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                                             Despre autor 

 

"Omule! Tu esti Universul. Tu esti Eternitatea. 



Fortele tale sunt inepuizabile. Posibilitatile tale nu au limite. Tu esti incarnarea 

Creatorului. 

In tine este Vointa Sa. Te-a predestinat sa transformi Universul. In tine, este 

Iubirea Lui. 

Iubeste tot ce este viu asa ca EL, cel care te-a creat. Nu-ti innaspri inima. Fii 

bun. Fa bine in jurul tau. Si binele ti se va intoarce inzecit. Iubind vei ajunge 

eternitatea; credinta si speranta- te vor face intelept si cu credinta in iubire. 

Fortele tale nebanuite vor straluci si tu iti vei implini visurile. 

Imortalitatea este fata vietii, asa cum viata este urma eternitatii. Fii creator 

pentru a trai in eternitate. Traieste pentru a crea eternitatea." 

   *Grigori Grabovoi* 

 

Grigori Petrovich Grabovoi este de origine rusa. Este nascut in 14 noiembrie 

1963, in satucul Bogara, districtul Kirov, regiunea Chimkent, din Kazakhstan, 

Asia Centrala. Face parte din acel grup de fiinte care s-au incarnat pe Pamant 

intr-o perioada cruciala. 

Grabovoi este un Academician al Academiei Internationale de Informatizare. 

Este un cercetator de geniu, clarvazator, vindecator si Maestru. 

Cu ajutorul teoriei sale, demonstreaza si ne invata cum, prin constiinta 

sufletului, putem creea orice materie perfecta, schimba imediat un curs negativ 

al oricarui eveniment, vindeca orice boala,regenera toate organele corpului 

uman. 

Copil fiind, era foarte calm. Nu ridica niciodata vocea, era anormal de pasnic. 

Potrivit mamei sale, el nu a fost niciodata bolnav si nu a primit nici un vaccin. La 

scoala, previne mai multe accidente cu colegii sai de clasa, vindecand si chiar 

salvand pe unii dintre ei din situatii critice. 

De la o varsta frageda, Grigori Grabovoï surprinde cu ideile sale originale 

și abilitatile sale remarcabile. Deja la varsta de trei ani, este obsedat de  

perspectiva de salvare a lumii; el vede în viitor amenințarea unei 

catastrofe majore ce planeaza asupra lumii si ii avertizeaza pe cei dragi de  

necesitatea de a face ceva pentru a preveni aceasta eventualitate.  



El actioneaza prin plasarea mentala a globului pamantesc în inima sa, si fara a-i 

da drumul,  il înconjoara cu dragoste, eliberand orice tensiune existenta. 

Foarte tanar,  are deja un inalt nivel clarvazator. 

  Isi cunoaște misiunea si motivul  incarnarii sale actuale. Vindeca oameni de  

bolile cele mai grave. El înțelege limba plantelor și a mineralelor, converseaza 

cu animalele, și poate auzi sunete de la o distanta foarte mare. 

 Continua studiile în Matematica și Mecanica aplicata la Universitatea din 

Tașkent, pe care o va absolvi în 1986.  

Obtine numeroase certificari și distincții înalte ale mai multor Academii. El este, 

de asemenea,  doctor în biologie și fizica. 

Ca urmare a numeroase inspectii a  mai multor aeronave, prin clarviziune, cu 

scopul de a detecta avarii, Serviciul federal de aviatie din Rusia il angajeaza ca si 

consilier;  acest lucru i-a permis sa împiedice mai multe catastrofe. Exista sute 

de documente oficiale în acest scop demonstrand capacitatile sale 

extrasenzoriale. 

A existat o recunoastere publica a capacitatii unice de clarvedere,predictie și 

tratament a lui Grigori Grabovoi. El vede totul si în cele mai mici detalii, nimic 

nu-i scapa. 

 El a examinat de la distanta sute de aeronave, precum si statia orbitala "MIR" 

si nava spatiala"Atlantis",pe  atunci intr-un pericol grav. Mai mult,  a reusit, prin 

premonitie,sa previna un dezastru nuclear major în 1999 la 

Statia bulgara Kozloduy, care ar fi putut sa arunce o mare parte a planetei într-

o iarna nucleara. Rezolva de la distanta toate aceste probleme stiintifice, fiind 

conștient de un rezultat, fapt ce ii aduce numele de " Omul cu raze X" ... 

Trebuie sa stiti ca nici un avion oficial rusesc nu decoleaza fara sa fi trecut prin 

"mainile lui". El chiar reuseste sa  repare 

o piesa defecta in plin zbor, prin materializare si inlocuire 

de la distanta. Dar abilitatile lui Grigori Grabovoi depasesc cu mult cel al 

clarvederii stricte.  

Poseda capacitati personale cum ar fi teleportarea materiei fizice la orice 

distanta care 



ar putea explica modul de construcție a unor temple vechi, de exemplu 

piramidele din Egipt. 

În conditii experimentale, el a efectuat materializarea, dematerializarea, 

teleportarea, invierea din moarte, regenerarea materialului distrus pentru a 

numi doar cateva iar acestea au fost inregistrate imediat. Retineti ca aceste 

lucrari sunt realizate prin materializare si creatie fara distrugere si tintesc 

toate a preveni dezastrele. Succesele lui Grabovoi sunt nenumarate si 

indiscutabile. 

Atat în persoana cat si la distanta, a realizat sute de vindecari ale unor 

pacienti aflati in stadiul 4 al cancerului, SIDA și altele,  toate fiind documentate 

cu declaratii notariale. Aceste fapte sunt certificate de ONU și de medicina 

traditionala și dovedite prin declaratia notariala a persoanelor vindecate. 

El a inventat mașini care permit, de exemplu, prevenirea 

exploziilor sau cutremurelor,a accidentelor miniere etc.  

In data de 20 Martie 2006, a oferit guvernelor lumii o transmisie gratuita a 

tuturor inventiilor sale pentru prevenirea atacurilor teroriste. 

Potrivit lui, fiecare om este capabil de aceleasi realizari, cu conditia 

sa accepte postulatul pe care este posibil sa-l creati din constiinta sufletului. Ce 

trebuie sa faceti este sa acceptati ideea lui Dumnezeu sau cel putin a unei 

Inteligente creative primare care este TATAL SI MAMA laolalta,  la 

care totul este conectat si cuprinde tot ceea ce exista. 

Grigori Grabovoi invata neconditionat pe ceilalti cum sa controleze materia 

pentru salvarea planetei. Toata munca lui este îndreptata pe "salvarea macro", 

adica pe mantuirea tuturor oamenilor, fara exceptie.  

El primeste informatiile sale in flux continuu direct de la oceanul constiintei 

cosmice, pe care il traduce in limbaj stiintific modern. Stiinta lui Grabovoi 

include structura mintii si a constiintei, structura si functionarea sufletului.        

Potrivit lui, sufletul nostru este prima emanatie a Creatorului. Creatorul este 

prezent in tot ce este, deci si în noi. Suntem imagini perfecte ale Lui, dar ne-am 

indepartat de perfectiunea originala, de starea noastra spirituala, de la 

Norma,aceasta Norma care trebuie regasita iar el ne da mijloacele. 



Constiinta este o creatie directa a sufletului care ne servește pentru a proiecta 

realitatea noastra fizica. Deoarece suntem facuti după chipul Creatorului, totul 

este în constiinta noastra. Putem atunci, fara nici o limita sa ne schimbam 

realitatea pentru ca totul în univers este informație si poate fi schimbat, 

modificat în conformitate cu vointa noastra care se alatura vointei Creatorului. 

Grigori Grabovoi este, fara îndoiala, o fiinta incomparabila prin învataturile, 

descoperirile și realizarile sale tehnologice. 

Guvernele lumii atunci cand se gasesc in necazuri, se intorc catre el în mod 

continuu pentru descoperirile sale excepționale, care vizeaza vindecarea, 

salvarea si salutul global. 

El ofera conditiile unei dezvoltari optime a individului. Prin combinatiile sale 

numerice, ofera acces facil la cunostinte,permitand cresterea duratei unei vieti 

sanatoase, datorita tehnologiilor si exploatand structurile constiintei. 

Prin inventiile sale, putem scana informatii si detecta intentiile unei persoane 

fara a fi nevoie sa-i scotocim buzunarele sau valizele. 

Conform planurilor sale si a tehnologiei pe care a dezvoltat-o, avionul zilei de 

maine nu se mai poate prabusi. El a oferit instructiunile pentru a le modifica in 

consecinta. 

Este aproape sigur ca nu exista lectii sau tehnologii care se potrivesc cu cele ale 

lui Grabovoï. 

El este Enoh si Pitagora de astazi, dar unul mai mare prin realizari. A venit sa 

materializeze ceea ce  predecesorii sai au initiat. El a venit sa dea sens 

invataturii marilor profeți.Moise, Buddha, Isus, Mohamed si altii. 

Isus a spus: "Eu sunt calea si viata, care ma vede, vede pe Tatal. " 

Grabovoi apeleaza la Creator în fiecare om. Pentru el, sufletul este o parcela 

din Creator, o particica  divina si acest  suflet creativ construiește corpul pe care 

îl locuim. Va amintiti  povestea cu ovulul si spermatozoidul care, cu cel de-al 

treilea element, scanteia, lumina sufletului, formeaza o trinitate creatoare. 

Acest triunghi, aceasta trinitate sunt Tata Mama si Spiritul, Lumina ,Barbat și 

Femeie. Suntem aceasta celula maestra, aceasta celula divina. Suntem creatori. 

Ceea ce CREATORUL doreste si decreta, Universul se supune si se pregateste sa 

lucreze. 



Grabovoi ne invita sa devenim constienti de acest fapt si sa cream pozitiv , sa 

ne debarasam de  bagajele noastre vechi și de prejudecatile noastre care nu 

mai sunt de actualitate în noua lume care se creeaza în fata ochilor noștri. 

Distrugerile se debaraseaza de tot ce este vechi.  

Eliberand, si purificandu-ne interiorul vom reusi sa traim esentialul, valul nu va 

putea  smulge ceea ce este prea mult si care ne ingreuneaza, ne impovareaza. 

Putem vedea in noi insine calea urmarita de cei mai mari maestrii ,asa cum este 

Grigori Grabovoi. 

Astazi, constiinta umana a evoluat foarte mult ,suntem gata sa primim si sa 

punem in practica aceste invataturi care sunt cele mai simple si mai accesibile 

pentru marea masa a oamenilor. 

Grigori Grabovoï nu a scapat de tratamentul rezervat fiecarei fiinte pure 

avand in inima ascensiunea planetei Pământ. 

 In 2008, dupa ce a avut  si a exprimat intentia de a-si prezenta candidatura 

pentru functia de presedinte al Rusiei, Vladimir Putin si anturajul sau, cu 

ajutorul KGB,l-au arestat la 6 aprilie 2006 cu acuzatii false. A fost tinut in 

inchisoare,intr-o celula foarte rece si au incercat sa-l otraveasca. Grabovoi a 

parasit inchisoarea, dar nu poate parasi Rusia.  

  Lucreaza in secret, cu guvernele lumii pentru a salva planeta de crizele si 

 catastrofele care o ameninta. 

Cel mai important mesaj al lui Grigori Grabovoi este acela pe care Isus Hristos 

ni l-a lasat acum 2.000 de ani: VIAȚA ETERNA. 

Incepand de acum nu este nevoie sa mai treceti prin moarte. 

Retineti ca data nașterii lui Grabovoi 14111963 este o combinatie criptata care 

vindeca si armonizeaza. 

Ischaïa 

 



                                         

 

EXERCITII PENTRU FIECARE ZI A LUNII PENTRU DEZVOLTAREA CONSTIINTEI, 

PENTRU ORIENTAREA EVENIMENTELOR DIN VIATA DE ZI CU ZI INTR-O 

DIRECTIE FAVORABILA, PENTRU OBTINEREA UNEI SANATATI PERFECTE SI  

PENTRU STABILIREA UNEI ARMONII CU PULSATIILE UNIVERSULUI 

 

 

Va sfatuim sa va rezervati timp in fiecare zi pentru a efectua exercitiile de mai 

jos. 

Pentru fiecare zi din luna, va recomandam trei exercitii. Aceste exercitii contin 

maniera de a guverna evenimentele din viata noastra. Pentru aceasta, vom 

aplica diferite moduri de a se concentra. 

   In timpul procesului de concentrare, pastrati in minte obiectivul concret pe 

care vi l-ati propus. Acesta poate fi realizarea unui anume eveniment, de 

exemplu, vindecarea de o  anumita maladie, dezvoltarea mecanismului de 

cunoastere a Universului, s.a.m.d. 

Cel mai important este sa transmiteti in mod regulat  informatiile, in asa fel 

incat sa obtineti salutul spiritual si temporal, ca si o dezvoltare armonioasa. 



O asemenea reglare poate fi obtinuta in planul informational pentru lupta 

impotriva dezintegrarii mondiale, pentru ca faceti o munca de salvator. 

La nivelul perceptiei, concentrarile se pot efectua in practica in urmatoarea 

maniera: 

• Determinati mental un obiectiv al concentrarii voastre sub forma unei 

figuri geometrice, ca de exemplu o sfera. Este sfera obiectivului 

concentrarii voastre 

• Pregatiti-va la nivel spiritual  pentru a construi evenimentele ce va sunt 

indispensabile asa cum Creatorul insasi ar face-o 

• In momentul concentrarii pe diferite obiecte, pe combinatii de diferite 

cifre, sau pe cunoasterea realitatii, controlati amplasamentul sferei. Cu 

un efort voluntar, deplasati sfera in sectorul din perceptia voastra care va 

da un maxim de Lumina in momentul concentrarii. 

V-am prezentat una din variantele de tehnici de concentrare. In practica, 

putem gasi multe altele. O maniera foarte eficace de a dirija evenimentele 

consta in intelegerea proceselor Universului prin intermediul concentrarii. 

In cadrul primului exercitiu zilnic, va veti concentra pe unul din elementele 

realitatii voastre exterioare sau interioare. 

In cel de-al doilea, va veti fixa pe doua combinatii de cifre , una de 7 cifre , 

cealalta de 9 cifre. 

In cel de-al treilea, va dam tehnologiile de gestionare a evenimentelor in forma 

verbala. 

(Pentru o mai buna intelegere si reusita a ultimelor 2 exercitii, este recomandat 

sa cititi §7 din capitolul 4 al lucrarii " Invierea si viata vesnica fac acum parte din 

realitatea noastra"). 

NOTA : Cartea « INVIEREA SI VIATA VESNICA FAC ACUM PARTE DIN REALITATEA 

NOASTRA »ca de altfel, intreaga opera a lui Grigori Grabovoi, vor fi traduse si 

publicate de mine in perioada urmatoare. 

 Va atrag atentia asupra unui punct important. Este necesar sa intelegeti ca 

rezultatele concentrarilor voastre depind, in mare masura, de maniera in care 

le abordati. Incercati sa fiti cat mai deschisi procesului lor creativ. Ascultati-va 

vocea interioara , urmati-va intuitia in realizarea practica a concentrarilor. 



Puteti, dupa cum am mai spus, sa scrieti combinatiile de cifre pe o bucata de 

hartie si sa  va concentrati pe ele. Dar exista si alte metode. 

In timpul concentrarii pe seria de 9 cifre, va puteti imagina in centrul unei sfere 

si sa puneti mental cifrele pe suprafata interioara a sferei. Informatia relativa la 

obiectivul concentrarii poate fi plasata de asemenea in sfera, sub forma unei 

mingi. Odata ce ati fixat imaginea , incercati sa surprindeti cea mai luminoasa 

dintre cele 9 cifre. Apoi, tineti  minte cifra. Uniti apoi in minte, sfera interioara 

care contine obiectivul concentrarii  cu elementul perceput sub forma de cifra. 

Cand va concentrati pe seria de 7 cifre, puteti pune cifrele pe suprafata unui 

cub, pe una dintre fete. Apoi, in functie de ceea ce simtiti, puteti deplasa 

cifrele, le puteti muta amplasarea, pentru a obtine efectul maxim. 

Dar puteti s-o faceti intr-un mod cu totul diferit , puteti, de exemplu, in gand ,sa 

reuniti fiecare cifra cu un element oarecare din mediul vostru exterior sau 

interior. Nu este necesar ca elementele sa fie de aceeasi natura. Puteti asocia 

de exemplu, o cifra cu un arbore si alta cu un sentiment. Voi decideti! Cu o 

asemenea metoda, asociati in mod simbolic cifrele cu elementele alese din 

realitate. Ca intotddeauna, aceste elemente din realitate pot fi nu numai fizice 

dar si de ordin mental, pe care vi le puteti reprezenta la nivel de constiinta.  

   Aceste proceduri va dau o posibilitate complementara in gestionarea 

evenimentelor. 

Puteti schimba structura concentrarii,maniera in care va acordati la ea, puteti 

varia asocierea  simbolistica dintre cifre si elementele din realitate. In definitiv, 

se poate realiza aceasta concentrare de o maniera mult mai eficace. Ati putea 

sa va gestionati mult mai bine timpul si realizarea obiectivelor propuse. Este un 

lucru foarte important in viata de zi cu zi. 

 Acolo unde este necesara o actiune de salvare imediata, concentrarea trebuie 

sa aiba un rezultat instantaneu. 

 Daca vorbim despre o dezvoltare armonioasa, atunci factorul timp nu mai 

joaca un rol important. 

Tinand cont de circumstante, concentrarile va vor da asigurarea propriei 

dezvoltari armonioase. In aceste exercitii totul trebuie sa fie individual. Fiecare 

trebuie sa aleaga propriul sistem de dezvoltare. Acestea fiind spuse, tineti 

minte ceea ce urmeaza. 



Alegerea unui sistem de dezvoltare personala nu se poate face doar  urmand  

logica. 

Bineinteles, va stabiliti niste obiective, incercati sa le atingeti; dar sufletul 

vostru are deja  niste obiective prestabilite de dinainte de incarnare. 

Iata de ce, in momentul concentrarilor voastre, anumite obiective stabilite 

anterior, se pot realiza si contribuie nu numai la propria dezvoltare, dar la cea a 

intregii societati. 

 Pe parcursul concentrarilor, incercati sa simtiti ce trebuie sa faceti mai intai, 

asta o simtiti in interiorul vostru , la nivelul cel mai profund, la nivelul 

dezvoltarii sufletului vostru si la nivelul Creatorului. Este motivul pentru care 

atunci cand vorbim de concentrare, vorbim inainte de toate de armonizare 

generala. Asadar, este preferabil sa intelegeti ca, in calitate de element 

indispensabil, prin armonie se intelege si elementul de "salut" (prin salut 

intelegem o actiune la nivel global! n.t.)daca se dovedeste a fi necesar. 

 Obiectivul principal al armonizarii este sa ne asiguram ca dezvoltarea 

evenimentelor nu poate ocaziona nici un fel de  amenintare. Este evident ca 

dezvoltarea trebuie sa fie armonioasa si eterna. 

Pentru aceasta, am creat si experimentat exercitiile de concentrare pentru 

fiecare zi din luna. Facandu-le , veti obtine armonia care va va face drumul 

placut si neintrerupt , va veti putea salva pe voi si  pe ceilalti si veti trai viata 

eterna. Avand la dispozitie aceste exercitii de concentrare, veti putea, in orice 

situatie, sa  administrati  evenimentele, nu sa ramaneti intr-o stare pasiva. 

 Introducerea exercitiilor de concentrare in lista de obiective cotidiene, va fac 

constienti de un real  proces de salut spiritual si temporal si de dezvoltarea 

armonioasa a tuturor  si va da libertatea pe care v-o acorda Creatorul.Aceasta 

munca genereaza dezvoltatrea constructiva a tuturor si contribuie la fericirea 

voastra personala. 

Exercitiile de concentrare sunt facute pentru 31 de zile 

Daca faceti aceste exercitii, de exemplu, in luna februarie, care are doar 28 de 

zile, dupa ziua a 28-a, treceti direct la prima zi din luna martie. Adica, fiecare 

exercitiu zilnic trebuie sa corespunda datei din calendar.Puteti face aceste 

exercitii de concentrare in orice moment al zilei. Singuri stabiliti numarul si 

durata exercitiilor pe durata zilei. Este recomandat sa faceti aceste exercitii 

sistematic si in mod egal, inainte de a va lansa in proiecte importante. 



 Daca primul exercitiu dintr-o zi anume vi se pare prea complicat, treceti mai 

departe si faceti celelalte 2 exercitii ale zilei respective. Chiar si asa, veti obtine 

un rezultat. Exercitiile prezentate la numarul unu al fiecarei zile vi se vor parea, 

cu timpul, din ce in ce mai usor de inteles si mai simple. Deci ,faceti cat 

intelegeti si cum va place. 

 Sa trecem acum la exercitiile zilnice! 

 

Prima zi a lunii 

  1. Concentrati-va pe talpa piciorului drept. Aceasta concentrare face legatura 

cu punctul  vostru de legatura cu lumea exterioara. Sprijiniti mental piciorul pe 

pamant. Pamantul este punctul vostru de sprijin si de impamantare. 

Constientizati ca pamantul este baza tuturor lucrurilor. Piciorul vostru drept 

reprezinta atat punctul de sprijin cat si cel de creatie. Cum acest punct este, de 

asemenea, punctul vostru de creatie, puteti, cu ajutorul acestui exercitiu de 

concentratie, sa va dezvoltati constiinta. 

 Pe baza acestui principiu, ca totul rasare si se dezvolta din pamant, incluzand 

propriul corp, ati putea crea orice realitate exterioara. Intelegerea, ca si 

integrarea acestui fenomen, este baza exercitiului vostru de concentrare de azi 

si din zilele ce urmeaza. Asa ca, nu este nevoie sa va focalizati pentru a intelege 

profunzimea acestui mecanism, puteti pur si simplu sa va concentrati pe talpa 

piciorului vostru drept, imaginandu-va evenemintele care vor duce la o 

materializare armonioasa a obiectivului vostru. Mecanismele concentrarii 

voastre vor functiona automat si veti obtine materializarea obiectivului propus 

in mod armonios, deoarece acest exercitiu de concentrare asigura armonia 

evenimentelor. 

Puteti face acest exercitiu de mai multe ori pe zi. 

 

2. Concentrarea pe o combinatie de 7 cifre: 1 8 4 5 4 2 1 

   Concentrarea pe o combinatie de 9 cifre:8 4 5 1 3 2 4 8 9 

 

3. Indreptati-va atentia asupra Universului, ca si a tot ce se gaseste in el.Simtiti 

fiecare lucru, fiecare particica din lume, ca facand parte din voi. Simtiti usoara 

adiere pe care o primiti de la fiecare obiect al Universului care va sopteste 



deciziile pe care sa le luati. Odata ce ati inteles ca toate lucrurile sunt o 

particica din constienta voastra, percepeti armonia pe care Creatorul ne-o 

trimite. 

 

A 2-a zi a lunii ! 

 

 1.In cursul acestei zile va veti concentra pe degetul mic al mainii voastre 

drepte. Ca si in exercitiul precedent, veti avea in minte, obiectivul pe care vi 

l-ati propus. Acest exercitiu poate fi efectuat de mai multe ori pe zi. 

Frecventa voi o decideti. Puteti sa faceti exercitiul de concentrare si sa-l 

reluati dupa 20 de secunde sau dupa o ora, sau chiar mai tarziu. Puteti sa-l 

faceti de 1-2 ori pe zi, de 10 ori sau chiar mai mult. Voi determinati durata 

fiecarui exercitiu de concentrare. Bazati-va pe intuitie. Invatati sa va 

ascultati vocea interioara si sa-i dati curs. Aceasta recomandare este valabila 

pentru toate exercitiile de concentrare. Nu sunteti obligati sa ramaneti 

imobili pe durata exercitiului. Puteti sa atingeti un obiect cu degetul mic al 

mainii drepte. Nu este esential. Faceti asa cum simtiti. Asta este ceea ce 

conteaza. In general, percepeti mai multe elemente. In afara de degetul mic, 

mai aveti celelalte 9 degete si diferite parti ale corpului vostru. Dar, voi 

trebuie sa va concentrati pe un sigur punct, adica  asupra degetului mic al 

mainii drepte. Aceasta  va armoniza directia evenimentelor. Guvernarea lor 

devine armonioasa. 

 

     2. Seria de 7 cifre:1 8 5 3 1 2 5 

         Seria de 9 cifre: 8 4 9 9 9 5 1 2 0 

  

    3. In a doua zi a lunii, trebuie sa observati armonia lumii in relatie cu voi 

insiva. Trebuie sa creati acest Univers asa cum Creatorul insusi l-a generat. 

Priviti catre Univers si veti avea imaginea pe care el o avea. Priviti Universul si 

veti vedea imaginea pe care o va avea. Priviti Universul si veti vedea ce sunteti 

in adevarat in acest Univers. Va fi Universul etern. 

 

A 3-a zi ! 



 

1. In a treia zi a lunii, concentrarea se va efectua  pe  plante. Indrepatati-va 

atentia catre o planta (reala) si observati-o pe tot parcursul concentrarii. 

O alta abordare ar fi sa va imaginati o planta, un arbore, o floare e.t.c. , si 

sa vizualizati imaginea creata. Intrati acum in armonie perfecta, intr-o 

relatie profunda cu regnul vegetal. Pentru a va fi mai usor, va puteti 

imagina o imensa  padure in care va pierdeti, va topiti pur si simplu. 

Simtiti viata acestei lumi. Voi sunteti ea, si ea este in voi. Concentrandu-

va pe planta voastra, reprezentati-va evenementul dorit in lumina pe 

care o reflecta planta respectiva. Putem chiar sa spunem mai bine, nu va 

imaginati evenimetul, il vedeti ca fiind real, il construiti ca pe ceva real. 

Evenimentul construit de o asemenea maniera se va dovedi a fi unul 

armonios. Sunteti ajutati de faptul ca in Univers, planta exista deja in 

stare armonioasa. 

     

       2. Seria de 7 cifre: 5 1 4 2 5 8 7 

           Seria de 9 cifre:4 2 1 9 5 4 3 2 1  

 

       3. Priviti realitatea si veti vedea ca sunt multe Universuri. Priviti Universul 

de care aveti nevoie, apropiati-va de el si mariti-l.Priviti-l ca si cum ati fi un 

martor. Apropiati-va de el, puneti mana si simtiti caldura pe care o degaja. 

Apropiati-l de voi  si priviti Creatorul. Il vedeti cum va vorbeste si ii ascultati 

sfaturile. Puteti face o apropiere intre aceste informatii si cunostintele vostre si 

veti obtine un Univers etern. 

 

 

A 4-a zi ! 

 

      1. In aceasta zi va concentrati pe cristale sau roci. Puteti, de asemenea, sa o 

faceti pe un simplu  fir de nisip. Sa presupunem ca ati ales o anume piatra. Va 

veti concentra asupra ei si veti imagina o sfera in jurul ei. Este sfera 

informationala. Va imaginati ca evenimentele dorite se afla in ea. Le introduceti 



pur si simplu in sfera. Multumita acestui exercitiu de concentrare, veti ajunge 

sa dirijati evenimentele in directia dorita. 

 

    2. Seria de 7 cifre: 5 1 9 4 7 2 6 

       Seria de 9 cifre: 7 1 5 0 4 3 7 6 9 

 

   3. Adoptati scurtatura pe care aceste metode v-o dau ,catre realitate . 

Metodele trebuie sa fie armonioase. Observati tot timpul realitatea dintr-o 

perspectiva armonioasa. O metoda urmeaza alteia, asa cum o a doua metoda 

decurge din prima. Cand mergeti pe strada realizati ca fiecare pas urmeaza 

celui din urma. Atunci cand sunteti asezati si va ridicati, constientizati ca fiecare 

miscare poate fi diferita. Fiecare din aceste miscari ia nastere din cea 

precedenta si da nastere urmatoarei miscari. Veti vedea lumea inconjuratoare 

ca si cum ar fi una perpetuala, ca si cum ar fi infinita, o lume in care fiecare 

miscare va atinge si pe voi ca pe o persoana unica. Odata ce ati obtinut 

omogenitatea Universului gratie faptului ca aceste metode concrete  v-o 

permit,atunci, Universul vostru va exista peste tot, va veti apropia si il veti pune 

in causul palmelor , iar mainile voastre vor deveni lumea care contine lumea  

voastra. Veti percepe atunci ca o tineti in maini, iar ele, mainile voastre sunt 

Universul care contine Universul vostru. Veti vedea atunci ca va apropiati de un 

Univers etern, Universul tuturor Universurilor, si ca acest Univers va fi unic 

pentru toti si ca va fi un Univers colectiv, pe care voi ca si toti ceilalti il veti 

alege. Creati-l de asa maniera incat el sa fie perfect pentru toti, pentru voi. 

Idealul nu trebuie sa fie izolat. Trebuie sa vedeti idealul tuturor si sa va  vedeti 

intr-un Univers unic, pentru voi si pentru ceilalti. 

 

A 5-a zi ! 

 

  1.In cea de-a 5-a zi trebuie sa va concentrati pe elementele realitatii care 

rezulta in urma interactiunii voastre cu celelalte elemente ale realitatii. Va voi 

explica aceasta. Atunci cand va indreptati atentia catre un obiect, va 

concentrati constiinta asupra acelui obiect. Plecand de la acest raport cu voi, 

acel obiect, acest element al realitatii, va poseda un anume grad al concentrarii 

voastre si un anume volum din cunostintele voastre. La randul lui, acest obiect 



va transmite altor obiecte din realitate informatiile primite de la voi ca si cateva 

informatii despre voi si felul vostru de a fi. Asa este si cu soarele care lumineaza 

obiectele; lumina se reflecta in ele si va lumina si celelalte obiecte din jur.Tot 

asa, atunci cand fixati un obiect oarecare, acesta interactioneaza cu voi si 

incepe el insusi sa  transmita in jurul lui. Deci, rolul vostru este sa vedeti si sa 

scoateti in evidenta ceea ce transmite fiecare element mediului sau 

inconjurator. Bineinteles, ne putem concentra asupra unui singur element. Va 

concentrati pe aceste informatii si in acest timp va imaginati obiectivele 

propuse. Aceasta este metoda. Particularitatea consta in faptul ca realizarea a 

ceea ce va doriti se obtine prin concentrarea pe aceste elemente, am putea 

spune, din planul secund. 

Deci, plecand de la cugetarile  voastre logice, sau de la clar viziune, sau de la 

cateva tehnologii spirituale, constatati ca elementul ales al realitatii, care dupa 

ce a interactionat cu voi, transmite informatii mediului sau inconjurator. 

Concentrati-va pe aceasta consecinta, pe acest element secundar al realitatii, si 

in acelasi timp setati-va in minte obiectivul propus. 

 

   

2.  Seria de 7 cifre: 1 0 8 4 3 2 1 

              Seria de 9 cifre: 1 9 4 3 2 1 0 5 4 

 

      3. Cand ridicati ochii catre cer, stiti ca Pamantul exista. Cand priviti 

pamantul, sunteti constienti ca deasupra capului vostru este cerul.Daca va 

situati la subsol, stiti de asemenea, ca cerul este deasupra voastra. Acest 

adevar este sursa lumii Eterne.Conectati pamantul si cerul  si veti vedea ca 

tot ce exista jos, exista si sus. Mergeti la Sursa, la intalnirea cu spiritul 

vostru, si conectati-va cu cei deja inviati aici pe Pamant, localizati-i din punct 

de vedere geografic. Aduceti infinitul catre adevarul Universului si veti 

vedea ca Universul este infinit. Odata ce ati vazut asta, vedeti  adevaratul 

Creator, Creatorul autentic, pentru ca El v-a dat ceea ce aveti si voi creati 

asa cum El o face. Il gasiti aproape de voi. Este prietenul vostru si va iubeste, 

intindeti mana catre el si creati in maniera in care El o face. Voi sunteti 

creatia Sa. Numai Creatorul este capabil sa  creeze Creatori. Fiti in armonie 

cu El, ascultati-L si fiti etern cu  fiecare manifestare a voastra si cu aspectele 

ei. Tot ce doriti sa schimbati este posibil in orice moment. Tot ce doriti sa 



creati, puteti crea acolo unde sunteti si atunci cand o doriti. Eternitatea 

exista pentru a atinge perfectiunea. Pentru aceste actiuni, Eternitatea 

multiplica inaltimile create de Creator. 

     Voi sunteti ceea ce Creatorul a vazut in voi, ceea ce El a creat in voi. Dar tot 

voi sunteti cei care vor ca El sa se manifeste prin actiunile sale stralucitoare 

in acest infinit in care va vedeti voi insiva. Creatorul prezent in voi, este cel 

care merge cu voi in fiecare actiune pe care o intreprindeti. Chemati-L si veti 

avea armonia. 

 

A 6-a zi ! 

 

  1.In aceasta zi veti modifica densitatea structurii constientei voastre prin 

preceptia elementelor situate departe de voi. Aceasta metoda va permite sa 

obtineti materializarea obiectivului vostru intr-un loc bine determinat. Ar 

trebui sa va concentrati constiinta in acest domeniu. Puteti de asemenea, sa 

utilizati aceasta metoda pentru a impiedica anumite evenimente neplacute 

sa se produca. Pentru aceasta trebuie sa dizolvati informatia negativa 

deconcentrand starea de constiinta corespunzatoare. Deconcentrarea 

informatiilor negative legate de un anume eveniment, duce la dizolvarea 

evenimentului in sine. 

     Materializarea evenimentelor dorite se face printr-un proces de  

concentrare constient, bazat el insusi pe elemente situate departe in 

constiinta voastra. Ce inseamna sector indepartat din constiinta voastra? 

Este vorba despre domenii ale constiintei voastre legate de chestiuni pe 

care nu le-ati inteles sau pe care nu ati vrut sa le exporati, considerand ca 

veti face-o mai tarziu sau elemente pe care nu le luati in seama. In aceasta 

metoda toate aceste elemente sunt denumite "sector indepartat al 

constiintei". 

      In aceasta metoda de gestiune a evenimentelor, veti utiliza elemente ale 

constiintei care raspund perceptiei de elemente indepartate. Puteti, deci, de 

asemenea percepe elementele indepartate fizic in aceeasi maniera in care le 

vedeti in realitate sau sa le contemplati mental. In ambele cazuri, ati utilizat 

elemente indepartate ale constiintei voastre. Daca, in acelasi timp, fixati in 

constiinta voastra evenimentele dorite intr-un loc precis, acestea se vor 

realiza la locul destinat.Deci  esenta acestei metode este urmatoarea: cu cat 



informatiile pe care le inserati sunt mai indepartate cu atat mai bine vor fi 

tratate si se vor realiza mai complet. Mai mult, ele se vor realiza in locul 

dorit de voi. 

        In ce priveste fortele destructive, puteti utiliza metoda defocalizarii. 

Defocalizandu-va constiinta, puteti diminua atat de mult densitatea 

informatiilor, incat vor  ajunge sa fie percepute ca si cand niciodata n-au 

existat. 

 

    2. Seria de 7 cifre:1 9 5 4 8 3 7 

        Seria de 9 cifre:1 9 4 3 2 1 0 9 9 

 

 

  3. Observati Universul ca si cand s-ar fi revarsat; trebuie sa stiti ca, chiar daca 

el este perturbat, compresat sau stresat, va ramane pentru totdeauna 

Universul unitatii armoniei si bunastarii. Trebuie sa stiti ca in spatele oricarei 

stari necaracteristice sau perturbate a Universului, se gaseste intotdeauna 

bunavointa divina; si puteti obtine armonia lui, stiind ca voi sunteti fiinte 

eterne si ca nici o structura, nici o informatie nu va putea aliena aceasta 

vointa divina. 

 

A 7-a zi ! 

 

   1. In a saptea zi a lunii, concentrati-va pe zonele cele mai indepartate ale 

constiintei voastre. In practica, ne intalnim cu aceste zone, atunci cand 

privim in departare norii sau obiectele indepartate, cum ar fi copacii sau mai 

bine, frunzele lor.      

        Pentru a obtine materializarea unui obiect oarecare, sau a unui eveniment, 

este necesar sa tratati un numar important de informatii. Regiunile cele mai 

indepartate ale constiintei asigura tratarea ultra-rapida a informatiilor. 

Cunoastrerea acestui lucru va va ajuta in exercitiul de concentrare de astazi. 

Priviti norii asa cum o faceti de obicei, sau vedeti aceasta imagine mental si  

in acelasi timp construiti la nivelul constiintei evenimentul pe care doriti sa-l 



materializati, fixand norii. Puteti sa faceti acelasi lucru cu o frunza, daca 

priviti spre o frunza care este departe de voi. Deci, exploatarea zonelor 

indepartate ale constiintei va permite obtinerea rapida a evenimentului 

dorit. In aceasta maniera, evenimentul va fi unul armonios. 

 

  2. Seria de 7 cifre:1 4 8 5 3 2 1  

       Seria de 9 cifre: 9 9 1 8 4 3 2 8 8 

 

  3.Vedeti cum Universul se dezvolta in imagini, urmand actiunile voastre si  in 

interactiune cu desenele lui Dumnezeu.Vedeti ca Universul este de fapt, 

constiinta tuturor. Atunci cand vreti sa schimbati Universul prin actiunile 

voastre, faceti-o de asa maniera incat sa aduceti bunastarea tuturor. Atunci 

actiunile voastre se vor afirma, sanatatea voastra se va ameliora si bunastarea 

generala se va instala. Bunastarea generala rezulta din meritul Universului de a 

va duce drept catre Imparatia lui Dumnezeu dandu-va  o viata colectiva si una 

individuala pentru totdeauna si pentru Eternitate. 

 

 

A 8-a zi ! 

 

 

  1. Astazi, veti invata sa controlati concentrandu-va pe consecintele 

evenimentelor. Imaginati-va ca stati asezati pe malul unui lac, privind o barca 

cum pluteste. In fata ei, apele sunt linistite, dar in spate, se formeaza valuri. 

Valurile sunt consecinta faptului ca barca se misca. Priviti o frunza intr-un 

copac. Putem considera ca frunza este consecinta faptului ca arborele traieste. 

Norii s-au strans si primii stropi de ploaie cad. Stropii de ploaie sunt o 

consecinta a norilor. In jurul nostru putem gasi multe alte exemple de acest fel. 

Luati un eveniment oarecare si concentrati-va la consecintele lui. In timp ce 

faceti asta, pastrati in minte evenimentul dorit. In acest fel , el se va realiza. 

Aceasta metoda de concentrare este extrem de eficace. Cu ajutorul ei, putem 

chiar sa modificam evenimente petrecute in trecut. 



 

  2. Seria de 7 cifre: 1 5 4 3 2 1 8 

      Seria de 9 cifre: 9 8 4 3 0 1 2 6 7  

 

 3.Vedeti ca infinitul curbei cifrei 8 reuneste in el universurile pe care deja le-ati 

intalnit in cursul celor 7 zile precedente. Odata ce Universul vostru se va uni cu 

toate celelate Universuri, veti vedea ca bucuria voastra este proportionala cu 

diversitatea Universurilor. Simtind fiecare parte din Univers ca pe o bucurie 

universala, veti vedea ca bucuria este eterna ca si bunavointa. In aceasta stare 

de bucurie universala, ridicati mainile si veti simti promisiunea divina de 

bunastare generala care va cheama catre Eternitate. Vedeti Eternitatea acolo 

unde se gaseste. Vedeti Eternitatea in locul unde ea nu exista. Vedeti 

Eternitatea acolo unde ea a existat dintotdeauna si veti deveni Creatorul 

Eternitatii acolo unde , dintr-un punct de vedere sau din altul, ea nu exista. 

Cand veti vedea Eternitatea si o veti crea , veti fi pentru totdeauna etern, in 

toate, in toate Eternitatile din orice Univers. Veti deveni Creatorul imaginat de 

Dumnezeu. Creati Eternitatea si va veti crea pe voi insiva. Creandu-va, veti crea 

Eternitatea, asa cum Eternitatea poate crea un alt  Univers, asa cum Creatorul a 

creat tot in acelasi timp. 

 

  A 9-a zi ! 

 

1. In aceasta a noua zi a lunii , va veti ocupa de concentrarea pe care o putem 

numi " concentrarea pe portiuni foarte indepartate ale constiintei, dar in 

punctele cele mai apropiate intre ele ale constiintei voastre". Altfel spus, 

aceasta metoda consista in a lua portiunile din constiinta voastra cele mai 

indepartate si a le aduce catre parti din constiinta cat  mai apropiate. Asadar, 

operatia trebuie facuta de asa maniera incat constiinta voastra sa ramana 

identica  atat in portiunile cele mai indepartate cat si in cele mai apropiate ale 

ei. In acest caz, veti putea obtine imboldul pentru a construi orice element al 

Universului. Si indata ce-l veti obtine, veti deveni un specialist in gestiunea 

evenimentelor. Va fi suficient sa fiti intr-o stare interioara acordata, pentru ca 

totul sa fie la norma, pentru ca totul sa fie bine. Va fi suficcient pur si simplu sa 

va doriti pentru ca totul sa se realizeze. 



                 Aceast imbold unic de care va vorbeam, dezvolta o stare spirituala 

interioara  particulara. Aceasta stare nu se raporteaza la ganduri, pur si simplu 

pentru ca   reflectia  nu poate interveni in acest proces. Este pur si simplu o 

stare de a fi la unison, de exemplu cu binele, cu creativitatea sau cu stabilirea 

armoniei. Aceasta stare interioara aduce realizarea evenimentelor pozitive. 

Subliniez ca aceasta metoda de concentrare desemneaza o forma particulara 

de perceptie. Perceptia este o parte a constiintei voastre iar voi o structurati in 

asa fel incat sa produca efectele de care v-am vorbit. Aceasta metoda  atinge 

subiecte profunde de administrat cu ajutorul constiintei noastre. 

 

1. Seria de 7 cifre: 1 8 4 3 2 1 0 

     Seria de 9 cifre: 9 1 8 9 2 1 4 5 2 

 

2.Privind Universul ca pe o sursa de creatie, veti constata ca tot ceea ce exista 

in natura, ca de exemplu o planta, un om, un animal, fiecare molecula sau tot 

ceea ce inca nu a fost creat, sau tot ce a fost deja creat, prezinta o singura 

sursa: Dumnezeu, Dumnezeu care a aratat mecanismele creatiei tuturor 

lucrurilor. Vazand cum este creat totul, veti putea si voi sa creati la randul 

vostru. Veti reusi prin intermediul sursei propriului "EU". Veti reusi prin 

profunzimea propriului "EU" si veti constata ca propriul "EU" se dezvolta in 

acelasi ritm cu Universul, cum EU -l  vostru se dezvolta, infloreste si se 

transforma pentru a deveni o lume intreaga. Voi sunteti aceasta lume. Voi 

sunteti aceasta realitate. Priviti-o cu ochii Universului. Priviti-o prin ochii 

fiecaruia, priviti-o cu ochii vostri si veti vedea ca sufletul vostru este originea 

ochilor vostri. Observati atunci lumea prin prisma sufletului vostru si o veti 

vedea asa cum este ea. Puteti sa o modificati daca considerati ca e necesar. 

Veti vedea lumea ca fiind eterna, veti intelege cum sa o stapaniti ca sa atingeti 

Eternitatea. Veti sti intotdeauna care este drumul vostru daca observati lumea 

din punctul vostru de vedere, incepand de la voi si in afara voastra. 

 

 

A 10-a zi ! 

 



1.In aceasta zi , veti practica concentratia , pe care o putem descrie cam asa: 

Concentratia se face pe toate obiectele realitatii voastre inconjuratoare, intr-o 

singura perceptie. Va trebui sa faceti acest exercitiu de o asemenea maniera 

incat sa percepeti ansamblul tuturor lucrurilor din jurul vostru in acelasi timp. 

Este evident ca la inceput veti percepe pe parti. Ramaneti calmi. Scopul acestei 

concentrari este efectiv acela de a percepe toate lucrurile din jurul vostru in 

acelasi timp. Cu timpul veti ajunge sa aveti o perceptie globala. Asa ca, chiar de 

la inceput veti putea percepe informatii legate de toate obiectele din jur. Pur si 

simplu pentru faptul ca aceste lucruri sunt undeva, ca ele exista. In linii 

generale, pentru a putea obtine informatii asupra unui lucru oarecare, va trebui 

sa va gasiti un punct pe care sa va concentrati si sa il fixati. Veti putea atunci 

percepe orice lucru. Veti obtine intrarea in toate sferele realitatii. Dat fiind 

faptul ca prin aceasta metoda invatati sa percepeti toate lucrurile din jurul 

vostru in acelasi timp, aceasta practica va va permite sa stapaniti si sa 

administrati in acelasi timp o mare cantitate de informatii. Ca exemplu, va pot 

indica un  tip de rezultat al acestei practici.Sa presupunem ca aveti in fata un 

calculator. Examinand aspectul sau exterior veti sti cum sa-l folositi si ce puteti 

obtine de la el.Exemplul dat de computer, va va permite deci, sa obtineti 

informatii despre orice obiect, pentru ca , gratie acestei practici veti putea 

gestiona orice tip de informatie. Accesul la directie poate fi logic sau absolut, 

adica intr-un plan spiritual.  

   Ati primit exercitiile de concentrare pentru primele 10 zile ale lunii. In 

principiu, exercitiile de concentrare urmatoare ar trebui sa le gasiti singuri.Asta 

ar trebui sa fie posibil in baza legii cauzei si efectului, a legaturilor cu planul 

informational. 

Cu ceea ce stiti deja, ar trebui sa va dezvoltati lucrul voi singuri, considerandu-l 

din punct de vedere fundamental. 

Va voi indica totusi, exercitiile de concentrare pentru zilele urmatoare ,dar intr-

o maniera mult mai succinta. 

 

2.Seria de 7 cifre: 1 8 5 4 3 1 2 

Seria de 9 cifre: 8 9 4 1 5 3 2 1 0 

 



3.Reuniunea a doua cifre: Unitatea si zero va permit sa percepeti Universul ca si 

cand zero ar fi fost adaugat inca de la inceput. Atunci cand priviti cifra 1 o 

inmultiti de 10 ori adaugand cifra 0. Facand asta intreprindeti o actiune. 

Urmand acest principiu, actiunile si performantele voastre trebuie sa fie 

armonioase. Trebuie sa vedeti ca fiecare din actiunile voastre poate mari 

cantitativ si calitativ manifestarile voastre. Voi sunteti manifestarea 

Universului. Armonizati-l cu ceea ce vedeti. Fiti atenti la voi si la ceea ce ganditi. 

Trebuie sa fiti acolo unde sunteti si acolo unde nu sunteti. Trebuie sa fiti peste 

tot pentru ca voi sunteti Artizanul si Creatorul. Armonia voastra trebuie sa 

aduca Eternitatea. Invierea este un element al Eternitatii. Trebuie sa gasiti 

pentru voi insiva  adevarata Eternitate in sanul careia imortalitatea si invierea 

nu sunt decat particularitati ale ei. Voi trebuie sa fiti Creatorul a tot ce este. 

Trebuie sa stiti si sa va imaginati clar ce urmeaza imortalitatii si invierii. 

Imortalitatea veritabila da nastere unui nou statut al imortalitatii, unui nou 

statut al Universului si unui nou statut  personal. Ar trebui sa fiti pregatiti 

pentru asta si sa stiti ca obiectivele, obiectivele Eternitatii care v-au aparut si pe 

care v-ati fixat dau nastere la noi Universuri pe care le construiti in constiinta 

voastra. Asa cum 1 si zero dau 10, aceste Universuri reprezinta ceea ce veti 

poseda atunci cand veti deveni etern, cu atat mai mult cu cat sunteti deja. 

Eternitatea voastra este inclusa in voi. Voi sunteti eterni si nemuritori. Este 

suficient sa fiti constienti de asta.  Atingeti acest nivel prin actiuni rezonabile 

asemanatoare apropierii dintre unitate si 0, si veti obtine nemurirea in fiecare 

din actiunile voastre, in fiecare din manifestarile voastre, in fiecare pas. 

 

A 11-a zi ! 

 

1.In aceasta a 11-a zi, trebuie sa va concentrati pe evenimentele in care se 

manifesta interactiunea dintrea lumea animalelor cu omul. Sa luam ca exemplu 

un caine, o pisica sau o pasare oarecare, cum ar fi un papagal. Ganditi-va la 

semnificatia profunda a acestor interactiuni, aceste contacte, aceste legaturi. 

Examinati aceste lucruri intai din punctul vostru de vedere. Apoi examinati-le 

din punctul de vedere al animalului ales. Constientizarea proceselor de 

perceptie si de gandire ale celor ce intervin in viata voastra va permite sa 

patrundeti in structura gestionarii oricarei realitati. 

       2. Serie de 7 cifre: 1 8 5 2 3 4 8 



           Serie de 9 cifre: 5 6 1 4 3 2 0 0 1  

 

       3.In acelasi fel in care ati multiplicat unitatea de 10 ori, adaugandu-i cifra 0, 

veti obtine  urmatoarea cifra adaugand cifra 1.Numarul 11 simbolizeaza 

personificarea Universului  care     este in voi si care este vizibil pentru toti. Voi 

sunteti aceasta entitate , intotdeauna   vizibila pentru toti, si fiecare poate 

obtine exprienta voastra de armonie, aceea pe care   voi    insiva ati reusit sa o 

obtineti o data cu dezvoltarea voastra personala. Impartasiti aceasta  

experienta si veti obtine viata eterna. 

 

A 12-a zi! 

 

1.In aceasta a 12-a zi concentrati-va pe evenimentele care privesc crearea 

unitatii. Sa luam un exemplu: o gasca a pierdut o pana. In acest caz ar trebui sa 

va concentrati pe ce ar trebui ea sa faca pentru ca aceasta pana sa revina la 

locul ei. Cu alte cuvinte, veti incerca sa intelegeti cum putem crea sau recrea o 

unitate completa. Sa luam un alt exemplu: o frunza a cazut dintr-un copac. Ce 

este de facut pentru ca ea sa revina la locul ei si copacul sa recapete aspectul 

sau de dinainte? Aceasta concentrare se refera la reunificarea elementelor 

separate ale realitatii intr-un singur intreg ce constituie norma. Practica acestui 

exercitiu de concentrare da capacitatea de a dirija realitatea. In acest exercitiu 

de concentrare , ca si in celelalte, ne putem considera simpli observatori. Puteti 

restaura oricare dintre organele voastre. O femeie a venit la mine sa-mi ceara 

ceva. Uterul ei fusese extirpat in timpul unei interventii chirurgicale. Intelegeti 

cat este de important acest lucru. Am utilizat aceleasi metode pe care de acum, 

si voi le cunoasteti.  Acum, aceasta femeie are un uter in perfecta stare de 

sanatate. 

  

        2. Serie de 7 cifre:1 8 5 4 3 2 1  

            Serie de 9 cifre:4 8 5 3 2 1 4 8 9 tica. 

 

       3. Uniti-va cu Universul, simtiti imbratisarea lui, in asa fel incat sa-l simtiti in 

actiunile  voastre si veti vedea ca actiunile voastre constituie esenta Universului 



care se  armonizeaza cu voi, peste tot si tot timpul. Veti vedea ca Dumnezeu, 

care v-a oferit  gratia Sa, asteapta ca voi sa raspundeti corespunzator. Ar trebui 

sa aderati acolo unde  Dumnezeu este prezent. Dezvoltarea implica uniunea cu 

divinitatea.Prin dezvoltare divina, reunificarea si uniunea sincera intervine in 

toate miscarile voastre. Avansati si va  dezvoltati catre Eternitate. Si va fi asa 

pentru totdeauna; Uniunea cu Creatorul se va face in toate actiunile voastre 

creatoare de dezvoltare. Viata eterna inseamna unirea veritabila cu Creatorul. 

 

  A 13-a zi ! 

 

   1.In aceasta a 13-a zi a lunii, trebuie sa va concentarti pe partile discontinue 

ale unui  obiect  din realitate. Sa presupunem ca va indreptati atentia catre un 

obiect oarecare. Acesta poate fi un camion, un palmier sau o piatra. Nu 

conteaza de ce obiect este vorba. Cel mai important este sa prelevati anumite 

fragmente din acest obiect. Va puteti imagina camionul intr-o forma 

heterogena de piese detasate. Va reamintesc ca puteti face acest lucru cu orice 

forma, in afara de fiintele umane, care trebuie intotdeauna percepute in 

maniera  globala. Puteti aborda in aceasta maniera orice obiect, in afara de 

fiinta umana care trebuie vazuta intotdeauna in forma sa holistica. Aceasta este 

o lege.Daca obiectul ales nu este un om, ca de exemplu, camionul, vi-l puteti 

imagina ca pe un ansamblu de mai multe piese. Deci, obiectivul vostru este sa 

gasiti raporturile existente intre diferitele piese compozante. Cand ati gasit 

aceste legaturi, pastrand in minte obiectivul pe care doriti sa-l vedeti realizat, 

vindecarea cuiva sau  capacitatea de clarviziune, veti genera acest 

eveniment.Veti putea "pilota" realitatea asa cum o doriti. 

 

  2. Seria de 7 cifre:1 5 3 8 4 4 8 

      Seria de 9 cifre:1 5 4 3 2 1 9 1 5  

 

3. Veti vedea in fata voastra figurile celor care au participat la crearea lumii 

inaintea voastra. Veti vedea Universul care era  inaintea voastra. Veti vedea 

mecanismele care au construit Universul inaintea voastra. Veti simti ca existati 

dintotdeauna si veti transpune aceasta impresie pe fetele lor si gratie acestei 

impresii veti crea mecanismele acestea. Veti vedea ca tot ceea ce a fost creat 



artificial sau natural, totul vine de la Creator. Creatorul va personalizeaza in 

ceea ce vedeti. Propria voastra manifestare este Universul care se creaza. 

Procedand in acest fel, puteti gasi orice metoda spirituala, intelectuala sau 

tehnica, dar obligtoriu cu caracter creativ. Considerati dezvoltarea ca pe un 

drept egal si universal, acordat oricarui element al realitatii, oricarui element 

informational, si veti vedea esenta sufletului vostru, esenta personalitatii 

voastre si cea a Creatorului vostru. In individualitatea Creatorului si a creatiei 

sale, se gaseste armonia ce apartine Universului peste tot si dintotdeauna si 

asta este perfect de inteles. Creatorul care v-a creat individuali si unici, a creat 

toate celelalte in acelasi timp. Asadar, voi ar trebui sa creati Universul in acelasi 

fel, individual, in acesi timp pentru toti, in toate directiile timpului si  spatiului. 

 

A 14-a zi ! 

 

 1.In aceasta a 14-a zi a lunii, va veti concentra pe miscarile lucrurilor ce va 

inconjoara. Le observati si va puneti intrebarea: de ce norii fug? De ce ploua? 

De ce pasarile pot zbura? De ce toate acestea se pot intampla? Pentru voi, veti 

incerca sa gasiti un sens fiecarui eveniment.In timp ce va concentrati la asta, 

pastrand in constiinta voastra evenimentul ce doriti sa se intample, veti obtine 

realizarea lui. In acelasi timp, va perfectionati capacitatea de a gera 

evenimente. 

 

1.  Seria de 7 cifre:5 8 3 1 4 2 1 

       Seria de 9 cifre:9 9 9 8 8 8 7 7 6 

 

2.In aceasta zi trebuie sa va percepeti mainile ca si cum ar reflecta lumina 

vietii.Astazi, ar trebui sa percepeti degetele voastre ca si cum ar reflecta lumina 

mainilor voastre. Astazi, trebuie sa va percepeti  corpul radiind de Lumina 

Creatorului, o lumina ce radiaza Iubire, Bunatate si Sanatate pentru toti si 

lumina invataturilor mele despre viata eterna. Astazi puteti simti aceste 

invataturi despre viata eterna, invataturile mele, si sa ma contactati prin 

intermediul gandului. Ma puteti contacta, de asemenea, in orice zi, in orice 

stare si puteti sa cereti ceea ce aveti nevoie pentru a obtine viata eterna si 

creatia universala.Adresati-mi intrebarile voastre si veti obtine ajutor.Puteti, de 



asemenea , sa va adresati voua insiva  si sa descoperiti de maniera autonoma 

ce ati primit de la mine. Puteti percepe aceste cunostinte, sa le puneti in 

practica si sa le faceti cunoscute si celorlalti.In aceasta zi va puteti chiar 

armoniza cu mine, puteati s-o faceti in zilele precedente asa cum puteti s-o 

faceti si in zilele care urmeaza.Puteti, de asemenea, s-o faceti in ziua in care 

timpul nu v mai fi masurat in timp si spatiu, puteti oricum sa ma contactati 

pentru ajutor, pentru a avea o discutie, cu o dorinta sau pur si simplu pentru a 

ma contacta. Sunteti liberi, asa cum intotdeauna ati fost. Luati aceasta ca pe o 

regula si raspanditi-o catre ceilalti si veti obtine viata eterna acolo unde ma 

aflu. Veti obtine viata eterna acolo unde va aflati, de asemenea. Veti obtine 

viata eterna acolo unde este tot, un tot care a existat dintotdeauna. Iar acest 

principiu va fi adevarat si autentic pentru toti, reprezinta adevarul pentru toti 

iar voi sunteti cei care exista in Eternitate dat fiind faptul ca sunteti deja 

Eternitatea. 

 

 

 

 

A 15-a zi! 

 

  1. In ziua a doua a lunii ati practicat concentrarea pe degetul mic al mainii 

drepte. In ziua a 15-a a lunii, puteti alege o alta parte a corpului, alte degete, 

sau unghiile, sau oricare parte pe care o alegeti voi. Dupa aceea , exercitiul de 

concentrare se desfasoara exact la fel ca in ziua a 2-a. 

 

  2.Seria de 7 cifre:7 7 8 8 0 0 1 

     Seria de 9 cifre:5 3 2 1 4 5 8 9 1  

 

 3.In aceasta a 15-a zi a lunii, puteti simti Gratia Divina, cea care este umpluta 

de spiritul universal, si care este ea insasi recunoscatoare Creatorului pentru 

creatia sa. Ea este recunoscatoare pentru crearea fiecarui element, pentru 

crearea statutului care ii permite sa reproduca Universul, pentru ca Dumnezeu 



este pretutindeni. De asemenea simtiti recunostinta pe care o au pentru voi 

plantele si animalele, simtiti recunostinta altor persoane, simtiti iubirea lor. 

Veti constata ca le iubiti. In iubire este creatie, bunatate, clarviziune.Iubirea 

Universala care atinge si este primita de toti oamenii caracterizeaza Creatorul 

care a personalizat Universul prin voi. Voi sunteti manifestarea iubirii 

Creatorului, dat fiind ca el va trimite toata iubirea Lui. Ati primit acest cadou din 

partea Creatorului inca de la inceput si voi sunteti acest cadou pentru ca voi 

insiva sunteti un Creator dat fiind faptul ca ati fost creati de Creator, Dumnezeu 

etern care contine tot. Voi mergeti acolo unde este El,stiind faptul ca El este 

peste tot. Este acolo unde sunteti voi. Voi sunteti in toate miscarile Lui si 

personificarea Eternitatii Lui. Mergeti in preocuparile Creatorului. El a creat 

Universul Etern intr-o dezvoltare reciproca si veti vedea ca Universul se creaza 

intr-o maniera eterna si veti vedea ca Universul va personifica pentru 

Eternitate. Voi sunteti Creatorul care creaza Eternitatea si Creatorul v-a creat 

Etern , in acelasi moment in care a creat si Universul. 

 

 

A 16-a zi! 

 

 1.In aceasta a 16-a zi, concentrati-va pe elementele din realitatea voastra care 

sunt in contact direct cu  corpul vostru. Amintiti-va aceasta fraza din copilaria 

noastra:" soarele, aerul si apa sunt cei mai buni prieteni ai nostri". In cursul 

acestui exercitiu de concentrare incercati sa fiti constienti de interactiunile cu  

"cei mai buni prieteni ai nostri". Va concentrati la caldura pe care v-o dau razele 

soarelui. Simtiti contactul cu ele, simtiti suflul lor cald. Simtiti usoara briza care 

va inconjoara. Sau pot fi rafale de vant, ori un aer imobil. Daca pe langa asta, 

este foarte cald si aerul este umed, simtiti in acelasi timp la nivelul obrajilor, 

caldura ,aerul si umiditatea. Puteti resimti, actiunea racoroasa a apei atunci 

cand va spalati, faceti dus sau inotati. 

Puteti efectua acest exercitiu si in perioada de iarna, cand este frig. Fata 

voastra nu este tot timpul descoperita?Dar in perioada de vara, in special cand 

sunteti la plaja, tot corpul vostru poate intra in contact cu soarele, cu aerul si cu 

apa. Putem adauga si contactul cu pamantul.Aceste exercitii de concentrare 

sunt foarte importante. Veti intra constient in interactiune cu elementele. 

Puteti de asemenea sa practicati acest exercitiu in fiecare zi. Daca in timpul 



exercitiului de concentrare pastrati in minte un obiectiv ce va este necesar , el 

se va realiza.  

 

 2.Seria de 7 cifre:1 8 4 3 2 1 2 

    Seria de 9 cifre:1 2 3 5 6 7 0 9 1  

 

3. Simtiti armonia acolo unde ea este, iar ea se gaseste peste tot si tot timpul. 

Este armonia Creatorului. Simtitit armonia acolo unde ea se gaseste si une va fi. 

Este armonia dezvoltarii voastre. Simtiti armonia acolo unde este , unde a fost 

si unde va fi pentru totdeauna. Este armonia schimbarii. Este armonia 

transfigurarii. Este transfigurarea catre viata eterna. Oriunde ati fi, mergeti 

catre voi insiva si resimtiti aceasta armonie in orice loc; si veti constata ca 

armonia voastra radiaza unde de bucurie si de iubire. Veti vedea atunci cum 

creati un Univers etern armonios in starea lui de stabilitate permanenta.Voi 

sunteti luptatori, dar ajunsi deja intr-o fericire eterna divina, pentru o viata 

eterna si o credinta eterna. 

 

 

A 17-a zi! 

 

  In aceasta a 17-a zi a lunii, va veti concentra pe elementele realitatii voastre, 

care, dupa voi, va inconjoara in permanenta. Este vorba de spatiul care va 

inconjoara, soarele, luna, constelatiile familiale, si de o maniera generala, tot ce 

exista in constiinta voastra permanent. Va veti concentra pe unul din aceste 

elemente, si, in acelasi timp, veti pastra in minte evenimentul care doriti sa se 

realizeze. 

 

 

      2.Seria de 7 cifre:1 0 4 5 4 2 1  

         Seria de 9 cifre:8 9 1 0 0 0 1 1 1  

 



      3. In modul clar viziune ganditi-va la invierea a Tot si a tuturor. Veti vedea ca 

restaurarea Universului este o realitate in care traiti. Veti simti ca traiti intr-un 

Univers Etern. Mergeti inainte pe aceasta cale si veti descoperi care va este 

chemarea. Urmati calea si veti ajunge la Creator, cel care este etern, si va veti 

delecta cu Eternitatea voastra, iar aceasta delectare corespunde exact 

Eternitatii vietii si Creatorului. Creatorul care v-a creat si iubirea lui sunt fara 

limite iar simplicitatea lui iti da siguranta. El este simplu si transparent, asa cum 

vi l-ati imaginat. Va gandeati deja la El in felul asta. El este bun si creativ, asa 

cum stiati. El este Creatorul vostru si va arata calea. Urmati calea Lui, caci este 

si calea voastra. 

 

 

A 18-a zi! 

 

   1.In aceasta a 18-a zi a lunii, va veti concentra pe obiectele imobile. De 

exemplu, o cladire, o masa, un copac.Alegeti ce va place.Apoi, trebuie sa 

descoperiti esenta individuala a obiectului ales, semnificatia sa, sensul care il 

are pentru voi, adica, sa intelegeti ce reprezinta acest obiect pentru voi.Asa se 

desfasoara acest exercitiu de concentrare. Apoi, in timpul exercitiilor de 

expansiune a constiintei, nu voi mai adauga ca trebuie sa aveti in minte 

evenimentul care doriti sa se manifeste. Acest lucru este subinteles in 

exercitiile care urmeaza. 

 

  2. Seria de 7 cifre:1 8 5 4 2 1 2 

      Seria de 9 cifre:1 8 5 3 2 1 9 4 5  

 

  3. Mergeti acolo unde este lume mai multa. Mergeti acolo unde se produc 

evenimente. Lucrati acolo unde exista rezistenta. Si odata ce o vedeti, 

rezistenta devine transparenta, fortele sale slabesc, iar voi veti vedea 

Eternitatea Universului, chiar daca mai exista inca rezistenta. Mergeti si fiti 

peste tot unde vreti. Puteti fi peste tot. Puteti cuprinde tot Universul 

binefacator si pentru asta  luptati cu rezistenta in numele vietii eterne, iar 



rezistenta se va topi pentru ca voi sa puteti vedea Lumina vietii eterne si s-o 

primiti. Si  aceasta va fi pentru totdeauna si tot timpul. 

 

 

A 19-a zi! 

 

  1.In aceasta a 19-a zi a lunii, va veti concentra pe fenomenele realitatii voastre 

exterioare care se prezinta ca un intreg la inceput si se transforma in mai multe 

elemente separate dupa aceea. Sa dam un exemplu de asemenea manifestare: 

un nor se transforma in picaturi de ploaie. Alt exemplu, coroana unui copac se 

transforma in frunze ce apoi cad izolat. In cursul acestui exercitiu de 

concentrare pe asemenea fenomene incercati sa gasiti legile dupa care se 

desfasoara aceste evenimente pentru a fi in masura sa  evitati eventual 

derularea lor. Gasiti aceste legi si sensul acestui exercitiu de concentrare. 

 

  2. Seria de 7 cifre:1 2 5 4 3 1 2  

     Seria de 9 cifre:1 5 8 4 3 1 9 8 5 

 

  3. Lupta spiritului pentru adevaratul sau loc in Univers, ca si lupta sufletului 

vostru pentru manifestarea Creatorului, va fac sa  puneti  judecata si  intelectul 

sub control. Constiinta voastra devine Universala si constiinta dobandita devine 

constiinta tuturor.Deveniti cel care sunteti in realitate. Eternitatea voastra se 

manifesta in gandurile voastre,judecata voastra devine eternitate, gandurile 

voastre creaza un Univers Etern. Veti fi acolo unde sunteti si veti fi acolo unde 

nu sunteti si veti fi tot timpul acolo in ciuda faptului ca Universul este constituit 

din segmente de timp.Acolo unde veti fi segmentul de timp va deveni 

Universul, spatiul se va uni cu Eternitatea si timpul va da inapoi. Veti fi in 

miscare si veti fi in timpul etern; veti simti timpul etern, iar acest timp etern va 

veni catre voi. Fiecare moment din timpul vostru este etern.Resimtiti aceasta 

Eternitate in fiecare moment si veti constata ca deja ati obtinut-o. 

Ati putea adauga si un alt exercitiu daca doriti. 

A 20-a zi! 



 

  1.In aceasta zi veti realiza un exercitiu de concentrare pe regiunile indepartate 

ale constiintei voastre. Datoria voastra este sa-i ajutati pe ceilalti.Imaginati-va 

ca trebuie sa explicati ceva cuiva care nu stie sau nu intelege.Ca regula 

generala, noi, eu si voi, stim ca fiecare individ poseda toate cunostintele, 

deoarece, inca de la inceput, sufletul sau le contine pe toate. Asa ca , obiectivul 

vostru consista in a ajuta celelalte persoane sa constientizeze faptul ca ele 

cunosc deja aceasta informatie.Apropo, exact prin aceasta constientizare a 

cunostintelor deja existente in suflet se realizeaza adevarata 

intelegere.Trezirea omului la constiinta informatiilor care ii sunt necesare, 

poate fi obtinuta intr-un mod foarte simplu prin intermediul regiunilor de 

constiinta indepartate. Modul cel mai simplu de a ajunge la aceste elemente, se 

face prin intermediul portiunilor indepartate ale constiintei.Facand acest 

exercitiu de concentrare, participati in mod activ la programul de salvare al 

umanitatii. As dori sa precizez aici ce trebuie sa fie esential in concentrarea 

voastra. Concentrarea vastra trebuie sa fie in asa fel facuta incat, gestionarea 

evenimentelor obtinute sa poata da, pentru toti in acelasi timp, un efect pozitiv 

care sa asigure derularea binefacatoare a evenimentelor.Aceasta trebuie sa 

poata fi realizata, indiferent de amplasamentul celorlalte persoane.Celelalte 

persoane se pot afla fizic, la distante foarte mari, ceea ce nu le va opri sa 

beneficieze de ajutorul vostru. 

Intr-o forma mai condensata, acest exercitiu poate fi numit: concentrarea pe 

succesul tuturor.Stim ca gratie muncii voastre de a dezvolta situatii concrete,  

repercursiuni pozitive vor avea loc pentru toti. Daca doriti, mai ales in 

entuziasmul de debut al practicii voastre, ati putea adauga un alt exercitiu. Va 

concentrati pe obiecte indepartate, cum ar fi soarele, planetele sau 

constelatiile. Facand asta , le puteti privi cu o privire neobisnuita.Obiectivul 

vostru in timpul acestui exercitiu, este urmatorul: constientizati sensul acestor 

obiecte din punct de vedere informativ. 

 

  2. Seria de 7 cifre:1 5 3 8 4 1 6  

     Seria de 9 cifre: 8 9 1 5 4 3 2 1 9 

 

  3.Priviti lumea din punctul de vedere cel mai inalt al constiintei voastre , din 

punctul de vedere cel mai profund al sufletului vostru, cu infatuare spirituala, 



pentru prosperitatea generala.Priviti Universul ca si cum el s-ar construi si 

creati-l asa cum este acum. Dar ,creandu-l in aceasta maniera, asa cum este el 

acum, modificati starea generala a Universului cu ajutorul puntilor de trecere 

catre o directie mai buna, in sensul creatiei si vietii eterne. Veti vedea ca aceste 

punti de trecere nu sunt deloc niste punti, doar ca ele au nascut dintr-o 

intelegere eronata a Universului. Intelegeti Universul in maniera corecta, asa 

cum vi l-a prezentat Creatorul, si veti vedea ca Creatorul este peste tot si 

corectitudinea se gaseste peste tot. Trebuie doar sa faceti un pas catre El, 

trebuie doar sa incetam sa respingem si sa ne insusim aceasta corectitudine 

pentru totdeauna si pentru Eternitate si veti vedea ca Universul se va 

transforma. Si veti vedea ca Universul va deveni al vostru, veti vedea ca 

Creatorul este multumit de voi si veti vedea ca voi sunteti Creator si puteti crea 

oriunde, totdeauna si etern. Voi sunteti asistentul Creatorului si puteti asista 

fiecare fiinta cum o face insusi Creatorul, puteti crea Creatorul.La acest nivel, 

atingeti punctul de jonctiune ce reuneste toti oamenii. Acest punct de joctiune 

al tuturor oamenilor este exact ce caracterizeaza sufletul vostru.Priviti acolo si 

veti vedea Lumina vietii. Aceasta Lumina este creata de sufletul vostru. Aceasta 

Lumina a sufletului vostru este cea care va cheama catre inaltimi, departe si in 

alte spatii. Aceasta Lumina a sufletului vostru constitue Universul. Vedeti acest 

Univers pentru ca sufletul vostru il vede. Va vedeti sufletul pentru ca aveti ochii 

sufletului. Priviti-va din toate punctele de vedere si veti descoperi legatura 

voastra cu Universul, cu tot Universul care exista pretutindeni si pentru 

totdeauna. Gandul vostru este gandul Universului. Cunostintele voastre sunt 

cunostintele Universului. Distribuiti cunostintele vietii si raspanditi Lumina 

sufletului vostru si veti descoperi viata eterna in starea in  care sunteti acum. 

Veti vedea ca viata eterna este de mult timp aici, cu voi, a fost si va fi 

intotdeauna cu voi.Voi sunteti viata eterna. 

 

 

A 21-a zi ! 

 

  1. In aceasta a 21-a zi a lunii, trebuie sa va concentrati pe combinatii de cifre 

care se deruleaza in sens invers. Exemple concret: 16,15,14,13,12,11,10. Cifrele 

care formeaza aceste combinatii trebuie sa fie intre 1 si 31( numarul maxim de 



zile ale unei luni). Aveti, deci, la dispozitie 31 de cifre. Pentru a face o 

combinatie a lor in sens invers, lasati-va condusi de intuitie. 

 

  2.Seria de 7 cifre:8 1 5 3 5 1 7 

     Seria de 9 cifre:5 8 9 1 4 8 5 4 2  

 

  3. Priviti cum izvoreste un paraias din munte. Priviti cum se topeste zapada. 

Daca le-ati vazut cu ochii fizici, raporati-va la aceste imagini. Veti constata ca 

imaginea data de gandurile voastre nu difera de imaginea data de ochii vostri 

fizici. Veti vedea ca constiinta voastra nu este diferita de corpul vostru.Veti 

vedea ca sufletul vostru construieste corpul. Nu uitati aceste lucruri si incercati 

sa le transmiteti in fiecare secunda si celorlalti, transformand momentele in 

Eternitate. Va veti construi pentru eternitate, fara cel mai mic efort, ca si cum 

ati fi trait inainte. Aceasta constructie eterna constituie exact viata eterna. Pe 

acelasi principiu, construiti si alte obiecte, construiti Universuri. Creati bucuria, 

semanati grau, faceti paine, dati instrumente, dati masinini si faceti in asa fel ca 

aceste masini sa fie inofensive si non-distructive. Veti vedea ca traiti in acest 

Univers, veti vedea ce v-ati trimis. In sfarsit, veti vedea in aceste masini 

manifestarea lui Dumnezeu si cea a constiintei voastre. Opriti masina daca ea 

reprezinta un pericol. Construiti un corp sanatos daca el este bolnav.Realizati o 

inviere daca cineva a "plecat". Nu admiteti "plecarea" nimanui.Voi sunteti 

artizanul, voi sunteti Creatorul, luati, actionati si mergeti inainte in armonie cu 

Universul, in armonie cu toata creatia, in armonie cu tot ceea ce s-a putut crea 

in Univers de la manifestarea Universului si in armonie cu voi insiva. 

  

  A 22-a zi ! 

 

  1. In aceasta zi a lunii trebuie sa va concentrati pe elemente ale realitatii care 

se produc la infinit.Un exemplu concret: intelegerea eternitatii, sau intelegerea 

spatiului infinit. Va voi reaminti ca, in timpul concentrarii pe Eternitate, trebuie 

sa construiti evenimentul de care aveti nevoie. 

 

  2. Seria de 7 cifre:8 1 5 3 4 8 5 



      Seria de 9 cifre:1 9 8 5 1 6 7 8 9  

 

  3. Sufletul vostru este o structura creata, sufletul vostru este o structura care 

se reconstruieste. Priviti cum este creat sufletul vostru, priviti cum el se 

regenereaza. In actul regenerarii se afla sufletul vostru. Intrati in Universul 

vostru si priviti locul unde Creatorul s-a recreat, observati mecanismul re-

creatiei si veti descoperi iubirea. Iubirea este cea care aduce Lumina in lume. 

Iubirea este baza pe care este construit Universul. Iubirea a existat 

dintotdeauna. A existat inca de la inceput. Priviti cine a creat iubirea si va veti 

descoperi. Iubirea va apartine, asa cum si voi ii apartineti ei. Construiti cu 

iubire, construiti cu generozitate si prosperitate, construiti cu bucuria imensa a 

vietii partajate de toti, de o fericire imparatasita de toti si veti fi in masura sa 

vedeti bucuria ce ii cuprinde pe toti cei ce va inconjoara. Simtiti bucuria celor  

din jurul vostru si sufletul vostru se va umple de bucurie. Fiti in bucurie, fiti in 

armonie si aceasta bucurie, aceasta fericire, va va aduce Eternitatea. Aveti prin 

ochii Eternitatii voastre, priviti cu corpul vostru etern, priviti cu privirea voastra 

eterna si oferiti-le Eternitatea. Priviti lumea si pe toti cei ce va inconjoara cu 

propria voastra Eternitate si oferiti-le-o. Atunci lumea va inflori, va deveni o 

floare vesnic inflorita. Si aceasta floare va fi Universul vostru si Universul 

tuturor. Si veti trai, iar fericirea voastra va fi vesnica. 

 

A 23-a zi!! 

 

 1.In aceasta a 23-a zi a lunii, trebuie sa va concentrati pe toate elementele 

realitatii ce contribuie la realizarea desenelor lui Dumnezeu. 

 

 2.Seria de 7 cifre:8 1 5 4 5 7 4 

    Seraia de 9 cifre:  5 8 1 9 7 4 3 2 1 

 

   3. Priviti Universul si observati ce trebuie facut, priviti indatoririle voaste 

zilnice, priviti-va sentimentele si observati-le. Observati cum sentimentele 

voastre sunt legate de evenimente, intrebati-va de ce va ganditi la viitor, de ce 

simtiti, de ce actiunile voastre se deruleaza in aceasta maniera si nu altfel. De 



ce cuvantul "altfel" nu poate fi prezent in Univers, pentru ca Universul est unic 

si unicitatea sa este diversitatea. Simtiti natura evenimentelor in actiunile 

voastre. Considerati indatoririle voastre in diferite maniere. Priviti-va 

organismul si restaurati-l cu ajutorul unui gand instantaneu. Priviti sufletul 

vostru , constatati si intelegeti ca totul este deja acolo. 

 

 

  A 24-a zi ! 

 

  1. In timpul exercitiului de concentrare din aceasta zi, trebuie sa puteti sa  

obtineti orice obiect care poate decurge dintr-o forma umana. De exemplu: o 

caseta video, un stilou, o planta. Trebuie sa descoperiti din ce parte de forma ia 

nastere, sa spunem, o caseta video. Cu alte cuvinte, cum sa fim constienti de 

forma umana in asa fel incat sa reusim sa obtinem o caseta video. 

 

  2. Seria de 7 cifre:5 1 8 4 3 2 5 

      Seria de 9 cifre:1 8 9 5 4 3 2 1 0  

 

3. Ati vazut in mod particular realitatea pe care o percepeti. Ati ajuns la aceasta 

realitate care sunteti voi. Luati in considerare zilele pe care le-ati traversat, de 

la prima pana la cea de-a 24-a zi, si veti constata ca voi sunteti Iubire, si ca ea 

este infinita. Priviti Universul, vedeti cu cata iubire il percepeti. Priviti cum il 

construiti, priviti-va sentimentele, priviti-va sentimentele ca pe un element de 

creatie etern, si veti ajunge la Iubire ca la Eternitate. Veti ajunge acolo pentru 

totdeauna si veti ramane pentru eternitate. Creatorul-Dumnezeul vostru, v-a 

creat ca pe o fiinta capabila sa iubeasca. Sunteti o creatie Divina si iubiti. 

Iubirea este viata si viata este iubirea. Manifestati iubirea acolo unde mergeti, 

manifestati iubirea in locul unde va gasiti si acolo unde va ganditi sa va duceti. 

Iubirea poate sa nu fie exprimata in cuvinte si iubirea poate sa nu fie exprimata 

prin sentimente, dar actiunile voastre sunt acte de iubire, acolo unde o 

construiti. 

 



  A 25-a zi! 

 

  1. In aceasta a 25-a zi a lunii, va puteti concentra pe un obiect la alegere, dar 

important este sa faceti mai multe concentrari diferite pentru a obtine un efect 

de ansamblu. Din aceasta visiune de ansamblu, veti regrupa, prin intermediul 

analizei, diferitele obiecte ale concentrarii voastre urmand cateva criterii. De 

exemplu, magnetofonul si banda de magnetofon, se completeaza in timpul 

utilizarii lor si pot fi introduse in aceeasi categorie. Daca le consideram ca pe 

marfuri fabricate pe baza electronica, magnetofonul si un receptor radio pot fi 

plasate in alta categorie. Putem de asemenea sa introducem intr-un grup de 

obiecte de aceeasi categorie, sa spunem, 2 carti diferite. Totusi, daca 

consideram cele 2 carti din punct de vedere al continutului si de subiect, ar 

putea sa se gaseasca in grupuri diferite, daca criteriul de selectie este tematica. 

Dupa cum vedeti, la acest nivel, aveti libertatea totala de actiune. 

 

  2.Seria de 7 cifre:1 8 9 0 0 0 0  

     Seria de 9 cifre:0 1 2 4 5 9 9 9 9  

 

  3. Orientati-va gandurile catre voi insiva. Sesizati un gand care va priveste ,ca 

pe o reflexie a voastra. Priviti-va in acelasi fel in care priviti fiecare persoana. 

Priviti-va asa cum priviti creanga unui copac, frunza unei plante, roua diminetii 

sau zapada pe marginea ferestrei voastre. Veti percepe ce este etern in fata 

voastra. Veti vedea ce este etern in voi. 

 

A 26-a zi! 

 

  1.In aceasta zi a lunii, veti invata sa vedeti in acelasi timp intregul si o parte a 

lui, colectivul si personalul. 

  Sa presupunem ca sunteti in fata unei ciurde de vaci. Vedeti ciurda de vaci, si, 

in acelasi timp, va puteti concentra asupra uneia dintre vacute. Va puteti 

intreba de ce traieste, la ce se gandeste, cum se va dezvolta. Sau, puteti 

observa un furnicar, un musuroi de furnici, si sa va fixati pe o singura furnica. 



Cu ajutorul acestui exercitiu de concentrare, veti putea intelege cum, dintr-o 

singura privire, puteti vedea ansamblul si o parte a sa, globalul si particularul. 

Acest exercitiu va va ajuta sa capatati aceasta capacitate. Veti putea, dintr-o 

singura privire, sa vedeti in acelsi timp imaginea de ansamblu si detaliul. 

 

  2.Seria de 7 cifre:1 5 8 4 3 2 1  

    Seria de 9 cifre:4 8 5 6 1 7 8 9 1 

 

  3. Constientizati ca sunteti intr-un proces de dezvoltare etern. Vedeti ca 

dezvoltarea voastra este constanta. Ocupati-va de ceea ce corespunde 

Eternitatii.  Intr-adevar, fiecare miscare este Eterna si fiecare obiect este o 

manifestare a Eternitatii. Fiecare individ este un multiplu al Eternitatii. Mergeti 

catre Eternitate in diversitatea ce rezulta din aspectul unic al Eternitatii.Veti 

constata ca Eternitatea este aceeasi pentru toti. Pin prisma aceasta, accesati 

intelegerea care o are sufletul vostru si veti constata ca voi sunteti Creatorul a 

tot ce va este necesar. Aplicati aceasta descoperire la crearea propriului 

organism si veti intelege ca organismul vostru este capabil sa se auto-

regenereze. Aplicati aceasta descoperire la sanatatea unei alte persoane si veti 

vedea ca vindecand pe altii capatati experienta pentru voi insiva. Vindecarea 

altcuiva constituie intotdeauna o experienta personala. Faceti bine, daruiti 

bucurie si fericire si veti tine in maini Eternitatea sub forma concreta a unui 

instrument tehnologic al constiintei voastre. Raspanditi constiinta voastra spre 

aspectele inconfortabile ale Eternitatii. Acolo unde Eternitatea se extinde, 

anticipati Eternitatea pentru a atinge infinitul si va veti vedea ca pe o 

manifestare a Creatorului. Veti crea acolo unde Eternitatea doar se dilata. Voi 

sunteti Creatorul Eternitatii, voi controlati Eternitatea iar ea vi se supune 

intotdeauna. 

 

A 27-a zi ! 

  

 1.In cea de-a 27-a zi a lunii, veti face acelasi exercitiu ca cel din ziua a 9-a, dar 

va trebui sa adaugati notiunea de dezvoltare infinita a fiecarui element al 

exercitiului de concentrare. 



 

       2.Seria de 7 cifre:1 8 5 4 3 4 2 

          Seria de 9 cifre:1 8 5 4 3 1 2 0 1  

 

       3. Ajutati-i pe cei ce au nevoie de ajutor. Salvati-i pe cei ce au nevoie sa fie 

salvati. Ajutati-va pe voi insiva daca aveti nevoie. Priviti cuvantul "ajutor" intr-

un sens mai larg si considerati bunatatea ca pe o personificare a ajutorului. 

Sunteti buni si le veniti in ajutor celorlalti. Sunteti Creator si beneficiati de 

ajutor. Fiecare act creativ va aduce un ajutor. Tot ce creati se transforma in 

ajutor pentru voi insiva. Beneficiati de un numar infinit de asistenti pentru ca 

ajutati un numar infinit de persoane. Sunteti in legatura cu toata lumea, ajutati 

pe toata lumea si toata lumea va ajuta pe voi. In legaturile voastre cu toti, in 

actiunea de intr-ajutorare, conduceti socoetatea spre binefacere, aduceti 

fericirea tuturor si va veti gasi in armonie Universala cu toti. Acolo unde se 

gaseste Dumnezeu Creatorul, este tot ce este creat in jurul vostru, dar de fapt 

acestea sunt create de voi insiva, ca si manifestare a lui Dumnezeu. 

Personificarea lui Dumnezeu ca si Creator al vostru se manifesta in sufletul 

vostru prin intelegerea adevarului despre Univers, in auto-dezvoltarea lui, 

intelegere obtinuta dupa ce obtineti viata eterna, Eternitatea Creatorului. Viata 

eterna este  eternitatea Creatorului. Pentru a trai viata vesnica, trebuie sa fii un 

Creator etern, un Creator ce se auto-creaza etern.Pentru a fi un Creator Etern, 

nu trebuie sa faceti nimic, noi suntem creati pentru Eternitate , in asa fel incat 

sa ne auto-cream etern. Puteti face in asa fel incat  fiecare gand, fiecare 

miscare, fiecare din actiunile voastre sa poata crea Eternitatea. 

 

 

A  28-a zi ! 

 

  1.In aceasta zi trebuie sa faceti acelasi exercitiu de concentrare ca cel din ziua 

a 8-a, dar cu o  diferenta importanta. Iata despre ce este vorba. Ati remarcat 

probabil ca in ziua precedenta, a 27-a, cifrele 2 si 7 au fost adunate: 2+7= 9. In 

cazul prezent, situatia este diferita. Numarul 28 se compune din 2 cifre: 2 si 8. 

In cazul prezent numarul 28 trebuie perceput asa:  8 multiplicat cu 2. Deci, nu 

este vorba sa le adunam, ci sa le multiplicam. Cu alte cuvinte, 8-ul devine 



dublu. De aceea, azi repetam programul zilei a 8-a. Totusi, aceasta repetare nu 

trebuie luata "mot-à-mot". Ea nu trebuie sa fie copia conforma a lucrului zilei a 

8-a. Trebuie sa schimbati ceva. In primul rand, trebuie sa schimbati ceva in voi. 

De exemplu, sa modificati ceva in ce priveste perceptia voastra in raport cu 

acest exercetiu de concentrare. Daca il efectuati urmand vechea schema, 

trebuie macar sa percepeti ceva nou, sa il vedeti din alt punct de vedere. 

Intelegerea ca si perceptia acestui exercitiu de concentrare trebuiesc largite si 

aprofundate in mod constant. Este vorba de un proces creativ. El contribuie la 

dezvoltarea voastra. 

 

  2.Seria de 7 cifre:1 8 4 4 5 1 2  

     Seria de 9 cifre:1 9 5 8 1 4 2 1 0  

 

  3.Priviti-va in aceeasi maniera in care priviti Universul intreg.Priviti Creatorul 

in acelasi fel in care El va priveste, si in felul asta, veti obtine intelegerea a ceea 

ce Creatorul asteapta de la voi. Priviti ceea ce El priveste si in acest fel veti 

obtine privirea Lui. Veti vedea ca privirea Lui se adreseaza in mod egal si 

evenimentelor indepartate din Univers. Sarcina voastra este sa guvernati 

aceste evenimente. Oricare ar fi elementele Universului, trebuie sa le faceti 

armonioase. Acesta este adevaratul vostru obiectiv de creatie.Pentru ca El, 

Creatorul, a creat  deja; pentru ca El, Creatorul, a facut deja; iar voi trebuie sa 

mergeti doar pe acest drum, pentru ca voi ati fost creati dupa chipul si 

asemanarea Lui. Creatorul s-a auto-creat, dar in acelasi timp, v-a creat. "Auto 

creati-va" voi, si in acelasi timp, creati-i pe altii. Creati-i pe toti ceilalti si oferiti-

le prosperitatea. Veti avea un Univers creat de voi, creat pentru toti ceilalti, si 

in acelasi timp, creat pentru Creator. Creati pentru Creator, pentru ca El v-a 

creat. Creati pentru Creator, pentru ca El a creat tot. De asemenea, indiferent 

de creatia voastra, o veti face intotdeauna pentru Creator. 

 

A29-a zi ! 

 

  1. In aceasta 29-a zi a lunii, veti efectua un exercitiu de concentrare de sinteza. 

In aceasta zi trebuie sa examinati toate exercitiile zilelor scurse din luna in curs, 

din prima pana in a 28-a zi. Totusi, incercati sa le percepeti de maniera 



spontana. Este important. Trebuie sa imbratisati dintr-o singura privire tot 

drumul parcurs in aceasta luna. Asa ca, ar trebui sa incepeti o analiza a lucrului 

vostru. In acest fel veti realiza o platforma pentru luna urmatoare. Puteti sa va 

reprezentati tot ce ati facut pana acum sub forma unei sfere si sa o plasati pe o 

linie dreapta infinita in care elementul de dupa include  luna urmatoare. In 

acest fel construiti o platforma, nu numai pentru luna urmatoare, dar si pentru 

munca voastra viitoare in ce priveste dezvoltarea voastra infinita. 

 

1. Seria de 7 cifre: 1 8 5 2 1 4 2  

      Seria de 9 cifre: 5 1 2 9 4 2 1 8 0  

 

 

   3. Priviti Universul cu ochii vostri. Priviti Universul prin ansamblul 

sentimentelor voastre. Priviti Universul cu toate celulele voastre. Priviti 

Universul cu tot corpul vostru si folosind tot ce va permite sa vedeti si prin tot 

ce va caracterizeaza. Priviti Universul si pe voi si in interiorul vostru.Priviti 

Universul avand intelegerea ca el va inconjoara si va imbratiseaza. Priviti 

realitatea care da viata, si veti vedea ca indiferent unde priviti, nu este decat 

aceasta realitate care da viata si  care da Eternitatea...Priviti realitatea care da 

Eternitatea. Iar creatorul acestei realitati este Dumnezeu. Dumnezeu ,care a 

creat aceasta realitate , a creat viata eterna. El vede modul in care traiti si va 

desfasurati, El va vede, in aceeasi maniera in care voi va vedeti. El va vede si in 

maniera in care voi nu va vedeti. El este Creatorul vostru. El este Dumnezeu. 

 

 A 30-a zi ! 

 

  1. In aceasta zi, veti face un prim exercitiu de concentrare asupra platformei 

pe care ati construit-o. Acest exercitiu va pune bazele lucrului vostru din luna 

urmatoare. Concentrati-va pe armonia Universului. Trebuie sa o percepeti, sa o 

simtiti, sa vedeti cat este de frumoasa, sa va bucurati, sa va minunati. Va 

minunati cum Dumnezeu a putut crea atat de mult si cu atata perfectiune. In 

plus, va minunati de armonia Universului ca si consecinta a perfectiunii 

Creatorului. 



 

  2. Seria de 7 cifre : 1 8 5 2 1 4 3  

     Seria de 9 cifre: 1 8 5 2 1 9 3 5 1  

 

3. Principiul dupa care v-ati construit zilele precedente poate fi determinant, 

pentru ca daca ati inceput in februarie, cand luna are 28 sau 29 de zile, veti 

trece la prima sau la a 2-a zi a lunii urmatoare. Aceasta tranzitie traduce ciclul 

etern al vietii. Gasiti Eternitatea in toate armonizarile voastre precedente. 

Decelati Eternitatea in acest exemplu simplu, deoarece o luna poate avea 30 de 

zile, alta , luna februarie, poate avea 28 sau 29 de zile. Numai cu luna februarie 

putem obtine 30 adunand cifra 1 sau dupa caz, 2. Unirea numerelor de 

provenienta si esenta diferita, ne vorbeste despre armonie si despre natura 

identica a tuturor. Gasiti numitorul comun in tot, in fiecare element al 

informatiei, gasiti acel numitor comun si acolo unde el nu este atat de vizibil. 

Gasiti-l unde este evident si acolo unde il gasiti destul de usor. Veti vedea si veti 

constientiza, veti simti si va veti spiritualiza. 

 

  A 31-a zi ! 

 

 

  1.In aceasta 31-a zi a lunii, concentrati-va asupra fiecarui spatiu particular de  

volum independent.Luati, de exemplu, un copac ce creste pe o palma de 

pamant. Constientizati ca dedesubtul lui este Pamantul, ca deasupra lui si in jur, 

se afla Aerul. Toate aceste portiuni de spatiu se unesc in constiinta voastra. 

Vedeti in toate aceste elemente o manifestare Eterna  a vietii. Viata este 

eterna. Trebuie sa constientizati asta. Pastrati asta in minte si observati 

Universul care va inconjoara. Simtiti-l in timp ce va scufundati, va topiti in el. 

Constientizarea acestui adevar va naste in voi: DA, VIATA ESTE ETERNA!!! 

 

 2.Seria de 7 cifre: 1 5 3 2 1 0 6  

   Seria de 9 cifre: 1 8 5 2 1 4 3 2 1  

 



 3.In aceasta zi concentrarea vostra trebuie sa fie asupra voastra. Sunteti 

complet si absolut in buna sanatate, si toata lumea din jurul vostru este in stare 

perfecta de sanatate. Universul este Etern. Si toate evenimentele sunt 

Creatoare. Vedeti absolut totul intr-o lumina pozitiva. Si totul in jurul vostru 

este favorabil. 

  As vrea sa fac o remarca in ce priveste acest exercitiu de concentrare. Inca o 

data, repet ca voi decideti de cate ori pe zi faceti aceste exercitii si durata lor. 

Trebuie sa decideti singuri ce rezultat doriti sa obtineti si spre ce ar trebui sa 

tindeti inainte de toate. Daca vreti sa obtineti un anume rezultat intr-o 

perioada de timp precisa, includeti acest timp in obiectivul vostru si il veti 

obtine prin exercitiile de concentrare. 

  Amintiti-va ca sunt niste exercitii creative. Ele va dezvolta. Cu ajutorul lor, veti 

creste din punct de vedere spiritual, iar aceasta, la randul ei, va va ajuta sa 

realizati exercitiile de concentrare la un nivel mai ridicat, ceea ce va va aduce o 

dezvoltare si o crestere si mai importanta, si tot asa...Este un proces fara 

sfarsit. Foarte repede veti constata ca viata voastra a inceput sa se schimbe in 

sensul  bun.Dar, daca trebuie sa fim si mai precisi, putem spune ca voi sunteti 

cei ce ati schimbat-o in acest sens, si ca ati inceput incet-incet sa va luati viata 

in maini. 

 Aceste exercitii contribuie la dezvoltarea constiintei voastre, la dezvoltarea 

evenimentelor din viata voastra intr-o directie benefica, la o sanatate perfecta, 

si la realizarea armonizarii cu pulsul Universului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


