânză pusă peste el.
-În afară de alcool care ar mai fi lucruile ce îl
Nu.
ţine pe om departe de Dumnezeu?
Nu ştii! La intrarea în templu era spus
Preocuparea senzualismului, gândurile către aoamenilor: Căutaţi şi dezvoltaţi în voi
face sex. Sunt legi când trebuie să procreezi. Azibinele, frumosul şi adevărul.Da binele,
frumosul şi adevărul. Pentru că adevărul
nu se mai ţine cont de astea.
este îndumnezeirea fiinţei umane.
În ce fel poate omul să acceadă la
Deci să înţeleg că acesta este şi
înţelepciune şi la adevărul divin?
îndemnul dumneavoastră pentru semeni.
Prin meditaţie, analiză permanentă a
Da absolut. De ce a venit DALAI
faptelor şi gândurilor noastre. Vezi
LAMA la mine? A venit şi mi-a spus:
dragul meu, eu şi azi la 95 de ani ai mei
“Damiene eu ştiu că tu ai dus o viaţă
nu mă prinde ziua în pat. La prima oră la
frumoasă în tinereţe tu nu te mai
răsăritul soarelui mă pun să mă rog şi
renaşti.”
meditez. Cel mai bine este să faci
meditaţie dimineaţa la răsăritul sorelui şi
Şi dacă ar fi să alegeţi să mai
seara la apusul soarelui pentru că atunci
veniţi încă odată pe pământ să-i ajutaţi
razele solare fac cea mai bună legătură
pe alţii aţi veni sau nu?
între tine şi univers.
Nu.
Ce înseamnă în opinia dvs. un
Nu credeţi că trebuie să vină
om trezit şi cum se poate ajunge în
spirite înalte să ajute la evoluţia
această stare?
omenirii?
Numai meditând numai gândind zi şi
noapte ce sunt eu? Care este rostul vieţi
Avem dragă! Avem, uite aicea, în cartea
mele pe pământ?
asta descrie. ( îmi arăta cartea lui Alice
Bailey intitulată INIŢIEREA UMANĂ
- Cum ar putea sesiza omul obişnuit
ŞI SOLARĂ din care citea în acea după
falsitatea şi manipularea psihologică la
masă. Sub carte mai era şi un caiet.).
care este supus în permanenţă?
Poate şi dumneavoastră trebuie
să-i ajutaţi pe alţii.

Nu poate. Un om redus care nu este
evoluat care nu a progresat în viaţa lui,
nu poate ca să pătrundă în aceste taine.
Dacă el nu doreşte să iasă la lumină nu
va sesiza niciodată falsitatea. Dragă sunt
trepte prin care trece spiritul omului
pentru dezvoltarea lui. Dacă omul nu
stăruie în evoluţia lui în progresul lui ca

Dragul meu eu am aşteptat şi azi pe un
domn care a terminat psihologia trebuia
să vină pe la mine să-i dau această carte,
dar dacă din interiorul lui nu vine dorinţa
de a evolua eu nu am ce face.

25

UNIVERSUL INTERIOR

Nr. 3, anul II, Iunie 2007
cunoaşterea de sine. Ori dragul meu şi
Domnul Isus a spus să nu daţi
mărgăritare la porci că necunoscându-le
valoare le sparge în dinţi şi le calcă în
picioare. Cine-s “porcii”. Nu oameni
ignoranţi? Eu am poarta deschis la cei
care doresc să cunoască.

Întotdeauna o să fie lucruri mai
importante care nu lasă să păşeşti spre
lumină. Haosul, materia nu te lasă.
Eu mai vreau să vorbesc la Radio, vreau
ca să trezesc. Cu asta am început caietul.
Directorul de la tipografia din Piatra
Neamţ vrea să-mi tipărească o carte din
caietul ăsta al meu (îmi arăta caietul cu
însemnările sale) Eu aş dori să devin o
cheie care să le deschidă inimile celor ce
doresc să iese din întunerec la lumină, la

-Apăi atuncea o să mai trec şi
altădată!
Chiar te rog dragul meu să nu uiţi
adresa.
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Cărţi interesante
VINDECAREA CU ÎNGERI
De prof. dr. Doreen Virtue
www.AngelTherapy.com

Cartea poate fi găsită la Cabinetul
Dnei. Terapeut Marlena Scarlat
Tel. 07400 300 52

Comentarii de Dora Alecu
dora_chayenne@yahoo.com

domeniu, tema de studiu fiind
consilierea psihologică. Doreen esre
clarvăzător şi lucrează ca psihoterapeut.
Toate acestea reprezintă referinţe pentru
o carte de vizită a unui om care a intrat
în contact cu mulţi oameni, care au
program încărcat şi care încearcă să
readucă echilibru între viaţa materială a
lumii de azi şi esenţa eminamente
spiritual-sentimentală a omului.

Ce m-a atras cel mai mult la
această carte este faptul că abordează
domenii variate ale vieţii. În lumea de
azi abordarea terapeutică este folositoare
mai ales în viaţa de zi cu zi, pentru a
face să strălucească de armonie fiecare
cplipă. Trăim într-o lume în care se
munceşte mult. Nu mai înainte de o lună,
România a fost zguduită de moartea unei
tinere care lucra mult prea mult într-o
companie multinaţională, iar când zic
mult prea mult mă raportez la menirea
oamenilor pe acest pământ din prisma
sufletului lor. Noi avem un trup, însă
sunttem fiinţe eminamente bazate pe
simţire. Degeaba încercâm să ne
controlăm sentimentele, căci suntem o
specie bazată pe diverse forme de
comunicare şi de manifestare a iubirii,
concretizate în relaţii tip social.

Doreen
povesteşte
despre
abordări ale oamenilor care lucrează în
domenii corporatiste, pe care eu le aplic
de ceva vreme, şi al căror succes este
descris în carte, dar poate fi garantat şi
de experienţa mea. Doreen povesteşte de
îngemănarea tehnicilor spirituale de
comunicare cu îngeri şi de lăsarea
acestei stări de comunicare să intre în
viaţa de ti cu zi de la birou.

Este prin urmare inutiul să ne
depărtăm de la esenţa noastră energetică,
de suflet astral luminos, care vine de
acolo de unde se îngemănează spaţiile
create cu cele necreate, de acolo de unde
atingerea prezenţei lui Dumnezeu se
simte şi se bucură toată şimţirea
existenţelor
la
aceste
atingeri
dumnezeieşti.

Cum să faci să te ajute îngerii în
prezentări pe care urmează să le faci.
Cum să faci să găseşti armonia la lucru,
chiar dacă slujba din care câştigi bani nu
este prima menire a sufletulu tău. Căci,
spune Doreen, nu este necesar ca prima
slujbă să fie cea mai puternică menire a
sufletului tău, doar că nu trebuie să
renunţi la menire şi la talentele tale, ci
trebuie să le păstrezi, să le intensifici şi
să le foloseşti în ceea ce poate fi o a

Prof.dr. Doreen Virtue este
doctor în psihologie, are masterat în
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Dumnezeu şi al ângerilor, că ei ne vor
ajuta şi sigur totul va ieşi bine, într-o
succesiune armonioasă de evenimente,
cu atât lucrurile se vor aşeza în manieră
divină, potrivită nouă şi circumstanţelor.
Intenţia manifestată prin gândurile
noastre poate fi foarte importantă.

doua profesie, un hobby dacă ne
exprimăm simplist dar în cuvinte
elocvente.
Cartea descrie o metodă pe care
dacă ne-o însuşim, putem transforma
orice eveniment de muncă într-un
eveniment finalizat bine, cu mai puţin
stres, în cât mai multă armonie. Gândirea
pozitică este importantă deoarece
intenţia noastră, în timpurile în care
trăim, are un mare efect asupra
evenimentelor. Cu cât ne vom gândi mai
mult că „mâine va fi un calvar la
serviciu”, cu atât aşa va fi. Cu cât
gândim că noi credem în ajutorul lui

Se insistă şi pe ideea că ajutorul
vine mult mai uşor dacă îl cerem, dacă-l
gândim şi dacă avem încredere în el.
Rezolvări nebănuite apar dacă credem cu
tărie că Dumnezeu şi îngerii ne vor ajuta
şi dacă-i rugăm să intensifice acest
ajutor, în anumite probleme.
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Reguli pentru articolele revistei
Toţi cei care dorec să trimită article pentru a fi publicate în revistă, sunt rugaţi să
respecte câteva reguli minimale de formatare:
Întregul document va fi redactat cu stilul Normal şi nu va depăşi 3 pagini;
Prima linie a articolului va conţine titlul lucrării, iar următoarea prenumele şi
numele autorului;
Textul va fi scris cu font Times New Roman, dimensiune 12;
Paragrafele succesive vor fi separate printr-o linie liberă (cu Enter);
Semnele de punctuaţie tip punct, virgulă, etc. se pun imediat după cuvântul
de dinainte, iar după urmează un spaţiu liber;
Nu folosiţi excesiv punctele de suspensie (...);
Folosirea diacriticelor este OBLIGATORIE;
La început de paragraf, pentru indentare se foloseşte tasta Tab;
Citatele, numele autorilor citaţi în cuprinsul articolului se vor formata cu
Italics.
Articolele vor fi trimise la următoarele adrese de e-mail: vali_beloiu@yahoo.com
şi dora_chayenne@yahoo.com

Mulţumiri
Mutumiri tuturor celor care au scris, scriu şi vor scrie articole pentru a apărea
în revista Universul Interior! Mulţumiri colegilor si lectorilor de la ANATECOR.
Mutumiri colegilor si profesorilor de la Univ. Spiru Haret Mulţumim tuturor celor care
ne-au stat alături de-a lungul timpului, ajutându-ne să ni se deschidă calea, să
pătrundă lumina în ea, de unde să se reverse către întregul Univers! Mulţumim celor
care au încercat să blocheze drumuri, căci ne-au motivat în a deschide drumuri!
Mulţumim lui Felix care ne-a ajutat să înregistrăm şi să autorizăm toate
numerele on-line ale revistei Universul Interior la Biblioteca Naţională a României.

Nota redactiei
Ne cerem scuze pentru eventualele erori legate de tehnoredactarea articolelor.
Preluarea articolelor publicate în Universul Interior este permisă numai cu
acordul scris al revistei. Autorii articolelor sunt răspunzători pentru conţinutul şi
originalitatea articolelor lor. Revista Universul Interior a primit aceste articole spre
publicare prin e-mail de la autorii lor, fără a fi implicată nici o altă obligaţie din partea
redacţiei. Dreptul de proprietate asupra textelor articolelor rămâne al autorilor şi nu al
redacţiei.
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