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BROȘURĂ

SUPRANATURAL

Cum pot oamenii obișnuiți să facă lucruri neobișnuite 

de dr. Joe Dispenza

Punctul 1

Figura 2.1

Un obicei este un set redundant de gânduri, comportamente și emoții automate, inconștiente, 
care se dezvoltă prin repetiție. Acesta se formează atunci când ai făcut de atât de multe ori un 
lucru încât corpul tău este programat să ia locul minții. Cu timpul, corpul te va conduce spre 
un viitor previzibil, care se bazează pe lucrurile pe care le-ai făcut în trecut. Așadar, dacă nu 
trăiești în momentul prezent, atunci trăiești, probabil, pe baza unui program.
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Punctul 2

Figura 2.2

Emoțiile constituie o energie în mișcare. Orice tip de energie emite o anumită frecvență și orice 
tip de frecvență transmite informație. Prin intermediul gândurilor și al sentimentelor, transmi-
tem și receptăm informații în mod continuu.
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Punctul 3

Figura 2.3

Dacă acorzi atenție unui anumit lucru și, în egală măsură, îți concentrezi și energia asupra 
acestuia, atunci, în momentul în care acorzi atenție amintirilor și sentimentelor familiare, vei 
absorbi energia momentului prezent și o vei direcționa înspre trecut. De asemenea, dacă acorzi 
atenție în mod constant oamenilor cu care trebuie să te întâlnești, locurilor în care trebuie să 
ajungi, chestiunilor pe care trebuie să le rezolvi la un moment dat, în cadrul realității tale fa-
miliare, cunoscute, atunci absorbi energia momentului prezent și o direcționezi înspre viitorul 
predictibil.
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Punctul 4

Figura 2.4

Dacă ne deprindem să trăim stări emoționale superioare și ne modificăm frecvența energetică, 
putem literalmente să stimulăm crearea unor noi gene, care produc noi proteine sănătoase, 
prin intermediul cărora sistemul intern de apărare va deveni mai puternic. Iar dacă trăim din ce 
în ce mai puțin emoții de supraviețuire și reducem necesitatea de a ne activa sistemul de pro-
tecție externă, putem inhiba genele care produc hormoni de stres. (În figura de mai sus, SIgA 
reprezintă imunoglobulina A din salivă; cortizolul reprezintă hormonii de stres. Ambele valori 
au fost măsurate în salivă.)
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Punctul 5

Figura 2.5

Fiecărei persoane, fiecărui obiect, lucru și loc și fiecărei situații din realitatea materială, familia-
ră nouă, îi corespunde o rețea neurologică din creier și o componentă emoțională conectată cu 
această rețea, fiindcă am avut deja experiențe legate de fiecare dintre ele. În acest fel, energia 
noastră este direcționată strict în granițele realității noastre trecute și prezente. În consecință, 
concentrându-ne atenția asupra tuturor acestor elemente, energia noastră se risipește, iar noi 
vom avea la dispoziție un volum foarte mic de energie pe care să-l direcționăm către lumea 
interioară, cea a gândurilor și a sentimentelor, astfel încât să creăm experiențe noi în viață. 

Dacă te uiți la segmentele mărite ale figurii, acolo unde se intersectează cele două ovale, aces-
tea reprezintă felul în care folosim diferite elemente din lumea noastră exterioară pentru a ne 
reafirma dependența emoțională. S-ar putea să ne folosim prietenii pentru a ne reafirma de-
pendența față de suferință, sau s-ar putea să ne folosim dușmanii pentru a ne reafirma depen-
dența față de ură. Se conturează întrebarea: Cât de multă energie creatoare îți va fi necesară 
pentru a-ți crea un nou destin?
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Punctul 6

Figura 2.6

Asemenea celor doi atomi, care fac schimb de energie și de informație și între care se creează 
o legătură chimică, astfel încât aceștia să poată forma o moleculă, atunci când doi oameni 
împărtășesc aceleași emoții și aceeași energie, aceleași gânduri și aceeași informație, și între 
aceștia se va crea o legătură. În ambele situații, aceste entități sunt legate printr-un câmp in-
vizibil de energie, care îi menține conectați. Dacă e nevoie de energie pentru a separa cei doi 
atomi, atunci e nevoie de energie și de conștientizare și pentru a nu mai acorda atenție oame-
nilor și situațiilor din viață în care am investit până acum atât de multă energie creatoare.
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Punctul 7

Fig. 2.7

O comparație între diferitele tipuri de unde cerebrale
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Punctul 8

Figura 2.8

Atunci când nu mai acorzi atenție realității trecutului-prezent și realității viitorului previzibil, îți 
rechemi energia și îți construiești propriul câmp electromagnetic. În acest fel, vei avea energia 
necesară pentru a te vindeca sau pentru a avea un nou tip de experiență în viață.
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Punctul 9

Figura 2.9

Atunci când simți bucuria oferită de generosul moment prezent, trecutul tău familiar și viitorul 
tău previzibil încetează să mai existe, iar tu ești pregătit să creezi noi posibilități în viață.
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Punctul 10

Figura 3.1

Atunci când nu mai acordăm atenție lumii materiale și începem să ne concentrăm asupra sferei 
necunoscutului, rămânând în momentul prezent, creierul funcționează într-o manieră coeren-
tă. Atunci când creierul este coerent, funcționează într-o manieră holistică, ceea ce te va face 
și pe tine să te simți mai complet.

Atunci când creierul este stimulat de hormonii de stres, iar noi ne limităm concentrarea și ne 
mutăm atenția de la oameni la obiecte, la locuri și la momente din lumea exterioară cunoscu-
tă, creierul funcționează incoerent. Lipsit astfel de echilibrul creierului, vei fi mai fragmentat, 
incapabil să te concentrezi și vei trăi în dualitate și separare.
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Punctul 11

Figura 3.2

Atunci când undele tale cerebrale ating frecvențe mai joase, iar tu devii mai puțin conștient de 
corpul tău, de mediu și de timp, conștiința trece dinspre neocortex către creierul limbic – sediul 
sistemului nervos autonom (după cum e reprezentat prin săgețile de culoare închisă care se 
deplasează spre centrul creierului).

În același timp, când aceste două sisteme se intersectează, intervine sistemul nervos autonom 
– a cărui sarcină este să creeze echilibru – și creează coerență în neocortex, adică în acea 
parte a creierului care este responsabilă cu gândirea (după cum e reprezentat prin săgețile de 
culoare deschisă care se deplasează spre marginea creierului).

Punctul 12

Figura 3.3

Această diagramă ilustrează modificările activității undelor cerebrale, așa cum au fost înregis-
trate în timpul atelierului nostru ținut în Tacoma, WA, în ianuarie 2016.
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Punctul 13

Figura 3.4

Când trăiești în momentul prezent, în câmpul cuantic există infinite posibilități, sub formă de 
frecvențe electromagnetice. Îmbinând o intenție clară cu emoții superioare, eliberezi în cadrul 
câmpului cuantic o „semnătură” electromagnetică complet nouă. Atunci când există o concor-
danță vibrațională între energia ta și energia acelui potențial electromagnetic, vei atrage din 
ce în ce mai mult o anumită experiență către tine, pe măsură ce vei fi conștient, un timp mai 
îndelungat, de energia aferentă acelei experiențe.

Fiecare literă reprezintă un potențial diferit: R reprezintă o nouă relație. J reprezintă un job 
nou. P reprezintă o problemă în curs de rezolvare. M reprezintă o experiență mistică. G repre-
zintă o minte genială. S reprezintă sănătatea. A reprezintă abundența. O reprezintă o oportu-
nitate nouă.
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Punctul 14

Figura 3.5

O ilustrare a rezultatelor obținute de René Peoc’h în cadrul experimentelor efectuate cu ajuto-
rul puilor de găină. Caseta marcată cu A ilustrează mișcarea generatorului aleatoriu de eve-
nimente atunci când cușca este goală. Caseta marcată cu B ilustrează mișcarea generatorului 
aleatoriu de evenimente atunci când puii sunt plasați în cușca din dreapta arenei. Dacă intenți-
ile puilor de găină pot face ca robotul, adică generatorul aleatoriu de evenimente, să vină către 
ei în cea mai mare parte a timpului, imaginează-ți numai câte poți face tu ca să atragi viitorul 
pe care ți-l dorești.
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Punctul 15

Figura 3.6

Acesta este modul în care fiul meu Jace și-a creat noul job. J este un simbol care reprezintă o 
experiență nouă potențială. În partea stângă, sub Intenție, el a atribuit condiții specifice tipu-
lui de slujbă pe care și-ar dori-o. În partea dreaptă, sub Emoții superioare, a atribuit emoțiile 
specifice pe care le-ar trăi în momentul producerii experienței. Prin combinarea acestor două 
elemente, și-a schimbat, zi de zi, energia, atrăgând spre el acest job nou.
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Punctul 16

Figura 4.1A

Această figură reprezintă întregul spectru al frecvențelor electromagnetice, de la câmpul punc-
tului zero, încetinindu-și frecvența până la nivelul materiei. Odată cu creșterea energiei (sau 
accelerării frecvenței), lungimea de undă scade. Odată cu descreșterea energiei (sau cu înce-
tinirea frecvenței), lungimea de undă crește. În mijloc, etichetat drept lumină vizibilă, se află 
singurul interval al spectrului pe care îl putem percepe noi.

Figura 4.1B

Aici vedem relația dintre frecvență și lungimea de undă. Numărul de cicluri dintr-o undă com-
pletă – reprezentat între literele a și b, b și c și așa mai departe – reprezintă o lungime de undă. 
Spațiul dintre cele două săgeți verticale, orientate în jos, reprezintă un interval de timp de o 
secundă. În cazul de față, întrucât există cinci unde complete, într-un interval de o secundă, 
putem spune că frecvența este de cinci cicluri pe secundă sau de 5 Hz.
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Figura 4.1C

Odată cu creșterea frecvenței, lungimea de undă scade. Iar odată cu scăderea frecvenței, lun-
gimea de undă crește.

Punctul 17

Figura 4.2

Unul dintre principalele scopuri ale meditației este trecerea dincolo de mintea analitică. Cea 
care separă mintea conștientă de cea subconștientă este mintea analitică. Prin încetinirea un-
delor cerebrale, faci trecerea de la mintea conștientă și de la creierul responsabil cu gândirea, 
dincolo de mintea analitică, la sistemul de operare al minții subconștiente, unde există toate 
acele programe automate și obiceiuri involuntare.
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Punctul 18

Figura 4.3

Fiecare centru energetic al corpului tău are propria compoziție biologică. Are glande proprii, 
hormoni, substanțe chimice și mini-creiere individuale (plexuri de neuroni) și, prin urmare, pro-
pria minte.
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Punctul 19

Figura 4.4A

Pe măsură ce ne dezvoltăm energia creativă, aceasta poate fi canalizată de la primul centru 
până la creier și dincolo de el. Fiecare centru energetic are propria frecvență individuală care 
poartă propria intenție individuală.
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Figura 4.4B

Când energia rămâne blocată în corp, aceasta nu mai poate curge spre centrii superiori. În-
trucât emoțiile sunt energie, aceste emoții rămân blocate în diverși centri și noi nu mai putem 
evolua.
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Punctul 20

Figura 4.5

Primii trei centri sunt consumatori de energie. Când utilizăm în exces acești primi trei centri, 
ne alimentăm constant din câmpul invizibil de energie, pe care o transformăm chimic. Câmpul 
care ne înconjoară trupul începe să se micșoreze.
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Punctul 21

Figura 4.6

În momentul în care atomii creează legături și fac schimb de energie și informații, formează 
molecule. Moleculele sunt înconjurate de un câmp invizibil de lumină, alcătuit din energie 
și informație, care îi conferă proprietățile fizice și menține legătura atomilor. Pe măsură ce 
moleculei i se alătură alți atomi, aceasta devine mai complexă și formează un compus chimic, 
care este, la rândul său, înconjurat de un câmp invizibil de lumină, iar energia și informația 
acestuia conferă moleculei proprietăți fizice și menține legătura atomilor.

După alăturarea altor atomi compusului chimic, acesta devine mai complex și poate forma o 
celulă. Celula este înconjurată de propriul câmp invizibil de energie și informații, oferindu-i in-
strucțiuni de funcționare. Apoi, un grup de celule care se îmbină se transformă într-un țesut, cu 
un câmp de energie și de informații care le permite celulelor să funcționeze în armonie. Țesutu-
rile se îmbină, devenind un organ, cu un câmp de energie și informații care îi permite acestuia 
să funcționeze într-un mod sănătos.

Organele se combină pentru a forma un sistem, la rândul său înconjurat de un câmp invizibil 
specific de lumină care îi conferă proprietățile fizice pentru funcționarea ca întreg. În cele din 
urmă, sistemele se îmbină pentru a forma un corp. Câmpul de lumină înconjurător al corpului 
menține energia și informația, conferindu-i acestuia proprietățile fizice necesare pentru a men-
ține legăturile și oferindu-i instrucțiunile de viață.
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Punctul 22

Figura 5.1

Acest grafic demonstrează modul în care stocăm energia sub formă de emoții în cel de-al trei-
lea centru, ca urmare a faptului că suntem prinși într-o anumită buclă de gândire-trăire.
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Punctul 23

Figura 5.2

Acest grafic demonstrează modul în care stocăm energia sub formă de emoții în cel de-al doi-
lea centru, ca urmare a faptului că suntem prinși într-o buclă diferită de gândire-simțire.
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Punctul 24

Figura 5.3

Un magnet este înconjurat de un câmp electromagnetic invizibil. Cu cât polaritatea dintre polul 
nordic și cel sudic este mai puternică, cu atât circulă mai mult curent prin magnet și câmpul 
electromagnetic este mai mare.

Punctul 25

Figura 5.4

Câmpul electromagnetic va organiza pilitura de fier plasată dedesubtul său conform modelului 
câmpului.
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Punctul 26

Figura 5.5

Atunci când există un flux de energie care îți străbate corpul, la fel ca și în cazul unui magnet, 
există și un câmp electromagnetic măsurabil în jurul trupului. Când trăiești în planul supra-
viețuirii și te alimentezi din câmpul invizibil de energie care înconjoară corpul, îți diminuezi 
câmpul electromagnetic al corpului. În plus, când energia se blochează în primii trei centri de 
supraviețuire, din cauza faptului că ești prins în bucla gândire-simțire, corpul este străbătut de 
un curent mai slab, iar câmpul electromagnetic este redus. 
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Punctul 27

Figura 5.6

Sacrumul, coloana vertebrală și craniul sunt structurile osoase care protejează cel mai delicat 
sistem din corpul tău: sistemul nervos central, care controlează și coordonează toate celelalte 
sisteme.
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Punctul 28

figura 5.7

Când inspiri, sacrumul se apleacă ușor înapoi și suturile craniene se extind. Când expiri, sacru-
mul se apleacă ușor înainte și suturile se închid. Acest act natural al respirației propagă o undă 
care face ca lichidul cefalorahidian să circule în susul și în josul măduvei spinării și în întregul 
creier.
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Punctul 29

Figura 5.8

Prin contractarea mușchilor intrinseci din partea inferioară a corpului și printr-o respirație în-
ceată, regulată, pe nas, concentrându-ți atenția către creștetul capului, vei accelera mișcarea 
lichidului cefalorahidian spre creier și vei fi străbătut de un curent prin întregul corp, în sus, pe 
axa centrală a coloanei vertebrale.
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Punctul 30

figura 5.9

Lichidul cefalorahidian este format din molecule încărcate cu sarcină electrică. Accelerând mo-
leculele încărcate în sus, într-o singură direcție, de-a lungul coloanei vertebrale, produci un 
câmp de inductanță care se mișcă în direcția moleculelor încărcate electric.
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Punctul 31

Figura 5.10A                                                Figura 5.10B

Deoarece câmpul de inductanță este creat prin accelerarea lichidului cefalorahidian prin ur-
carea pe coloana vertebrală, acesta va atrage energia stocată în primii trei centri, ducând-o 
înapoi în creier. Odată ce se formează un flux de curent între baza coloanei vertebrale și creier, 
corpul capătă însușirea unui magnet și se creează un câmp electromagnetic toroidal.
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Punctul 32

Figura 5.11

De la mere la găurile negre, forma acestora este un model recurent al creației în natură.

Punctul 33

figura 5.12

Prin eliberarea energiei stocate în primii trei centri energetici ai corpului, creierul este stimulat 
și face tranziția spre undele cerebrale gamma. Atunci când se întâmplă acest lucru, creierul 
poate străbate mai întâi intervalul ocupat de undele cerebrale beta înalte, înainte de a ajunge 
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în intervalul gamma. Undele beta înalte sunt produse de obicei prin excitarea creierului dato-
rită stimulării provenite din mediul exterior, ceea ce ne face să ne îndreptăm atenția asupra 
cauzei.

Undele cerebrale gamma sunt de obicei create prin stimularea venită din mediul nostru inte-
rior, ceea ce ne face să fim atenți la ce se întâmplă în lumea interioară a minții. Această com-
parație arată cât sunt de asemănătoare modelele undelor beta înalte și ale undelor cerebrale 
gamma, deși frecvențele gamma sunt mai rapide.

Punctul 34

figura 5.13

Tubul prana este un tub de lumină sau de energie care reprezintă mișcarea forței vitale în sus 
și în jos de-a lungul coloanei vertebrale. Cu cât se deplasează mai multă energie de-a lungul 
coloanei vertebrale, cu atât este mai puternic câmpul tubului prana. Cu cât se deplasează mai 
puțină energie de-a lungul coloanei vertebrale, cu atât se livrează mai puțină energie vitală în 
corp.
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Punctul 35

Figura 5.14

Pe măsură ce se deschide poarta talamică, multă energie stocată în corp trece prin sistemul 
activator reticular către talamus și glanda pineală. Apoi, energia aceasta este transmisă neo-
cortexului, producând unde cerebrale gamma.



37

 Punctul 36

CHAC1 Reglează echilibrul oxidant din celule, ajutând la reducerea radicalilor liberi care pro-
voacă stresul oxidant (cea mai răspândită cauză a îmbătrânirii). Ajută la formarea și la 
dezvoltarea optimă a celulelor neurale.

CTGF Ajută la vindecarea rănilor, la dezvoltarea oaselor și la regenerarea cartilagiilor și a țe-
suturilor conjunctive. O expresie scăzută este asociată cu cancerul și bolile autoimune, 
cum ar fi fibromilagia.

TUFT1 Ajută la repararea și vindecarea celulelor, inclusiv la reglarea celulelor stem (celule nedi-
ferențiate sau „goale”, care se pot transforma în orice tip de țesut are nevoie organismul 
la un moment dat.) Implicată în procesul de mineralizare a smalțului dentar.

DIO2 Importantă pentru sănătatea placentei și funcția tiroidă (implicată în producerea hor-
monului tiroidian T3). Ajută la reglarea metabolismului prin reducerea rezistenței insu-
linei, reducând astfel incidența afecțiunilor metabolice și ameliorând, se pare, dorințele 
și dependențele. Ajută și la reglarea dispoziției, mai ales a depresiei.

C5orf66-
AS1

Suprimă tumorile, ajutând la identificarea și eliminarea celulelor canceroase.

KRT24 Asociată cu o structură celulară sănătoasă. De asemenea, suprimă apariția anumitor 
celule canceroase, inclusiv a celor întâlnite în cazul cancerului colorectal.

ALS2CL Suprimă tumorile, în special cele care contribuie la carcinomatoza celulelor scuamoa-
se, un tip de cancer de piele.

RND1 Ajută la organizarea moleculelor care le oferă structura rigidă. Totodată, ajută celulele 
neurale să se dezvolte și să suprime anumite tipuri de celule canceroase (cum sunt cele 
întâlnite la cancerul de sân sau esofagian). 

Figura 5.15

Acestea sunt genele specifice care au fost reglementate pe parcursul atelierului noastru avan-
sat din Tampa, Florida, în 2017.
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Punctul 37

Figura 7.1

Mulțumită Institutului HeartMath, graficul VRC de deasupra ilustrează ritmurile incoerente 
ale inimii ca urmare a trăirii unor emoții precum ranchiuna, nerăbdarea sau nemulțumirea. 
Graficul VRC de mai jos reprezintă ritmurile coerente ale inimii ca urmare a trăirii unor emoții 
precum recunoștința, aprecierea și bunătatea.
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Punctul 38

Figura 7.2

Când inima trece în starea de coerență, acționează ca un amplificator, trimițând informații 
coerente prin intermediul căilor sale nervoase aferente către talamus, care sincronizează neo-
cortexul și centrii de supraviețuire ai creierului.
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 Punctul 39

Figura 7.3B

Săgețile gri orientate spre interior reprezintă pătrunderea cursantei în starea de coerență a 
inimii, prin susținerea unei stări emoționale superioare. Fiecare pătrat reprezintă un interval 
de timp de cinci minute. Atât din figura 7.3A, cât și din 7.3B, se poate observa că își dezvoltă 
abilitatea de a-și regla stările interne.

În figura 7.3B, în partea de jos, unde cele două săgeți sunt orientate spre interior, cursanta 
intră spontan în stare de coerență a inimii mai bine de o oră. Trupul ei este condiționat pentru 
o minte nouă.

Figura 7.3A
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Punctul 40

Figura 7.4

Exemplul a trei cursanți care își mențin emoțiile centrate pe inimă timp de 45 de minute.
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 Punctul 41

Figura 7.5B

În ambele figuri, poți vedea doi cursanți diferiți care au o variabilitate a ritmului cardiac 
foarte scăzută (demonstrată de săgețile negre orientate în sus). Cu toate acestea, în privința 
deschiderii inimii lor, dacă privești între cele două săgeți gri, vei vedea o schimbare importantă. 
Chiar dacă pentru doar 8-15 minute, ei își modifică fiziologia.

Figura 7.5A



43

Punctul 42

Figura 8.1

Pe măsură ce undele tale cerebrale încetinesc și treci dincolo de mintea analitică, creierul intră 
în transă și ești mai sugestibil la informație. Reversul este și el valabil. Pe măsură ce undele tale 
cerebrale se accelerează, devii mai analitic, creierul iese din transă și devii mai puțin sugestibil 
la informație. Sugestibilitatea este capacitatea de a accepta, a crede și a te încrede în informa-
ție fără să o analizezi.

 Punctul 43

Figura 11.1

Percepem timpul pe măsură ce ne deplasăm prin spațiu, dintr-un punct al conștiinței în altul. 
Timpul este creat atunci când eliminăm spațiul în universul nostru tridimensional.
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Punctul 44

Figura 11.2

În realitatea noastră tridimensională, trecutul, prezentul și viitorul există ca momente liniare, 
distincte, separate în timp.

Punctul 45

Figura 11.3

Când ne îndepărtăm atenția de la corpul, mediul și timpul nostru – care trăiește ca trup fizic, 
este cineva ca identitate, deține unele lucruri, trăiește într-un loc și într-un anumit moment –, 
trecem dincolo de „sine” și devenim acorporali, apersonali, amateriali, aspațiali și atemporali. 
Acum, ne îndepărtăm conștiința și conștientizarea de lumea materială a fizicii newtoniene că-
tre lumea imaterială a câmpului unificat.
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Punctul 46

Figura 11.4

Distincția între cele două lumi ale materiei și energiei.



46

Punctul 47

Figura 11.5

În lumea cuantică, în care timpul este etern, totul se întâmplă în eternul moment prezent. 
Pe măsură ce te deplasezi prin timp, percepi un spațiu sau spații diferite, dimensiuni diferite, 
planuri diferite, realități diferite și posibilități infinite. Ca atunci când stai între două oglinzi și 
te privești în dimensiuni infinite, casetele reprezintă un număr infinit de posibili tu, care trăiesc 
cu toți în momentul prezent.
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Punctul 48

Figura 11.6

Pe măsură ce conștiința ta se va contopi cu conștiința câmpului unificat și te vei desfășura mai 
profund în cadrul lui, vei deveni conștiința fiecărui corp, fiecărei persoane, fiecărui lucru, fiecă-
rui loc, în fiecare moment. În această sferă, nu există separare între două puncte ale conștiinței, 
ceea ce înseamnă că există doar Unitate.

Punctul 49

Figura 11.7

Modelul clasic al atomului, cu electroni care se rotescpe o orbită în jurul nucleului, este depășit. 
Electronii există ca unde de probabilitate într-un nor invizibil de energie care înconjoară nucle-
ul. Prin urmare, atomul este în mare parte energie imaterială și în foarte mică măsură materie.
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Punctul 50

Figura 11.8

Un rezumat al spațiului-timp în lumea noastră 3-D newtoniană și puntea care ne permite să 
pătrundem sub formă de conștiință în sfera timpului-spațiu, în lumea noastră cuantică 5-D.
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Punctul 51

Figura 11.9

Un rezumat al realității 5-D timp-spațiu a lumii cuantice.
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Punctul 52

Figura 11.10

Cu cât trăim mai mult cu atenția direcționată asupra lumii exterioare, trăind ca trup, fiind o 
persoană, deținând un lucru, trăind undeva, într-un anumit moment din realitatea noastră 3-D, 
cu atât percepem mai mult separarea și lipsa. Pe măsură ce ne abatem atenția de la lumea 
exterioară spre lumea interioară, în momentul prezent, conștiința noastră se aliniază cu con-
știința ei; acum suntem prezenți în ea. Pe măsură ce ne abandonăm mai adânc în profunzimea 
câmpului unificat, sub formă de conștiință, percepem mai puțină separare sau lipsă și mai 
multă unitate și integrare. Dacă nu există separare între două puncte de conștiință, atunci nu 
există spațiu și nici timp – ci tot timpul (timpurile) și tot spațiul (spațiile). Prin urmare, cu cât 
simțim mai mult și cu cât percepem mai puțină lipsă, cu atât simțim mai mult că viitorul nostru 
s-a întâmplat deja. Acum nu mai creăm din dualitate, ci din unitate.
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Punctul 53

Figura 11.11

Totul pornește de la un gând conștient. Pe măsură ce frecvența gândului conștient scade, își 
încetinește energia până când, în cele din urmă, capătă formă și devine materie.

La frecvența vitezei luminii, modelul întregii materii este reflectat drept șablon, pentru a deveni 
structură. La viteza luminii, energia se împarte în polaritate sau dualitate și sunt creați electro-
nii, pozitronii etc. Deasupra vitezei luminii, există grade mai mari de ordine, care sunt reflectate 
ca grade mai mari de integritate.

Pe măsură ce călătorim din materie în conștiință și ne depășim pe noi înșine, întorcându-ne 
atenția către câmpul unificat, odată ce străbatem planul luminii vizibile, devenim acorporali, 
apersonali, amateriali, aspațiali, atemporali. În această sferă, trăim ca o conștientizare a altor 
dimensiuni, a altor realități și a altor posibilități. Întrucât frecvența transportă informații și, în 
sfera cuantică, există frecvențe infinite, putem percepe alte planuri existente acolo.

Dacă te uiți la săgețile care se deplasează dinspre materie spre câmpul unificat – linia dreaptă 
de sus –, reprezentând toate posibilitățile, vei vedea că trebuie să parcurgi frecvențele inferi-
oare dintre materie și lumină, care sunt niveluri diferite de gânduri și emoții. Privește diferitele 
niveluri de conștiință pe care trebuie să le străbați pentru a ajunge la unitate și vei înțelege de 
ce cei mai mulți dintre noi nu fac călătoria.
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Punctul 54

Figura 11.12

Odată ce devenim conștiința fiecărei persoane, a fiecărui trup, a fiecărui lucru, a fiecărui loc, în 
orice moment... din punct de vedere teoretic, putem crea orice corp, deveni oricare persoană, 
putem avea orice, trăi în orice loc și fi în orice moment.

Punctul 55

Figura 12.1

Procesul de metilare al amino-acidului L-triptofan în serotonină și melatonină.
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Punctul 56

Figura 12.2

Pe măsură  ce cresc hormonii de stres, nivelul melatoninei scade. Pe măsură ce hormonii de 
stres coboară, nivelul de melatonină crește.

Punctul 57

Figura 12.4

Imaginea unui cristal de calcit găsit în glanda pineală.
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Punctul 58

Figura 12.5

Când inspirăm pe nas și, în același timp, contractăm mușchii intrinseci, accelerăm circulația 
lichidului cefalorahidian în creier. Urmărind mișcarea energiei până în creștetul capului, ți-
nându-ne apoi respirația și încordându-ne, creștem presiunea intratecală. Presiunea crescută 
deplasează, printr-un canal mic, lichidul cefalorahidian din cel de-al patrulea ventricul în cel 
de-al treilea ventricul (săgețile). În același timp, fluidul care circulă în jurul cerebelului (săgeți-
le) comprimă cristalele glandei pineale. Stresul mecanic aplicat produce o sarcină electrică în 
glanda pineală, creând un efect piezoelectric.
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Punctul 59

Figura 12.6

Cilii micuți ai glandei pineale sunt stimulați pe măsură ce lichidul cefalorahidian trece în viteză 
prin sistemul ventricular.
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Punctul 60

Figura 12.7

Pe măsură ce energia din corp este eliberată către creier, ea trece prin fiecare nerv spinal care 
iese prin fiecare vertebră. Excitarea acestui sistem activează mai departe nervii periferici, care 
transferă apoi mai multă energie către diferite țesuturi și organe din corp. Prin urmare, în în-
tregul corp este furnizată mai multă energie.
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Punctul 61

Figura 12.8

Chiar între cele două talamusuri situate în mezencefal se află micuța glandă pineală, sub forma 
unui con de pin, orientată cu fața spre spatele creierului.
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Punctul 62

Figura 12.9

În timp ce, pe parcursul respirației, este activată energia din cei trei centri inferiori și aceasta 
urcă către creier prin coloana vertebrală, în jurul corpului se creează un câmp toroidal de 
energie electromagnetică. Atunci când este activată glanda pineală, un câmp toroidal invers 
de energie electromagnetică, ce se deplasează în direcție inversă, atrage în corp energia din 
câmpul unificat prin creștetul capului. Întrucât energia este frecvență și frecvența transportă 
informație, glanda pineală traduce această informație în imagini vii.
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Punctul 63

Figura 12.10

Vezi diferiții metaboliți ai melatoninei care sunt creați atunci când glanda pineală se conectea-
ză la frecvențe mai rapide decât lumina vizibilă normală, iar molecula mistică beneficiază de o 
actualizare biologică.
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Punctul 64

Figura 12.11

Aceste cercuri în lanurile agricole, descoperite în Roundway, Marea Britanie, pe 23 iulie 2011, 
prezintă structura chimică a melatoninei… Poate că cineva încearcă să ne spună ceva.
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Punctul 65

Figura 12.12

Dacă secționezi creierul pe mijloc, poți vedea creierul limbic. Aruncă o privire și vei observa o 
asemănare izbitoare cu Ochiul lui Horus.

Punctul 66

Figura 12.13

Dacă urmărești raportul de aur, constanta Fibonacci, de-a lungul circumferinței creierului, spi-
rala se va termina exact în punctul glandei pineale.
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Punctul 67

Figura 12.14

Punctul 68

Figura 13.1

Câmpul electromagnetic al Pământului
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Punctul 69

Figura 13.2

Interferența constructivă se produce atunci când două unde coerente se reunesc pentru a crea 
o undă mai mare. Amplitudinea reprezintă măsurarea înălțimii unei unde. Cu cât este mai 
mare amplitudinea, cu atât este mai mare energia. Dacă se adună o comunitate de oameni și 
creează cu toții câmpuri electromagnetice coerente, când energiile lor interferează, este firesc 
ca energia din încăpere să crească.

Punctul 70

Figura 13.3

Acesta este un grafic care arată că 17 persoane intră în starea de coerență a inimii exact în ace-
lași moment, în aceeași zi, în timpul aceleiași meditații. Zona dintre liniile verticale ilustrează că 
toată lumea intră în starea de coerență a inimii.
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SECȚIUNEA color

La unele dintre atelierele noastre avansate, atunci când cursanții rup legăturile energetice cu 
toată lumea și toate lucrurile din realitatea lor trecut-prezent, ei se alimentează din câmpul 
ambiental pentru a-și construi propriul câmp electromagnetic individual. Când se întâmplă 
asta, energia din încăpere poate să scadă. Ambele cifre demonstrează acest fenomen pe par-
cursul a două ateliere avansate din Australia, în 2015 și 2016. Linia roșie reprezintă măsura-
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rea valorii inițiale efectuată miercuri – cu o zi înainte de începerea evenimentului, când nu se 
afla nimeni în încăpere. Linia albastră este de joi: prima zi plină. Poți observa cum energia din 
încăpere scade ușor. Linia verde este de vineri: a doua zi. Se observă cum energia din cameră 
continuă să crească pe măsura progresului cursanților în ziua de vineri. În acel moment, în loc 
să-și extragă energia din câmp, ei contribuiau la energia acestuia.

În prima fotografie, ambele cercuri reprezintă imaginea luată de sus a unei persoane care 
poartă o cască EEG. Capul este orientat înainte, astfel încât nasul să fie îndreptat spre partea 
de sus a paginii și urechile spre lateral. Cerculețele albe reprezintă diferite compartimente ale 
creierului, unde putem măsura undele cerebrale din acele zone specifice. În stânga, se poate 
vedea cum săgețile sunt aliniate în ordine perfectă, arătând undele în această fază. E una de 
coerență. În dreapta, se poate vedea că undele cerebrale nu sunt în aceeași fază, iar săgețile 
nu se aliniază cu vârfurile și văile. Avem de-a face cu incoerență aici.

Întrucât în paginile care urmează îți voi arăta diferite scanări ale creierului, vreau să te famili-
arizezi cu modul în care măsori coerența și incoerența. Privește al doilea set de imagini. Dacă 
există mult albastru în creier, asta înseamnă că avem de-a face cu o coerență scăzută (hipo-co-
erență) și diferite părți ale creierului comunică mai puțin între ele. Dacă există mult roșu în 
creier, asta înseamnă că se înregistrează o coerență ridicată (hiper-coerență) și diferite zone 
ale creierului comunică mai bine între ele. Dacă nu există nici albastru, nici roșu, înseamnă că 
avem o coerență normală sau medie.
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Privește fiecare linie subțire verticală albastră de pe diagramele din graficele 3A, 3B și 3C și ur-
mărește-le până jos. Vei observa că reprezintă un interval de o secundă. Fiecare dintre cele 19 
linii orizontale unduite este legată de diferite compartimente ale creierului măsurat – partea 
din față, lateralele, vârful și partea din spate a creierului. Dacă contorizezi numărul de cicluri 
dintre două linii verticale albastre (din vârful unei unde până în vârful următoarei), vei afla 
undele cerebrale din fiecare zonă individuală a creierului. În acest mod determinăm undele 
beta, alpha, theta, delta sau gamma ale creierului. Dacă vrei să revezi diferitele frecvențe ale 
undelor cerebrale, întoarce-te la figura 2.7. 

Când faci trecerea de la o concentrare îngustă la o concentrare deschisă și îți îndepărtezi aten-
ția de la materie (un lucru) și ți-o direcționezi asupra spațiului sau energiei (amaterial), undele 
tale cerebrale se modifică din beta în alpha sau în theta. Graficul 3A înfățișează un creier care 
gândește normal, ocupat, în faza undelor cerebrale beta. Graficul 3B arată o persoană care 
este în faza undelor cerebrale alpha globale, coerente. Observă cât de frumos sincronizată 
este fiecare parte a creierului atunci când persoana respectivă inițiază concentrarea. Săgeata 
albastră care indică vârfurile arată modul în care întregul creier este coerent în faza undelor 
cerebrale alpha de 12-cicluri-pe-secundă. Graficul 3C ilustrează o persoană în faza undelor ce-
rebrale theta coerente. Din nou, săgeata albastră care indică vârfurile demonstrează că între-
gul creier este sincronizat în aproximativ 7 cicluri pe secundă, care este intervalul theta pentru 
unde cerebrale.
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Imaginile din stânga arată măsurătorile GDV ale centrilor energetici ai cursanților înainte de 
începerea unui atelier avansat. Imaginile din dreapta arată schimbările produse după doar câ-
teva zile, după meditația Binecuvântării Centrilor Energetici. Observă diferența dintre mărimea 
și alinierea fiecărui centru.

Imaginile din stânga arată unele măsurători GDV ale energiei cursanților înainte de începerea 
unui atelier avansat. Imaginile din dreapta arată schimbările produse în energia lor vitală la 
câteva zile după atelier.
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Graficele 6A(1), 6A(2) și 6A(3) arată tranziția unui cursant spre undele cerebrale gamma ca 
urmare a practicării respirației, trecând prin undele beta înalte. Creierul său este foarte stimu-
lat energetic. Poți observa o modificare evidentă în frecvență la nivelul creierului, atunci când 
aceasta se produce (indicată de săgețile albastre). Cantitatea de energie din creier este de 
160 de deviații standard peste normal. Acum, privește graficul 6A(4). Când există mult roșu în 
creier, înseamnă că avem multă energie. Când avem albastru în creier, înseamnă că a rămas 
foarte puțină energie. Prin urmare, săgeata roșie orientată spre cercul complet roșu indică fap-
tul că există o cantitate enormă de energie în starea undelor cerebrale beta înalte, în tranziția 
spre gamma. Programul folosit aici nu înregistrează ca atare undele cerebrale gamma, dar, din 
vizualizarea celorlalte măsurători din diagramele de mai sus, știm că cantitatea de energie ce-
rebrală din cercul complet roșu reflectă atât unde gamma, cât și beta înalte. Săgețile albastre 
care indică spre rândul etichetat drept Coerență arată că există o comunicare intensă, însoțită 
de o energie ridicată, în toate frecvențele măsurate ale creierului.
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Graficul 6B(1)

Graficul 6B(2)
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Poți observa o tranziție similară în aceste grafice. Săgeata albastră din partea de jos a diagramei 
din graficul 6B(2) arată momentul în care creierul face trecerea de la undele beta înalte la undele 
gamma. Graficul 6B(3) arată că energia din creier este de 260 deviații standard peste normal. 
Pentru a încadra acest lucru în context, 99,7% din populație înregistrează în jur de 3 deviații stan-
dard, plus sau minus. Orice valoare peste aceste 3 deviații standard este supranaturală.
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 Zona roșie a creierului indicată de săgețile albastre în graficul 6B(4) este regiunea care 
înconjoară glanda pineală, precum și regiunea numită zona Brodmann 30, asociată cu emoțiile 
puternice și formarea de noi amintiri. Echipa noastră întâlnește acest tipar în mod repetat în 
aceste zone ale creierului atunci când cursanții produc unde cerebrale gamma. Graficul 6B(5) 
este o imagine tridimensională a creierului aceluiași cursant de mai jos, manifestând o cantita-
te semnificativă de energie care provine din interiorul creierului limbic.
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Graficele dintre 7A(1) și 7A(5) arată tranziția creierului Feliciei de la undele normale beta la 
cele beta înalte, înainte de trecerea în starea energetică înaltă gamma. (Săgeata albastră ara-
tă tranziția.) Energia în undele gamma este de 190 de deviații standard peste normal, când se 
conectează la câmpul unificat. Zona glandei pineale, precum și partea creierului care proce-
sează emoțiile puternice, sunt intens activate, după cum se observă în 7B. Imaginea din 7C este 
luată de sub creier. Zona roșie demonstrează că energia în undele gamma provine din interiorul 
creierului limbic. Privește graficul 7D pentru a vedea schimbările stării pielii Feliciei a doua zi 
după ce a beneficiat de o actualizare biologică în câmpul unificat.



77

Prima scanare reprezintă măsurarea creierului unei persoane înainte de a-și activa centrul ini-
mii. Creierul este pe o frecvență dominantă a undelor cerebrale beta desincronizate, indicând 
un creier ocupat și distras. A doua scanare măsoară același creier după aproximativ 10 secun-
de, pe măsură ce intră în starea de coerență a inimii. Întregul creier intră în starea coerentă a 
undelor cerebrale alpha.
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Graficul 9A(1) ilustrează o scanare cerebrală a unui cursant care se află pe undele coerente 
alpha în timp ce privește un caleidoscop. Graficul 9A(2) ilustrează o persoană pe undele co-
erente theta, care vizualizează un caleidoscop în transă. Graficul 9A(3) arată o imagine tridi-
mensională a creierului altui cursant (aproape complet roșu), semnalând că aproape întreg 
creierul este în stare theta. Ovalul roșu din dreapta arată creierul măsurat în faza theta. Gra-
ficul 9A(4) ilustrează scanarea creierului unui cursant pe diferite frecvențe de unde cerebrale, 
în timp ce privește caleidoscopul. Zonele roșii și portocalii indicate de săgeți albastre în partea 
dreaptă arată o activitate puternică pe unde delta, theta, alpha și beta.



80

Acesta este un creier care este pe deplin implicat în experiența Filmului Mental. Există o canti-
tate semnificativă de unde coerente beta și gamma care activează întregul creier.
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Când această persoană a dimensionat o scenă din Filmul ei Mental pe parcursul unei meditații, 
a raportat că a avut o experiență pe deplin senzorială fără intermediul simțurilor fizice. În gra-
ficul 11A poți observa creierul ei pe undele coerente beta înalte și gamma. Energia din creierul 
ei este de aproximativ 230 deviații standard peste normal. Săgeata roșie din graficul 11B arată 
că există destul de multă energie în undele beta înalte în timp ce face trecerea spre gamma. 
Săgețile albastre indică faptul că există multă coerență și în creier. Este important de remarcat 
că ea nu își poate determina creierul să facă asta. Ea trăiește această experiență.
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Graficul 12A arată măsurătoarea inițială a unei persoane cu unde cerebrale normale beta și 
alpha înaintea meditației în mers. Dacă observi scanarea de după, în graficul 12B, o oră și do-
uăzeci de minute mai târziu, vei vedea că creierul a trecut în starea gamma înalt-energetică.
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Modelele fractale în formă de configurații geometrice complexe sunt unde staționare de frec-
vență și informație care pot fi ordonate de creier sub forma unor imagini foarte puternice. Deși 
aceste imagini sunt bidimensionale, îți poți forma o idee despre felul cum apar aceste modele.
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Alexander Chizhevsky a comparat, pentru intervalul 1749-1926, numărul anual de evenimente 
politice și sociale importante corelate cu activitatea solară crescută. Pe grafic, linia albastră 
ilustrează erupțiile solare, iar linia roșie se referă la excitabilitatea umană. Observă cum fiecare 
activitate solară ridicată se corelează cu evenimentele umane intense.

Grafic creat din datele furnizate de traducerea lucrării lui Alexander Chizhevsky, Physical fac-
tors of the historical process (Factorii fizici ai procesului istoric).

Graficele 15A și 15B demonstrează o creștere a energiei colective în încăpere pe parcursul celor 
3 zile ale atelierului avansat. Prima linie, cea cu roșu, este valoarea noastră inițială, care arată 
energia încăperii înainte de începerea evenimentului, în ziua de miercuri. Dacă te uiți la linia ro-
șie, cea albastră, cea verde și cea maro (fiecare culoare reprezentând o zi diferită), vei observa 
că energia a crescut constant în fiecare zi.
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În graficele 15C și 15D, se aplică aceeași scală de culoare; totuși, aceste măsurători reflectă 
intervale specifice de timp de pe parcursul meditațiilor zilnice de dimineață. Graficul 15D are 
o linie verde suplimentară, deoarece am măsurat energia din încăpere în timpul meditației 
glandei pineale de la ora 4 dimineața. După cum poți vedea, energia a fost foarte ridicată în 
dimineața aceea.


