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Dedicație 
 

 

Acum ești într-un Univers care te iubește 

necondiționat. 

Acest Univers se generează mereu în iubire prin 

legi omniprezente ale echilibrului. Ele sunt prezente 

oriunde mergi TU și le aduci mereu cu tine. Ești 

emisarul lumii în care alegi să te îmbraci. 

Visez la ce e posibil pentru umanitatea care 

construiește conștient de-a lungul acestor legi. 

Sunt Lumină și privesc prin ochii tăi această 

carte. Ești Lumină și mă inspiri să scriu fiecare literă 

din ea. 

Dedic această carte Luminii pe care o radiezi 

permanent, exact așa cum ești, în fiecare moment, Tu, 

Om Universal al anului 2020! 
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Dedic această cunoaștere, cu mulțumiri infinite și 

recunoștință pentru viața angelică pe care o avem 

împreună, soției mele, Andreea, și copiilor noștri 

minunați, Allegria Shandin și Andrei Takani. 

Te invit să absorbi această carte fără de negație, 

cu toată inima ta! 

 

Cu iubire, 

Autorul  
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Note de recunoștință 
 

 

Această carte a devenit realitate cu sprijinul unui 

grup de îngeri pe care îi am în viața mea și pe care 

doresc să îi recunosc. 

Acești sfinți ai vieții mele îmi sunt aproape în 

fiecare moment și din credința lor în ceea ce sunt, 

Universul Dezvrăjit a ajuns pe hârtie. 

 

Draga mea soție, Andreea, îmi ești alături cu 

atâta blândețe, iubire și armonie. Ești vatra casei 

noastre și chemarea ta este pentru mine sunetul 

clopoțelului ce mă ghidează către pacea mea 

sufletească din care creez. Te iubesc din tot sufletul și 

îți mulțumesc pentru viața de vis pe care o avem 

împreună. 
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Allegria Shandin, fiica mea iubită, îți mulțumesc 

pentru dedicarea, determinarea și spiritul tău jucăuș. 

Cu îngăduința ta și împreună cu tine, am testat 

împreună fiecare din Legile Divine dezvelite în 

această carte. De la tine am învățat să mă iert 

instantaneu, având încredere în natura mea celestă. 

Ești o Inimă în formă de Om. 

 

Andrei Takani, dragul meu fiu, din secunda în 

care mama ta te-a născut în sânul familiei și în 

sufrageria casei noastre, literele au început să curgă 

din sufletul meu și somnul mi-a dispărut. Această 

carte s-a finalizat pentru că ai adus cu tine puterea de 

a completa lucrurile din viața mea. Tu ai deschis noua 

eră pentru mine: era materializării instantanee prin 

intenții divine. 

 

Îți mulțumesc, dragă Mamă, Rodica-Petronela, 

pentru spiritul tău zglobiu și mereu tânăr, pentru 
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înțelepciunea pe care mi-o transmiți în fiecare 

conversația și pentru spiritualitatea adâncă pe care ai 

așternut-o în familia noastră. Pentru mine, ești un 

înger purtător de lumină pe care îl urmez din toată 

inima. 

 

Eugen Cojocaru, ești omul de la care a început 

totul, încă din momentul în care această carte era    

o simplă pagină cu unsprezece paragrafe. Seara 

memorabilă în care tu mi-ai spus că acea foaie va 

transforma lumea a devenit pentru mine un rezervor 

de determinare, disciplină, creativitate și focus. Eugen, 

tu întotdeauna mă readuci pe drumul misiunii mele și 

îți mulțumesc.  

 

Vlad Grigore, stâlpul și coloana vertebrală a 

Comunității Createrra, doresc să te recunosc pentru 

încrederea și sprijinul total pe care mi le-ai acordat pe 

toată această durată. Tu ai asigurat prezența egregorului 

curat din care s-a hrănit această carte pentru a putea 

deveni realitate. Tu ești Createrra! 
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Mulțumesc, Corina Bahaian, pentru setea de 

cunoștere pe care mi-o transmiți în fiecare zi și pentru 

cărțile pline de lumină pe care mi le-ai dăruit cu atâta 

iubire. Tu ai adus strălucire și structură într-un 

Univers în plină creație. 

 

Mulțumesc fiecăruia dintre miile de participanți 

din programele, imersiunile, bootcampurile sau 

webinarele Createrrra pentru spațiul de putere oferit și 

pentru salturile de conștiință pe care le-am primit 

alături de voi. 

Mulțumesc tuturor cititorilor care au contribuit la 

închegarea și dezvoltarea Editurii Createrra. 

Cu voi toți alături, acum, la final de an 2020, știu 

că putem merge laolaltă către noua etapă din creșterea 

acestei planete. 

Alături de voi, mă simt viu, mă simt cu rost, mă 

simt Acasă! 

Vă iubesc din tot sufletul! 
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Prefață 
 

 

Omul care-și trăiește rostul și misiunea sa în mod 

conștient este inconfundabil și impecabil. Strălucirea 

și dedicarea lui, împlinirea și posibilitățile pe care le 

generează creează un spațiu care umple inimile celor 

din jur. El magnetizează tot ce atinge. 

Se poate spune despre acest tip de om că trăiește 

într-o realitate paralelă și că are acces la informații și 

inspirații rare. 

Frumusețea umanității în sine și a fiecărei ființe 

umane este profund împletită cu abilitatea noastră de a 

ne descoperi misiunea și rostul nostru aici, pe Pământ. 

Viața capătă plinătate, direcție, sens și curgere, 

imediat ce învățăm să ne dăm la o parte din propria 

noastră cale. Cea mai mare parte a provocărilor din 
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viața unui om sunt auto induse, personale, apar doar în 

preajma acelei persoane și în cazuri extrem de rare sunt 

trăsături generale ale unui întreg grup. 

Fiecare copil are nevoie să își măsoare puterile 

cu gravitația de câteva ori, până să accepte existența 

unei legi care se explică pe sine în mod practic, la 

nivel de realitate.  

Cum fac oare copiii de înțeleg, învață și respectă 

legea gravitației fără a avea cunoștințe de fizică? Ei își 

ancorează intențiile în obiectivele dorite și apoi 

micșorează pas cu pas, întreg spațiul care se află la 

mijloc, între ei și visele lor. Copii își cresc, prin 

urmare, propriul spațiu, până acesta ajunge să includă 

ceea ce ei doresc. 

Această strategie, la prima vedere, pare strict 

legată de distanțe. În fapt, ea este o sumă de mici 

salturi, fizice și spirituale, către acea destinație.  

Indiferent de vârstă, procedăm în același fel. 

Creăm o intenție, în mod conștient sau inconștient, 
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apoi urmărim realizarea ei, micșorând permanent 

spațiul, timpul și cunoștințele necesare până la 

îndeplinirea ei. 

În acest fel se naște percepția împlinirii, sentimentul 

că ne apropiem de realizarea deplină a dorințelor 

noastre, ceea ce creează percepția unei apropieri și 

anticiparea unității cu posibilitățile pe care le trăim. 

La naștere, cu toții sosim aici într-o bulă complet 

transparentă de inocență, curiozitate și noutate față de 

toate cele pământești. Pe măsură ce creștem și ne 

familiarizăm cu energia și mediul în care am ales să 

locuim, începem să pictăm pe interior această bulă a 

inocenței, cu semnificațiile și rosturile pe care le 

creăm despre lume.  

Considerăm că un copil ajunge adult atunci când 

pictura este gata sau când are un coeficient de finisare 

suficient de mare încât acel om să se poată descurca 

pe cont propriu, pe baza propriilor sale experiențe. 

Un lucru care se observă doar în lumini fine, este 

natura picturilor cu care fiecare dintre noi decorăm 

această bulă care ne însoțește pe tot parcursul vieții.  
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Fiecare desen, fiecare simbol, fiecare imagine sau 

semnificație pictată pe această sferă este o descriere a 

unei reguli de viață primite de la cei din jur. Ele sunt 

felurile în care am interpretat lumea în cursul 

momentelor de învățare. Este o fază foarte necesară, 

indispensabilă, a vieții unui om.  

Acesta este manualul unui copil care învață să fie, 

să acționeze și să obțină rezultate în viața sa. 

 

Unul dintre lucrurile care apare natural pe 

parcursul maturizării noastre este faptul că rămânem 

treptat cu tot mai puține locuri de pictat pe interiorul 

acestei aure.  

La un moment dat, realitatea din exterior, lumea, 

devine invizibilă și felul în care ne uităm la ea este 

prin culorile, profilul și semnificațiile celor pictate deja.  

Noutatea și riscul, aventura și explorarea își pierd 

nuanțele și pot fi privite doar prin gaura cheii. 

Devenim opaci la propria viață. Deja am adăugat toate 
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semnificațiile care puteau fi adăugate. Spațiul nostru 

devine deja suprasaturat cu ce este deja acolo și 

rareori găsim oportunitatea, timpul sau energia de a 

reînnoi esența propriei existențe. 

 

Intenția cărții Universul Dezvrăjit este de a fi un 

manual de transparență, de a te sprijini să înțelegi 

regulile fine ale spațiului în care trăiești. 

Așa cum descrie și subtitlul cărții, Legile Spațiului 

Divin, acesta este un manual de redecorare interioară 

completă a propriei tale vieți. Această carte este scrisă 

dintr-un loc de susținere și încurajare a repictării 

propriului tău spațiu. 

Fiecare spațiu are regulile sale, indiferent că 

vorbim de spațiul de joacă, spațiul cosmic sau spațiul 

comunitar.  

În această aventură, vom descoperi repictarea 

spațiului uman și acest lucru vine cu un univers întreg 

de transformări ale picturilor deja existente.  
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Spațiul nostru este format din toate detaliile care 

apar în realitatea pe care o trăim. Aceste detalii pot fi 

oameni, lucruri, circumstanțe, acțiuni și chiar gânduri. 

Spațiul nostru conține corpul în care trăim și lumea 

înconjurătoare, văzută din perspectiva personală.  

În mod natural, atunci când mai mulți oameni vin 

laolaltă și intenționează împreună către destinații 

comune, se creează un spațiu comun. Acest spațiu 

comun, numit și egregor, conține conștiința fiecărui 

individ plus conștiința comunității pe care o creează 

împreună. 

 

Pe parcursul acestei cărți îți voi oferi acces la un 

număr de legi ale spațiului uman. Aceste legi se aplică 

indiferent de prezența sau absența oamenilor la ele. 

Ele sunt asemenea gravitației: indiferent de vârstă, 

nivel de cultură sau statut social, dacă pășești pe 

suprafața apei unui lac, te vei uda. 

Înțelegerea celor 11 legi ale spațiului vor avea 

asupra ta un impact imediat și definitiv. Vei putea trăi 
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viața la un nivel de conștientizare și de vitalitate, care 

vor face posibile și accesibile o mare parte din 

destinațiile pe care ți le-ai dorit dintotdeauna. 

Fiecare din aceste legi va fi descrisă cu o 

abundență de exemple, analogii și paralelisme care te 

vor ajuta să asimilezi informația la nivel logic, practic 

și emoțional. 

Această carte va avea zero impact asupra realității 

în care trăiești. Tu, omul care navighează în mijlocul 

realității tale, vei beneficia de salturi de înțelegere 

profundă a unor mecanisme simple pe care Universul 

ni le pune la dispoziție cu eleganță și blândețe.  

Îți recomand să pui deoparte această carte, pentru 

câteva momente doar, apoi poți relua lectura, dacă 

asta este ceea ce îți dorești. 

Creează o intenție pentru această aventură.  

Ce dorești să obții la final?  

Cine dorești să fii?  

Ce descoperire face ca timpul petrecut explorând 

aceste pagini, să fi meritat efortul tău, la final? 
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Alături de tine și eu am creat o intenție personală, 

ca până la finalul acestei cărți să descopăr următorul 

nivel posibil în spațiul meu.  

Întrebările la care doresc să descopăr răspunsuri 

pe durata scrierii acestei cărți sunt următoarele: 

Care este nivelul de înțelegere din care am fost 

creați noi, oamenii?  

De la ce profunzime spirituală ne-a creat 

Universul, în așa fel încât a unificat corpul și spiritul 

uman prin legături atât de armonioase, robuste și 

totuși nelimitate?  

Cum se declară, cum se aplică și cum se mențin 

în integritate legile firii?  

Cine sau ce asigură continuitatea lor? 

 

Pe parcursul paginilor care urmează vom 

transforma felul în care relaționezi cu intențiile tale, 

cu spațiul pe care îl ocupi în viața de zi cu zi și cu 

abilitățile tale de creator. 
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Impactul cel mai semnificativ, va apărea însă în 

zona inimii tale. Te vei reconecta cu pasiunea ta, cu o 

înțelegere emoțională adâncă a legilor firii și cu o 

stare de conectare și apartenență extraordinară față de 

semenii tăi. 

Îți doresc o excursie plăcută și plină de peripeții! 
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Capitolul I 

Ești dintotdeauna atotputernic 
 

 

Blândețea nemărginită din care este construit 

Universul se regăsește în fiecare detaliu și în fiecare 

particulă din lumea în care trăim deja. 

Această bucurie a unei vieți unificate apare în 

echilibrul prezent al realității pe care o creăm, moment 

de moment, instantaneu și permanent,. 

De aceea, atotputernicia fiecărei ființe și a 

întregului laolaltă, creează șanse perfect egale către 

orice intenționăm pe parcursul vieții noastre. 

Accesul la această cunoaștere de sine este gratuit, 

conștient și intențional. Încrederea în cine suntem la 

toate nivelurile existenței noastre deschide posibilități 

de a alătura întru libertate contexte, forme de conștiință 

și comunități energetice de orice dimensiuni. 

Nivelurile la care putem aplica aceste descoperiri 

sunt extrem de abundente și certe.  
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La nivel spiritual, apare crearea de egregori, 

proiecte de succes și salturi de conștiință colectivă.  

La nivel uman, de acțiune concretă, intenționalitatea 

creează lanțuri de procese coerente, convergente și cu 

precizie extrem de ridicată în timp și spațiu.  

La nivel de realitate, de consecințe ale existenței 

și al impactului nostru material, putem accesa viteze 

de manifestare și creații de valoare extraordinară 

pentru dobândirea încrederii în sine și pentru 

conștientizarea naturii noastre divine. 

Spațiul de joacă al puterii umane este în interiorul 

conștiinței sale colective. Omenirea evoluează permanent 

către atingerea unității în intenție și conștiință. 

Însăși nelimitarea acestui joc este născută în 

interiorul unor reguli scalabile în toate direcțiile și în 

toate dimensiunile. Este un motiv pentru care realitatea 

microscopică și macroscopică, apare ochiului în forme 

similare. Indiferent de adâncimea, momentul sau 

nivelul de conștiință al jocului uman, regulile jocului 



24 
 

sunt permanent la vedere, în totalitate integre și cu 

aplicare instantanee. Aceste reguli sunt, precum 

gravitația la nivelul de realitate în care se aplică. Ele 

sunt omniprezente. 

Subiectul acestui capitol este o scurtă incursiune 

în Legea Unu a Spațiului Divin: 

 

Spațiul este dintotdeauna  

impenetrabil și inviolabil. 

Ești DINTOTDEAUNA atotputernic! 

 

Cele mai mari minuni ale lumii sunt la vedere și 

pot fi înțelese ușor, natural și prin cunoaștere directă. 

Motivul pentru care frunzele plantelor sunt verzi 

evident: ele absorb lumina în toate culorile sale, mai 

puțin cea pe care o fabrică în interiorul lor, și anume, 

spectrul verde. 

Culoarea verde, fiind parte a naturii plantelor, 

este reflectată în exterior, dându-ne astfel voie să 
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cunoaștem regnul vegetal în felul lui autentic, în toată 

splendoarea lui fățișă și nonșalantă. 

Cu alte cuvinte, o plantă reflectă în exterior doar 

ceea ce este și ce poate fi cu adevărat în interior. 

Restul nuanțelor au menirea de a crește planta, de a îi 

oferi echilibru și vitalitate, o hrană abundentă și 

variată. În absența luminii, planta își inversează 

respirația și compensează întunericul printr-un 

metabolism diametral opus. 

Viața în sine se centrează întotdeauna pe 

menținerea și încurajarea echilibrului. În momentul în 

care planta se întâlnește cu lumina, râul cu malul, 

focul cu apa sau valea cu dealul, se realizează de la 

sine, cu o ușurință și o eleganță firească, o armonie 

dezinvoltă, inocentă și curgătoare. 

Același lucru se întâmplă la toate formele de 

conștiință. Omul este o ființă complexă, înzestrată cu 

trup și suflet. Pentru a putea face parte din această 

realitate, noi, oamenii, trăim în fiecare secundă în 

integritate cu regulile firii. 
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Prima lege a spațiului confirmă prin transparența 

sa, existența unei libertăți totale a spiritului uman. Ea 

se aplică unitar, indiferent de nivelul de cunoaștere, 

inteligență sau cultură al oamenilor. 

Imaginează-ți totalitatea ființelor umane drept un 

fagure imens în care fiecare celulă hexagon are 6 

vecini. Oricare două hexagoane au în comun o latură. 

Indiferent cât de departe se află un hexagon vecin, 

întotdeauna există un traseu pe care se poate ajunge 

acolo cu ușurință prin laturile comune care țin laolaltă 

întreaga structură. 

La oameni, spațiul pe care îl creăm atunci când 

beneficiem de privilegiul vieții - primește în interiorul 

său doar acele energii pe care le fabrică, indiferent de 

nivelul de conștiință la care activăm. Acest spațiu se 

unește asemenea unui fagure, de fiecare dată când 

oamenii vin laolaltă. Prin natura noastră - întotdeauna 

venim laolaltă. 

Albinele construiesc și se adună într-un fagure 

imens format din celule hexagonale. Oamenii creează 
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spații de forma unui vortex țesut din firișoarele de 

lumină ale intențiilor lor.  

Când oamenii se strâng în grupuri, familii, 

comunități sau organizații - se formează egregorul, 

conștiința colectivă a acelei adunări. Este felul în care 

roiesc oamenii.  

Oamenii sunt roiuri descentralizate de energii 

unitare.  

Totul e accesibil, imediat, oricând. 

Întreaga noastră existență este trăită în unitate - 

fie că vorbim de bucuria de a o experimenta direct, în 

comunități frumos închegate, fie că privim din dorul 

lipsei ei, din singurătate. 

Da, acest lucru înseamnă că există o singură 

putere (acolo unde chiar divinitatea însăși e reală doar 

la nivel conceptual) în baza căreia lucruri, situații și 

oameni să aibă acces în lumea noastră personală. 

Aceea este puterea prin care porțile noastre sufletești 

se deschid, de la sine, către ceea ce creăm în fiecare 
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moment. Acea putere ești chiar tu, conștiința care 

citește aceste rânduri. 

Cheia acestei porți este întotdeauna la noi și am 

fost creați drept cheia însăși Noi suntem cheia realităților 

pe care le deschidem și Legea Unu permite doar un 

singur proprietar al cheii - TU ești acela, creatorul ei. 

La nivel interior, această libertate se află în 

capacitatea de a înțelege că oricine am fi, creăm tot 

ceea ce există în lume. Oriunde călătorim pe această 

planetă, indiferent de țară sau locație, cheia conștiinței 

noastre deschide permanent accesul la realitatea pe 

care o chemăm prin nivelul nostru de conștiință. 

Imaginea noastră de sine este izvorul din care curge 

realitatea. 

Dacă avem obiceiul de a citi, de a medita sau de 

a mânca sănătos, oriunde mergem, această posibilitate 

se transferă în mediul înconjurător.  

În jurul nostru, se nasc, independent de locație 

sau tipul de economie, oportunități în care aceste 

obișnuințe să continue să se îndeplinească.  
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Întotdeauna cauzăm să apară oamenii potriviți, 

anturajele, circumstanțele și comunicarea optimă 

pentru materializarea obișnuințelor noastre. Același 

lucru se întâmplă atât cu posibilitățile care ne onorează 

existența, cât și cu cele care ne-o diminuează. 

Libertatea se transformă în iubire în secunda în 

care este oferită. De aceea, în momentul în care ne 

oferim nouă libertate, trăim emoția divină a iubirii de 

sine, iar aceasta este sursa unității, a unei iluminări 

unitare. 

Legea Unu a Spațiului Divin consfințește egalitatea 

dintre oameni în drepturi și putere. Spiritual, culmea 

profunzimii pe care o poate atinge o ființă este puterea 

lui Unu, cea în care creează acțiuni ale căror 

consecințe sunt intenționate să afecteze pe toți ca și pe 

unu. 

Pe măsură ce avansează în adâncimea înțelegerii 

sale, omul își poate vedea crescând influența asupra 

lumii, de la o singură persoană, la multe, până la toți. 
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Apoi se reîntoarce la sine, printr-o frumoasă redăruire 

de sine și către sine. Unitatea topește și absoarbe orice 

granițe care ar fi existat la un nivel de înțelegere 

conceptual și copilăresc. 

Datorită Legii Unu pot intra în lumea noastră 

doar oameni care dețin dreptul de primire. Acest drept 

este o invitație creată de comun acord, de către toți 

oamenii din lume care se întâlnesc sau se vor întâlni 

vreodată. 

În momentul în primim conștient această lege, 

acceptăm cu bucurie și împăcare orice lucru care intră 

în lumea noastră, pentru că o dată ce se regăsește în 

spațiul nostru alegem să iubim ceea ce deja suntem 

noi. 

Există desigur și alegerea de a ne lupta cu 

lucrurile și oamenii în fața cărora ne-am deschis 

porțile. Însăși această alegere descrie frumoasa 

conștientizare a unui loc din propria conștiință unde 

suntem prezenți la posibilitatea de acceptare și iubire. 
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Aplicabilitatea acestei legi este nemărginită. 

Impactul imediat al înțelegerii ei constă într-o liniște 

sufletească desăvârșită care izvorăște din înțelegerea 

puterii tale personale. Dintotdeauna ai fost creat 

desăvârșit și atotputernic. 

Tot ce intră în lumea mea este creat de mine și 

tot ce va intra e plănuit cu rost și cu iubire - dețin 

dintotdeauna puterea de a fi Creator. 

Noutatea descoperirii unui loc în care se poate 

aduce iubirea de sine e o bucurie care se regăsește în 

fiecare luptă pe care o ducem cu ceva din exterior.  

Legea Unu se aplică unitar pe toate axele. Natura 

energiei pe care o creăm la nivel spiritual se revarsă în 

emoțiile corpului în care trăim și îi determină atât 

conținutul, prin hormonii eliberați, postura adoptată 

sau nivelul de sănătate, cât și obișnuințele, comunicarea 

sau anturajul. 

Practic, în fiecare secundă pe care o trăim avem 

ocazia de a adânci iubirea de sine prin îmbrățișarea 

lumii pe care am creat-o de jur împrejurul nostru. 
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Reciproca acestei legi acționează în permanență: 

Posibilitatea intrării unei realități în spațiul tău apare 

doar din interior. 

Pornind de la calitatea și calibrul energiei pe care 

o punem în lume, ne putem aștepta că ceea ce vine 

spre noi este invocat în fiecare dintre gândurile, 

acțiunile și alegerile pe care le facem. 

Locul cel mai evident în care se poate vedea la 

lucru această lege și reciproca ei este în calitatea 

conversațiilor interioare. Felul în care vorbim cu noi 

înșine în mintea noastră descrie genul de relație în 

care suntem cu propria persoană.   

Profunzimea relației cu sine este pe măsura 

vârstei spirituale. În acest loc, cel al lumii spirituale, 

vârsta este independentă de timp. Secundele, anii și 

mileniile vârstei spirituale se măsoară în salturi de 

conștiință și în traversări de paradigme. În această 

lume, cea spiritului, forma de valoare se regăsește în 

omniprezență și universalitate. 
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Oamenii care dețin aceste două feluri rare de a fi,  

generează contexte multidimensionale, respectând 

creșterea individuală, comunitară și la nivel de 

umanitate, în același timp. Acesta este nivelul 

iluminării, la care o persoană poate alege să onoreze 

prin acțiunile sale, concomitent, fiecare formă de viață 

implicată în realizarea intențiilor sale. În aceste 

acțiuni conștiente, cel ce creează respectă Teoria 

Nimicului: se onorează pe sine, îl onorează pe celălalt 

și onorează lumea în care trăiește. 

Posibilitatea intrării unei realități în spațiul uman 

se creează doar din interior. Cu cât dezvoltăm mai mult 

capacitatea noastră de a crea noi posibilități în viața 

noastră, cu atât mai mult generăm locul pentru apariția 

acelor forme de noutate.  

Omul este dintotdeauna un Creator de lumi. El 

este permanent într-un act de creație, fie că o face 

conștient sau adormit. Universul este mișcare și 

creație continuă și acesta este sursa din care se creează 

momentul prezent. 
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Darul atotputerniciei umane constă tocmai în 

abilitatea de a genera și de a susține realitatea prin 

posibilitățile cărora se dedică.  

Suntem în același timp lanterna, călătorul și 

drumul. 

Pentru a înțelege această propoziție vă voi spune 

o poveste. Este vorba de povestea unui om care își 

căuta drumul printr-o pădure din Munții Tarcăului, 

într-o seară ploioasă. 

Era un sfârșit de septembrie friguros cu ploaie 

măruntă și aburi care ieșeau din pământ, lent, pe 

măsură ce soarele apunea domol în creastă.  

Mă uitam de la fereastra cabanei mele din munți 

la o lumină care rătăcea de la un copac la altul, în 

pădurea distantă. Își schimba direcția des și părea că 

se joacă sau că găsește greu o țintă concretă. 

La început m-am gândit că este vorba de un 

licurici, apoi am văzut că lumina devenea nemișcată 

din când în când, chiar și minute în șir. Mi-a luat puțin 
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timp să înțeleg că era un om care purta o lanternă 

frontală pe cap, în timp ce se învârtea fără sens 

printr-o pădure fără drum. 

Din obișnuință, oamenii folosesc lanterna pentru 

a lumina în direcția în care se află obiectul care le 

captează atenția, indiferent că e vorba de o destinație, 

un loc de fugă, de căutare sau descoperire.  

În cazul acestui om, am urmărit traiectoria 

lanternei și descria un labirint fără direcție, de fapt 

omul desena cercuri largi printre brazii îmbibați de 

umezeală. 

De multe ori, în drumul unui om apar momente 

în care existența direcției și a destinației sunt 

nerelevante. El este atunci în stare de joacă, de 

inocență în desfășurare. 

Am căutat semne de joacă și prezența lor s-a 

lăsat așteptată. Persoana din pădure schimba des și în 

mare grabă direcția în care lumina lanterna sa. Părea 

că ceva îi întrerupe coerența gândurilor și își schimbă 

des părerea despre ceea ce caută. 
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Atunci am înțeles. Poartă o lanternă fără direcție 

într-o pădure fără drum, căutând o destinație fără 

locație. Mi-a venit în minte gândul că este nebun. 

La doar câteva minute, o mașină a oprit în fața 

cabanei și un om a intrat grăbit în curtea mea. Îl 

cunoșteam, era de-al locului. Mi-a spus că avusese 

musafiri, iar printre ei, era o persoană care avea 

pierderi de memorie dese și care dispăruse într-un 

moment de neatenție al supraveghetorilor lui. 

Le-am spus că am văzut în pădure o luminiță 

care părea că își înnoadă drumul și grupul și-a 

recuperat în câteva minute tovarășul de excursie. 

 

Atunci m-am întrebat care sunt șansele ca într-o 

pădure la 40 de kilometri de cel mai apropiat oraș, 

într-un loc în care oricare casă vecină este la o 

distanță de 500 de metri - să se întâmple așa ceva 

chiar în fața mea? 

Am înțeles că lecția îmi era menită. Am înțeles 

că intențiile unui om se regăsesc în fiecare din 
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acțiunile lui iar din acțiuni își creează atât drumul cât 

și destinația. 

Lanterna e intenția, viața e pădurea, traseul este 

acțiunea iar omul e creatorul fiecărui pas. 

Omul chiar este și lanterna și călătorul și drumul.  

Posibilitățile spre care ne orientăm atenția - 

intenția, capătă puterea de a crește prin absorbirea 

energiei pe care o dedicăm acelei cauze. 

Atât Legea Unu cât și cele care o urmează 

funcționează independent de moralitate. Cu alte 

cuvinte, ele lucrează cu materialul clientului. Ele au 

funcție de conversie instantanee a energiilor, și au rol 

de echilibrare perpetuă a spațiului în care funcționăm. 

Indiferent de energia pe care o implicăm în actele 

noastre de creație, legile Universului sunt acolo să 

mențină permanent echilibrul. 

Într-o cetate de necucerit cu un singur paznic la 

poartă, rostul cu care intră cineva este ca să 

îndeplinească dorința celui care a tras zăvorul. 
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Oamenii pot genera creativitate în ceilalți prin 

dăruirea libertății de exprimare. La fel de bine, putem 

deschide ușile iubirii, atunci când oferim acceptare 

necondiționată.  

Legea Unu se aplică identic și în momentele în 

care înțelegem că ne intersectăm cu oameni critici 

pentru a ne hrăni conversația că suntem imperfecți. La 

fel, geloșii apar când ne spunem că iubirea se primește 

cu greutate; manipulatorii răsar când ne convingem 

singuri că suntem naivi, în conversațiile noastre 

interioare. 

Posibilitățile cărora ne dedicăm sculptează 

realitatea în care trăim, în fiecare moment. Investiția 

noastră de timp și energie se maturizează întotdeauna 

instantaneu în realitatea spre care pășim. 

Înțelegând că această lege acționează permanent 

și cu zero discriminare, dobândim o mare putere și 

claritate. Descoperim abilitatea de a ne vedea pe noi 

înșine drept sursa din care se țese realitatea în care 

trăim.  
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O dată cu această înțelegere și în contextul în 

care fiecare se bucură liber de acest beneficiu, aflăm 

că lumea se regăsește în adevărul pe care fiecare îl 

trăiește în legătură cu el însuși. 

Da, felul în care conversăm în interiorul nostru 

cu noi înșine face o diferență enormă în calitatea vieții 

pe care o trăim. 

Îmi aduc aminte zâmbind de conversațiile minții 

mele atunci când țin post cu apă. Felul în care mi-am 

organizat dieta include o masă pe zi, între orele 16 și 

20. Luni la rând mi-am auzit conversațiile minții până 

să se ajungă la un echilibru între intențiile mele și 

zona de confort a corpului meu.  

Eventual, după 2-3 luni mintea a acceptat cu 

blândețe existența a sub 10 mese pe săptămână, ceea 

ce include o duminică în care mănânc de câte ori îmi 

poftește corpul. 

 

Fiecare lege are și corolarul ei. În cazul Legii 

Unu, acest corolar este că oamenii sunt dintotdeauna 

responsabili pentru tot. 
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La nivel spiritual, indiferent de felul în care ne 

vedem, suntem responsabili permanent de fiecare 

formă de energie pe care o punem în lume.  

Amprenta energetică a fiecărei persoane este 

inconfundabilă și lucrurile sau ființele pe care le 

influențăm sunt pentru totdeauna legate de noi prin 

fire care descriu calitatea acelei relații. În 

completitudinea acestor relații stă capacitatea noastră 

de fi cu orice ființă, în orice moment.  

În fiecare secundă, ne plasăm intenția, fizic sau 

spiritual, pe lucruri din interiorul realității noastre, 

indiferent ele că vin, stau sau pleacă. 

La nivel de intenție, responsabilitatea este 

echivalentul simțului de proprietate pe care îl are 

corpul nostru asupra celulelor care îi aparțin. Singurele 

momente în care părți din corpul nostru scapă 

conștientizării lor este pe durata unor anestezii sau 

amorțeli. 

Anestezierea spiritului apare printr-o amnezie auto 

indusă inconștient, atunci când energiile noastre sunt 
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în conflict cu legea unu. Această amorțeală apare 

atunci când încercăm să ne detașăm de impactul 

acțiunilor noastre sau când pretindem că acest impact 

este inexistent. Această detașare este posibilă doar la 

nivel conversațional. Energetic, suntem unificați cu 

tot ce creăm, pe orice axă și în orice moment. 

Pentru ca un impact să fie absent ca localizare 

sau efect, e necesar ca noi înșine, cei care apreciază 

acest lucru - să fim inexistenți. 

Înțelegerea Legii Unu a spațiului creează pace 

instantanee și acest lucru se realizează datorită faptului 

că la acest nivel înțelegem că suntem întotdeauna în 

siguranță prin însăși construcția noastră. 

Arhitectura noastră spirituală respectă legi care 

sunt dincolo de timp și spațiu. De aceea, înțelegerea și 

respectarea conștientă a acestor legi ne pune în 

legătură cu însăși intenția creației noastre - cea de a fi 

atotputernici. 

Vindecarea conștiinței colective se naște în 

momentul în care declarăm pace perpetuă în toate 

direcțiile existenței noastre. 
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În interiorul corpului nostru apare respectul de 

sine, care se manifestă printr-o sănătate și o vitalitate 

trainice.  

În relația cu exteriorul nostru, cu oameni și 

situații, devenim suverani din punct de vedere 

energetic, pentru că înțelegem că în spațiul nostru am 

creat în avans oportunități nelimitate de interacțiune 

cu infinitatea. 

În relația cu Universul, apare certitudinea totală 

că prin designul nostru, suntem înzestrați cu toată 

iubirea și puterea necesară pentru a excela și a 

îndeplini orice intenție generăm vreodată.  

Mai mult, la acest nivel al relaționării cu 

Universul, se naște sentimentul de apartenență 

desăvârșită - oriunde suntem și orice facem, purtăm 

marca unei acceptări și a unei unități totale. 

Suntem pretutindeni acasă atunci când absorbim 

în sufletul nostru acest prim nivel de înțelegere a 

vieții.  
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Impactul pe care îl are în lume un om care își 

cunoaște și își acceptă propria natură, este un impact 

complex, extins și de nestăvilit.  

Trăsăturile spirituale pe care le manifestă această 

persoană sunt liniște sufletească, încredere deplină în 

sine, o acceptare adâncă a realității și puterea de a 

aduce o binecuvântată prezență printre semenii lui. 

Coerența totală cu care suntem înzestrați noi, 

oamenii, face ca aceste trăsături spirituale să se 

manifeste instantaneu și perfect coordonat, în acțiunile 

pe care le facem, în rezultatele pe care le obținem, în 

limbajul și relaționarea noastră, permanent. 

Vindecarea spațiului colectiv se realizează prin 

simpla generare a spațiului din ceilalți oameni. Este 

atât de ușor: oriunde mergi și orice faci, generează 

persoanele din drumul tău spre nivelul la care 

intenționează să ajungă. În acest fel, îți creezi tu însuți 

acces direct la orice obiectiv dorești tu însuți să 

accesezi. 
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Toate aceste aspecte generează un impact uluitor 

printre oamenii cu care interacționăm, printre cei care 

au creat, la rândul lor, intenția de a fi în lumea și 

spațiul nostru, pentru a cauza un anumit impact. 

Întotdeauna există un impact.  

Întotdeauna există o intenție.  

Întotdeauna suntem și lanterna și călătorul și 

drumul. 
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Legea Unu a Spațiului Divin 
 

Directa 

Spațiul este dintotdeauna impenetrabil și inviolabil. 
 

Reciproca 

Posibilitatea intrării unei realități în spațiul tău  

apare doar din interior. 
 

Corolar 

Cu toții suntem dintotdeauna responsabili pentru tot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



46 
 

 

Rezumat 

 

Fiecare om are acces egal la a intenționa tot ce își 

dorește. 

 

Spațiul de joacă al puterii umane este în interiorul 

conștiinței sale colective. 

 

Libertatea spiritului uman e omniprezentă și este 

independentă de nivelul de cunoaștere, inteligență sau 

cultură. 

 

Libertatea se transformă în iubire în secunda în 

care este oferită. 

 

Intrăm unii în viața altora numai pe bază de invitații 

mutuale. 

 

Iubirea de sine se naște și crește prin îmbrățișarea 

lumii pe care am creat-o de jur împrejurul nostru. 
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Ascultă și notează cuvintele cu care îți vorbești în 

interiorul tău. Calitatea vieții tale depinde de blândețea 

lor. 

 

Suntem în același timp lanterna, călătorul și 

drumul. 

 

Posibilitățile cărora ne dedicăm sculptează 

realitatea în care trăim, în fiecare moment. 

 

O persoană care creează din Teoria Nimicului face 

acțiuni în care se onorează pe sine, îl onorează pe 

celălalt și onorează lumea în care trăiește. Acest lucru 

se numește generare. 

 

Vindecarea conștiinței colective se naște în 

momentul în care declarăm pace perpetuă în toate 

direcțiile existenței noastre.  
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Capitolul II 

Meriți toată viața ta 
 

 

Ești în viață pentru că meriți deja privilegiul de a 

fi în mijlocul ei. Ori de câte ori ai sentimentul că 

lumea îți este datoare cu ceva sau că tu ai jucat mic, te 

invit să observi că Universul deține un nivel infinit de 

compasiune, iubire și încredere în tine.  

De aceea porți emblema miraculoasă a îndumnezeirii; 

viața care traversează întreaga ta existență. Acest 

miracol, al existenței, este prezent doar în ființele care 

merită. Dacă exiști în lume atunci ești deja un Creator 

de minuni.  

Amintește-ți permanent; ești în viață pentru că ai 

câștigat pe bună dreptate acest dar divin. 

Depășind orice mod de gândire, ideologie sau 

punct de vedere, Universul vine către tine cu o dăruire 
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amplificată de propria-i nelimitare. Dacă există și cea 

mai mică șansă să ne fi născut datorită unei Creatoare, 

atunci cu siguranță această Creatoare are o capacitatea 

nelimitată de iertare, înțelegere și răbdare. Este cu 

adevărat o divinitate înzestrată cu darul vieții. 

 

Legea Doi a Spațiului Divin aduce cu blândețe 

certitudinea că totul este în viața ta pentru că ai 

capacitatea de a duce. Tot ce există în spațiul tău, a 

ajuns acolo datorită faptului că ai manifestat deja 

puterea care atrage evenimente, întâmplări sau persoane 

de acea magnitudine.  

Spațiul conține doar ceea ce meriți - este Legea 

Doi. 

Orice ființă, prin calitatea și calibrul gândurilor, 

acțiunilor și intențiilor sale, deschide, datorită Legii 

Unu de la capitolul anterior, porți către realitățile pe 

care le merită.  

Echilibrul spațiului în care trăim vine cu o 

omniprezență de densitate infinită și cu o acordarea 

instantanee la tot ceea ce noi punem în spațiul nostru. 
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Când primești conștient în ființa ta Legea Doi, ai 

posibilitatea de a îți gestiona lumea cu o liniște 

nemărginită. Acest lucru este realizabil pentru că 

acum înțelegi că regulile lumii în care trăiești se aplică 

fără oprire, în direcția echilibrării actelor tale de 

creație.  

De aici rezultă o anumită cronologie: mai întâi 

meriți și apoi conții. Mai întâi creezi și apoi manifești. 

Mai întâi te arunci în gol și apoi descoperi. Creatorul 

precede Creația. 

“Mai întâi” este primul pas necesar pentru 

fiecare Om. Acest detaliu reprezintă biletul de intrare la 

întrunirile următoarelor niveluri de creație.  

Confundarea acestei proceduri cu o limitare 

impusă de divinitate se destramă o dată cu înțelegerea 

Legii Unu, de la capitolul anterior. Pentru ca ceva să 

fie prezent în realitatea pe care o trăiești e necesară 

dobândirea abilităților spirituale de a crea acea 

realitate, potrivit fiecărui nivel. 
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Aici intervine Legea Doi, care reglementează 

traversarea nivelurilor de conștiință. Această lege 

descrie ciclurile naturale ale existenței noastre; creștem 

permanent cu dorul infinit al următoarelor noastre 

aptitudini. 

Atunci când dorești să faci cunoștință cu tine 

însăți, ca ființă, fă un inventar al spațiului tău, din 

perspectiva legilor descoperite până acum. Meriți tot 

ceea ce intră pe porțile tale, atunci când le deschizi. Tu 

ești conștiința ce creează oportunitățile spre existență 

ale lumi tale. 

Una dintre cele mai evidente realizări ale acestei 

legi este un simț adânc al egalității și al dreptății. Dacă 

responsabilitatea totală este beneficiul înțelegerii Legii 

Unu, Legea Doi vine cu dulcea binecuvântare a 

dreptății.  

Dreptatea este gravitația care cheamă lumea spre 

tine. Realitatea se armonizează într-un permanent 
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echilibru și unul dintre efectele imediate ale acestui 

lucru este conștientizarea propriei tale existențe. 

Primirea sufletească a Legii Doi vine cu dăruirea 

instantanee a cunoașterii de sine. Aici descoperi 

puterea de a te uita în propria curte pentru a descoperi 

motivele pentru care realitatea există pretutindeni în 

jurul tău.  

Mai mult, acesta este locul în care poți accepta 

luxul sufletesc de a fi în pace și liniște cu trecutul tău. 

În secunda în care accepți pe deplin meritele 

creativității tale, apare iertarea perpetuă și optimismul 

de nezdruncinat.  

Conștiința este un munte fără vârf. Dincolo de 

fiecare strat de nori se află o lume nouă care include 

tot ceea ce ai străbătut deja. Promisiunea acestei 

aventuri nesfârșite este întregită de certitudinea că ești 

permanent în siguranța pe care ți-o creezi prin ceea ce 

tu însuți pui în lume. Din profunzimea și curățenia 

relației cu propria ta persoană se naște căldura și 

calitatea îmbrățișării tale cu realitatea în care trăiești. 
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O dată cu asumarea Legii Doi, prioritățile 

personale se aliniază de-a lungul spiritualității și 

accesul la niveluri noi de interiorizare vine cu o 

creștere exponențială a abundenței spațiului. 

Realitățile sunt asemenea straturilor de ceapă: 

cele mai noi sunt în centru și, prin creștere, împing pe 

cele vechi către exterior, cauzând ocuparea unui 

spațiu din ce în ce mai mare. 

Centrul creației, chiar și într-o ceapă, se află la 

intersecția dintre sevele rădăcinilor și lumina Soarelui. 

Pentru oameni, sevele rădăcinilor reprezintă energiile 

pământene care stau la baza maturizării corpului 

nostru fizic. Ele sunt sursa minții. 

Experiențele trecute, moștenirea genetică, amintirile 

corpului, toate au la bază solul fecund al tuturor 

factorilor care au fertilizat existența noastră. 

Soarele, dorințele, obiectivele și destinațiile 

noastre, ne oferă oportunitatea de a ne orienta 

creșterea, alegând acele direcții care ne lasă fideli 



54 
 

propriei ființe. Toate acesta laolaltă țin de evoluția 

părții noastre divine, spiritualitatea. 

De aceea este important să păstrăm o relație 

curată cu noi înșine, pentru că în interiorul acestei 

relații se maturizează abilitatea de a ști dacă ești 

împlinit sau rătăcit, dacă îți urmezi Soarele tău sau te 

hrănești din al altcuiva.  

Diferența constă în abilitatea de a conștientiza 

drumul pe care suntem și mai ales de a crea un nou 

drum care să acordeze strunele noastre sufletești. Doar 

în prezența acestei muzici interioare se poate naște 

rostul nostru de a fi. 

Una dintre cele mai puternice aplicații ale Legii 

Doi este capacitatea de a discerne între conținutul 

spațiului tău și conținutul spațiului colectiv. De multe 

ori mergem prin lume și ne intersectăm cu gânduri, 

idei, trăiri sau chiar emoții față de care ne simțim 

disociați chiar dacă ele par localizate, prezente în 

spațiul nostru. 
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Atunci când suntem conștienți de efectele Legii 

Doi, avem puterea de a înțelege momentele în care 

pășim în spațiul unui egregor. Mai mult de atât, 

descoperim abilitatea de a citi instrucțiunile acelui 

egregor și anume, care sunt energiile pe care le 

colectează și în baza căror intenții.  

Posibilitățile practice ale acestui nivel de înțelegere 

sunt infinite. Pentru omul care poate descărca informații 

din egregorii cu al căror spațiu se intersectează, se 

nasc capacități de a înțelege comunități fără a le 

cunoaște membrii, de a vedea detaliile lor structurale 

și energetice și mai ales, de a le putea ameliora sau 

chiar vindeca. 

Înțelegerea și acceptarea fiecărei legi descrise în 

acest manual, dau naștere unor abilități fenomenale de 

comunicare, conectare și creație. 

Meditează câteodată pe tema faptului că tu chiar 

meriți tot ce este în spațiul tău, indiferent de impactul 

pe care îl au acele lucruri, situații sau oameni asupra 

emoțiilor tale.  
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Doar această acceptare îți poate oferi puterea de 

a face o diferență în locurile unde dorești să îți 

sporești nivelul de conștientizare. Abia apoi poți să 

creezi intenții și acțiuni care să genereze realitățile 

următoarelor tale niveluri de conștiință.  

Acceptând cine ești și ce cauzezi chiar acum 

naște puterea ta de a accepta și de a cauza următoarea 

ta versiune. Un lucru onorabil și iubitor pe care îl poți 

face pentru propria ta persoană și pentru care îți vei 

mulțumi instantaneu, este să să îți acorzi răbdarea și 

încrederea că întotdeauna dai tot ce poți și primești 

toți ce meriți. 

Acest lucru te va susține în a gusta mierea blândeții 

de sine, ceea ce aduce încrederea că întotdeauna calci 

pe acest pământ purtând cele mai bune intenții față de 

tine, de ceilalți și de lumea în care trăiești. 

Acesta este locul în care descoperi izvorul nesfârșit 

al creativității tale - acceptarea, moment de moment și 

secundă de secundă, a fiecărei creații pe care o aduce 

existența ta în lume. 
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Acesta este și Corolarul Legii Doi a Spațiului 

Divin: cu toții suntem dintotdeauna Creatori. 

A fi Creator înseamnă a genera un excedent de 

energie, a construi un egregor care să impacteze 

realitatea pe măsura nivelului de conștiință de la care 

a fost născut.  

Unii egregori dăinuie miliarde de ani (cel al 

Naturii sau al Universului), alții sute de milenii (cel al 

umanității), mii de ani (cel al religiilor existente acum 

pe pământ) sau zeci și sute de ani (familii, comunități, 

organizații). 

Trăinicia acestor structuri este în legătura directă 

cu autenticitatea și curățenia spirituală a creatorilor lor. 

Cu cât mai evoluată este persoana sau comunitatea 

care a creat egregorul - cu atât este mai perenă 

entitatea energetică ce a luat naștere din acel act de 

creație. 

Legea Doi este o lege a echilibrului ce permite 

contopirea și unificarea evenimentelor sau a ființelor 
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de vibrație similară și complementară. De aceea, ne 

putem baza cu deplină certitudine pe însuși actul de 

echilibrare care intervine în structura Universului. 

Una dintre cele mai pătrunzătoare realizări ale 

Corolarului Legii Doi este că există doar un singur 

Creator și zero granițe. Dacă noi suntem cu toții 

Creatori dintotdeauna și actele noastre de creație se 

realizează în interiorul unui spațiu unificat la nivel de 

conștiință, atunci rezultă că granițele care par reale la 

nivel fizic sunt imaginare. Granițele se nasc din 

nevoia minții de a conceptualiza și delimita rezultatele 

intențiilor izvorâte din spirit. 

 

Imaginează-ți pentru o secundă cum ar lucra 

celulele din corpul tău dacă s-ar considera separate 

una de alta de către membrana lor celulară.  

În mod similar, cum ar fi dacă am realiza că 

pielea care separă un corp de altul, este o iluzie? La 

nivel de spațiu, această separare este virtuală și este 
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cauzată doar de o intenție focusată pe certitudinea 

separării. Spațiul în care trăim și în interiorul căruia 

creăm permanent este lipsit de granițe și conține suma 

tuturor intențiilor care se nasc în interiorul lui.  

Cum ar arăta viața dacă ne-am concentra intenția 

pe Unitate? Ce alegeri sunt posibile într-o astfel de 

paradigmă? La ce acțiuni poți avea acces? 

 

Într-adevăr, din punct de vedere cuantic, întregul 

Univers este construit dintr-o rețea densă de particule 

infime, pe care oamenii le numesc particule Planck. 

Aceste particule au o densitate fenomenală, ocupând 

volume foarte mici în numere foarte mari (1093 

grame/cm3 , 10 urmat de 93 de zero).  

Această densitate enormă se datorează mai puțin 

masei mari a acestor particule și mai mult 

interconectivității dintre particulele Planck, oriunde 

s-ar afla ele în Univers. Dacă, prin absurd, ar exista o 

graniță între aceste particule, ea ar fi zdrobită sub 

densitatea infinită dintre ele. 
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Pentru a putea avea un termen de comparație, 

dacă am aduna toate stelele din Univers într-un singur 

centimetru cub de spațiu, densitatea acestui spațiu ar fi 

de 1055 grame/cm3. Diferența dintre densitatea spațiului 

însuși și densitatea tuturor stelelor condensate într-un 

centimetru cub de spațiu este de 38 de ordine de 

magnitudine, adică 10 urmat de 38 de zero.  

În această diferență se află potențialul de creație 

dintre ceea ce există și ceea ce este posibil. Aceasta 

este misiunea Creatorilor, de a transforma nevăzutul 

în văzut, inexistentul în palpabil și invizibilul în 

realitate. 

Potențialul energetic al Universului este enorm, 

cu adevărat nelimitat. Ce formă de conștiință stă în 

spatele acestei creații, ce nivel de evoluție este necesar 

să aibă acest Creator, pentru a putea genera la infinit un 

asemenea potențial energetic? 

Imaginează-ți că noi, toți și fiecare dintre noi, 

suntem parte din acest Univers și împreună îl formăm 
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moment de moment. Puterea conștiinței noaste unificate 

este infinită iar această infinitate este accesată prin 

iubirea granițelor noastre imaginare. 

Prin urmare, tot ceea ce numim noi spațiu liber 

sau gol, din jurul nostru sau din Univers, conține, de 

fapt, o cantitate practic infinită de particule al căror 

potențial energetic este nelimitat. 

Dintotdeauna suntem Creatori. Activăm într-un 

Univers în care principiile unui echilibru permanent 

netulburat exercită o  putere de balansare instantanee. 

Spațiul tău, într-adevăr, conține întotdeauna doar ceea 

ce meriți. Spațiul universal se conține pe sine însuși, 

respectând principiile și declarațiile propriei existențe. 

Celule ale unui corp, oameni ai unei planete - ne 

ține vii și laolaltă doar intenția de a aparține și puterea 

de a contribui. 

Unul dintre aspectele care merită abordat aici 

este privilegiul creației. Cum anume se activează acest 

dar? Ce anume inhibă capacitatea oamenilor de a crea 
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liber și fără limite? Dacă suntem cu toții Creatori, de 

ce ne ciocnim atât de ușor, câteodată, de marginile 

contextelor noastre? 

A fi Creator și a fi conștient că ești Creator sunt 

două situații foarte diferite. Ceea ce eliberează darul 

creației este certitudinea exercițiului. 

Îmi aduc aminte cu plăcere de ziua în care am 

hotărât să încerc pe propria-mi piele câteva lucruri, 

pentru prima dată. Indiferent că a fost vorba de primul 

maraton montan pe care l-am alergat, sau de primul 

post cu apă, ținut timp de patru zile, ori de nașterea 

fiicei mele, Allegria - diferența între teorie și practică 

a fost imensă, imposibil de estimat. 

În teorie, diferența între teorie și practică este 

inexistentă. În practică, este evidentă. 

Există un izvor de putere imens în a îți asuma 

saltul de la o realitate teoretică, susținută de 

conversații interioare, la o realitate practică, infuzată 

cu integritate, implicare, intenționalitate și 

responsabilitate.  
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Pe parcursul acestui salt, descoperi diferența pe 

care o aduce acțiunea în viața ta.  

Acțiunea reprezintă consimțământul corpului în 

care locuiesc, de a onora intenția mea, a conștiinței 

mereu prezente. Când se întâmplă pentru prima dată 

în mod conștient, acest dans armonios între corp și 

conștiință marchează locul nașterii fizice a Creatorului. 

Acesta este un moment imposibil de uitat, 

întrucât celebrează maturizarea unei relații care va 

dura o viață. Conștientizarea propriei capacități de a 

folosi acest corp în intenția în care ni l-am însușit, 

oferă oportunități nelimitate de a descoperi abilități 

complexe ce creează noi realități. 

Creatorul și-a dobândit, prin autenticitatea și 

curajul său, dreptul de a fi suveran energetic și spiritual. 

Acest nivel atrage de la sine trezirea autorității 

interioare, care se regăsește liberă, fără nevoia de a se 

consulta sau a se lăsa validată de lumea în care 

trăiește. Acesta este libertatea dincolo de care începe 

adevărata viața, acesta este leadership real. 



64 
 

Există un singur lucru care activează privilegiul 

creației: cultivarea încrederii în sine. Această încredere 

în propriile puteri crește cu ușurință pe baza unor 

acțiuni simple și a unor discipline clare. 

Debutul acestei ascensiuni în dreptul de a crea 

vine din respectarea cu blândețe a Teoriei Nimicului, 

discutată sumar la capitolul anterior. În momentul în 

care ne generăm pe noi înșine, îi generăm pe ceilalți 

sau generăm lumea în care trăim - autoritatea interioară 

este amplificată și se multiplică exponențial, într-un 

interval de timp foarte scurt, în secunde.  

Această generare cauzează instantaneu o ascendență 

a autenticității Creatorului. Aliniamentul dintre ceea 

ce gândește și ceea ce spune, apare în comunicările 

fiecărui moment. Acest lucru afectează încrederea în 

sine și se propagă simultan și în corpul în care 

locuiește, generând coerență și sustenabilitate la 

nivelul postural, hormonal și fiziologic. 

Postura unei persoane care are încredere în sine 

va fi liberă, conștientă, demnă, verticală. Afecțiunile 
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de tip scolioză, lordoză sau cifoză sunt conștientizate 

devreme și sunt corectate prin posturi complementare 

și comportamente adecvate. Un spirit drept locuiește 

într-un corp drept. 

Hormonal, se vor înregistra creșteri ale hormonilor 

creativi (dopamină, endorfine și endocanabinoizi). 

Hormonii zonei de confort vor crește și ei (serotonină, 

melatonină, oxitocină). La acest moment, deja este 

clar că această persoană are acces la a se exprima liber, 

a aparține, a contribui sau a fi creativă. 

În mod evident, hormonii de stres vor scădea, 

stabilizând și micșorând starea de alertă, de supraviețuire 

(adrenalină, cortizol). 

În ansamblu, întregul corp este afectat pozitiv, 

iar rețeta chimică cu care este hrănit conține produse 

chimice care generează niveluri de optimism și 

comunicativitate ridicate, posturi relaxate și naturale și 

mai ales creativitate și productivitate. 

Toate aceste simptome sunt temporare, ele se 

mențin doar pe durata în care se păstrează felurile de a 
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fi care au cauzat această evoluție. Cu alte cuvinte, în 

exact momentul în care îți regenerezi autenticitatea, 

creativitatea renaște. 

Fii autentic zi de zi!  

Atunci când observi că te eschivezi de la 

autenticitate, renunță la nevoia de arăta bine și de a 

evita să arăți rău sau de a te proteja, și descoperă iar și 

iar puterea de a fi tu însuți. 

Imediat ce revii la a îți exprima liber propriile 

gânduri, indiferent de ceea ce zice lumea, se restartează 

întreaga paletă de emoții, posturi, secreții hormonale 

și simptome fiziologice. Redevii un Creator apt de 

acțiune și împlinire. 

Alegerea de a fi Creatori de neoprit este 

întotdeauna la dispoziția noastră. Avem capacitatea 

înnăscută de a genera feluri de a fi, gânduri, emoții și 

stări corporale care să fie aliniate cu obiectivele pe 

care le urmărim în viața noastră. 

Cu toții suntem deja dintotdeauna Creatori. Fii tu 

însuți Creatorul care să exprime liber, oriunde merge, 
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dansul armonios dintre gândirea sa și limbajul pe care 

îl folosește. Doar acolo poți experimenta capacitățile 

care fac un om să fie inspirațional, carismatic și demn 

de urmat. Acolo renaște omul care magnetizează pe 

ceilalți oameni prin puterea lui de a își urma propria 

sa viziune despre ceea ce îl împlinește. 

 

Reciproca Legii Doi este extrem de valoroasă: 

meriți tot ceea ce este deja în spațiul tău. 

Pentru a te putea descoperi sau reinventa, poți 

începe cu cel mai ușor pas: cunoaște-te pe tine însuți, 

ca Om! 

Felul în care este structurat Universul ne dă acces 

la cunoaștere, indiferent de direcția în care alegem să 

explorăm. Aceleași detalii sunt disponibile pentru 

trezirea conștiinței, indiferent că ne uităm în 

Macrocosmos sau în Microcosmos. 

Cea mai la îndemână cale, drumul care necesită 

doar clipe de auto descoperire și cel mult creion și hârtie, 
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este explorarea Universului interior, studierea și 

înțelegerea Microcosmosului. 

Aici intră în joc reciproca Legii Doi. Pornind de 

la premiza că tot ceea ce este în spațiul tău este 

binemeritat, vei avea oportunitatea de a accepta că tu 

ești omul care a cauzat propria realitate prin felurile 

sale de a fi și prin acțiunile sale. 

 

Reciproca Legii Doi aduce certitudinea unui 

echilibru fin, calibrat la nivel universal moment de 

moment.  

În contextul particulelor Planck, tensiunea care 

se exercită între aceste particule, sau forța de unitate 

cu care ele vin laolaltă este +∞ ( plus infinit).         

Acest lucru înseamnă în primul rând că intenția 

care le ține împreună este manifestarea unei unități 

native și structurale de nedespărțit. La nivel practic, 

aceste particule există simultan în fiecare colț din 

Univers și ele sunt imposibil de separat. 



69 
 

Aceste particule s-au născut toate ca un organism 

complet și unitar, exact în modul în care corpul 

omenesc, planeta și sistemul solar au luat ființă. 

În al doilea rând, datorită coeziunii lor, ele 

creează natura holografică a Universului în care trăim 

și anume: când se mișcă un punct, se mișcă întregul. 

Orice schimbare din orice locație, cauzează o 

modificare totală, a întregii rețele universale. 

Care este scopul acestor particule? La ce ajută 

ele? Imaginează-ți că ele sunt mici transformatoare care 

sunt permanent la lucru și se află pretutindeni. Ele 

convertesc energia spațiului, în materie, în realitatea 

pe care o vedem zi de zi.  

Desenul 1. Structura unității spațiilor 
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Fiind pretutindeni, ele se află și în spațiul nostru, 

în corpul nostru și peste tot în viața noastră. 

În prezența unei forme de conștiință, aceste 

particule au abilitatea de a converti energia spațiului 

în materie, conform intenției acelei forme de 

conștiință.  

Ținând cont de faptul că Universul susține 

echilibrul în permanență - orice creație de orice 

polaritate, moralitate sau ambiguitate, va fi sculptată 

de aceste forțe de generare armonioasă a spațiului. 

Aplicarea și respectarea conștientă a reciprocei 

Legii Doi te va susține în înțelegerea tensiunilor care 

apar între corpul în care locuiești și tine, ca formă de 

conștiință. 

Aceste tensiuni apar datorită unor divergențe între 

realitatea pe care dorești să o trăiești (izvorâtă din 

frecvența materială a minții) și realitatea pe care o 

creezi în mod practic (izvorâtă din ceea ce conștiința 

ta are nevoie pentru a își îndeplini misiunea). 
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În momentul în care realizezi că autenticitatea 

este ceea ce armonizează cele două realități, conflictele 

dispar și spațiul tău devine unificat, datorită înțelegerii 

primelor două legi. 

A fi unificat înseamnă a fi conștient de faptul că 

acționezi concomitent în mai multe dimensiuni și 

acest lucru cauzează efecte multiple pe diferite niveluri 

de vibrație: fizic, mintal, spiritual, astral, universal. 

Această unificare vine cu acceptarea impactului 

total al existenței tale. Practic, acesta este începutul 

iubirii față de tot ceea ce ești, indiferent de vibrația la 

care ai ales să acționezi. 

Tu poți fi persoana care înțelege Legea Doi și 

acționează în conformitate cu ea. În acest fel, vei crea 

permanent posibilități care unifică. 

Fiecare interacțiune cu lumea devine un prilej de 

a descoperi ceea ce meriți și să primești realitatea care 

curge înspre tine ca fiind o restaurare a echilibrului 

din spațiul tău. 
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Imaginează-ți că existența ta creează în spațiul 

conștiinței colective, o depresiune care se cere umplută. 

Tu ești vasul care cheamă ploaia Universului. Cu ce 

fel de energie dorești să te umpli? 

Alege să fii celula care conștientizează 

apartenența la un corp care îi garantează viața.  

Alege umanitatea!  

Alege contribuția!  

Alege unitatea! 
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Legea Doi a Spațiului Divin 
 

Directa 

Spațiul conține doar ceea ce meriți. 
 

Corolar 

Cu toții suntem dintotdeauna Creatori. 
 

Reciproca 

Meriți tot ceea ce este deja în spațiul tău. 
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Rezumat 

 

Ești în viață pentru că meriți privilegiul de a fi în 

mijlocul ei.  

 

Creștem permanent cu dorul infinit al 

următoarelor noastre aptitudini. 

 

Tu ești conștiința ce creează oportunitățile spre 

existență ale lumi tale. 

 

În secunda în care accepți pe deplin meritele 

creativității tale, apare iertarea și perpetuă și optimismul 

de nezdruncinat.  

 

Doar în prezența muzicii interioare se poate naște 

rostul nostru de a fi. 

 

A fi Creator înseamnă a genera un excedent de 

energie, a construi un egregor care să impacteze 
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realitatea pe măsura nivelului de conștiință de la care 

a fost născut. 

 

Misiunea creatorilor este de a transforma nevăzutul 

în văzut, inexistentul în palpabil și invizibilul în 

realitate. 

 

Celule ale unui corp, oameni ai unei planete - ne 

ține vii și laolaltă doar intenția de a aparține și puterea 

de a contribui. 

 

Pentru a te putea descoperi sau reinventa, poți 

începe cu cel mai ușor pas: cunoaște-te pe tine însuți, 

ca Om! 

 

Fiecare interacțiune cu lumea devine un prilej de 

a descoperi ceea ce meriți și să primești realitatea care 

curge înspre tine ca fiind o restaurare a echilibrului 

din spațiul tău.  
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Capitolul III 

Corpul din care vezi lumea 
 

 

Unul dintre cele mai prețioase feluri de a fi ale 

umanității este luciditatea. Aceasta constă în abilitatea 

de a vedea lumea dintr-o perspectivă care este dincolo 

de poveștile pe care mintea noastră le creează 

permanent prin natura ei narativă. 

Misiunea corpului și a minții noastre este de a ne 

conecta cu detaliile senzoriale pe care costumul nostru 

pământean le extrage din lumea înconjurătoare.  

Obiectivul acestor detalii este de a ne oferi acces 

la un trecut statistic care să permită acumularea 

experienței și înțelepciunii atât de necesare supraviețuirii 

umane. 

La final de zi, aceste detalii sunt menite să ne 

înlesnească nouă, conștiințelor prezente în această 
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realitate, o ședere care să asigure atingerea tuturor 

destinațiilor pe care le dorim atinse pe durata 

interacțiunilor noastre pământene.  

Legea Trei înlesnește înțelegerea vieții pe pământ 

dintr-o perspectivă în care noi, conștiințele umane, 

venim pe această planetă și folosim conștient și 

intenționat costume de explorare perfect adaptate 

structurii noastre energetice. 

 

Spațiul transcende corpul este Legea Trei a 

Spațiului Divin. 

Aceste costume pământene sunt ansambluri 

biologice, chimice și mecanice care se auto reproduc și 

ajung la maturitate după o perioadă relativ scurtă de 

hrănire cu substanțe și nutrienți specifici aceste 

planete. Costumul biomecanic cu care suntem dotați 

este conceput în așa fel încât să se adapteze perfect 

mediului terestru. 

În prezent, umanitatea, prin creativitatea ei, a 

construit tehnologii care să aibă aceleași capacități de 
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auto reproducere și alimentare din surse naturale, 

planetare. Este vorba aici despre linii de producție 

automate sau roboți care se încarcă de la lumina solară 

sau de la întunericul nopții. 

Corpul și mintea omenească au ca principal 

obiectiv traducerea intențiilor din conștiința noastră în 

eforturi fizice  sau inovative, reprezentând principala 

cale de obținere a felurilor de a fi.  

Aceste feluri de a fi sunt descărcări sau 

expansiuni ale nivelurilor de conștiință și sunt 

realizabile doar prin intermediul unor procese pe care 

le numim pe Pământ acțiuni. 

Magia vieții pământene constă în simbioza 

perfectă în care au fost îmbinate cele două aspecte ale 

existenței noastre de zi cu zi: pe de-o parte corpul și 

mintea pământene, pe de cealaltă parte scânteia divină, 

flacăra de conștiință care suntem. 

Unul dintre lucrurile cele mai frumoase în 

legătură cu viața pământeană este natura corpului 
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nostru. El este un mecanism ce are drept scop 

înregistrarea experiențelor pe care le avem pe durata 

șederii noastre în această realitate. 

Prin natura lor, cele două corpuri, fizic și spiritual, 

sunt asemănătoare, principiile lor de funcționare sunt 

identice. Structura, nivelul de organizare, gradul de 

perfecțiune și destinația lor sunt foarte apropiate.  

Deși atât de apropiate ca design, corpul fizic și 

cel spiritual lucrează la frecvențe și vibrații diferite. 

Primul funcționează în frecvența specifică lucrurilor 

materiale, tangibile, vizibile. Cel de al doilea 

gestionează ceea este imaterial, intangibil, invizibil. 

Corpul fizic își îndeplinește misiunea intervenind 

în structuri materiale prin acțiuni concrete.  

Corpul spiritual, conștiința, generează feluri de a 

fi, care constituie porți de acces către energii de la 

nivelul cărora se pot crea realități de cele mai diferite 

forme. 

Capacitatea unificată a conștiinței noastre de a 

exista, prin omniprezență, în mai multe vibrații în 



80 
 

același timp, se manifestă în realitatea de zi cu zi 

printr-o trăire și accesare simultană a mai multor 

posibilități. 

Intenția umană este cea care determină realitatea 

ce are întâietate. Dacă un om își atașează intenția de 

corpul fizic, atunci el va trăi o realitate a cărei 

semnale, stimuli sau informații vor surveni din paleta 

de abilități a corpului fizic. 

În momentul în care focusarea intenției se face 

asupra conștiinței, a spiritului, realitatea conține 

mesaje, trăsături și structuri ale lumii spirituale. 

Relația dintre cele două lumi este una de 

incluziune. Lumea spirituală include totalitatea 

vibrațiilor la care participă o ființă umană.  

Conștiința unui om are un singur punct material, 

fizic: acesta este corpul său. Spațiul în care se naște 

posibilitatea de a fi om este infinit mai mare decât 

corpul nostru. Din punct de vedere al lumii materiale, 

spiritul unui om este inexistent. Ceea ce este vizibil 

însă, e doar o parte infimă a existenței noastre. 
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În aceeași măsură, protonii, partea materială a 

unui atom, reprezintă doar 4 x 10-13 din volumul unui 

atom. Se poate spune că 99.9999999999996% dintr-un 

atom este doar spațiu gol,  

Corpul unui o conține aproximativ 100 de 

trilioane de celule. Fiecare dintre aceste celule conține 

aproximativ 100 de trilioane de atomi. În acestor 

atomi, protonii, partea materială, fizică, cu masă, 

reprezintă un procent infim.  

Raportând la proporțiile matematice, dacă atomul 

ar avea mărimea Domului din Vatican, atunci 

protonul ar fi un vârf de ac - atât de mică este partea 

noastră materială, în imensitatea spațiului conștiinței 

noastre. 

Cea mai mare parte a corpului nostru este spațiu 

gol, plin de posibilități. Suntem construiți din intenții 

pure și dăruiți cu a organiza realitatea din jurul nostru 

printr-o continuă visare.  

Visarea acestei realități se produce în fiecare 

secundă în care, prin intențiile noastre, organizăm 
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materia din spațiul nostru cât și circumstanțele care ne 

înconjoară. 

Anvergura laturii noastre invizibile reprezintă o 

parte infimă din uniformitatea spațiului întregului iar 

în acest întreg coexistă toate formele de conștiință.  

Mereu unificate de structura spațiului însuși, 

aceste forme de conștiință interacționează una cu 

cealaltă asemenea celulelor dintr-un corp sau oamenilor 

dintr-o comunitate. 

Spațiul transcende corpul. De aceea oamenii au 

capacitatea de a crea lucruri în exteriorul lor, singuri 

sau în colaborare cu alți oameni. 

Arta creativă a oamenilor se manifestă explorând 

aspecte invizibile cu potențial de acțiune vizibil. Tot 

ce imaginăm poate deveni realitate atunci când 

intenționăm și acționăm din interiorul spațiului nostru. 

Aplicabilitatea acestei legi este incomensurabilă. 

Deși ea acționează necontenit și afectează total fiecare 

aspect din realitatea în care trăim, atunci când oamenii 
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pătrund această lege, lucrurile se schimbă pentru 

totdeauna. 

Una dintre realizările care fac o diferență enormă 

pentru oameni este faptul că avem acces la a ne asuma 

responsabilitatea asupra întregului nostru spațiu. 

Acest lucru se traduce în a avea capacitatea de 

acceptare a fiecărui detaliu din lumea noastră ca fiind 

parte din corpul nostru extins, din spațiul care ne 

înconjoară în fiecare moment. 

O dată cu asumarea responsabilității asupra a tot 

ceea ce există în jurul nostru ca fiind realitatea pe care 

noi înșine am creat-o, apare o minune. 

Totul este în puterea noastră, totul revine în 

sarcina noastră. Dobândim înțelegere asupra moștenirii 

noastre divine și acest lucru aduce acceptarea faptului 

că, în fiecare secundă, avem oportunitatea de a 

transforma lumea. 

Totodată, primirea acestei legi în câmpul nostru 

vizual conștient vine cu darul de a putea crea, anticipa 
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și recrea întregul mediu exterior. Pentru ca acest lucru 

să fie sustenabil ca și posibilitate, este necesară 

înțelegerea corolarului Legii Trei. 

 

Lumea din exteriorul corpului tău respectă 

regulile din interiorul corpului tău. 

Conștientizarea cauzalității dintre spațiu și corp 

fac posibilă o coerență adâncă între felurile noastre de 

a fi și lumea exterioară.  

Iubirea, răbdarea, blândețea și conectarea pe care 

o avem cu noi înșine, transformă în întregime toate 

trăsăturile realității. Comunicarea, comportamentul, 

postura, oportunitățile pe care le vedem în jur, 

abilitatea de a relaționa, abundența noastră - toate sunt 

generate în spațiul cuprins sub pielea noastră.  

În mod identic, realitatea exterioară este modelată 

și de felurile de a fi care care ne diminuează pe noi, pe 

ceilalți sau lumea. Universul onorează aceste intenții, 

indiferent de faptul că ele sunt conștiente sau inconștiente. 
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Legea Trei și corolarul ei sunt independente de 

principiile morale umane, ele determină doar propagarea 

și coerența spațiilor, indiferent dacă sunt materiale sau 

spirituale. 

În momentul în care un om își înțelege propria 

putere, conștientizând Corolarul Legii trei, viața 

devine o joacă permanentă.  

Acest lucru se întâmplă atunci când ființa umană 

realizează că indiferent de circumstanțele care o 

înconjoară, ea este complet dotată și perfect capabilă 

de a influența realitatea înconjurătoare. 

Abilitatea de a influența mediul în care trăim se 

găsește în locul cel mai accesibil cu putință și totodată 

cel mai apropiat de noi: în spațiul nostru, în conștiința 

noastră, în interiorul nostru. 

Maniera în care gestionăm spațiul nostru personal 

generează felul în care încheagă realitatea pe care o 

percepem în jurul nostru. 

Gestiunea spațiului tău interior și disciplinarea 

puterii tale personale sunt singurele pârghii prin care 

poți afecta lumea în care trăiești. 
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Cu alte cuvinte, ceea ce conții la nivel interior se 

revarsă în exteriorul tău, urmând principii care sunt în 

coerență totală cu felul în care tu te vezi pe tine însuți. 

În acest scop spațiul uman creează linii de 

energie asemenea unor site de diferite forme, 

dimensiuni și frecvențe. Aceste site, asemenea 

fagurilor din capitolul anterior, se conectează unele cu 

altele, de la om la om, și permit doar circulația 

evenimentelor, emoțiilor și circumstanțelor care 

respectă granulația ambelor direcții. 

Totalitatea liniilor de energie prin care ne 

construim sitele formează visarea noastră, perspectiva 

noastră despre lume. 

Pe măsură ce creștem nivelul nostru de conștiență 

și de cunoaștere, granulația acestor site devine din ce 

în ce mai fină și ne dă capacitatea de a detecta cele 

mai diafane energii și intenții. 

Nivelurile de conștiență scăzută ne expun unor 

site cu granulații grosiere. Acestea permit intrarea în 
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spațiul nostru a unor situații și realități care sunt în 

coerență totală cu înțelegerea noastră de sine de la 

acel moment. 

Există o latură practică extraordinară a tuturor 

acestor evenimente. Dacă realitatea noastră exterioară 

conține elemente care sunt provocatoare, care ne 

cauzează suferință sau probleme - avem oportunitatea 

de a transforma acele paradigme, prin gestionarea 

propriilor noastre energii. 

Dacă în spațiul nostru apar energii care ne 

tulbură, Corolarul Legii Trei ne învață cum să găsim 

limpezimea necesară în interiorul nostru. 

Dacă în spațiul nostru se nasc evenimente pe care 

dorim să le depășim, în interiorul nostru apare 

oportunitatea de a crea, de a genera regulile, credințele 

sau acțiunile care gestionează acele evenimente. 

Permanent, crearea noilor niveluri este la 

îndemâna noastră. 

Înțelegerea primelor trei legi ne oferă capacitatea 

de a accesa trecutul, prezentul și viitorul în mod 

conștient, lucid și responsabil. 
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Realitatea în care trăim este, de fapt, corpul nostru 

spiritual, infinit. Potența noastră de a accesa noi 

realități se regăsește tocmai în darul nostru divin de a 

fi creatori de intenții. 

Oamenii s-au născut cu binecuvântarea de a crea, 

recrea și completa intenții generatoare de realitate. 

Aceste intenții sunt fire de energie care unesc 

evenimente, obiecte sau persoane care activează la 

niveluri de energie similare. 

Spre exemplu, o persoană care își gestionează 

mediul intern cu demnitate, blândețe și calm va regăsi 

în exteriorul ei circumstanțe, evenimente care sunt în 

coerență cu starea sa sufletească. 

Același lucru este valabil și pentru intențiile care 

sunt alimentate cu energii de diminuare. Dacă lumea 

interioară a unei anumite forme de conștiință este 

gestionată pe principii de reducere a libertăților 

restului ființelor, atunci mediul său exterior va 

funcționa după aceleași reguli. Realitatea sa va 

conține energii care se diminuează una pe cealaltă. 
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Acest lucru poate fi reglat doar din interiorul 

conștiinței și necesită, pentru a putea fi influențat, o 

înțelegere de bază a primelor trei legi ale spațiului. 

Un om care pătrunde faptul că este invincibil și 

suveran în lumea sa, accesează oportunitatea de a 

premedita lucrurile pe care să le merite. În acest fel el 

dobândește puterea de a crea o viziune pentru ființele 

care au o conștientizare sumară a legilor Universului. 

Această realitate face ca leadershipul spiritual să 

fie criteriul unic după care comunitățile își aleg 

conducătorii. De aceea, de multe ori când o comunitate 

manifestă nemulțumire față de leaderii care sunt la 

conducere, această nemulțumire marchează calitatea 

spirituală a electoratului care cere astfel de leaderi. 

Leadershipul unei comunități, grup de interese 

sau populații, reflectă întotdeauna, la toate nivelurile, 

calitatea umană a celor reprezentați. La conducerea 

oricărei structuri pot ajunge oameni cinstiți doar 

atunci când a fi cinstiți reprezintă felul în care se văd 

în interiorul lor oamenii din interiorul acelui grup. 
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În mod identic, oamenii cu principii morale care 

diminuează libertatea, abundența, unitatea - ajung la 

cârma diferitelor grupuri, pentru că reprezintă lumea, 

obișnuințele și felurile de a fi ale celor ce au ales. 

Datorită Corolarului Legii Trei, leaderii lumii, la 

orice nivel este privită situația, pot genera doar acțiuni 

care sunt familiare membrilor grupurilor din care fac 

parte. 

Realitatea înconjurătoare este întotdeauna într-o 

coerență totală, datorită legilor care stau la baza ei. 

Orice punct în care apare un dezechilibru este 

instantaneu armonizat. 

Textura materialului pe care se construiește 

realitatea are abilitatea de a se echilibra spontan, 

datorită densității infinite care există între oricare 

două particule din rețeaua Planck.  

Formele de conștiință experimentează drept 

realitate tot ceea ce creează atunci când își plasează 

intenția asupra acestei rețele. Ea este baza pe care se 
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construiește întreaga noastră realitate și este în 

întregime generată, în forma sa finală, de natura 

intențiilor, vibrația și credințele creatorilor, ale 

fiecăruia dintre noi. 

Datorită Legii Trei oamenii visează întotdeauna 

împreună. Fiecare pune în exteriorul său realitatea pe 

care o vede posibilă prin cunoașterea sa de sine. Toată 

lumea contribuie în această visare comună, indiferent 

de nivelul de cultură, de educația financiară sau 

coeficientul de inteligență. 

Oamenii sunt implicați dintotdeauna într-un act 

de creație unitară, iar lumea în care trăim cu toții este 

rezultatul acestei visări.  

Există dintotdeauna în Univers un echilibru total 

și acest echilibru este de nezdruncinat. Fiecare flux 

creat pe marea umanității este oportunitatea perfectă 

pentru a genera un reflux care stă restabilească 

armonie. Totul este întotdeauna la timpul lui. 

La rândul lor, toate realitățile create se 

sincronizează perfect între ele, fiecare creator 
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confirmându-și în orice moment al acestui proces 

viziunea și percepția de sine. 

De aceea, trăim cu toții și într-un vis mai mare, 

visul global, universal, cel total. La nivelul planetei 

Pământ oamenii trăiesc împreună într-un vis creat 

laolaltă, un egregor planetar la construcția căruia a 

contribuit și va contribui fiecare ființă care ia formă 

umană. 

Oamenii deja există cu toții deodată în lume și ei 

au construit această lume în care trăiesc cu toții. 

Această lume reprezintă interiorul lor, cu tot ce 

au pus ei în exterior. Practic, tot ce se află în 

exteriorul nostru, în lumea în care trăim este familiar 

umanității, aparține laturii noastre umane.  

Vindecarea conștiinței colective reprezintă un act 

de evoluție personală și de grup în care acceptăm că 

absolut fiecare detaliu al lumii în care trăim vine din 

interiorul unei creații comune și individuale deopotrivă. 

Darul suprem al unui Om este acela de avea în 

lumea în care trăiește, puterea pe care o are în relația 

cu el însuși. 
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Reciproca Legii trei vine să susțină acest lucru: 

Corpul este doar un detaliu al spațiului pe care îl 

generezi. 

Există un moment din viața fiecărei persoane în 

care înțelegem că oriunde ne ducem și cu oricine ne 

întâlnim, declanșăm anumite lucruri care ne sunt 

caracteristice doar nouă. Avem fiecare o notă 

particulară, un set de feluri de a fi unice și abilități 

foarte personale. Toate aceste trăsături ne urmează 

pretutindeni; indiferent de locația geografică, spațiul 

nostru ne urmează permanent. Conștiința care suntem 

cauzează spațiul din interiorul căruia creăm pe durata 

întregii noastre existențe. 

Omniprezența cu care suntem înzestrați, noi, 

oamenii, ne oferă acces la multidimensionalitate. 

Avem capacitatea de a crea realități care să reflecte 

frecvența și vibrația intențiilor noastre.  

Corpul uman, un aspect palpabil al acestei 

abilități, este un punct al spațiului din care conștiința 
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noastră accesează realitatea fizică. Creativitatea, pe de 

altă parte, este într-o altă dimensiune. La fel și iubirea, 

încrederea, contribuția. Fiecare fel de a fi pe care îl 

dobândim, ne oferă acces la a crea din noi și noi 

dimensiuni, către destinații complet inedite și unice. 

Pe măsură ce dezvoltăm încrederea și cunoașterea 

de sine, descoperim darul de a crea simultan în mai 

multe dimensiuni. Acest lucru se realizează prin 

înțelegerea omniprezenței noastre în toată gama de 

frecvențe la care ne oferim accesul prin profunzimea 

relației cu noi înșine și cu lumea. 

Unul dintre cele mai marcante momente din viața 

unui om este cel în care el descoperă natura intențiilor 

sale. Avem abilitatea de a transforma în realitate 

intențiile pe care ne focusăm.  

Dacă atenția noastră este concentrată pe corpul 

nostru, toate trăirile, emoțiile, percepțiile sau detaliile 

lumii fizice - vor fi în prim plan. Experiența noastră, 

văzută din această perspectivă, este în prim plan. 
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Atunci când ne direcționăm intenția către creație, 

contribuție, interiorizare sau orice altă dimensiune a 

conștiinței noastre - acele detalii vor fi în prim plan. 

Abilitatea ființelor umane face care realitatea în care 

trăim să capete consistență datorită intențiilor noastre. 

Intenția noastră transformă nimicul în realitate. 

Aceasta capacitate umană de a pune în realitate 

lumea pe care își fixează atenția este strâns legată de 

textura Universului. Particulele Planck pe care le-am 

descris în capitolul anterior sunt influențate de 

conștiință.  

În momentul în care ne fixăm atenția pe 

realitatea pe care o creăm în interiorul nostru, această 

realitate devine forma spre care evoluează rețeaua 

Planck. Deși, în mod aparent, este în exteriorul nostru, 

această rețea străbate și conține întreg Universul, cu 

toate nivelurile sale de existență.  

Este portativul pe care se adaugă tot ceea ce intră 

sau iese din ciclurile creației, indiferent de vibrația la 

care aceste creații au loc. 
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Consistența graniței dintre lumea interioară și 

lumea exterioară este consensuală și totodată o iluzie. 

Singurele lucruri care cauzează o separare virtuală a 

spațiilor sunt convingerile noastre că ceva le-ar putea 

despărți.  

De fapt, orice graniță se naște în lume ca urmare 

a unei convenții și a unui consens. Este un contract 

pur semantic, născut din abilitatea oamenilor de a 

traduce nelimitarea spirituală folosind o colecție 

limitată de cuvinte. 

Fiecare dintre noi intenționăm asupra propriei 

lumi și acest lucru generează un număr de realități 

egal cu numărul de creatori implicați în acest joc 

universal. 

Totodată suntem creatori de spații comunitare, 

creăm egregori împreună cu ceilalți oameni și toate 

aceste realități sunt în permanent echilibru. Existența 

însăși este într-un echilibru permanent.  

Pentru acest motiv corpul este doar un detaliu al 

spațiului pe care îl generăm. Suntem înzestrați cu 
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darul de a genera permanent spații și avem abilitatea 

de a face acest lucru simultan și în mod liber, către un 

număr nelimitat de realități.  

Realitatea în care trăim este o realitate holografică. 

În momentul în care mișcăm un punct, se mișcă 

întregul. Aici se naște însăși nelimitare umană.  

În secunda în care facem o diferență în felul în 

care ne vedem pe noi înșine, se transformă felul în 

care relaționăm cu lumea, felul în care facem business 

și chiar felul în care ne hrănim, secrețiile noastre 

hormonale și calitatea aerului din jurul nostru.  

Orice schimbare cauzează un lanț nou și întreg 

de schimbări și acest lucru se întâmplă permanent, la 

infinit. Stagnarea este o iluzie și reprezintă, de fapt, 

emoția pe care o trăiește un om atunci când anticipează 

posibilitățile de creștere ale înțelepciunii și trezirii 

sale. 

Legea Trei aduce o claritate imensă în ceea ce 

privește abilitatea noastră nelimitată de a alege să ne 
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identificăm cu corpul nostru sau cu spațiul în care 

corpul nostru apare.  

Realitatea în care trece întreaga planetă în aceste 

zile din Aprilie 2020 vine cu această certitudine. 

Oamenii fac saltul de la a se identifica cu propriul 

corp, la a se identifica cu spațiul în care apare lumea 

din viața lor.  

Această salt calitativ de unitate al omenirii s-a 

născut tocmai din sevele izolării și separării și este sub 

incidența directă a Legii Trei. 

În acest gen de lume, ceea ce este disponibil 

pentru oameni vine din înțelegerea faptului că unitatea 

este posibilă dincolo de prezența fizică. Spațiile sunt 

unite dincolo de geografie și conștiințele comunică 

dincolo de interacțiuni directe. 

Saltul de la unitate prin contact - oamenii sunt 

fizic laolaltă, către unitate prin inducția spațiului - 

oamenii vin laolaltă prin sentimentul lor puternic de 

apartenență și contribuție, este de o grație fără 

precedent. Lumea se transformă cu noi în mijlocul ei. 
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Egregorul noii umanități se formează în aceste 

momente și el conține energiile unei specii care a 

înțeles că viața noastră fizică este dată de felul în care 

conștiința interacționează cu planeta pe care am ales 

să trăim. 

Unul dintre beneficiile cele mai mari ale aceste 

înțelegeri este faptul că la acest nivel acceptăm 

nevoile umane ca fiind parte dintr-o sete spirituală 

nelimitată.  

Noi nevoi se nasc și rescriu mersul zilnic al 

umanității. 

În această lume, nevoi alteori rare, sunt prezente 

în interiorul fiecărui context, libertatea de timp și 

locație a depășit stadiul de ideal uman. Libertatea a 

devenit locul de plecare, un punct al minimului 

necesar. 

Oameni descoperă viața experimentată ca și 

destin comun. 

Este începutul unei noi ere iar tu, cititorule ești 

parte din ea! 
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Conștientizează că trupul tău fizic reprezintă o 

picătură infimă din ceea ce ești cu adevărat! 

Ești suma energiilor pe care le pui în lume!  
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Legea Trei a Spațiului Divin 
 

Directa 

Spațiul transcende corpul. 
 

Corolar 

Lumea din exteriorul corpului tău respectă regulile  

din interiorul corpului tău. 
 

Reciproca 

Corpul este doar un detaliu al spațiului  

pe care îl generezi. 
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Rezumat 

 

Corpul și mintea omenească au ca principal 

obiectiv traducerea intențiilor din conștiința noastră în 

eforturi fizice sau inovative și sunt principala cale de 

obținere a felurilor de a fi. 

 

Capacitatea unificată a conștiinței noastre de a 

exista, prin omniprezență, în mai multe vibrații în 

același timp, se manifestă printr-o trăire și accesare 

simultană a mai multor posibilități. 

 

Cea mai mare parte a corpului nostru este spațiu 

gol, plin de posibilități. Suntem construiți din intenții 

pure și dăruiți cu a organiza realitatea din jurul nostru 

printr-o continuă visare.  

 

În momentul în care mișcăm un punct, se mișcă 

întregul. Aici se naște însăși nelimitarea umană. 
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Abilitatea de a influența mediul în care trăim se 

găsește în locul cel mai accesibil cu putință și totodată 

cel mai apropiat de noi: în spațiul nostru, în conștiința 

noastră, în interiorul nostru. 

 

Vindecarea conștiinței colective reprezintă un act 

de evoluție personală și de grup în care acceptăm că 

absolut fiecare detaliu al lumii în care trăim vine din 

interiorul unei creații comune și individuale deopotrivă. 

 

Suntem înzestrați cu darul de a genera permanent 

spații și avem abilitatea de a face acest lucru simultan 

și în mod liber, către un număr nelimitat de realități. 

 

De fapt, orice graniță se naște în lume ca urmare 

a unei convenții și a unui consens. Este un contract 

pur semantic... 

 

Orice schimbare cauzează un lanț nou și întreg 

de schimbări și acest lucru se întâmplă permanent, la 

infinit. Stagnarea este o iluzie…  
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Capitolul IV 

Ambasadorii conștiinței 
 

 

Întreg Universul e făcut din cărămizi care se 

îmbină perfect între ele. De aceea este atât de trainic și 

de închegat. Toate cărămizile adunate și fiecare dintre 

ele sunt clădite din același material care oferă coerență, 

coeziune și durabilitate întregului. 

Cu cât mărim distanța de la care admirăm o 

construcție, cu atât mai mult crește acuitatea formelor 

și a contururilor sub care se arată frumusețea acelei 

creații. 

Cu cât micșorăm distanța la care ne apropiem de 

așezământ, cu atât mai mult vedem structura de finețe, 

fisurile unice ale pereților și abundența de detalii 

pentru care putem iubi acea construcție. 

Puterea noastră de a ne apropia sau distanța de 

ceea ce observăm, este un dar cu care fiecare se naște 
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și moare, este un dar imposibil de înstrăinat. Acest dar 

este libertatea de a alege. 

Se regăsește în abilitatea ochilor de a privi la 

distanța sau aproape, în generozitatea picioarelor de a 

ne mișca înspre sau dinspre ceva sau a brațelor de a 

strânge laolaltă sau de a elibera. Când aceste mecanisme 

se leagă unele de altele, apare Întregul coordonat, se 

naște apropierea mâinilor de ochi și prin asta noi ne 

apropiem de noi. 

Până și gesturile din recuzita umană conțin acte 

de apropiere sau depărtare. Când dorim să plece, să se 

îndepărteze cineva de spațiul nostru, facem gesturi de 

gonire, de alungare. Când dorim să se apropie, 

spunem mâinilor să cheme, să aducă în spațiul nostru, 

ceea ce dorim.  

Această trăsătură prin care dintotdeauna chemăm 

ceea ce dorim și îndepărtăm ceea ce ne displace, s-a 

născut o dată cu prezența noastră aici, o dată cu corpul 

nostru. Un prim impact a fost formarea unui strat de 
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piele elastic, protectiv, cu rol de delimitare a lumii din 

care suntem formați de lumea din jurul nostru. 

Bucuria unei libertăți native se regăsește în 

abilitatea noastră de a gesticula jocurile vieții. Un 

simplu joc este cel în care te uiți la ceea ce este în fața 

ta în acest moment și îți folosești mâinile pentru a 

gesticula chemarea sau îndepărtarea. 

Aruncă o privire la detaliul care te preocupă 

chiar acum și folosește-ți mâinile rostind ce vrei de la 

acea situație. Dacă ești în dubii în legătură cu felul în 

care se adaptează corpul în pandemia din 2020 sau 

dacă vezi oportunitățile de unificare ale lumii - 

folosește-ți mâinile și cheamă ceea ce dorești de la 

acea situație. Folosește-ți mâinile. Acționează fizic 

către ceea ce dorești. 

În interiorul cărămizilor universale, locuiește 

principiul unității. Pudra cărămizilor, atât de fragilă și 

de sensibilă la vânt generează putere când se adună 

într-o singură cărămidă și invincibilitate când se nașe 

o clădire întreagă. 
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Pudra cărămizilor, lăsată în vânt cauzează o 

mărire a distanțelor dintre particule. Praful dintr-o 

cărămidă poate fi împrăștiat pe mii de kilometri atunci 

când bate vântul puternic. 

Când toate firele de praf se hotărăsc să se adune 

în toate cărămizile necesare unei construcții, abia 

atunci se naște posibilitatea de existență a clădirii 

însăși.  

Costul unei clădiri este direct proporțional cu 

valoarea intenției ei. Această intenție este acceptată 

unanim de fiecare perete, fiecare treaptă, fiecare 

cărămidă și fiecare atom din interiorul cărămizilor. 

Clădirea este suma fiecărui atom din ea. Intenția 

clădirii este împărtășită de fiecare electron din ea. 

Pentru a adânci înțelegerea acestei puteri unificate 

a firelor de praf, hai să ne uităm puțin la structura 

acestor particule. Ele renunță la libertatea de a hoinări 

în bătaia vântului, în schimbul unității și consistenței 

unei clădiri întregi, a unei cauze mai mari. Beneficiul 
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unității vine cu renunțarea la confortul singurătății. 

Doar când fiecare moleculă e de acord, se pot naște 

lucruri trainice. Pentru a locui împreună firele de praf 

se vor înțelege unele cu altele să stea laolaltă în 

intenția lor comună. 

Structura unui fir de praf e simplă, el conține 

puterea de a avea voință proprie, de a exista. Se poate 

dărui către cărămizi sau poate zbura în singurătate. 

În această structură există însuși principiul de 

creație al întregului Univers: fiecare act de creație se 

realizează cu un consum de energie. Pentru ca ceva să 

existe, e necesar să aibă o sursă. Când se îndeplinește 

intenția, sursa de energie se oprește.  

Când ai terminat de gătit, oprești aragazul. Când 

ai obținut, deții. Când ai ajuns, te oprești. Sursele de 

energie sunt cuplate direct la intenția lor. Există oare 

fire de curent electric să ducă în locuri independente 

de electricitate? 

Entropia este nivelul de adeziune al firelor de 

praf la unitate. Fiecare fir din fiecare cărămidă există și 
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își îndeplinește intenția, întotdeauna, fie că e de a 

hoinări singur, fie de a participa la intenții mai mari. 

 

Legea Patru a Spațiului Divin guvernează toate 

aceste situații: Universul ne răsplătește pentru 

modificarea entropiei. 

Valoarea intenției crește pe măsură ce impactul 

ei crește. O grămadă de praf este o adunătură de fire 

de praf fără intenție. Când capătă intenții, ele devin 

cărămizi sau construcții cu valoare. 

Prin intenție, firele de praf își oferă privilegiul 

unei misiuni. Ele devin conștiente de o nouă ordine care 

e disponibilă pentru propria lor existență. Ele descoperă 

o nouă energie în care se pot regăsi, în interiorul 

aceleași existențe, păstrându-și propria natură. 

Renunțarea la singurătate micșorează numărul de 

particule izolate. Entropia crescută indică absența 

intențiilor. Intenția de a cauza haos este un exemplu 

de entropie crescută intenționat, poate chiar experimental.  
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Nivelul de haos dintr-un sistem se micșorează sub 

acțiunea intențiilor noastre, în funcție de care este 

intenția cu care vine sistemul însuși. 

Mulți dintre noi putem fi considerați elemente de 

haos sau de armonie în comunitățile din care facem 

parte, în funcție de nivelul de dezordine sau de ordine 

pe care îl aducem acolo.  

Acest joc dintre dezordine și ordine, dintre haos 

și organizare, dintre fire de praf și clădiri, dintre 

entropie și sisteme, se regăsește în structura fiecărui 

atom. Acest lucru e valabil pentru toți cei 100 de 

trilioane de atomi care se regăsesc în fiecare dintre 

cele 100 de trilioane de celule ale corpului uman. 

Există zeci de ordine de magnitudine în oameni. 

Suntem minunați. Ne putem organiza în trilioane de 

trilioane de feluri și totuși ne-am ales în exact forma 

aceasta, în cea care suntem chiar acum. Nivelul nostru 

de unicitate este total, irepetabil. 

Fiecare om, conținând atâția atomi și atâtea fire 

de praf emană puterea amplificată a unei galaxii de 

particule care sunt unite printr-o intenție comună. 
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Creația este un motor în doi timpi: acumulare de 

energie și consumul acelei energii. Prima fază a 

creației este imaterială, presupune concentrarea 

resurselor necesare. A doua fază constă în sacrificarea 

acestor energii pentru materializarea intenției.  

Acceptăm consumul de benzină până la mare, 

pentru a ne bucura de relaxarea litoralului. Acceptăm 

timpul investit într-un business pentru a savura gustul 

leadershipului. Iubim eforturile noastre zilnice de a 

scrie o carte, pentru a simți împlinirea cunoașterii 

globale. 

Creația se realizează printr-o acumulare de 

energie și o explozie de rezultate. Pentru a fi nevoie 

de rezultate e întotdeauna nevoie ca o energie să fie 

investită. E nevoie de o intenția, oricare ar fi ea. 

Beneficiul unei intenții aducătoare de unitate este 

apartenența la un plan extins și este măsurat printr-o 

entropie scăzută. Intenția de individualitate este 

oricând binevenită aici.  
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Beneficiul unei intenții aducătoare de independență 

este autoguvernarea în interiorul planului individual și 

este măsurat printr-o entropie crescută. Intenția de 

unitate este oricând binevenită aici.  

Ca în orice consum de energie, se poate observa 

imediat golul lăsat de utilizarea ei. Aceasta este 

structura umană. Acumulăm energie, o consumăm 

pentru realizarea intențiilor noastre și apoi obținem 

rezultate.  

Faza de tranziție a energiei către rezultate este 

resimțită de multe ori sub formă de dureri. Ele sunt 

durerile facerii. O energie făcută doare și se reface 

imediat. 

Aceasta este cărămida facerii în lumea oamenilor. 

Facem și ne refacem imediat. Simțim durerea 

consumului de energie cu în fiecare secundă în care 

trăim. La o clipă distanța se naște bucuria rezultatelor 

acelei investiții.  

Moștenirea umană este darul secundei. Permanent 

avem o secundă. Este secunda pe cale să se 
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auto-investească printr-un consum de energie dureros, 

în secunda următoare. Este un fir de lumină care 

aprinde secundele prin care trecem. Suntem o sinapsă, 

un fir de gând ce vine dinspre creatorul lui. 

Acesta e momentul în care înțelegi că durerea și 

plăcerea, energia și rezultatele, suferința și beatitudinea 

sunt cărămida însăși. Ele sunt una pentru alta cum este 

fluxul pentru reflux, răsăritul pentru apus și viața 

pentru moarte - sunt jumătățile secundei. 

Părți ale întregului universal, ele creează 

combustibilul pentru a curge una din alta, pentru 

totdeauna. Tot ce se creează cere ofranda intenției și 

intenția este parte din corpul nostru divin. Este natural 

ca atunci când facem eforturi fizice să fie inconfortabil. 

Pauza dintre eforturi este mereu confortabilă. 

Tu ești un om confortabil cu pauza dintre 

eforturile tale? Îți poți iubi momentele de pauză? 

Când apar, iubește-le. În acest fel se creează energia 

care reface rezervoarele creațiilor din secundele ce 

urmează. 
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Aceste cicluri sunt cărămizile din care ne 

construim viața și vin întotdeauna împreună. Sunt ca 

un ceai vindecător cu gust amar. Pentru a gusta 

plenitudinea e necesar să pășești pe calea amărăciunii. 

Evitând-o, doar o urmezi suferind. Ți-o asumi și 

durerile facerii se transformă în înțelegerea propriilor 

investiții de energie. 

Viața este făcută din clipe și clipele din atomi 

ordonați de intenția secundei noastre. 

În momentul în care facem alegeri care aduc 

ordine și unitate în domeniile cărora ne dedicăm, 

Universul ne răsplătește cu accesul la următoarele 

niveluri din acele domenii. Aici noi scădem entropia. 

Atunci când alegerile aduc un nivel ridicat de 

individualitate și independență, Universul ne răsplătește 

cu accesul la următoarele niveluri din acele domenii. 

Aici noi creștem entropia. 

Indiferent de alegere, intenția fiecăruia și a 

tuturor se îndeplinește. Îți poți imagina acest mecanism 
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prin înțelegerea principiilor de reglare a binoclului. 

Magnifici sau micșorezi - tu ești cel care mânuiește 

reglajul. Doar tu poți regla binoclul pe pofta ochilor 

tăi. 

 

Corolarul Legii Patru a Spațiului Divin gestionează 

latura umană a acestei realități: Calitatea vieții este 

direct proporțională cu impactul tău în lume.  

Dacă plantezi azi un copac, urmașii tăi se vor 

bucura de răcoarea umbrei. Cine seamănă vânt, culege 

furtună. Cum ți-ai așternut, așa dormi. 

Indiferent că privim acest lucru din perspectiva 

unei oportunități de a contribui la unitate sau a 

posibilității de a fi independent ca individ, beneficiile 

apar întotdeauna la categoria în care se desfășoară jocul 

nostru. Câștigăm întotdeauna jocul pe care îl jucăm. 

Oamenii își pot crește permanent impactul pe 

care îl au în lume. Această creștere se naște din 

transformarea imaginii și valorii de sine. Suntem cu 
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toții construiți în așa fel încât felul în care ne vedem 

pe noi înșine generează natura relațiilor noastre cu tot 

ceea ce ne înconjoară. 

La final de zi, cuvintele pe care le rostim, 

acțiunile și rezultatele oricărui om, însăși întreaga 

noastră existență se aliniază fidele cu nivelul de iubire 

pe care îl avem față de propria persoană.  

Corolarul Legii Patru ne oferă acces nelimitat la 

iubirea de sine. Există o zi în care pacea e posibilă în 

lumea în care trăim. Ea coincide cu ziua în care am 

făcut pace cu noi înșine. Din acest loc, devenim 

oameni care comunică din pace, acționează cu pace și 

se bucură în pace de rezultatele lor, laolaltă cu 

întreaga omenire. 

Harta viitorului nostru se auto dezvăluie în 

momentul în care înțelegem și acceptăm Legea Patru. 

Tot ceea ce există în lumea cu care ne 

înconjurăm, devine acum terenul de joacă al vieții 

noastre. De fiecare dată când ne uităm în exterior și 
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descoperim că impactul nostru merită reglaje, apare 

puterea de a fi prezent. Același lucru se întâmplă 

atunci când mesajele pe care le primim din lumea 

înconjurătoare transmit nevoia de transformare. 

Un om care își poate asculta semenii cu 

generozitate, are la îndemână tot ceea ce îi este 

necesar pentru a înțelege pe ce drum se află, cum și 

încotro poate crea. 

Fii îngăduitor cu ceea ce auzi din lume. Acceptă 

că lumea s-a pregătit temeinic pentru momentul în 

care tu ai ajuns acolo. Toți și-au căutat cuvintele, și-au 

trăit experiențele și și-au creat emoțiile pentru că tu 

ești acolo.  

O lume întreagă se asamblează într-o clipă în fața 

ochilor tăi pentru a te invita la creația următoarei clipe. 

Lumea se pregătește pentru tine cu viteza cu care tu îți 

formulezi dorințele. 

Timpul este un vehicul al sufletului. Onoarea 

clipei este de a-și cere rostul. Clipa își găsește 
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dintotdeauna plinătatea în ceea ce tu pui în ea. Clipa, 

timpul și întreaga lume reprezintă provocarea supremă 

la creație. 

Suntem ființe care-și varsă conținutul dintr-o 

clipă în alta, un șir nesfârșit de clepsidre prin care 

traversăm spațiul. Momentul în care trăim în acord cu 

Legea Patru vine cu binecuvântarea păcii.  

Suveranitatea față de clipa noastră naște autoritatea. 

Autoritățile își creează propriile clipe. Momentele de 

libertate se unesc în preajma cuiva care le știe gustul.  

Abilitatea de a îți crea secundele conține feluri de 

a fi foarte generoase cu propria persoană, cu ceilalți și 

cu lumea întreagă. Privilegiul de a crea este un act de 

prezență în propria realitate. Un om își generează 

propria trezire în clipa în care realizează că acea 

secundă e o secvență într-un film numit “Cine sunt eu 

în lume?”, regizat de “Cum mă consider în secret”. 

În momentul în care cele filmul și regia se 

întâlnesc în adevărul personal al fiecăruia, apare 

bucuria de a trăi o viață cu rost.  
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Viața cu rost conține încrederea definitivă că ești 

un dar pentru fiecare om cu care te întâlnești și fiecare 

om vine dintotdeauna cu un dar spre tine. 

Aici se naște abundența și ea se referă dintotdeauna 

la oamenii care o trăiesc prin posibilitățile pe care ei le 

creează. Bogăția care se naște din rezultatele acestor 

posibilități și acțiunile care transformă energia umană 

în realitate consistentă. 

Toate detaliile lumii în care trăiești reflectă cu 

loialitate ceea ce tu crezi despre tine. Rareori realitatea 

ne miră, iar momentele mirării noastre sunt adevărate 

miracole. Ele ne arată domeniile în care putem crește 

în viețile noastre. 

Mirarea este emoția pe care o creează un om în 

fața noutății. Ea e locul de naștere al inspirației și 

aduce cu sine accesul la perspective și viziuni care 

țintesc dincolo de ceea ce suntem deja. Inspirația apare 

atunci când ai degustat nemărginirea. 
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Reciproca Legii Patru este la temelia realității în 

care trăim. Fiecare și orice impact existent în lume are 

la bază un transfer de energie ce se materializează în 

realitatea ce ne atinge simțirile.  

 

Intențiile fără impact sunt inexistente. 

Dincolo de orice formă de energie stă sursa 

existenței ei, o formă de conștiință aptă de a intenționa, 

hrănind egregori creatori de realități.  

Intențiile întotdeauna se concretizează în 

rezultate care sunt în perfect acord cu sursa lor. 

Impactul unei intenții, indiferent că este sesizat 

conștient sau urmează să fie conștientizat, este 

consecința unui efort de energie care dorește să atingă 

amplitudinea necesară materializării. 

Atunci când descoperim în lumea noastră un 

impact de orice fel, avem oportunitatea de a ne 

concentra pe consecințe sau pe rezultate. Mare parte 

din disciplinele prezentului își extrag resursele din 

studiul consecințelor.  



121 
 

Acest lucru le conferă cel mai des puterea de a 

certifica natura realității și rareori de a descoperi 

intenția și energia care le-a cauzat. În prezent, ramuri 

întregi din medicina, industrie, economie sau artă 

funcționează în acest fel: studiază efecte și rareori 

cauze. 

Există domenii care sunt adânc înrădăcinate în 

cauzalitate, în a studia sursa, intențiile, energiile de la 

baza realității. Acesta este nivelul de conștiință al unei 

umanități formate din creatori. 

Reciproca Legii Patru are o aplicabilitate foarte 

extinsă. Chiar în acest moment există discipline de nișă 

care previzionează evenimente, creează produse sau 

servicii și generează planuri de acțiune - pe baza 

nevoilor energetice și a intențiilor existente în lume. 

Legea Patru a Spațiului Divin constituie 

fundamentul oricărui domeniu care recompensează 

reducerea entropiei. Fiecare și orice lucrător este 

răsplătit conform abilităților sale de a executa intențiile 

și de a spori eficiența organizației în care activează.  
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Proporțional, în momentul în care un lucrător 

desfășoară activități care generează creșterea entropiei, 

el va fi plasat în arii de impact minor și pe cât posibil, 

cu o influență locală.  

Există o implicație majoră a faptului că fiecare 

intenție generează un impact. Miliarde de oameni 

trăiesc împreună pe această planetă și fiecare dintre ei 

creează în fiecare secundă realitatea sa personală cât 

și realitatea colectivă, la toate nivelurile de socializare 

în care este implicat.  

Indiferent de nivelul de conștientizare, oamenii 

participă împreună la visul planetar numit realitatea în 

care trăim. 

Unul dintre exemplele cele mai actuale este 

saltul către nivelul de conștiință numit Unitate. Acest 

fel de a fi, indisponibil pe scară largă înainte de 

pandemia anului 2020, reprezintă direcția spre care 

este orientată intenția unui procent imens din 

populația Terrei. 
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Dacă Unitatea ar fi fost prezentă, înainte de acest 

moment, cu siguranță s-ar fi manifestat în structurile 

sociale, statele și planetare. Un salt de conștiință, 

indiferent că este planetar sau individual, se clădește 

întotdeauna pe o investiție masivă de energie.  

Această energie se concentrează sub forma unei 

intenții coerente, la nivel spiritual, către o finalitate 

care are ca rezultat transformarea ireversibilă a 

perspectivelor, paradigmelor și tiparelor de până la 

acel moment. 

Iată etapele prin care trece energia până a deveni 

un salt de conștiință în spațiul cuiva. 

Ca orice investiție masivă și comună, percepția 

inițială este cea a unei dizlocări masive de energie.  

Pentru a își îndeplini obiectivele, o investiție 

parcurge etapele sale de maturizare:  

 

1. Mirare sau inspirație 

Noutatea intră în viața noastră sub formă de 

șoc sau inspirație. Din perspectivă spirituală aceste 
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energii sunt sub incidența noutății, a neașteptatului. 

Omul mirat sau inspirat se deschide de la sine 

către ceea ce îl miră sau inspiră.  

 

2. Conștientizarea unei posibilități 

După procesul mirării, zona de confort a acelui 

om sau a acelei comunități își subțiază membrana 

de rezistență la schimbare și începe să întrezărească 

posibilitatea unei noi lumi. 

 

3. Intenționarea către materializarea acelei 

posibilități 

La acest nivel posibilitatea devine clară și 

omul sau comunitatea începe să intenționeze 

conștient către transformarea paradigmei prezente. 

Apare aici dorința de a crește către ceea ce este 

posibil. 

 



125 
 

4. Dizlocarea fondului de energie necesar acelei 

investiții 

Conștient și voluntar, persoana sau grupul 

acceptă costul de resurse al acelui salt de 

conștiință și își dirijează intenția către devenire. 

Omul creează la nivel spiritual biletul de intrarea 

în noua sa lume. 

 

5. Sevrajul plinătății post-investiționale 

Ca după orice cedare de energie sau investire 

de resurse, la acest moment omul simte lipsa 

plinătății sale, vitalitatea sa reflectă efortul creării 

unei noi lumi. Aceasta este nașterea unui buchet 

de posibilități inovative. 

 

6. Atingerea pragului energetic necesar 

materializării 

În funcție de vibrația și frecvența spirituală a 

saltului de conștiință spre care țintește, sunt 
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necesare, de cele mai multe ori, investiții repetate 

de intenție și energie.  

Nivelurile 5 și 6, fiind donații de energie, se 

resimt sub forma unor emoții de vibrație scăzută.  

În situația prezentă la acest moment din anul 

2020, aceste emoții sunt în general de separare, 

izolare, singurătate și frică. 

 

7. Obținerea saltului de conștiință necesar 

materializării 

Atunci când egregorul energetic care acumulează 

energia, are aceeași vibrație cu posibilitatea creată, 

se realizează transformarea paradigmelor. 

La momentul la care scriu această carte, în 

contextul pandemiei din 2020, umanitatea este 

aproape de pragul de obținere a saltului planetar 

către unitate. Scriu aceste rânduri la data de 1 Mai 

și, la acest moment, umanitatea este la maxim 

șapte luni distanță de o concretizare a investiției 

colective. 



127 
 

 

8. Nașterea momentului oportun acțiunii 

În secunda în care saltul de conștiință face 

trecerea de la intenție la certitudine, are loc o 

transformare adâncă, structurală a perspectivelor 

deja existente. Constrângerile anterioare dispar, 

orizonturile se lărgesc și apar noi oportunități de 

acțiune, în unghiurile și felurile ce tocmai au 

devenit disponibile. 

 

9. Generarea acțiunii de convergență 

Acțiunea de convergență reprezintă punctul de 

start, nivelul zero al noii realități. Este acea piesă 

de domino care transformă realitatea atunci când 

este atinsă. Acțiunea de convergență a unei mașini 

este acționarea cheii sau butonului de pornire. 

O acțiune de convergență are trei trăsături de 

bază: 

- este un act de curaj deosebit 
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- este un lucru care a fost evitat 

- este o ieșire majoră din zona de confort a acelui 

moment. 

 

10. Declanșarea lanțului de acțiuni specifice 

noii paradigme 

Întreaga paletă de acțiuni se schimbă, atât la 

nivel individual cât și la nivel comunitar. 

Acțiunile din vechiul sistem devin incompatibile 

prin lipsa lor de eficiență sau chiar de sens. Se 

atinge un punct de curbură după care transformarea 

întregii populații este evidentă. 

 

Această descriere sumară parcurge drumul de la 

mirare și inspirație la generarea de noi realități. 

Indiferent de mediul în care apare, un salt de 

conștiință este felul în care lumea crește către 

posibilitățile pe care ea însăși le creează, prin șoc sau 

inspirație. 
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Având în vedere că un salt de conștiință este 

necesar doar în absența lui, putem accepta că la 

niveluri planetare, o transformare de paradigmă este 

inexistentă pe întreaga planetă, la momentul la care 

este dorită în mod unanim. 

De aceea, sursa unui salt de conștiință la nivel 

planetar (ca cel din aceste momente ale anului 2020) 

este obținută întotdeauna prin influența unei surse 

externe, care conține trăsături externe umanității. 

Suntem la începutul unei fuzionări de civilizații. 

Acceptă jocul în care ești și pașii de mai sus vor 

curge de la sine. Structura nivelurilor spirituale face 

acești pași inevitabili.  

Acceptul voluntar al inevitabilității, face 

suferința opțională. 

Trăiește conștient în noua lume! 
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Calitatea vieții este direct proporțională  

cu natura impactului tău în lume. 
 

Reciproca 

Intențiile fără impact sunt inexistente. 
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Rezumat 

 

Puterea noastră de a se apropia sau distanța de 

ceea ce observăm, este un dar cu care fiecare se naște 

și moare, este un dar imposibil de înstrăinat. Acest dar 

este libertatea de a alege. 

 

Folosește-ți mâinile. Acționează fizic către ceea 

ce îți dorești. 

 

Beneficiul unității vine cu renunțarea la confortul 

singurătății.  

 

Un om care își poate asculta semenii cu 

generozitate, are la îndemână tot ceea ce îi este 

necesar pentru a înțelege pe ce drum se află, cum și 

încotro poate crea. 

 

Toate detaliile lumii în care trăiești reflectă cu 

loialitate ceea ce tu crezi despre tine. 
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Dincolo de orice formă de energie stă sursa 

existenței ei, o formă de conștiință aptă de a intenționa, 

hrănind egregori creatori de realități.  

 

Suveranitatea față de clipa noastră naște 

autoritatea. Autoritățile își creează propriile clipe. 

Momentele de libertate se condensează în paharul 

celui care le știe gustul. 

 

Fiecare și orice lucrător este răsplătit conform 

abilităților sale de a executa intențiile și de a spori 

eficiența organizației în care activează. 

 

Indiferent de nivelul de conștientizare, oamenii 

participă împreună la visul planetar numit realitatea în 

care trăim. 

 

Acceptul voluntar al inevitabilității face suferința 

opțională.  
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Capitolul V 

Alege cu grație acum 
 

 

Datorez cunoașterea mea spațiilor umane în 

prezența cărora se trezește înțelegerea. Dacă îți place 

această carte, și tu datorezi acelorași oameni 

înțelepciunea pe care o primești acum, chiar dacă ei 

trăiesc în aceste momente doar la nivel de intenție. 

Prin intenția umană se transcende permanent 

prezentul. Ea este vehiculul conținător de lumină iar 

mișcarea este emoția de care se bucură privitorul, 

observând lumea din alte perspective ale aceluiași 

întreg. 

Intențiile infinite cu care este binecuvântă o 

formă de conștiință vin cu certitudinea creării de spații 

infinite. Intenția noastră visează atât corpul care 

gândește cât și întreaga realitate a acelui corp. 
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Spațiile care se nasc din intențiile noastre 

cheamă la existență realități în acord cu vibrația lor.  

Intenția de compasiune creează spații în care 

dăruirea ei este posibilă. În acele spații sunt chemați 

întru îndeplinire oameni cu intenții de a primi. Așa se 

nasc domenii întregi din viața oamenilor: filantropia, 

organizațiile non-guvernamentale sau spiritualitatea . 

Toți participanții primesc ce doresc. 

Intenția de supraviețuire creează spații în care 

supraviețuirea este necesară. În acele spații sunt 

chemați spre realizare oameni cu intenția de a domina. 

Așa se nasc domenii întregi din viața oamenilor: 

industria armelor, competiția economică sau o mare 

parte din educație. 

Indiferent de vibrația la care alegem să intenționăm, 

pe toate canalele existenței noastre se nasc instantaneu 

spații care colectează gânduri, acțiuni, circumstanțe și 

oameni. De jur împrejurul lumii și în orice punct 

precis, acest dans se desfășoară pe fundalul melodiei 

Legii Cinci a Spațiului Divin. 
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La sursa unui spațiu stă întotdeauna o intenție 

conștientă sau inconștientă. 

Legea Cinci acționează independent de percepția 

umană a moralității, alături de legile precedente. 

Pozitiv sau negativ, rău sau bun, puternic sau slab, 

fiecare om respectă gravitația indiferent că are noțiuni 

de fizică elementare sau că înțelege impactul total 

intențiilor umane asupra câmpului Planck. 

 

Creăm necontenit intenții. A veni pe pământ este 

doar una dintre ele. 

Creăm permanent spații. A trăi într-un corp este 

doar unul dintre ele. 

Creăm permanent acțiuni și rezultate. A ne mișca, 

a construi un business sau a întemeia o familie sunt 

doar câteva dintre ele. 

Există un nivel de înțelegere ușor accesibil 

fiecărui om. Simplul fapt că respiri îți oferă acces la 
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accepta gândul că aerul, o substanță invizibilă, susține 

pe termen lung viața din corpul tău vizibil. 

Legile spațiului lucrează la un nivel ce conține 

atât moralitatea cât și absența ei. Aceste legi permit 

spațiile în care dualitatea este ea însăși o posibilitate la 

fel de viabilă ca multidimensionalitatea. Toate sunt 

aspecte ale unui spațiu care permite tot, în timp ce 

iubește existența nimicului. 

Conștiența sau inconștiența protagoniștilor 

acestui vis planetar și colectiv, este efectul unui spațiu 

spre care intenționăm indiferent de experiența 

corpurilor pe care le alegem. Călătorim prin lumea 

asta având jocul însuși ca intenție. 

Legea Cinci cheamă în existență creatori ai 

multor dimensiuni. Putem alege să participăm la viață 

dintr-o abundență infinită de stări și niveluri de 

implicare în timp ce spațiul distracției noastre crește 

cu fiecare variantă a contribuției noastre.  

Înțelegerea acestei legi livrează instantaneu 

puterea de a crea pe multiple fire de realitate în fiecare 
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moment. Oriunde am intenționat ceva, avem mereu 

libertatea de a intenționa din nou.  

Astăzi trăim cu toții emoții care pot evolua și 

alegerea de a onora creșterea devine posibilitatea 

secundei spre care ne îndreptăm.  

A continua sau a rămâne, a crește sau a revizita, 

a îngădui sau a te zbate, sunt experiențele posibile iar 

tu ești alegătorul lor. Ceea ce culegi din lumea pe care 

o creezi este motorul lumii. Experiențele create în 

infinite feluri ne dau ocazia de a mișca Universul către 

o direcție pe care o hotărâm cu toții, ca unul. 

Una dintre bucuriile de a crea conștient lumea în 

care trăiești este generarea unor spații care atrag 

conștiență. Te bucuri conștient de bucuria ta, în toate 

spațiile vieții tale, în fiecare secundă. 

Toate fragmentele unui sistem viu sunt vii. Tot 

ce aparține naturii este viu. Tot ce a creat natura vie 

este viu. Întregul este viu și de aceea ne conține. Ce 

avem cu toții în comun, fie că ne numim oameni, 

furnici sau supernove este viața și absența ei. 
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Unii oameni consideră că a trăi conștient este 

șansa unică a vieții. Alții văd că a trăi fără de griji este 

drumul cel ales. Unii doresc mănăstirea, alții scena, 

unii iubirea, alții absența ei. Există și cei care le aleg 

pe toate deodată și continuă să creeze feluri de a trăi 

viața, poftind și descoperind mereu noi perspective 

prin care să pună experiențe pe masa bogăției colective. 

Alege cu grație acum să trăiești cu grație chiar 

acum. În prima parte a alegerii te poți bucura, printre 

altele, de libertate, în cea de a doua te bucuri de 

efectele abundenței spre care ai intenționat. Universul 

îți dorește orice experiență alegi tu. 

Hai, du-te și trăiește-o! 

 

Există un nivel al iubirii de sine dincolo de care 

traversezi paradigmele la dorință. În momentul în care 

iubești situațiile în care te afli, iubești cu tandrețe 

persoana care erai în momentul în care ai creat acel 

spațiu. Blândețea acestei secunde oferă libertate totală 

de a fi și de a acționa. Aici se naște coerența colectivă. 
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Aceasta realizare vine cu un acces gratuit și total 

la energiile umanității. Înțelegându-te pe tine, poți 

înțelege ce au dorit creatorii tăi când ți-au oferit 

această libertate. 

Puterea de a accesa muzica sferelor este 

dintotdeauna interioară și de necucerit. Ea curge în 

momentul în care înțelegi regulile după care te-au 

construit creatorii tăi.  

Indiferent că vorbim de părinți, educatori, mentori 

sau divinitate, proporțiile de la care poți înțelege 

lumea sunt nesfârșite.  

Structura concentrică a contextelor universale se 

poate compara cu inelele din trunchiul unui copac - cu 

cât sunt mai mari cu atât perspectiva asupra întregului 

este mai cuprinzătoare. 

Accesul la următorul nivel se creează țintind 

oriunde și jucând impecabil acolo. Excelența jocului 

personal în propriul spațiu oferă bucuria unității 

tuturor jocurilor. Granița zonei de confort a umanității 
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este celebră pentru faptul că se deschide voluntar și 

necondiționat în preajma unității. 

Devenim surse de intenție conștientă atunci când 

alegem să îi urmăm pe cei care ne inspiră și 

transmitem ceea ce suntem către cei care sunt in 

vecinătatea noastră geografică și mai ales spirituală. 

Cei care sunt aproape de noi fizic și cei care sunt 

aproape de noi ca nivel de conștiință au bucuria de a 

împărtăși experiențe mutuale, unificate și revelatoare. 

Oamenii care își intersectează drumurile frecvent 

au intenții comune. De aceea, spațiile lor se suprapun 

deseori și realitatea lor conține detalii simetrice. 

Copiii umani își primesc educația citind spațiul 

părinților. Până să își formeze limbajul pentru a 

comunica în limbi pământene, acești copii au primit 

deja perspectivele părinților. Copiii cresc prin 

autoeducare, în funcție de energia și intențiile familiei 

din sânul căreia au ales să existe pe Pământ.  

Indiferent de legea prin care privim traseul unui 

copil, realizăm că, la fel ca un adult și dintr-un corp în 
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drum spre maturitate - copiii sunt aici pentru a aduce 

noutatea. 

De cele mai multe ori, noutatea copilăriei vine 

întru îmbogățirea spațiului unei familii. Atât părinții, 

cât și copii, cheamă prin visarea lor, obiective din ce 

în ce mai mari, iar acest lucru are cerințe energetice 

sporite.  

Însăși nașterea unui om este onorarea energetică 

a intențiilor la care părinții lucrează. Este o garantare 

a susținerii necondiționate a spațiului creat de ei și o 

îmbogățire considerabilă a lui.  

Copiii sunt aici pentru a crește gravitația celor ce 

au cerut susținere și noutate. Totodată, părinții sunt 

aici pentru a servi, prin energia lor, intențiile directe 

ale acelor copii. 

Totul coexistă într-un joc mereu echilibrat. De 

aceea, intuiția, trăsătura colectivă care citește spațiile 

umane, ne poate ghida către inițiatorii spațiilor pe care 

le străbatem. Cunoașterea directă a creatorilor de 
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intenții este revelatoare și este echivalentul la a vedea, 

în lumea fizică. 

Intenția este un fir de energie care unește 

protagoniști ce au intenții comune, indiferent că ei 

acționează în aceeași direcție sau în direcții opuse.  

De aceea, indiferent că ne uităm la propriile 

noastre intenții și percepții, la intrarea în acel spațiu, 

sau că distingem intențiile celuilalt - admirăm două 

capete ale aceluiași pai. 

Conexiunea intențiilor și însăși crearea lor este 

posibilă, chiar cerută de structura spațiilor noastre 

personale. Intențiile conștiente sau inconștiente care 

afectează spațiul nostru sunt chemate, încurajate, 

generate de felul în care noi ne gestionăm propriul 

spațiu. 

 

Corolarul Legii Cinci a Spațiului Divin 

reglementează felul în care aceste tranzacții energetice 

pot avea loc: modificarea intenției determină 

modificarea spațiului. 
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Lumea intenției este într-o firească și permanentă 

curgere, reprezentând o porțiune dintr-un sistem viu, 

indiferent de scara la care privim: Umanitate, Natura 

sau Univers. 

Energiile care unesc spațiile se cheamă între ele. 

O persoană care se consideră naivă, întâlnește deseori 

omul potrivit pentru a își confirma această credință. 

Un om care se crede slab, va găsi căi prin care să 

aducă oamenii din jur sub puterea sa, încurajând 

compromisuri și poate chiar tolerând jocuri mici și 

neasumare. 

În mod identic, un om integru, cu respect față de 

propriul cuvânt, generează un lumea sa un spațiu în 

care pătrund doar oamenii care știu clar ce vor și au 

simțul eficienței.  

Un om autentic, prin disciplina sa de a comunica 

ceea ce gândește, oriunde ar merge, cheamă în spațiul 

său, oameni deschiși și dăruitori. 

Lumea întreagă (respectiv, rețeaua de particule 

Planck) se mulează pe universul personal din care 
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creăm realitatea. Singurii factori care pot aduce 

modificări sau transformări în realitatea în care trăim, 

se regăsesc în ajustarea propriilor intenții.  

Imediat ce natura spațiului se transformă, însăși 

energia care hrănește egregorii creați - trece printr-o 

fază de transformare. În decursul acestei metamorfoze 

se modifică complet realitățile ce cuplează la spațiu, 

datorită ajustării intențiilor inițiale. 

Corolarul Legii Cinci aduce cu sine claritatea pe 

care o are un Soare care își urmează propria traiectorie. 

A fi un Creator coincide cu a fi conștient de fiecare 

cusătură din țesătura ta. 

Modificarea intenției determină modificarea 

spațiului. De fiecare dată când te afli într-un loc care 

poate crește cu tine prezent acolo, primești un semn. 

Corpul interpretează acest semn drept o lipsă a 

excelenței. Conștiința ta citește ca dintr-o carte 

deschisă, un univers de posibilități în care tu poți 

alege să creezi intenții noi. 
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Când un om își modifică intențiile, viitorul se 

adaptează noii viziuni. În secunda în care învățăm 

matematică, liniile care se întâlnesc în cruce devin 

plusuri și un simplu semn x devine multiplicare. 

Imediat ce modifici o intenție ai posibilitatea de a 

transforma natura întregului viitor spre care țintești. 

Acest lucru se realizează simplu, blând și natural prin 

concentrarea atenției tale pe emoția care este importantă 

pentru tine în acel moment. 

Viitorul se transformă odată cu emoțiile din care 

îl creezi. Permisiunea de a afecta propriul viitor sau pe 

cel al umanității este certificată de însăși gândul că ai 

putea face acest lucru. 

Invitația la a crea vindecări în conștiința planetară 

își are sursa în însăși conștientizarea ca acest lucru 

este posibil. Imediat ce vedem o șansă, vedem o cale. 

Claritatea este o trăsătură ce se naște în 

binecuvântarea creației. Imediat ce descoperi puterea 

de a crea, apare și capacitatea de a vedea clar către 
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fiecare și toate periferiile spațiului în care creezi. 

Lumina este calea prin care oamenii se văd unii pe 

alții.  

Când mai mulți oameni își pun atenția pe același 

obiect, apare colaborarea în spirit și acțiuni. În acest 

fel se nasc egregorii - prin aducerea laolaltă a firelor 

de conștiință. 

În acest moment, la nivel planetar, umanitatea își 

modifică plenar focalizarea atenției. Pandemia 

necesară difuzării unei secvențe noi de conștiință vine 

cu răspândirea unei forme noi de viață.  

Fiecare om are autoritate deplină în a vedea 

această nouă formă de viață drept virus, unitate, 

digitalizare a vieții sau chiar începutul sfârșitului 

pentru integralism. 

Indiferent de perspectiva lojei din care privim 

spectacolul vieții, un lucru este evident: la fiecare 

infuzie de conștiință nouă, structurile umane se 

scutură, se calibrează, se adaptează și renasc din 

propria cenușă, în noi forme.. 
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Modificarea intențiilor umane determină 

modificarea spațiului uman. Imediat ce omul și-a 

mutat atenția dinspre exterior și lume, către viața 

interioară, s-a făcut saltul viral, unanim și unificat 

către spiritualitate. 

Omul care înțelege Corolarul Legii Cinci are 

acces la o viață în care ceea ce crede devine ceea ce 

trăiește. În această lume omul devine autoritatea care 

poate alege ce să creadă, înțelegându-și darul divin al 

intenției. 

Lucrurile pe care le dorim, conștient sau 

inconștient, și le obținem apoi, se bazează pe o 

infimitate de noroc și pe o infinitate de intenție. O 

dată cu realizarea privilegiului de a fi Om, se naște 

jocul vieții. 

Jocul vieții este simplu: materializează-ți intențiile 

acum. Este un joc în care fiecare clipă alături de 

ceilalți creează acces la o lume care crește cu fiecare 

secundă. 
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A fi câștigător în acest joc este doar un fel în care 

poți privi jocul însuși.  

Prin Corolarul Legii Cinci obții claritatea de a 

interveni în cutumele strămoșești, în felurile de a fi 

larg disponibile, în obiceiurile sociale sau în fisurile 

dintre generații. 

Diferența dintre generații apar datorită faptului 

că fiecare dintre ele este sedusă de intenții diferite și 

își focalizează atenția pe laturi diferite ale realității. 

Aceste fisuri sunt iluzii. Oamenii sunt perfect capabili 

și impecabil dotați pentru a își muta atenția pe intenții 

diferite, materializând lumi diferite. 

Generația Z își focalizează intenția pe experiențe, 

valori și misiune, atenția acestei generații este 

focusată pe viteză, ușurință și ecologie. 

Generația Xennials își focalizează intenția pe 

adaptare, joc în echipă și obediență, atenția acestei 

generații este pe a servi unor obiective practice și 

eficiente. 
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Întotdeauna există grupuri de oameni care sunt 

fascinați și seduși de intențiile pe care s-au obișnuit să 

le exerseze pe durata procesului lor de creștere și 

maturizare. 

Indiferent că le numim generații, culte, partide 

sau familii, grupurile de oameni au obiceiul de a visa 

împreună către intențiile care fac alegerea lor 

conștientă sau inconștientă. 

Oamenii își deslușesc intențiile doar atunci când 

au creat o alternativă din care se pot privi pe ei înșiși 

intenționând. În acest loc se naște posibilitatea de a 

crea noi idei, noi comportamente și prin aceasta, noi 

realități. 

Unul dintre exercițiile mele preferate de 

practicare a modificării intențiilor personale este 

renunțarea la beneficiile unei acțiuni. Acționez către 

un obiectiv și după ce l-am îndeplinit renunț la 

beneficiile lui. Dacă am construit un castel de nisip, 

renunț la gândul că va dăinui pentru totdeauna, îl 

dăruiesc următorului om care pășește pe plajă. 
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În momentul în care susțin o prelegere sau o 

imersiune pe scenă, mă detașez de conversațiile minții 

și onorez intențiile de contribuție în viața oamenilor 

prezenți în acel eveniment. Cauzez acest lucru 

renunțând la beneficiile de a arăta bine, de a fi admirat 

sau de a supraviețui evaluărilor. 

Abilitatea de a îți modifica la dorință propriile 

intenții vine cu o capacitate și o viteză nemărginită de 

adaptare la fiecare spațiu în care intri. Înțelegerea 

acestui corolar aduce o sincronizare între ceea ce 

declari ca intenție personală și descoperirea intențiilor 

spațiilor personale în care îți dai voie să intri. 

Acest salt de conștiință oferă abilitatea de a 

discerne între intențiile spațiului colectiv și cele 

personale, pe care tu le creezi și le manifești. În acest 

fel se poate distinge structura, conținutul și intenția în 

care sunt construiți egregorii în care se regăsesc 

oamenii din jurul nostru. 

Aplicabilitatea practică a acestei legi, odată 

înțeleasă, este nelimitată. Dacă dorești să faci o 
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diferență în spațiul tău, oriunde mergi și cu oricine te 

întâlnești, ai acum oportunitatea de a observa și 

genera o legătură directă cu voința, obiectivele și 

intențiile tale.  

Intenția este sută la sută în controlul tău. În 

fiecare secundă poți exersa această disciplină, 

formulându-ți intenții care să te apropie de obiectivele 

tale. Dacă dorești ca filmul vieții să se potrivească cu 

scriptul tău, vei găsi foarte utilă această super putere 

pe care noi, oamenii, o avem dintotdeauna. 

Cum intenționezi asupra unui lucru? 

Îți creezi o agendă zilnică în care primul pas este 

întotdeauna de a îți declara intențiile. Pornește de la 

un fel de a fi pe care dorești să îl trăiești pe durata 

experienței tale: vreau sa fiu împlinit, liniștit, 

abundent, vizionar.  

Felurile tale de a fi sunt de fapt singurele resurse 

reale pe care le ai permanent la dispoziția ta prin 

simplul fapt că le creezi în interiorul tău. Tot restul 

realității lucrează prin externalizarea intențiilor tale.  



152 
 

Abia apoi formulezi ceea ce dorești sa faci și 

rezultatele pe care dorești sa le ai: intenționez să scriu 

o carte, să creez o familie, să dublez valoarea afacerii 

mele, intenționez să am un corp atletic sau să vorbesc 

în public. 

 

În momentul în care realitatea ta conține 

rezultate sau trăsături care se îndepărtează de ceea ce 

intenționezi, poți fi sigur că ești într-una din două 

situații: 

 

A. Există o intenție ascunsă sub influența căreia 

acționezi și a cărei prezență urmează să o conștientizezi 

acceptând realitatea pe care o ai la îndemână.  

Dacă dorești să slăbești și rezultatul se lasă 

așteptat, poate e necesar să accepți mai întâi felul în 

care ești în acest moment, pentru a putea face o 

diferență ulterior. 

Toate situațiile cărora le reziști persistă. 
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B. Spațiul colectiv în care ești prezent, egregorul 

în mijlocul căruia creezi, conține intenții puternice, 

create anterior, și care beneficiază o abundență 

energetică pe care o poți asimila imediat ce iubești la 

tine tot ceea ce te agață sau aprinde, conștient sau 

inconștient, în preajma acelui egregor. 

 

Este posibil să dorești să transformi felul în care 

o situație, o religie, un partid politic sau orice context 

colectiv afectează viața oamenilor din jurul tău. 

Pentru a realiza acest lucru va fi necesar să 

iubești și să accepți la tine faptul că ești atașat de o 

schimbare la care oamenii din jurul tău urmează să 

consimtă imediat ce te detașezi. 

Detașarea aduce cu sine conștientizarea și iubirea 

motivului pentru care acel tip de realitate este parte in 

viața ta.  

A te detașa este egal cu a fi suveran din punct de 

vedere energetic în fața unui context construit să 
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absoarbă vitalitate. Înseamnă a fi liber și a putea crea 

alegeri lucide și comportamente disciplinate, independente 

de climatul energetic în care te afli. 

Este puterea de a face acțiuni ambițioase fără a fi 

ambițios. Unii oameni o numesc nebunie controlată, 

suveranitate energetică sau pur și simplu, stare de 

conștiință elevată. 

 

De fiecare dată când descoperi noi spații, poți 

avea certitudinea că intenția din care s-au creat. Cum 

știi că ești într-un spațiu nou, cu care acum te-ai 

întâlnit pentru prima dată? Prezența ta acolo este 

anunțată de minte și corp prin disconfort și tensiune. 

Conștiința simte noutatea informației și creează 

curiozitate și atracție. 

 

Aici intră în acțiune Reciproca Legii Cinci a 

Spațiului Divin. 

Dacă un spațiu există, atunci e activă și intenția 

din care s-a creat. 
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Acest lucru atestă faptul că tot ceea ce există, 

indiferent că poate fi observat sau se sustrage 

percepției umane, are la bază o intenție care hrănește 

din punct de vedere energetic existența sa în realitate. 

Reciproca Legii Cinci oferă certitudinea că orice 

este în existență în fiecare moment își datorează starea 

unei intenții care îi alimentează nivelul de realitate. 

Pentru ca pandemia anului 2020 să poată exista, 

este nevoie de un joc complex de intenții ale Naturii, 

ale Umanității ca și conștiență colectivă și mai ales ale 

fiecărui om ca participant suveran la această realitate. 

Pentru ca să existe o colaborare planetară a 

leaderilor de stat, este necesar să existe o intenție vie 

care să îi unească pe toți în același context, cu acțiuni, 

comportamente, limbaj și rezultate comune. 

Pentru ca să existe în viața unor oameni 

provocări la capitolul abundență, este necesar ca 

intenția conștientă sau inconștientă a unei vieți sumare 

să fie persistentă. 
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Existența și aplicabilitatea acestei reciproce oferă 

acces la discernământ. Tot ce există în lume este 

intenționat. Când realizezi acest lucru norocul se 

transformă în certitudine repetabilă la nesfârșit. Viața 

devine prietenoasă și tu devii atotputernic. 

Atotputernicia autorității interioare a ființelor 

umane decurge din nelimitarea resurselor pe care le 

putem genera din nimic, prin simpla intenție. 

Cum știi că deții intenție și poți influența lumea 

prin intermediul ei? 

Ridică-te în picioare. Uită-te afară, prin geamul 

cel mai apropiat de tine. Observă cum lumea pe care o 

privești poate fi descrisă prin cuvintele tale. Dacă ești 

deja în aer liber la acest moment, uită-te în jurul tău și 

conștientizează cuvintele prin care descrii lumea care 

te înconjoară. 

Da, o poți nara prin intermediul unor cuvinte pe 

care tu deja le deții în vocabularul tău. Lumea există 

deja în cuvintele tale. De fiecare dată când îți 
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formulezi o părere despre această lume, există intenția 

de a o descrie printr-o comparație cu ceea ce conții 

deja în interiorul tău. 

Lumea se întâmplă în toate felurile în care te-ai 

obișnuit să vorbești despre ea. Lumea este narațiunea 

ta cea mai frecventă. Lumea se desfășoară în acord cu 

narațiunea ta cea mai frecventă. 

Întreabă-te: ce a apărut mai întâi, lumea în care 

trăiești deja sau cuvintele tale? 

Având în vedere că toate cuvintele pe care le 

folosești deja sunt moștenite de la cei care ți-au oferit 

educația, vei putea observa că la început a fost 

cuvântul. 

Cuvântul este predecesorul creației, intenția este 

predecesoare a cuvântului tău. Limbajul a fost creat în 

intenția de unificarea a comunicării. Lumea se 

ordonează instantaneu după cuvântul tău. Spațiul în 

care trăim, preia prin intermediul particulelor Planck, 

forma, vibrația și frecvența cuvintelor pe care le 

folosim. 
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Acum întreabă-te cu ce intenție te-ai ridicat în 

picioare? De ce ai mers la geam? De ce ai ales să 

observi lumea de dincolo de fereastră? Ce intenție ai 

formulat când ai început acest exercițiu? 

Întotdeauna există o intenție în spatele unor 

acțiuni. Corpul nostru se mișcă prin poveștile pe care 

mintea noastă le narează. 

Ființa noastră se mișcă prin intențiile pe care le 

formulăm. 

Repetă exercițiul dacă intențiile pe care le ai sunt 

încă neclare. Observă-ți puterea de a aduce viziune în 

acțiunile tale și de a le oferi un rost care să fie aliniat 

cu intențiile și obiectivele pe care le ai. Continuă să 

intenționezi înainte să acționezi. Întreaga ta viață se va 

desfășura la un cu totul alt nivel. 

Intenționează zilnic, secundă de secundă. După 

câteva zile va deveni o banalitate pe care o îndeplinești 

cu nonșalanță și ușurință.  

Mergi în lume și practică-ți darurile în fiecare 

secundă! 
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Plasează-ți intenția în spatele fiecărui lucru din 

lumea pe care o generezi în jurul tău. 

La urma urmei este singura resursă infinită pe 

care o avem la dispoziție de când am construit lumea! 

Fii conștient, fii disciplinat, fii tu însuți, fii un 

Om bine intenționat! 
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Legea Cinci a Spațiului Divin 
 

Directă 

La sursa unui spațiu stă întotdeauna o intenție 

conștientă sau inconștientă. 
 

Corolar 

Modificarea intenției determină modificarea spațiului. 
 

Reciproca 

Dacă un spațiu există, atunci e activă și intenția  

din care s-a creat. 
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Rezumat 

 

Spațiile care se nasc din intențiile noastre 

cheamă la existență realități în acord cu vibrația lor. 

 

Creăm necontenit intenții. A veni pe pământ este 

doar una dintre ele. 

 

Creăm permanent spații. A trăi într-un corp este 

doar unul dintre ele. 

 

Creăm permanent acțiuni și rezultate. A ne mișca, 

a construi un business sau a întemeia o familie sunt 

doar câteva dintre ele. 

 

Când mai mulți oameni își pun atenția pe același 

obiect, apare colaborarea în spirit și acțiuni. În acest 

fel se nasc egregorii - prin aducerea laolaltă a firelor 

de conștiință. 
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A fi un Creator coincide cu a fi conștient de 

fiecare cusătură din țesătura ta. 

 

Claritatea este o trăsătură ce se naște in 

binecuvântarea creației. Imediat ce descoperi puterea 

de a crea, apare și capacitatea de a vedea clar către 

fiecare și toate periferiile spațiului în care creezi. 

Lumina este calea prin care oamenii se văd unii pe 

alții.  

 

Oamenii care își intersectează drumurile frecvent 

au intenții comune. De aceea, spațiile lor se suprapun 

deseori și realitatea lor conține detalii simetrice. 

 

Detașarea aduce cu sine conștientizarea și iubirea 

motivului pentru care acel tip de realitate este parte in 

viața ta.  
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Copiii sunt aici pentru a crește gravitația celor ce 

au cerut susținere și noutate. Totodată, părinții sunt 

aici pentru a servi, prin energia lor, intențiile directe 

ale acelor copii. 
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Capitolul VI 

Ziua Culesului de Sine 
 

 

Universul disponibil creației conține cantități 

imense de energie ce iubește conștiința dătătoare de 

formă. Acestea sunt spații inerte de realități 

neintenționate încă. Sunt posibilități în stare inertă. 

Aceasta este starea nativă a realităților posibile - 

Nimicul. 

Energia existentă în Univers este dintotdeauna 

disponibilă conversiei către diferite realități. Ceea ce 

transformă neantul, nimicul în forme palpabile de 

diferite vibrații, este conștiința. 

Posesorii de conștiință dețin girul Universului de 

a crea din nimic, tot ceea ce își doresc, conștient sau 

inconștient. Un Creator va crea indiferent dacă este 

treaz sau dacă urmează să se trezească.  
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Din moment ce există o variație atât de mare de 

energii și frecvențe în jurul nostru, este clar că ele au 

permisiunea de a fi în existență. Tot ce este, are 

permisiunea de a exista, are aprobarea de a fi din 

partea Universului. 

Dacă Dumnezeu există, atunci tot ce e vizibil și 

invizibil în jurul nostru are permisiunea de a exista. 

Aceasta permisiune reprezintă garanția conformării 

cu regulile divine care stau la fundația acelui context 

divin care le conține pe toate celelalte, umane. 

Ființarea este regula celui dintâi context. 

Divinitatea este primul și ultimul context și le 

include dintotdeauna pe toate celelalte. De aici răsare 

și înțelepciunea expresiei Eu sunt Alfa și Omega, 

începutul și sfârșitul. Contextul divin călătorește 

permanent către sine însuși prin firele de energie din 

care este construit.  

Melcii spiralați, tipare toroidale, pâlniile tornadelor 

sau înlănțuirea ADN-ului, toate sunt fundamentate pe 
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o apartenență adâncă, totală, la Legile Spațiului Divin, 

la contextul universal. 

Traversarea contextelor se face devenind compatibil, 

înțelegând, trăind și întruchipând regulile contextului 

din care faci parte chiar acum. Tot ce e necesar pentru 

a crea cu succes este să înțelegi Legile Spațiului Divin. 

Restul este pur dans. 

Cu fiecare creștere a vibrației, cu fiecare nouă 

înțelegere, cu fiecare salt de conștiință, purtătorii de 

conștiință dobândesc acces la forme de creație tot mai 

discrete, mai diafane și mai extinse. 

Legea Șase a Spațiului Divin gestionează 

transformările din nimic în orice. Fiecare particulă 

infimă din rețeaua Plank stochează o cantitate imensă 

de energie. Transformarea acestui potențial în realitate 

se face prin simpla intenționare.  

Intenția conștiinței este fertilizatorul care activează 

spațiile inerte de peste tot din jurul nostru. În lumea 

pământeană numim acest proces creație și avem o 
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definiție similară pentru ea: a face ceva ce era 

inexistent înainte, a țese din nimic.  

Intenționând poți transforma nimicul în orice. 

Acel orice este imaginea ta în lume. Ești tu, văzut prin 

rezultatele tale. Ele sunt dovada că tu exiști. 

În realitatea tridimensională, un corp are 

permanent o locație precisă, poate fi doar acolo și 

niciodată în două locuri. 

În realitatea celor cinci dimensiuni, datorită 

timpului și a posibilităților, corpul tău devine un fir de 

lumină ce conține toate momentele, instanțele, acțiunile 

și consecințele existenței tale. Tu ești tot, aici, pe toate 

axele timpului. 

Realitatea pe care o creezi și ai creat-o este parte 

din corpul tău, aici. Dintotdeauna a fost așa și pentru 

totdeauna. Cicatricile tale o confirmă, pozele făcute de 

tine spun același lucru. Ești tot ce-ai fost vreodată, 

plus ce alegi acum. 
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Un spațiu capătă gravitație după ce este 

alimentat cu energia intenției. Obiectele, persoanele, 

situațiile pe care îți concentrezi atenția și intenția 

cresc din energia pe care le-o transmiți.  

Pentru a-ți fi acolo, realitatea ta se hrănește cu 

energia ta. Imaginează-ți o viață fără istoric, în care 

orice poate fi orice și totul poate fi nimic.  

Trăind viața ca un generator de posibilități, 

energia necesară susținerii realității tale poate fi 

utilizată în alte direcții, noi-nouțe. Poți inova, poți 

crea, poți vindeca, poți fi oricine. Viața ca și generator 

este o binecuvântare.  

Poți merge oriunde, fi oricine, dacă dorești poți 

deveni chiar cineva. Poți fi ok cu a fi nimeni, și poți fi 

Om dacă vei vrea. 

Energia de care are nevoie motorul lumii pentru 

a ține cortinele ridicate determină gradul de vitalizare 

al celor care își visează lumea împreună. Noi, tu, eu, 

tot cei care hotărâm că scaunul e scaun și cerul cer, 

investim zilnic în susținerea visului nostru.  
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Acest proces cauzează îmbătrânirea oamenilor, 

auto-seducția propriului vis, faptul că oamenii sunt 

fascinați de propria realitate. Creatorul e pe cale să se 

trezească, la acest nivel. 

Atunci când visarea se oprește, sau cel puțin 

participarea la ea, se naște inovația, se naște vocea 

altor lumi. Elon Musk, în aceste momente ale anului 

2020, transformă complet fundamentul și viitorul a cel 

puțin 6 industrii concomitent, cu nonșalanță. Industriile 

auto, cosmică, transport, telecomunicații, interfață 

integrată om - cloud și medicină, toate sunt acum 

participante la propria naștere. Este o nouă realitate 

dintr-un spațiu nemaivăzut, nemaiîntâlnit, din nimic. El 

practic transformă întreaga lume și tu participi alături 

de noi toți la această metamorfoză a umanității. 

Energia vieții se regăsește în posibilități latente, 

în tensiunea dintre existență și non-existență.  

Această energie este acumulată și prin stocarea 

sa generează nivelul de realitate al tuturor detaliilor 
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din spațiul tău. Lumea ta e formată din toate 

posibilitățile pe care le-ai manifestat și onorat vreodată. 

Centrul lumii este în locul în care te afli chiar 

acum. Lumea pe care o hrănești prin intențiile tale 

conștiente sau inconștiente se înfășoară de jur 

împrejurul tău, oriunde ai fi. 

Spațiile necreate abia așteaptă să fie asumate, 

abia așteaptă să-ți fie asumate. În nimic se află 

dintotdeauna potențialul de creștere al umanității.  

De fiecare dată când schimbăm ceva din 

realitatea deja existentă, rezultatul va fi o altă realitate 

familiară ce conține amprenta unui creator din aceeași 

lume - a ta.  

Problemele existente în această lume, pot fi 

soluționate doar prin crearea unor soluții aduse din 

într-un viitor în care noi le-am depășit deja.  

Acest lucru necesită viziunea și este darul 

Creatorilor. Creatorii au îndemânarea de a extrage din 

neant, frânturi dintr-un viitor în care noi suntem bine. 
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Legea Șase a Spațiului Divin reglementează 

tocmai acest tip de tranzacție energetică: lucrurile în 

care îți investești energia determină natura, calitatea și 

impactul vieții tale. 

La începutul vieții tale pe Pământ a fost necesar 

să înveți limbajul, el este bagheta magică ce aranjează 

materia în rafturile existenței umane. 

Pe măsură ce descoperi tot mai mult din lista de 

lucruri posibile în lumea în care trăiești, începi să te 

apropii de potențialul unei exprimări care descrie 

lumea ta. Se poate spune că tot ceea ce tu poți descrie 

în cuvinte, reprezintă lumea ta. Această lume o descrii 

în continuu prin cuvintele tale. În acest fel lumea ta 

renaște zi după zi: prin invocarea ei permanentă în 

cuvintele tale. 

La un moment dat semnele mirării devin tot mai 

rare. Vocabularul acoperă toate cuvintele din realitatea 

ta. Se conturează la orizont o graniță între tot ce știi că 

poate fi pus în cuvinte și necunoscut.  
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Aici este granița dincolo de care se află nimicul. 

Dincolo de ea se află viitorul pe care tu îl creezi din 

senin. Acolo e țara de poveste a salturilor de conștiință. 

De fiecare dată când alegi să stochezi energie pe 

firul intențiilor tale, apar investițiile energetice. Ele 

pot alimenta multe dimensiuni și multe realități. 

Înțelegând Legea Șase, obții de fapt accesul la a 

te recunoaște, a te conecta și a relaționa cu egregorii 

proprii, ai celor din jurul tău sau ai întregii umanități. 

Nivelul de discernământ care se naște din 

înțelegerea aceste legi este deosebit. Poți face acum 

diferența între o energie pe care tu ai generat-o, sau o 

energie a spațiilor colective pe care le străbați zilnic. 

În energia rezultatelor apare unicitatea creatorilor. 

Dacă în jurul tău, lucrurile merg într-o direcție 

diferită de a ta, atunci acel spațiu susține suveranitatea 

altcuiva. Înseamnă că intenția altcuiva alimentează 

acel spațiu și că tu urmează să creezi propria intenție 

sau să îți permiți să onorezi suveranitatea acelui loc. 
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Acum ai o oportunitate deosebită de a îți crea un 

context care să te reprezinte. Ancorează-ți intenția în 

realitatea pe care tu dorești să o susții și acceptă o 

regulă simplă: cu cât investești mai multă energie în 

ceva, cu atât mai mult acel ceva crește.  

Moralitatea este o componentă strict lexicală în 

acest loc. Lucrurile se amplifică la contactul cu Legea 

Șase, indiferent de răul sau binele uman. 

Poți estima cu încredere că Universul sporește 

înzecit tot ceea ce creezi tu, indiferent că tu creezi în 

mod conștient sau inconștient.  

Lumea ta este ca un copil pe care îl crești, 

investind enorm de mult timp și energie. Comportamentul 

acestui copil la vârsta maturității depinde de calitatea 

învățăturilor tale către acel copil. 

Gravitația unui spațiu vine din maturizarea 

energiilor pe care le conține. Mai întâi cineva 

intenționează o suită de energii, apoi prin investiții 

repetate se conturează un egregor. În funcție de 
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puterea transferată, acel egregor capătă rapid sau în 

timp, propria conștiință. El începe să exercite gravitație. 

Gravitația unui spațiu determină tot ceea ce este 

posibil în acel spațiu. Un spațiu are intenție, context și 

emoții specifice. Un spațiu are gânduri, acțiuni și 

rezultate particulare. Mai mult, un spațiu cheamă către 

absorbție și unificare toate spațiile cu  nivel de 

vibrație aspirațional. 

Un astfel de exemplu este spațiul Coronavirus al 

anului 2020. Puterea pe care o exercită acest spațiu la 

nivel de influență asupra oamenilor din lume este 

impresionantă.  

Acest spațiu va atinge curând limitele nivelului de 

conștiință de la care a fost creat, ceea ce înseamnă că 

accelerația sa va fi limitată de nivelul de conștiință 

ridicat al oamenilor cu care se intersectează. 

Pandemia se va încheia când oamenii își vor 

accepta și exercita propria suveranitate în acest 

context. 
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Viitorul posibil după încheierea acestui context 

include oameni uniți, creativi, cu grad înalt de 

responsabilitate și contribuție. Este un viitor al 

creatorilor, în care aptitudinile și nivelul de conștiință 

al oamenilor vor înlocui educația formală și oficială. 

Practic, se face trecerea către era inteligenței 

emoționale și a experienței practice. 

Privind și înțelegând gravitația unui spațiu, poți 

prezice viitorul umanității sau al unor fracțiuni din ea. 

Cea mai precisă predicție este crearea acelui viitor în 

mod intenționat, pentru a genera sustenabilitatea 

umanității. 

O aplicabilitate foarte cuprinzătoare o are corolarul 

Legii Șase: transformarea apare prin înmagazinarea 

energiei necesare la accesarea unui spațiu. 

Oamenii se află permanent dispersați într-o 

varietate de niveluri de conștiință. Ei pot accesa de la 

aceste niveluri, diferite tipuri de realități.  

Există realități care generează cu ușurință 

conectare, iubire și abundență. La fel de bine există 
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concomitent realități în care resursele de orice fel sunt 

rare sau chiar absente. 

Aceste realități sunt structurate pe niveluri de 

vibrație și diferența dintre ele constă, practic, în 

diferența dintre emoțiile majoritare ale oamenilor 

implicați.  

În momentul în care o persoană sau un grup de 

persoane aparțin unui nivel specific de conștiință, 

pentru a avansa la nivelul imediat următor, ei vor 

înmagazina energia necesară acelei traversări. 

Orice călătorie, orice aventură cere o investiție 

de resurse, un excedent de energie. Acest excedent 

reprezintă costul de achiziție al acelui obiectiv și se 

poate regăsi sub formă spirituală (intenție, focus, 

disciplină) sau sub formă materială (bunuri, bani, 

lucru mecanic, combustibil). 

Dorești să pleci într-o excursie, creezi abundența 

necesară, plătești biletul, apoi realitatea ta capătă 

forma insulei visate sau a muntelui pe care ai dorit să 

urci. 
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Dorești să scrii o carte, creezi timpul pentru a 

crea, creionezi planul, lași creația să curgă, apoi 

trăiești în realitate bucuria de a fi un autor și de a 

atinge oamenii cu ideile tale despre lume. 

Dorești să ai o familie, creezi disponibilitatea de 

a fi într-o relație, investești în persoana potrivită ție și 

apoi te bucuri de iubirea sau conectarea pe care le-ai 

dorit. 

Excedentul de energie se transformă de la sine în 

realitate imediat ce proprietarul său îndeplinește 

cerințele Corolarului Legii Șase a Spațiului Divin: 

1. Omul generează conștient sau inconștient propria 

destinație. 

2. Omul are intenția de a trăi în acea realitate. 

3. Omul își asumă efortul necesar pentru a plăti în 

avans costul de achiziție al acelui spațiu. 

Deși pare logic ca acțiunea să fie una dintre 

aceste cerințe, ea reprezintă de fapt, o consecință a 

nivelului de excedent creat. Universul atrage acțiunile 
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potrivite în contextele potrivite, în funcție de nivelul 

de plinătate și de amploarea excedentului căruia 

ne-am dedicat resursele. 

Da, acțiunea este un factor exterior, o 

circumstanță care se ajustează pe nivelul de conștiință 

și de vitalitate al fiecărui participant la viață. 

De fiecare dată când avem intenția de a accesa 

spații noi și implicit noi realități, se naște oportunitatea 

de a deveni omul ce vibrează la frecvența destinației 

pe care o năzuim. 

Corolarul Legii Șase este aplicabil oricărei 

persoane, indiferent de nivelul de educație, de potența 

financiară sau de proveniența geografică, rasă sau 

sexualitate. 

 

Transformarea apare prin înmagazinarea energiei 

necesare la accesarea unui spațiu. 

Fiecare om este înzestrat cu abilitatea de a crea, 

în fiecare moment, excedentul necesar pentru a accesa 
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următoarea secundă. Cu toții creăm, de fapt, acest 

excedent, permanent, pe toată durata vieții. Frumusețea 

vieții poate fi pe deplin savurată în momentul în care 

avem acces la a crea conștient și voluntar natura 

energiilor pe care dorim să le cultivăm.  

Excedentul de energie este sursa timpului, în 

forma în care acel timp este perceput de persoana ce 

își asumă actul creației. 

Calitatea și profunzimea experienței noastre de 

viață este dată de frecvența și vibrația pe care le-am 

generat la granița dintre secunde.  

Spiritul nostru se aruncă cu încredere totală în 

vibrația următoarei secunde și face acest lucru plenar, 

la toate nivelurile existenței sale.  

Cu alte cuvinte, cine suntem noi chiar acum și 

felul în care ne investim energiile, determină felul în 

care mintea, trupul și spiritul nostru experimentează 

secunda următoare. 

Avem minunata libertate de a crea excedent în 

toate direcțiile timpului nostru. Noi alegem dacă 
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simțim recunoștință sau amărăciune la adresa 

trecutului nostru. Noi alegem dacă ne uităm spre viitor 

cu speranță sau cu pesimism.  

Fiind în viață, avem permanent oportunitatea de 

a genera propriile energii așa cum dorim sau cum 

suntem obișnuiți, în toate sau în fiecare din cadranele 

de mai jos. 

 
 

Desenul 2. Cadranul excedentului uman 
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Conform Corolarului Legii Șase a Spațiului 

Divin, tu ești singurul în măsură să aleagă cadranul în 

care creezi, în timp ce realitatea în care trăiești, 

calitatea și vibrația experiențelor tale, se vor acorda cu 

finețe la investițiile tale. 

În ce cadran dorești să creezi? 

Care este tipul de viață în care vrei să te 

regăsești? 

După cum observi din desenul de mai sus, poți 

alege să îți generezi viitorul bazat pe energii care sunt 

permanent la dispoziția ta. 

De fapt, energiile și emoțiile noastre sunt 

singurele resurse de care dispunem în permanență cu 

adevărat, pentru că le creăm în interiorul nostru. 

Ceea ce se întâmplă chiar acum, la aceste 

momente din anul 2020, este trecerea din cadranele 

I-II în cadranele III-IV. 

Este o trecere generalizată planetară, care 

transformă în întregime paradigmele relaționării dintre 
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oameni, cât și felul în care viața în sine se desfășoară 

pentru oameni. 

În primele două cadrane erau posibile relații de 

co-dependență pe baza unor energii de vibrație scăzută, 

oamenii considerau că ceilalți sunt motivul bucuriei 

sau suferinței lor. 

Prin trecerea la următoarele cadrane, oamenii 

descoperă rapid că ei s-au născut deja compleți, apți 

de a crea și cu abilități de a își exercita autoritatea și 

creativitatea nelimitat, în propriul spațiu. 

Accesul la un nivel ridicat de putere este 

permanent prezent. Oamenii pot obține acest lucru 

prin simpla creștere a spațiului personal și colectiv iar 

acest lucru se realizează, conform Legii Șase a 

Spațiului, printr-un nivel superior de intenționalitate. 

Ființele umane vor accesa spații de putere prin 

conștientizarea unor legi simple, care acționează fără 

echivoc, ca gravitația. 
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Reciproca Legii Șase a Spațiului Divin reprezintă 

cheia viitorului: Intenționalitatea cauzează salturi 

de conștiință. 

Fiecare dintre noi realizează importanța creării de 

excedent energetic, emoțional sau financiar. Este o 

realitate simplă, prezentă în cele mai adânci tradiții: 

- cum îți așterni așa dormi 

- cine seamănă vânt culege furtună 

- cine se trezește dimineață, departe ajunge 

- vorba dulce, mult aduce 

Capacitatea oamenilor de a își îmbunătăți 

permanent nivelul de trai, atât la nivel interior cât și în 

realitatea exterioară - vine din alinierea cu darul 

interior al intenționalității. 

Motorul dorințelor umane este simplu. Dorim 

ceva ce putem deveni sau avea, țintim către acel 

obiectiv iar acest lucru este posibil doar pentru că el 

aparține viitorului.  

Viitorul în care acel obiectiv este realizabil 

reprezintă, de fapt, următorul nivel de evoluție al 
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zonei noastre de confort. Zona de confort a oamenilor 

se extinde prin salturi de conștiință, iar acestea se 

realizează prin crearea intenționată a unui excedent în 

cadranele I-IV. 

În acest fel, creăm mai întâi mijloacele necesare 

evoluției, explorării sau creșterii noastre, apoi accesăm 

realitatea pe care dorim să o trăim.  

Zona noastră de confort se extinde prin intenția 

spiritului și durerea corpului. Cu cât vibrația este mai 

mică, cu atât procesul este resimțit mai mult ca durere. 

Atunci când vibrația crește, experiența este trăită ca 

încântare, pasiune, bucurie sau inovație. 

Primele două cadrane sunt specifice oamenilor 

care aleg să trăiască viața prin experiențele corpului și 

minții lor.  

Cadranele trei și patru reprezintă viața trăită prin 

ochiul sinelui, prin spiritualitate, prin creație, claritate 

și viziune. 

La final de capitol șase, te provoc, cititorule, să 

planifici ziua culesului de sine ca pe o sărbătoare la 
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care te bucuri degustând roadele creării conștiente a 

propriului excedent. 

Te îndemn la o viață trăită cu putere: alege 

conștient cadranul în care vrei să investești și 

bucură-te de experiența ta acolo. Certitudinea alinierii 

dintre excedentul creat de tine și calibrul realității cu 

care te înconjori, este TOTALĂ. 

Permite-ți să observi cum tot ceea ce există în 

jurul tău la acest moment reprezintă vacanța spre care 

tu ți-ai cumpărat deja biletul, în momentul în care ai 

ales, conștient sau inconștient, cadranul în care 

investești excedentul tău. 

Te îmbrățișez cu drag, dintr-o lume în care toate 

cadranele sunt binevenite! 
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Legea Șase a Spațiului Divin 
 

Directa 

Un spațiu capătă gravitație după ce este alimentat  

cu energia intenției. 
 

Corolar 

Transformarea apare prin înmagazinarea energiei 

necesare la accesarea unui spațiu. 
 

Reciproca 

Intenționalitatea cauzează salturi de conștiință. 
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Rezumat 

 

Dacă Dumnezeu există, atunci tot ce e vizibil și 

invizibil în jurul nostru are permisiunea de a exista. 

 

Poți merge oriunde, fi oricine, dacă dorești poți 

deveni chiar cineva. Poți fi ok cu a fi nimeni, și poți fi 

Om dacă vei vrea. 

 

Centrul lumii este în locul în care te afli chiar 

acum. Lumea pe care o hrănești prin intențiile tale 

conștiente sau inconștiente se înfășoară de jur 

împrejurul tău, oriunde ai fi. 

 

Cine suntem noi chiar acum și felul în care ne 

investim energiile, determină felul în care mintea, 

trupul și spiritul nostru experimentează secunda 

următoare. 
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Energiile și emoțiile noastre sunt singurele resurse 

de care dispunem în permanență cu adevărat, pentru 

că le creăm în interiorul nostru. 

 

Fiecare om este înzestrat cu abilitatea de a crea, în 

fiecare moment, excedentul necesar pentru a accesa 

următoarea secundă.  

 

Gravitația unui spațiu determină tot ceea ce este 

posibil în acel spațiu. Un spațiu are intenție, context și 

emoții specifice. Un spațiu are gânduri, acțiuni și 

rezultate particulare. Mai mult, un spațiu cheamă către 

supunere toate spațiile care îi sunt inferioare ca nivel 

de vibrație. 

 

Accesul la un nivel ridicat de putere este 

permanent prezent. Oamenii pot obține acest lucru 

prin simpla creștere a spațiului personal și colectiv iar 

acest lucru se realizează, conform Legii Șase a 

Spațiului, printr-un nivel superior de intenționalitate. 
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Certitudinea alinierii dintre excedentul creat de 

tine și calibrul realității cu care te înconjori, este 

TOTALĂ. 
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Capitolul VII 

Prezența deschizătoare de drumuri 
 

 

Una dintre cele mai evidente legi ale spațiului 

este cea care reglementează ceea ce este posibil sau 

imposibil în acest Univers. Această lege descrie felul 

în care firele de intenții se unesc în posibilități ce 

aliniază instantaneu și extrem de eficient, toate 

spațiile necesare îndeplinirii acelor posibilități. 

Există un aspect relevant al noțiunii de spațiu 

care se cere clarificat la debutul acestui capitol: 

Conștiința generează Spațiu, Viața generează Spațiu. 

La niveluri înalte de conștiință scade proporțional 

atașamentul că ar exista granițe între spații. Aici se 

distinge cu ușurință dintotdeauna existenta Unime. 

Așa cum am descoperit deja în Legea Doi a 

Spațiului Divin, densitatea rețelei Planck este infinită. 
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Acest principiu extrem de util al realității noastre a 

fost construit de o formă de conștiință extraordinar de 

avansată. Acest lucru permite spațiilor să fie 

inviolabile, garantând practic nemurirea - o existență 

transformațională perpetuă. 

Energia este perfectă, inepuizabilă și indestructibilă, 

ea călătorește permanent prin recipiente diferite, 

pentru a își îndeplini propria intenție: de a exista. 

Corpul omenesc este un astfel de recipient, iar spiritul 

este călătorul perfect, inepuizabil și indestructibil. 

Doar Creatorul unui context, al unui Univers sau 

idei, poate crea noi energii. Orice alt participant în 

sisteme gata create, poate folosi temporar și ocazional 

poate transmuta acele energii, în variantele permise de 

regulile sistemului inițial, la care a aderat. 

Noi înșine, oamenii, suntem la nivel fizic un pas 

din această călătorie, suntem o formă de manifestare a 

vieții și beneficiem, la acest moment de girul vieții. 

Suntem permanent validați de viață, de aceea suntem 

aici - în viață. 
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În măsura în care ne extindem perspectiva și ne 

permitem accesul la niveluri de profunzime tot mai mari, 

putem transcende percepția corpului asupra vieții, 

accesând beneficiile creației conștiente. 

 

Legea Șapte a Spațiului Divin gestionează tunelurile 

cuantice: Alinierea spațiilor este omniprezentă și 

instantanee. 

Pentru ca orice posibilitate să poată deveni 

realitate, este necesar permanent ca toate spațiile 

dintre diferitele niveluri de conștiință ale unui 

protagonist în acest sistem, să fie interconectate și 

accesibile instantaneu.  

Acest lucru permite oricărei destinații să fie 

posibile. Totul este posibil prin Legea Șapte. 

Pentru a putea exista, un lucru, o ființă sau o 

circumstanță, este necesar să valideze instantaneu și 

simultan toate legile realității în care trăim. 

Tot ce există are permisiunea de a fi în existență, 

fără excepții. Acesta este domeniul realului, al 
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Adevărului și reprezintă punctul de echilibru spre care 

tinde armonia permanent prezentă a realității în care 

trăim.  

Realitatea din interiorul și din jurul nostru este o 

ecuație extrem de fină bazată pe respectarea simultană 

a tuturor trăsăturilor celui care a creat acest Univers. 

Procesul de validare al sub-realităților create de 

oameni este instantaneu, omniprezent și obiectiv. 

Armonia aduce instantaneu Legile Spațiului Divin 

peste orice percepție sau construcție ce își cere dreptul 

la existență în Universul nostru. 

Legea Șapte gestionează corelarea dintre densitate 

infinită (varianta cuantică a forței centripete) și viteză 

infinită (varianta cuantică a forței centrifuge). Acest 

lucru este garanția lui Unu, certificarea unității și 

accesibilității totale.  

Deși am căutat dovezile unității în microcosmos, 

ele s-au aflat dintotdeauna la nivelul legislației 

universale - în chiar principiile pe baza cărora este 
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construită lumea în care trăim. Unitatea este 

omniprezentă.  

Unitatea guvernează deopotrivă lumea microscopică 

cât și cosmosul, ea poate fi regăsită într-o singură 

dimensiune cât și în lumile multidimensionale.  

Unitatea decurge direct din faptul că tot ceea ce 

este creat în Univers provine din creația unei singure 

forme de conștiință: Dumnezeu, Creatorul, Universul, 

Cel Dintâi, Sursa, Izvorul tuturor Lucrurilor. 

Un scriitor poate scrie un număr mare de cărți, pe 

diferite teme, cu structuri din cele mai diverse. 

Caligrafia acelui scriitor, poate chiar stilul lui de a 

scrie vor face parte din amprenta inconfundabilă care 

face acel scriitor unitar în toată creația sa. 

Stilul unui creator se regăsește peste tot în creația 

sa. La fel și stilul lui Dumnezeu conține o notă aparte. 

Oriunde ne uităm, putem recunoaște caligrafia divină 

prin prezența iubirii necondiționate. 

Iubirea necondiționată este amprenta celui care a 

creat lumea în care trăim. 
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Forțele care țin acest Univers laolaltă sunt atât de 

gigantice încât doar existența echilibrului păstrează 

integritatea fiecărei porțiuni din el.  

Imediat ce un anumit subsistem se dezechilibrează, 

indiferent că este vorba de un grup de celule din corpul 

omenesc, de o porțiune a ecosistemului planetar sau 

de un sistem solar - forțele care îl readuc la echilibru 

sunt inevitabile și omnipotente. 

În mod identic, evenimentele universale sunt 

generalizate, ele se extind plenar, multidimensional și 

instantaneu, cauzând un impact total la nivel de 

conștientizare a întregului sistem.  

Da, facem parte dintr-un sistem cu o capacitate 

infinita de conștientizare de sine și tocmai acest lucru 

ne permite nouă, norocoșilor participanți la viață, să ne 

bazăm pe o interconectivitate totală. 

În acest sistem, alinierea spațiilor este omniprezentă 

și instantanee, aceasta este Directa Legii Șapte a 

Spațiului Divin. 
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Mecanismul de aliniere este foarte asemănător, 

în plan fizic, principiului de funcționare al unei 

încuietori. Cheia potrivită introdusă în încuietoare, 

cauzează prin rotire alinierea tuturor pârghiilor care 

mișcă zăvorul. Ușa se deschide apoi ușor și fără efort, 

în mod natural și firesc. 

Într-o cetate de necucerit, cu un singur paznic la 

poartă, rostul cu care intră cineva este să îndeplinească 

dorința celui care a tras zăvorul. 

Pentru ca mișcarea zăvorului, respectiv deschiderea 

ușii, să fie cauzată în realitate este nevoie de un 

mânuitor al cheii care să deschidă ușa, de cheia 

potrivită și de înțelegerea regulilor ce definesc 

mecanismul de deschidere sau închidere. 

Mânuitorul cheii este intenția umană. Cheia 

propriu-zisă este construcția, creația sau acțiunea pe 

care dorim să o punem în realitate. Regulile de 

deschidere sau închidere sunt Legile Spațiului Divin. 

Singură, oricare și fiecare dintre cele trei 

componente este complet inutilă.  
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Intenția fără creație este o posibilitate în starea 

amorfă, este starea de fapt a întregii rețele Planck. 

Este blânda așteptare a materiei prime de a se regăsi 

într-o creație care să îi dea un sens. 

Construcția, creația sau acțiunea este instrumentul 

de conversie al posibilităților în realități. 

Legile Spațiului Divin sunt tiparele de coerență, 

sustenabilitate și armonie ale Creatorului acestui 

Univers. 

Toate acestea sunt create pentru a fi laolaltă, 

pentru a fi unitar acționate către ceea ce lărgește 

experiența întregii existențe. 

Capacitatea unui om de a înțelege acest mecanism 

simplu, îi dă oportunitatea de a pune cu ușurință în 

realitate, tot ceea ce dorește să creeze. 

De fapt, suferința, bolile, caracterul muritor al 

oamenilor, reprezintă locurile în care Universul ne 

anunță că ceea ce am creat contravine Legilor 

Spațiului Divin.  
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Această structură este construită pentru a ne oferi 

acces intuitiv către creștere, evoluție, către Lumină și 

Unitate. 

O viață trăită în cunoaștere a acestor Legi, se 

desfășoară cu fluiditate, abundență, unitate și 

echilibru.  

Viața unui Om al Cunoașterii conține exact 

experiențele pe care acesta dorește să le trăiască. 

Acest lucru se întâmplă pur și simplu pentru că acest 

om trăiește intenționat în fiecare din intențiile, 

gândurile, acțiunile și rezultatele sale. 

 

Toate spațiile îți onorează intențiile, acesta este 

Corolarul Legii Șapte a Spațiului Divin. 

Posibilitățile de creație sunt atât de nelimitate 

încât în orice direcție alegem să investim darurile 

noastre vom găsi drum deschis. Universul ne 

întâmpină permanent cu ușile deschise și cu legile 

calde pe masă.  
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Așa cum copiii seamănă părinților, creația poartă 

în trăsăturile ei, natura Creatorilor ei. 

Libertatea de alegere este în natura fiecărei ființe 

umane. 

Ești permanent liber să crezi ce vrei iar ceea ce 

faci demonstrează ceea ce crezi. Acțiunile tale sunt o 

revelație a măsurii în care tu însuți ți-ai acordat 

libertate în locul din care privești lumea. 

Libertatea ta de a fi și de a acționa sunt 

permanent la dispoziția ta. 

Viața pe care o trăiești întruchipează dărnicia ta 

către tine. 

Universul este o călăuză care permanent va onora 

abilitățile tale de a crea, susținând tot ceea ce pui în 

lume prin posibilități nelimitate de a îndeplini 

destinațiile care sunt importante pentru tine. 

Există reguli ale îndeplinirii iar aceste reguli se 

regăsesc în Legile Spațiului Divin. 

Natura intențiilor umane poate fi conștientă sau 

inconștientă. În intențiile inconștiente se află dorințele 
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și nevoile pe care urmează să descoperim că le avem, 

prin intermediul cunoașterii de sine. Iubirea de sine 

este energia care unește cunoscutul și necunoscutul 

din noi. 

În momentul în care asimilăm cunoașterea 

necesară pentru a iubi intențiile noastre subconștiente, 

ele se simt ascultate și pășesc către lumină.  

Mulți oameni doresc să trăiască iubirea construind 

o relație care să le aducă împlinire. Aceasta poate fi 

dorința lor conștientă. 

De multe ori, în subconștientul acestor oameni se 

află intenția de a evita singurătatea, incapacitatea, 

poate chiar sărăcia. Acestea pot fi intențiile lor 

subconștiente. 

Universul ne-a oferit o libertate enormă, într-o 

formă ireversibilă: Creatorul însuși manifestă un 

respect nelimitat față de granițele propriei noastre 

libertăți. Tocmai acest principiu face lucrurile să 

funcționeze în creația sa. 
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De aceea, toate intențiile noastre se îndeplinesc. 

Dacă dorim iubire, dar fugim de singurătate, singurătatea 

se va îndeplini. 

Dacă dorim abundență, dar ne temem de sărăcie, 

sărăcia va fi contextul în care prezența noastră va 

deschide drumuri. 

Dacă dorim aventură și avem intenția subconștientă 

de a fi în siguranță, cu greu vom depăși granițele 

zonei de confort pentru a explora. 

Putem pune în lume și în viața noastră, doar 

cunoașterea pe care o conținem. 

Unul dintre exercițiile cele mai provocatoare pe 

care ți le propun pentru descoperirea intențiilor 

subconștiente este cel numit Călător Adormit - Călăuză 

Trează.  

Chiar în aceste zile ale anului 2020 scriu aceste 

pagini din locația în care loc anual evenimentul 

Wisdom - Înțelepciune. Această imersiune se desfășoară 

într-o locație în afara zonelor locuite de oameni, în 
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absența curentului electric, a internetului sau a 

semnalului telefonic.  

Singurul lucru ce amintește participanților că 

există o lume din care au venit este amintirea ei, din 

ce în cea mai îndepărtată. 

Exercițiul Călător Adormit - Călăuză trează 

implică două persoane.  

Prima, călătorul, își alege o destinație provocatoare, 

de a urca pe un vârf de munte, de a traversa un râu sau 

poate chiar de a strânge lemne de foc. Apoi se leagă 

temeinic la ochi, fără șansa de a vedea chiar și cea mai 

mică rază de lumină. 

A doua persoană, călăuza, este acolo să susțină 

permanent călătorul, fără intervenții majore. El doar se 

asigură că întreaga aventură se desfășoară în siguranță. 

Călăuza poate folosi vocea sau mici atingeri discrete, 

menite să protejeze exploratorul, pe durata experienței 

sale. 

După atingerea obiectivului cei doi fac schimb 

de roluri. 
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Scopul exercițiului ca tu să descoperi, indiferent 

de rolul din care ai participat, natura intențiilor 

subconștientului tău.  

Vei descoperi că mintea ta este acolo cu o voință 

separată de cea conștientă. Mintea dorește să te 

protejeze, să te apere de tot ceea ce presupune risc și 

expansiune.  

Ea dorește ca tu să supraviețuiești onorând 

intențiile subconștiente care, după cum vei descoperi 

atunci când participi în acest joc, se constituie într-o 

listă de frici absurde, conversații interioare de 

neputință și gânduri reale despre realități ireale. 

Este important ca pe durata acestui exercițiu să 

lucrezi cu o persoană în care ai încredere. Acest lucru 

îți va oferi beneficiul de a avea gânduri de încredere și 

siguranță la adresa călăuzei tale. 

După finalizarea exercițiului vei realiza că tu ești 

și călăuza și călătorul, tu conții ambele liste: cea cu 

intenții conștiente și cea cu intenții subconștiente.  
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Totodată vei descoperi că Universul are dreapta 

obișnuință de a onora intenția de pe lista pe care TU 

însuți ai declarat-o câștigătoare. 

Da, realitatea ta se va construi pe baza listelor pe 

care tu le declari adevărate. 

Universul estimează cu o viteză de calcul infinită 

și instantanee, posibilitățile ce se pot materializa prin 

intersecția a două spații. În același timp, El răsplătește 

cu generozitate imensă noutatea și inovația, posibilitățile 

de frecvență ridicată. Cu cât creezi la o frecvență mai 

înaltă, cu atât impactul va fi mai plenar, mai extins. 

Tu, oriunde vei merge, te vei întâlni cu oameni. 

Lucrurile ce pot fi realizate cu acei oameni au primit 

deja aprobarea de a exista a Universului. Însuși faptul 

că prezența voastră împreună este posibilă, atât la 

nivel fizic cât și spiritual este o dovadă că ce ceea ce 

urmează să creați este permis. 

Toate spațiile îți onorează intențiile, întotdeauna. 

Ele au chemat prezența ta prin nenumărate porți 
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deschise. Ești invitat oriunde te-ai duce, oricând. Din 

acest motiv ești doar acolo unde mergi. 

Invitația în sine este prezența armonizatoare la 

energiile cu care te întâlnești. Călătorim prin lume 

pentru a armoniza excedentele de energie pe care le 

construiesc oamenii.  

Lumea, în construcția ei minunată, este 

dintotdeauna acolo, pentru a fi la dispoziția ta și a 

tuturor, în același timp. 

Lumea este o construcție unitară, de aceea ne 

conține pe toți, în același timp. Oceanul este format 

din totalitatea ființelor care trăiesc în el. La fel și 

lumea pământeană.  

Cu toții marcăm Universul în care trăim printr-o 

prezență deschizătoare de spații. Suntem aici să fim de 

acord cu toată lumea în legătură cu îndeplinirea 

tuturor intențiilor noastre. 

Fiecare loc în care pășim ne întâmpină cu 

împlinirea chemării care ne-a atras acolo. 
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Imaginează-ți puterea cu care ești înzestrat, pe 

toată durata existenței tale și dintotdeauna! Viața ta este 

binecuvântată să deschidă porțile pe care tu le desenezi 

prin intențiile tale.  

Poți păși în orice moment într-un Univers care se 

auto-calibrează instantaneu la propriile sale nevoi iar 

TU ești ceea ce formulează aceste nevoi prin puterea 

gândului tău conștient și inconștient. 

 

Reciproca Legii Șapte a spațiului divin este legea 

ușilor deschise: în fiecare moment există Unitate. 

Deja am descoperit pe parcursul acestei cărți: 

pentru ca doi oameni să poată interacționa, ei creează 

intenții prin care deschid porți sufletești unul către 

celălalt. Acest lucru se întâmplă la fel de ușor pentru 

doi sau două milioane de oameni. 

Dacă ar fi să ne plimbăm cu un ghem infinit de 

sfoară luminoasă prin toate porțile deschise în sufletele 

și spațiile oamenilor, ce crezi că am descoperi?  
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Considerând ca am lega unul din capete de 

stâlpul porții noastre și traversăm spațiile care sunt 

deschise către noi, apoi pe cele deschise către anturajele 

anturajelor noastre, unde crezi că am ajunge? 

Umanitatea este o permanentă poartă deschisă 

atât către propriul său interior cât și către întregul 

Univers. 

Infinita relaționare și conectare a oamenilor 

apare ca urmare a faptului că pentru a exista, 

permanent intenționăm. Viața este intenție. 

Intenția străbate și deschide spațiile iar acest 

lucru dizolvă cu ușurință iluzia granițelor dintre 

corpurile și spiritele umane. Simplul fapt că avem 

intenții unii cu alții ne ține într-o permanentă unitate. 

Suntem pentru totdeauna de nedespărțit, savurăm 

împreună realitatea pe care am creat-o. 

Membrana firavă a separării dintre oameni are la 

baza o gamă îngustă de percepții ale corpului și ale 

minții. Separarea dintre oameni este fictivă și se 

formează doar la nivel narativ, conceptual. 
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Este absolut normal ca la niveluri de vibrație 

scăzute, lumea să fie descrisă prin cuvinte, 

comportamente și expresii de vibrații similare. Durerea 

generează, conform educației concentrarea pe planul 

fizic. Când te concentrezi pe durere, în mod natural 

corpul te sfătuiește să te îndepărtezi, să te separi de 

sursa durerii.  

La nivel de câmp cuantic, de spațiu, aceste 

membrane de separare sunt inexistente. De ce ar 

insista oamenii pe ceva inexistent? Care este motivul, 

de exemplu, pentru care, pe durata acestei pandemii, 

autoritățile să insiste pe izolarea și separarea 

oamenilor? Când oamenii se conectează, unitatea este 

convocată cu o putere fără asemănare. 

În natură, totul este unitar, compact, solidar, 

închegat. Orice formă de creație descrie nivelul de 

conștientizare pe care îl manifestă creatorul ei.  

Tot ceea ce observăm în natură oferă indicii 

despre nivelul de evoluție al conștiinței care a creat 
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natura însăși. Unitatea, solidaritatea, spiritul plenar și 

armonia sunt trăsăturile îndumnezeirii care se regăsește 

în fiecare din detaliile lumii în care trăim.  

Suntem cu toții parte din acest joc al luminii și 

acest lucru este evident în durerea pe care o resimțim 

ca oameni atunci când lumina lipsește, indiferent că 

vorbim de o absență fizică sau spirituală.  

Când te hrănești cu lumină, întunericul e doar o 

smerită zi de post. 

Înțelegerea Reciprocei Legii Șapte are ca efect 

imediat procesarea integrată a realității, dintr-o 

abordare unitară și complexă a lumii în care trăim.  

Acceptând faptul că totul este întotdeauna în 

unitate, înțelegem că tot ce se întâmplă în lume este 

permanent și indisolubil legat de cine suntem noi în 

această lume.  

Totul are dintotdeauna legătură cu cine ești tu în 

lumea ta. 

Acest lucru dă fiecărui om certitudinea și puterea 

de a avea un impact fenomenal în tot ceea ce apare în 
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jurul său. Tot ce se întâmplă în preajma noastră 

descrie cine suntem noi ca epicentru al unei realități 

ce se formează sferic, în unde de impact, în jurul 

nostru. 

Înțelegerea Unității vine cu o abordare echilibrată a 

relațiilor, a resurselor, a oamenilor și a evenimentelor. 

Omul care înțelege și integrează Legea Șapte în 

conștiința sa, are capacitatea de a acționa din 

certitudinea că lumea exterioară își are sursa în lumea 

din interiorul nostru. 

Acest lucru oferă oportunități nelimitate de a 

cauza în lume un impact mereu egal cu nivelul de 

integritate pe care îl cauzăm în propriul nostru 

Univers interior. 

Omul care trăiește acest nivel de conectare cu 

propria sa existență capătă puteri fenomenale, deoarece 

înțelege că nivelul de respect și iubire de sine față de 

sine, determină pacea și iubirea din lumea în care 

pășește în fiecare moment. 
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El are capacitatea de a corela întâmplările sale 

interioare cu cele exterioare și la scurt timp, dobândește 

starea de Unime, în care el devine lumea și poate 

acționa și vorbi în numele ei, având deosebită și 

autentică încredere în fidelitatea cu care o reprezintă. 

Acesta este locul de naștere al Universalității. 

 

La final de capitol, dragă cititorule, te provoc să 

te regăsești în fiecare dintre lucrurile care te înconjoară. 

Dă-ți onorabila șansă de a considera că ești motivul 

pentru care lumea se întâmplă! 

Mai mult, fii cauza și sursa lumii care se naște în 

jurul tău și vei descoperi tărâmul abilității de a genera 

intenționat realitatea în care trăiești.  

În acest fel vei descoperi că tu și lumea ta sunteți 

nedespărțiți, funcționând dintotdeauna ca valul și 

oceanul din care care s-a născut. Permanent sunt cauză 

unul pentru celălalt și pentru totdeauna împreună. 

Fii Lumina pe care o cauți în Lume!  
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Legea Șapte a Spațiului Divin 
 

Directa 

Alinierea spațiilor este omniprezentă și instantanee. 
 

Corolar 

Toate spațiile îți onorează intențiile. 
 

Reciproca 

În fiecare moment există unitate. 
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Rezumat 

 

Tot ce există are permisiunea de a fi în existență, 

fără excepții. Acesta este domeniul realului, al 

Adevărului și reprezintă punctul de echilibru spre care 

tinde armonia permanent prezentă a realității în care 

trăim.  

 

Universul are dreapta obișnuință de a onora 

intenția de pe lista pe care TU însuți ai declarat-o 

câștigătoare. 

 

Când te hrănești cu lumină, întunericul e doar o 

smerită zi de post. 

 

Fiecare loc în care pășim ne întâmpină cu 

împlinirea chemării care ne-a atras acolo. 

 

Vei descoperi că mintea ta este acolo cu o voință 

separată de cea conștientă. Mintea dorește să te 
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protejeze, să te apere de tot ceea ce presupune risc și 

expansiune.  

 

Iubirea necondiționată este amprenta celui care a 

creat lumea în care trăim. 

 

Tu, oriunde vei merge, te vei întâlni cu oameni. 

Lucrurile ce pot fi realizate cu acei oameni au primit 

deja aprobarea de a exista a Universului, prin însuși 

faptul că prezența voastră împreună este posibilă, atât 

la nivel fizic cât și spiritual. 

 

Într-o cetate de necucerit, cu un singur paznic la 

poartă, rostul cu care intră cineva este să îndeplinească 

dorința celui care a tras zăvorul. 

 

Viața unui Om al Cunoașterii conține exact 

experiențele pe care acesta dorește să le trăiască. 

Acest lucru se întâmplă pur și simplu pentru că acest 

om trăiește intenționat în fiecare din intențiile, 

gândurile, acțiunile și rezultatele sale.  
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Capitolul VIII 

Hrana creatorilor 
 

 

Oamenii sunt dintotdeauna un curcubeu de 

energie. Îți poți imagina că fiecare culoare a 

curcubeului este un canal prin care poți dărui sau 

primi tot ce rimează cu acea culoare? 

Vizualizează pentru o secundă că fiecare din 

centrii energetici ai unui om reprezintă, de fapt, o 

culoare a acestui curcubeu.  

De fiecare dată când ne conectăm în interiorul 

nostru cu puterea de a oferi sau de a primi pe aceste 

canale colorate, noi de fapt acceptăm să folosim 

conștient abilitățile naturale cu care suntem înzestrați 

prin designul nostru. 

Legea Opt a Spațiului Divin certifică abilitatea 

dumnezeiască a rasei umane de a transforma în 
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realitate fiecare lucru pe care îl intenționează, 

individual sau colectiv. 

Intenția este atingerea divină. Eu sunt această 

intenție și da, eu aduc această atingere divină în toate 

locurile în care aleg să mă implic.  

Sunt liber să aleg culoare de curcubeu în care 

dansez.  

Sunt liber să aleg partenerii de joacă.  

Sunt liber să creez sensul, motivele, direcția și 

durata implicării mele.  

Sunt liber să creez atât instrumentele de măsură 

cât și ceea ce măsor cu ele. 

Luxul unei vieți trăite în conștientizarea intențiilor 

personale vine din dărnicia cu care definești cât de 

încăpătoare este lumea în care trăiești. 

Așa cum ai descoperit deja în legile anterioare, 

doar tu ești responsabil pentru calitatea rezervelor de 

energie pe care le pui laolaltă.  

Anturajul în interiorul căruia ți-ai creat casa îți 

livrează trăirile către care ai intenționat în propriul tău 

curcubeu. 
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Hrana a cărei aromă o descoperi atunci când 

mesteci oferă corpului tău nutrienții și nivelul de 

vitalitate de la care îți visezi viața. 

Sexualitatea ce se regăsește în jurul tău descrie 

plinătatea și culoarea energiilor cu care ai intenționat 

să fuzionezi. 

Universul creează confuzie doar prin tine, 

oferindu-ți puterea de a crea oricând, orice dorești.  

Dacă există confuzie în viața ta, în mod cert ești 

creatorul ei și ai insuflat-o în realitatea ta pentru a îți 

îndeplini intențiile. 

 

Legea Opt este inevitabilă: Realitatea este 

posibilitatea în care ți-ai plasat intențiile. 

Oamenii dansează cu toții în culorile curcubeului, 

tu fiind unul dintre ei. La fel ca oricare dintre ei, ai în 

fiecare secundă posibilitatea de a alege nuanța, 

partenerii de joacă, obiectivele sau rostul care 

îndeplinesc intențiile cu care călătorești prin lume. 
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Da, a refuza această lege este una dintre 

posibilități. Onorând această cale, vei descoperi că 

intențiile tale, în continuare se îndeplinesc.  

Crezi că lumea este lipsită de rost și ordine. Ai 

dreptate! 

Intenționezi să arăți că cei din jurul tău îți 

interzic viața pe care o dorești? Ai câștigat! 

Te focusezi pe a demonstra lumii că ești cel mai 

bun. Vei fi înconjurat de cei mai răi oameni și vei 

avea în sfârșit dreptate! 

Lucrezi zilnic la o agendă ce conține energii în 

care tu ești și ei sunt? Desertul tău va fi separare și vei 

avea în sfârșit dreptate! 

Relevanța Legii Opt a Spațiului Divin vine din 

faptul că ea afectează realitatea, transformând în 

adevăr, ORICE obiectiv este în intenția TA. 

Ea reglementează deopotrivă lucruri bune și rele, 

morale și imorale, false sau adevărate, greșite sau 

corecte.  
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Ești materia primă a propriului proces de 

fabricație.  

Cheia înțelegerii Legii Opt stă în a accepta că 

ORICE intenționezi, devine realitate. Când divinitatea 

(TU, da TU) atinge tărâmul posibilităților nelimitate, 

devine realitate acea posibilitate spre care ai consfințit 

prin gândurile și acțiunile tale. 

Crezi că abundența curge spre tine în valuri 

nesfârșite și în continuă creștere? Ai dreptate! 

Simți că generezi carismă și conectare către 

fiecare om, inspirându-l către o viață magnetică și 

împlinitoare? Ai dreptate! 

Ai încredere că fiecare literă pe care o scrii în 

cartea ta, va trezi mii și mii de oameni, oriunde vei fi 

citit? Universul e de acord! Vei transforma lumea! 

Realitatea din jurul tău se întâmplă pentru că Tu 

ai intenționat-o. Oamenii din viața ta sunt acolo pentru 

că tu îi girezi prin acceptarea ta, indiferent că vine din 

atracție sau resemnare. 
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Da, zarurile au fost aruncate! Știi acum că fiecare 

milimetru din lumea care te înconjoară este acolo ca și 

concluzie a celor create de tine la nivel energetic, 

material și spiritual. 

O relevanță enormă a directei Legii Opt are 

secunda în care ai declarat posibilitatea pe care o alegi 

și o vei onora.  

Indiferent că această declarație este conștientă 

sau inconștientă, rostită cu voce tare sau doar în gând, 

actul alegerii se manifestă la instantaneu la nivel 

energetic. 

Acest lucru se realizează prin fuzionarea 

inconfundabilă a autenticității cu integritatea și cu 

responsabilitatea, în fiecare secundă. 

Ceea ce gândești, devine prin rostire auzită sau 

neauzită, fapta ta. Te ghidezi prin vocea ta către ceea 

ce dorești să fii. 

În creuzetul realității tale se topește în fiecare 

moment un mix de energii umane și divine totodată. 
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Misterul lumii în care trăiești stă în însăși capacitatea 

vocii tale interioare sau exterioare de a pre-glăsui tot 

ceea ce ai fost vreodată, ești și vei deveni.  

Vocea conștiinței tale este mereu cu tine, de la 

începutul timpurilor. 

Obiectivul căruia îți dedici secunda vieții tale 

certifică valoarea de sine și generează instantaneu 

vibrația porților energetice prin care comunici cu 

lumea înconjurătoare.  

Spațiul în care alegi să trăiești este dintotdeauna 

la îndemâna proprie. Prin anvergura și vibrația 

faptelor tale văzute și nevăzute, creezi un anturaj care 

reflectă cu fidelitate natura trăirilor tale interioare. 

Dacă în interiorul tău, aplici zi după zi, de 

exemplu, sigiliul neîncrederii în oameni, porțile 

spațiului tău se deschid, invitând oaspeți pe măsură: 

acei oameni îți vor merita neîncrederea.  

Ei vor veni acolo pentru a se ospăta cu 

excedentul pe care tu, în disciplina zilelor tale, l-ai 
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agonisit. Oamenii din jurul tău vor încuraja 

neîncrederea din interiorul tău contribuind cu tot ceea 

ce o trezește. 

Atunci când, în lumea ta, onorezi prin gând, 

rostire și faptă - abundența, vei descoperi cu bucurie 

cum dinspre periferia realității tale, către epicentrul 

tău, curg în valuri firești, persoane, circumstanțe și 

întâmplări care se hrănesc cu ceea ce tu creezi. 

Universul este construit ca în mod natural să 

susțină lumea pe care tu o intenționezi, indiferent de 

forma de energie pe care o folosești. Îndemânarea și 

obișnuința de a trăi în emoții de frecvență joasă sau 

înaltă sunt onorate deopotrivă printr-o neutralitate și o 

echitabilitate universală și nelimitată. 

Cei care se hrănesc cu sentimentul de abundență 

pe care tu îl generezi sunt tocmai oamenii care vor să 

te vadă fericit. Ei sunt cei care prin contribuția, 

detașarea, recunoștința și dăruirea lor, participă la 

certificarea și validarea faptului că meriți să primești, 

că ești văzut ca un om de valoare.  
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Lumea este clădită pe încrederea că tu și fiecare 

dintre noi suntem creatori de valoare, în fiecare 

moment al existenței noastre. 

Universul se echilibrează necontenit prin acest joc 

continuu al armonizării excedentelor: cu toții creăm 

valoare și apoi o schimbăm între noi într-o balanță 

mereu justă. 

Cum se antrenează un om în a crea intenții și ce 

este de făcut pentru a le duce către realizare în plan 

material? 

Posibilitatea în care îți ancorezi intenția este, la 

început, o simplă listă de energii pe care le onorezi pe 

durata unei zile. În timp, ele devin meniul obișnuit al 

unei vieți trăite în împlinire și creativitate.  

Ești dintotdeauna cel care creează meniul 

energetic al vieții tale, din secunda în care ți-ai ales 

părinții, copilăria și locul nașterii și până în fiecare 

moment al vârstei adulte, unde onorarea poveștilor 

copilăriei este facultativă. 



224 
 

Construind, în fiecare zi, intenții pentru felul în 

care se desfășoară viața ta, vei descoperi abilitatea 

naturală de a crea acțiuni care onorează aceste intenții. 

Universul este în permanentă colaborare cu noi, 

oamenii. El furnizează nelimitat energia necesară 

pentru a ne transforma intențiile în realitate.  

Încrederea de care ne bucurăm este atât de mare 

încât avem mână liberă în a crea tot și orice credem de 

cuviință. Noi alegem meniul, anturajul, subiectele 

cărților pe care le citim și chiar și emoțiile pe care le 

transmitem prin nuanțele hainelor pe care le purtăm. 

Acest lucru poate deveni cu ușurință un mod de a 

crea și de a îndeplini obiective, pornind de la energiile 

pe care acele dorim să le punem în lume și până la 

circumstanțele pe care le generăm pentru a primi ceea 

ce avem nevoie. 

 

În mod evident, una dintre cele mai persistente 

întrebări ale umanității este: în câte direcții pot 
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intenționa? Ce îmi este permis? Cât este prea mult? 

Când țintesc prea sus? 

 

Corolarul Legii Opt aduce cu simplitate și 

nonșalanță dimensiunea maximă a creației spre care 

putem spera: Omul poate crea un număr infinit de 

intenții. 

Designul omului este să genereze nelimitarea și 

de aceea el poate spera cu modestie și încredere către 

infinitate, indiferent de domeniile în care se implică. 

Acest lucru devine evident imediat ce înțelegem 

natura limbajului uman. La o primă abordare, limbajul 

este rezultatul gândirii umane - ceea ce gândim se 

transformă prin articulare în vorbe. 

Dacă abordăm procesul de comunicare dintr-o 

perspectivă a transformărilor care au loc în starea de 

agregare a informațiilor, observăm un lucru magic. 

Limbajul se află exact în locul în care vibrația 

comunicării își schimbă mediul din unde cerebrale, 



226 
 

gânduri sau idei în unde sonore, limbaj rostit sau 

comunicare concretă. 

Aparatul vorbitor este un instrument divin prin 

care aducem în lumea palpabilă, cea de zi cu zi, 

posibilitățile infinite ale lumii invizibile. 

Limbajul este locul în care divinitatea coboară pe 

Pământ. Orice divinitate hotărăște ce face cu puterile 

sale. Divinitatea umană este un exemplu grăitor al 

acestui principiu. Oamenii pot îndeplini orice își 

propun, indiferent de natura resurselor pe care aleg să 

le folosească în creația lor. 

Gradele de libertate de care se bucură ființa 

umană sunt nelimitate. Dacă o sferă are în realitatea 

tridimensională 129600 de raze (geometric, sunt 360 

de cercuri cu 360 de grade de libertate), imaginează-ți 

nivelul de creativitate la care ai acces în momentul în 

care această sferă este în mișcare, datorită apariției 

dimensiunii temporale.  

Atunci când se adaugă și dimensiunea a cincea, 

cea a posibilităților, sau a șasea, posibilități în interiorul 
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posibilităților - creșterea gradelor de libertate este 

practic infinită. 

Abilitatea noastră de a crea intenții stă la baza 

curgerii timpului. În fiecare moment în care oamenii 

intenționează ei de fapt își exercită capacitatea 

naturală de a crea viitorul pe care îl doresc sau cred că 

îl merită. 

Intenția modifică atât natura activităților care se 

desfășoară în momentele în care intenționăm, cât și 

experiențele, emoțiile și energiile prezente în 

interiorul acelor momente. 

Abilitatea de a intenționa nelimitat și pe planuri 

multiple este o trăsătură a unei lucrări spirituale care 

se desfășoară la vibrații înalte.  

Cum putem descoperi vibrația sau frecvența 

activităților noastre? Calitatea emoțiilor pe care le 

simțim descrie natura creatorului de intenții.  

Un creator care generează intenții de nivel înalt 

produce în jurul său trăiri ca unitatea, pacea sufletească, 

abundența, creativitatea, iubirea sau conectarea. 
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Această listă de efecte este nesfârșită și impactul 

pe care îl cauzează se regăsește în tot spațiul pe care îl 

generează acea persoană. Natura evenimentelor, 

comportamentul și stările oamenilor, profunzimea 

rezultatelor - totul se schimbă într-un spațiu de putere. 

Același lucru este valabil și pentru intențiile de 

nivel scăzut. Spațiul în care aceste intenții se 

manifestă conține trăiri ce descriu obișnuințele 

energetice ale creatorului. În spațiul său se pot simți 

vibrații care reduc amplitudinea trăirilor umane. 

A intenționa la modul infinit înseamnă la nivel 

practic să creezi relații organice de dragoste și 

afinitate cu fiecare dintre obiectivele, visele și 

năzuințele tale. 

A intenționa infinit înseamnă să iubești atât de 

mult ceea ce creezi încât să acorzi prezența și 

dedicarea ta fiecărei secunde pe care o creezi.  

Acest lucru dezvăluie o iubire de sine profundă, 

o capacitate adâncă de a valida instantaneu tot ceea ce 

izvorăște din sufletul tău. 
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Omul care își oferă în fiecare moment răgazul de 

a zăbovi cu blândețe asupra felului în care trăiește - se 

numește om al cunoașterii. 

Există feluri de a face, feluri de a avea și feluri 

de a fi. Atunci când existența unei ființe umane este 

focusată pe felurile de a fi, se naște o curgere naturală 

în acțiuni și rezultate. Omul este orientat pe totalitatea 

resurselor din interiorul său și el dobândește în acest 

spațiu puteri nelimitate. 

Soarele generează lumină, prin razele sale, de jur 

împrejurul său și în toate direcțiile. A lumina vine 

natural pentru fiecare stea și este un proces ce se 

realizează pe durata întregii existențe. 

La fel se întâmplă și în cazul oamenilor. Suntem 

stele luminoase și lumina pe care o generăm în 

interiorul nostru inundă fiecare ungher al spațiului în 

care trăim.  

Viața pe care o creăm prin emoțiile noastre 

determină calitatea vieții din jurul nostru. Familia, 
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prietenii, partenerii și colaboratorii, angajații sau 

angajatorii cu care interacționăm - cu toții respectă 

regulile pe care le impunem prin prezența noastră în 

lume. 

Se poate spune că inducem celor cu care 

interacționăm în viața noastră, o transă în care ei ne 

văd exact în felurile în care îi antrenăm și în 

convingem să ne vadă. 

Dacă dorim, conștient sau inconștient să ne 

validăm repetitiv credința că noi suntem vinovați 

pentru tot ceea ce merge anapoda în jurul nostru, vom 

induce celor din jurul nostru nevoie de a ne acuza sau 

critica. Dacă ne simțim frecvent slabi și generăm 

victimizare prin comportamentul, gândurile sau 

acțiunile noastre, vom permite frecvent în spațiul 

nostru apariția unor dominatori.  

Dacă dorim, conștient sau inconștient să avem 

dreptate în legătură cu povestea noastră că suntem 

integri sau autentici, oamenii din jurul nostru vor 

aduce încredere sau deschidere. 



231 
 

Cu alte cuvinte, indiferent de vibrația poveștii în 

care ne ancorăm intenția, acea poveste se va regăsi în 

fiecare dintre experiențele pe care le trăim 

Cu atât mai mult, având capacitatea nativă de a 

crea un număr infinit de intenții, conștiente și 

inconștiente, putem începe să realizăm cum realitatea 

complexă din jurul nostru este rezultatul unei lumi 

interioare de egală complexitate. 

Suntem prezenți, prin energia noastră în absolut 

fiecare lucru pe care l-am binecuvântat cu intenția 

noastră. Indiferent de vibrația la care am lucrat, vom fi 

echilibrați permanent într-un șir just de evenimente 

menite să absoarbă excedentele și să creeze 

impecabilitate în Univers. 

Întreaga noastră viață este o mare poveste, așa că 

hai să facem din ea una fenomenală, în care suntem 

super eroi, creatori nelimitați sau poate chiar leaderi 

impecabili. 

Există o singură categorie de oameni care pot 

alege propria atitudine atunci când se intersectează cu 
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poveștile lumii. Acest grup de oameni lucizi are 

capacitatea de a vedea, onora și respecta intențiile 

celor din jur, acceptând că ele există ca urmare a 

aprobării de a fi în existență.  

Această aprobare este întotdeauna generată de 

puterea mereu armonizatoare și aducătoare de echilibru 

- noi o numim Univers, Dumnezeu sau Conștiință 

Colectivă. 

 

Grupul de oameni menționat mai sus are 

capacitatea de a înțelege, respecta și acționa conform 

Reciprocei Legii Opt a Spațiului Divin: Acceptarea 

intenției prezente generează realitatea. 

În fiecare din noi există, încă din primele 

momente ale vieții noastre, dorința de a crea un trai în 

care să ne bucurăm de emoții și vibrații pozitive, 

înalte, împlinitoare. 

În mod natural, fiecare dintre noi vom tinde să 

amplificăm ceea ce există deja în viețile noastre și 

numim acest lucru evoluție. 
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Reciproca Legii Opt a Spațiului Divin 

reglementează impecabilitatea. Viața se poate manifesta 

în toată frumusețea ei, doar atunci când este acceptată 

așa cum este.  

 

Acceptarea intenției prezente generează realitatea. 

De fiecare dată când intervenim în evenimentele 

spațiului nostru, prin limitarea în orice fel a libertății 

de a fi și de a acționa a oricăruia dintre protagoniști - 

apare o tensiune în materialul și textura propriei 

noastre existențe.  

În acel moment noi creăm breșe în zona de 

confort a propriului spațiu, ne disciplinăm către 

creștere, fizic prin inconveniența acelei tensiuni și 

spiritual, observând obiectivul spre care ținteam când 

am simțit tensiunea. 

Acest lucru poate fi asemănat cu prinderea unui 

hoț în propria noastră casă. Chiar dacă a fost arestat 

înainte să fi furat ceva, sentimentul că ne-a fost 
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încălcată intimitatea este prezent indiferent de 

integritatea inventarului nostru de valori materiale.  

Am înțeles această lege în momentul în care un 

hoț a luat lucruri din propria mea cabană. Țin minte 

acel eveniment în cele mai mici detalii iar această 

fidelitate a memoriei a apărut mult mai mult pentru că 

am înțeles Reciproca Legii Opt și infim de puțin 

pentru că mi-au fost luate bunuri. 

În cabana mea vin tot felul de oameni și cea mai 

mare parte a lor trec pragul cu cadouri. Trei asemenea 

cadouri mi-au generat o repulsie pe care am ignorat-o 

pe o durată suficient de lungă încât să creez un 

excedent de repulsie asupra propriului meu lăcaș. 

Este vorba despre un set de tablouri gemene din 

cupru, un trofeu de vânătoare și o sticlă de băutură 

tradițională. Am primit de la acei oameni respectivele 

cadouri, deși în interiorul meu simțeam o repulsie 

puternică față de obiectele în cauză.  

Fiecare din ele îmi oferea ocazia, de fiecare dată 

când mergeam la cabană, de a fi îndreptățit să mă 
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scald în emoții de critică, judecată, repulsie și dezgust. 

Sunt vegetarian, am intoleranță la cupru și iubesc 

foarte mult să beau apă din belșug. 

La un moment dat, refuzam să mă uit pe pereții 

unde erau atârnate tablourile și trofeul. Ajunsesem să 

evit în întregime dulapul în care se afla acea sticlă. Mă 

îndepărtam încet și sigur de locul pe care îl iubeam 

din toată inima și înțelegerea mea spirituală era 

sumară la acel moment. 

Într-una din zilele în care am ajuns la cabană, 

geamul de la bucătărie era spart și zăpada intrase cu 

spor în interiorul casei. Inițial mă gândisem că a 

viscolit puternic și geamul a cedat de la sine.  

Am intrat în cabană și după un inventar fugitiv 

am realizat că dispăruseră doar trei obiecte: setul de 

tablouri de cupru, trofeul de vânătoare și sticla primită 

cadou. 

Am fost uimit de reacția mea contradictorie. Mă 

așteptam să mă simt violat în intimitatea propriei mele 
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case și sincer, la nivel fizic, aș fi avut toate drepturile 

să mă simt așa.  

În schimb, ochii mi s-au umezit, umerii mi s-au 

relaxat și m-am trezit zicând: Te iert, oricine ai fi, și 

îți mulțumesc că m-ai eliberat de o asemenea povară.  

Am reparat geamul și am reflectat tot restul zilei 

la ceea ce s-a întâmplat. Am acceptat intențiile hoțului 

ca fiind atât permise în lumea în care detestam 

porțiuni din propria casă. Mai mult, am ales să îi fiu 

recunoscător pentru faptul că m-a sprijinit la 

purificarea energiilor din propriul suflet și din 

interiorul căminului meu. Către seară i-am creat 

invitația de a mă ușura de toate lucrurile pe care le 

consideră de prisos în propriul spațiu.  

Reciproca Legii Opt ne permite procesarea 

realității la o nouă rezoluție: doar generând creștere în 

propria lume putem evolua. Indiferent ce este în 

spațiul nostru, este al nostru și face parte din el pentru 

că are permisiunea divină de a fi acolo.  
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Această permisiune divină izvorăște din felurile 

de a fi pe care noi le-am pus la temelia realității 

noastre. Ele vor fi aprobate instant de către Univers, în 

nemărginita lui iubire, compasiune și respect pentru 

libertatea de alegere a fiecărei forme de conștiință. 

Suntem girați pe viață cu încrederea Universului. 

Ca un părinte cu un nivel infinit de iertare, înțelegere și 

responsabilitate, Universul ne susține îndeaproape prin 

furnizarea mijloacelor de materializare a dorințelor pe 

care le nutrim. Totodată, El a creat reguli prin care noi 

să înțelegem, eventual, impactul existenței noastre în 

lume. 

În momentul în care acceptăm că fiecare piesă 

din viața noastră a avut nevoie să fie creată pentru a se 

naște și a persista în inventarul nostru - se naște 

responsabilitatea de a fi de acord că noi suntem sursă 

pentru tot, fără excepții. 

Noi acceptăm hainele pe care le îmbrăcăm, 

prietenii pe care îi avem și calitatea nutriției sau a 
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fizicului în care trăim. Noi încurajăm nivelul de 

cultură, calitatea limbajului și designul mobilierului 

din casa noastră. Noi alegem să luăm atitudine activă 

sau pasivă față de regimul politic, vibrația știrilor de 

televiziune sau calibrul interacțiunilor noastre sociale. 

Oferă-ți cu bucurie oportunitatea de a crea o 

viață în care trăiești curgător, frumos și în armonie 

conștientă.  

Acest lucru, din perspectiva Reciprocei Legii 

Opt a Spațiului Divin, înseamnă să pui curgere, 

frumusețe și armonie conștientă în tot ceea ce apare în 

grădina ta, în orice și în fiecare moment din existența 

ta.  

Cu siguranță, vor fi momente în care urmăm 

intenții create inconștient. Ele sunt prilejul perfect de 

a extinde permanent granițele capacităților noastre de 

a fi prezenți la propriile noastre nevoi și abilități. 

Totodată, putem reveni cu eleganță la intențiile 

noastre de a fi curgători, frumoși și armonioși, imediat 
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după ce acceptăm ca avem momente de rătăcire. 

Claritatea se naște din rătăcire. 

Dăruiește-ți cu blândețe înțeleptul cadou al unei 

permanente revizuiri a regretelor tale. Fii îngăduitor și 

deschis la a permite emoțiilor tale să evolueze pe 

solfegii de vibrații și frecvențe care să fie în acord cu 

locul în care dorești să petreacă inima ta. 

Energiile pe care le-am menționat mai sus, 

curgere, frumusețe, armonie - sunt doar câteva 

acorduri din partitura infinită la care ai acces în 

fiecare moment. 

Alege-ți cu nonșalanță dansul pe ritmul căruia 

dorești să îți trăiești viața și apoi zi de zi, permite-ți să 

pui un munte de iertare peste tot ceea ce îți întrerupe 

temporar accesul la cine dorești să devii. 

Înțelegând Legea Opt în toate cele trei aspecte 

ale sale, ai acum cunoașterea necesară pentru a îți 

ancora intențiile în obiective acordate la ADEVĂRATA 

ta dimensiune. 
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Acum pune-te în lume așa cum ești, îngăduie 

spațiului tău să se suprapună conștiinței colective și să 

o îmbogățească! 

Ești un om minunat și știi deja asta! 

Ești liber să fii și liber să acționezi către orice 

orizont crezi tu de cuviință! 
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Legea Opt a Spațiului Divin 
 

Directa 

Realitatea este posibilitatea în care ți-ai plasat intenția. 
 

Corolar 

Omul poate crea un număr infinit de intenții. 
 

Reciproca 

Acceptarea intenției prezente generează realitatea. 
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Rezumat 

 

Omul care își oferă în fiecare moment răgazul de 

a zăbovi cu blândețe asupra felului în care trăiește - se 

numește om al cunoașterii. 

 

Universul este în permanentă colaborare cu noi, 

oamenii. El furnizează nelimitat energia necesară 

pentru a ne transforma intențiile în realitate.  

 

Construind, în fiecare zi, intenții pentru felul în 

care se desfășoară viața ta, vei descoperi abilitatea 

naturală de a crea acțiuni care onorează aceste intenții. 

 

Viața pe care o creăm prin emoțiile noastre 

determină calitatea vieții din jurul nostru. Familia, 

prietenii, partenerii și colaboratorii, angajații sau 

angajatorii cu care interacționăm - cu toții respectă 

regulile pe care le impunem prin prezența noastră în 

lume. 
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Aparatul vorbitor este un instrument divin prin 

care aducem în lumea palpabilă, cea de zi cu zi, 

posibilitățile infinite ale lumii invizibile. 

 

Întreaga noastră viață este o mare poveste, așa că 

hai să facem din ea una fenomenală, în care suntem 

super eroi, creatori nelimitați sau poate chiar leaderi 

impecabili. 

 

Dăruiește-ți cu blândețe înțeleptul cadou al unei 

permanente revizuiri a regretelor tale. Fii îngăduitor și 

deschis la a permite emoțiilor tale să evolueze pe 

solfegii de vibrații și frecvențe care să fie în acord cu 

locul în care dorești să petreacă inima ta. 

 

În momentul în care acceptăm că fiecare piesă 

din viața noastră a avut nevoie să fie creată pentru a se 

naște și a persista în inventarul nostru - se naște 

responsabilitatea de a fi de acord că noi suntem sursă 

pentru tot, fără excepții. 
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Capitolul IX 

Toate străzile duc la Unu 
 

 

Unul dintre cele mai înalte îndemnuri ale 

omenirii - apetitul nesfârșit al setei de a fi laolaltă - 

este separarea, dorul de a fi în unitate. 

Un sentiment atât de firesc al libertății de alegere, 

separarea este de fapt garanția unui univers care se 

extinde mereu în feluri unice. În curtea alegerii, toate 

acareturile sunt unice. 

La fel cum fiecare celulă a unui corp uman are 

propria misiune și un rol clar în traiul curgător al 

întregului trup, la fel fiecare dintre roiurile de celule 

numite oameni, au prin conștiința care le unifică - un 

țel inevitabil. 

De aceea, separarea este bucuria corpului de a fi 

dăruit cu unicitate, fiind vizitat temporar de un spirit 
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pe măsură. Separarea este încrederea inimii că totul 

curge către Unul. Este felul în care mintea ne 

îndeamnă să fim împreună. 

Legea Nouă a Spațiului Divin gestionează 

viitorul și felul în care oamenii pot alege să plutească 

spre el sau pot alege să vâslească spre el.  

 

Toate spațiile se unifică atunci când te vezi una 

cu toate spațiile. 

Ținând cont de vibrația unității și vibrația separării 

și transformând în coordonate fizice obținem cupluri 

de energii ce stau la temelia oricărei societăți care 

evoluează.  

Oxitocina unește oamenii, cortizolul îi desparte. 

O postură dreaptă și demnă pătrunde orizontul cu 

privirea, un spate aplecat și o privire în pământ 

micșorează zona de confort la cel mult un metru. O 

respirație adâncă stârnește pofta de viață, una de 
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suprafață restrânge paleta lucrurilor spre care un om 

poate visa și acționa. 

Unificarea vede lumina soarelui mai întâi în 

propria curte. 

Dorind să văd ceea ce înțelege fiecare prin 

propria curte, am oferit către citire, înainte de 

publicare, paragrafele de mai sus ale acestui capitol. 

Nivelul de participare și implicare a fost 

fenomenal. Mai jos am notat răspunsurile pe care 

oameni din viața reală, le-au oferit. 

I-am invitat pe oameni, pe canalul Comunității 

Createrra, să contribuie la această carte, punând 

cuvântul pe care ei îl văd potrivit în această 

propoziție: 

 

Unificarea vede lumina soarelui mai întâi în 

propria/ propriul... 
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Ființă Iubire de tot  

și toate 

Bucurie Inimă 

Senzație Conștiință Matrice Recunoștință 

Separare Autenticitate Nelimitare Claritate 

Devenire Singurătate Spirit Cunoaștere 

Echilibru Completitudine Persoană Eternitate 

Bucurie Veșnicie Iubire Evoluție 

Abundență Familie Expansiune Inocență 

Reflecție Piele Beznă Unitate 

Încredere Marius Iubire Gaură neagră 

 

Cu toții suntem frumoși pe dinăuntru, acolo e 

sursa frumuseții din afară. 

Deși aceste răspunsuri par diferite, ele dezvăluie, 

de fapt felul absolut unic în care noi, oamenii, ne 

conectăm cu o structură din lumea noastră.  

Citim cu toții aceeași propoziție și energia pe 

care o declanșăm în interiorul nostru, pentru a aduce 

completitudine este atât de diferită de la un om la altul. 

Fiecare dintre noi vede lumea de la fereastra propriei 

case. 

Felul în care oamenii văd lumea se datorează 

perspectivei, locului și momentului din care privesc, 

cât și nivelului de înțelegere de sine de la care privesc.  
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O sută de mii de spectatori ai aceluiași meci pe 

un stadion, vor vedea aceeași jucători și aceeași minge 

din unghiuri și niveluri de înțelegere absolut unice. La 

nivel subiectiv, fiecare vede propriul său meci. 

Pentru ca doi oameni să poată vedea la fel 

aceeași situație, este necesar să privească din spatele 

aceleiași perechi de ochi și dintr-o experiență de viață 

identică cu a celuilalt. Unicitatea noastră poarta 

sigiliul unui Univers ce apreciază autenticitatea. 

În terenul de joacă al Universului, participăm și 

ne implicăm din locuri indisponibile pentru ceilalți. 

Suntem de neînlocuit. Dintotdeauna am fost. 

Timpul de coacere al oricărui fruct se măsoară în 

arta de a lucra pământul și în orele de expunere a 

plantei la lumina Soarelui. 

La fel și pentru oameni, cu cât se expun mai mult 

luminii din orice spectru, cu atât mai mult își 

maturizează sufletul. 

E uimitor cum însuși creierul uman este afectat 

ireversibil de atingerea directă a luminii Soarelui. 
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Mintea umană știe lumina Soarelui doar din povestirile 

ochilor despre ceea ce cred că văd. Oamenii cărora 

Soarele le-a atins direct mintea sunt cu toții veșnici 

deja. 

Poveștile înnorate despre lume aduc minții 

nevoia de fugă. Cerurile senine ale privirii noastre 

inspiră mintea la fuzionare liber aleasă. 

Legea Nouă ne este cale de căpătâi despre 

felurile în care putem crea, gestiona și interacționa cu 

egregorii lumii înconjurătoare. Aceste acțiuni sunt 

practic, recomandările dietetice către o minte în 

dorință de alegere.  

Conținem dintotdeauna pârghiile interioare 

perfecte pentru a strânge lumea laolaltă sau pentru a o 

împrăștia. Acestea sunt elementele de bază ale unui 

spirit viu - abilitatea și puterea de a crea, prin intenția 

sa, spații în care să curgă sau din care să se scurgă alte 

conștiințe. Așa creăm entropia, noi, oamenii. Agităm 

barca până se liniștește marea. 
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Felul în care acționează Legea Nouă, mecanismul 

spiritual extrem de simplu de mai sus, cauzează 

permanenta nevoie de interacțiune, comunicare, de 

mișcare și acționare. Este în natura oamenilor să fie 

așa, cu toții am fost creați din Legile Divine. 

Viața e simplă. 

Intenționăm să fim singuri pentru o vreme și e 

normal să fie așa câteodată. În acele momente, super 

puterea pe care o folosim este cea de a permite 

conștiințelor din preajma noastră să se îndrepte către 

periferiile spațiului personal.  

Avem dorința de a genera poate tihnă, liniște, 

odihnă sau vindecare. E perfect să ne izolăm din când 

în când și este atât de simplu pentru un om să iubească 

ceea ce creează. 

Intenționăm să fim laolaltă pentru o vreme și e 

normal să fie așa câteodată. În acele momente, super 

puterea pe care o folosim este cea de a chema 

conștiințele și trupurile lor, către lumina pe care dorim 

să o oferim.  
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Avem dorința de a genera poate apartenență, 

contribuție, susținere sau vindecare. E perfectă să ne 

unim din când în când și e atât de simplu pentru un 

om să iubească ceea ce creează. 

Unificarea spațiilor se naște de acolo de unde o 

are fiecare. A unifica este un verb simplu care conține 

în mod unic primul număr: unu. 

Unificarea este o energie ușor de invocat, de 

gestionat și de înmulțit. Oamenii frumoși din grădina 

ta sunt acolo întru admirația și îndulcirea miresmelor 

pe care le cultivi în porțiunea înflorită din viața ta.  

La fel se întâmplă și pentru restul energiilor. 

Oamenii abundenți vin pentru a îți da șansa de a primi 

cu grație ceea ce meriți. Oamenii autentici sunt acolo 

să îți vadă vulnerabilitatea, iar cei creativi vin după 

mireasma florilor de creștere. 

Între tine și lume, întotdeauna va veni un 

moment în care vei dori să alegi cu putere cine îți 

creează realitatea. Deși este un vis colectiv, noi 
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oamenii căpătăm putere în lumea în care trăim, atunci 

când acceptăm onoarea de a ne spune cuvântul pe care 

îl avem de spus noi înșine. Acesta este izvorul puterii 

personale. 

În acel moment, care se regăsește în fiecare 

secundă din clepsidra vieții noastre, descoperim paleta 

de culori vii a unui pictor priceput.  

Iubirea este parte din viață și are culori de neuitat. 

Durerea este parte din viață și este atât de necesară. 

Abundența este puterea de a umple și își are locul ei, 

la fel și sărăcia, e un moment de interiorizare a valorii 

personale. 

Eu aleg să îmi umplu secunda cu exact ceea ce 

aleg să îmi umplu secunda. Este o permanentă bucurie 

și un dans nesfârșit, aruncat ca un voal peste lumea 

întreagă. 

Spațiile se unifică atunci când eliberezi feromonul 

spiritual al chemării. De fiecare dată când îți concentrezi 

atenția pe ceea ce este frumos în interiorul tău, vei 



253 
 

chema din lume, chiar la tine acasă, oameni cu dor de 

adunare.  

Intenționează pe ceea ce este frumos în curtea ta 

și mireasma grădinii tale va chema energia din 

oamenii care îți conțin versurile. Atunci când admiri 

propria frumusețe, descoperi îngăduința față de lumea 

frumoasă din care aparții. 

Spațiile se separă când insiști pe ceea ce desparte, 

chiar dacă această despărțire este în interiorul tău. De 

fiecare dată când pui acel gaj divin, privirea ta 

interioară, pe lucrurile din viața ta față de care simți să 

le îndepărtezi, lumea se îndepărtează și ea, în același 

dans simetric cu tine. 

Poți amplifica sau micșora mărimea adunării tale 

scăzând mireasma florilor din curtea ta. Parfumul de 

libertate, odată eliberat, urmează cursul universal 

către conectarea perpetuă. Atunci când dorești să 

strângi oamenii laolaltă, mută-ți din nou privirea către 

lucrurile prielnice adunării: lasă-ți creierul să primească 
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razele lucrurilor luminoase din viața ta și Va fi 

Lumina! 

De multe ori oamenii pornesc de la intenția de a 

elimina tot ceea ce le este potrivnic în interiorul lor. 

Este o intenție și o nevoie firească de a fi singuri 

câteodată. 

O doză de libertate nou - nouță apare în acele 

momente în care alegi să creezi intenții către unificare 

și apropiere. Surpriza îngăduitoare a acestei posibilități 

este faptul că tot ce e de prisos la tine dispare în 

clipele în care intenționezi către ceva ce conectează 

oamenii.  

Cultivă-ți mintea cu gândurile iubitoare dintr-un 

viitor în care te accepți în calitatea fiecărei secunde 

din viața ta. A fi laolaltă cu ceilalți este o dorință 

normală câteodată. 

Este minunat să te recunoști în ceilalți oameni 

atunci când dorești să creezi compasiune. Când o 

dreaptă se intersectează cu o alta în mai mult de un 
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punct, se naște unitatea și toate punctelor lor de 

separare dispar, fără a dispărea nici una din ele. 

Momentele în care te vezi una cu spațiile celor 

din jur, toți participanții inspiră unitatea unui singur 

spațiu. Aceasta este puterea unui egregor.  

Când lumina unui grup de oameni intenționează, 

la unison, către aceleași obiective - se nasc energii de 

apartenență și contribuție. Ele sunt semințele intenționate 

ale vieții cu rost și pot fi dobândite prin focusarea 

privirii interioare către amintirile de apropiere.  

În același mod, amintirile aurite apar atunci când 

sunt create. Păstrează-ți trează abilitatea gratuită de a 

intenționa și creează-ți amintiri care să te inspire către 

tot ceea ce dorești. 

Sursa amintirilor plăcute, rareori este exterioară, 

razele de soare și creierul uman se întâlnesc doar în 

locații extreme . Ceea ce ne încântă cu adevărat este 

starea sufletească plăcută cu care ne binecuvântăm pe 

durata întâmplărilor din viața noastră. 
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Legea Nouă a Spațiului Divin este în efect pentru 

ca tu să înțelegi felul în care aduni oamenii împreună 

sau îi îndepărtezi. Este un potențiometru al nivelului 

de apropiere pe care tu îl generezi.  

Dacă ar exista un dispozitiv care măsoară acest 

tip de energii, cu siguranță s-ar numi egregorometru și 

ar detecta nivelul de coeziune pe care îl pui conștient 

sau inconștient în lumea pe care o construiești zi de zi. 

La momentul la care scriu acest capitol, astăzi, 6 

noiembrie 2020, se scriu legi despre ținerea oamenilor 

separați de oameni, în numele unei vieți trăite laolaltă 

în siguranță, bunăstare și încredere. 

Urmează începutul unei ierni în care oamenii au 

ocazia să aleagă genul de energii cărora își dedică 

viața, Este minunat să retrăiesc aceste vremuri din nou 

și din nou și să văd leadershipul unei țări chemând 

într-un singur glas, inevitabilitatea Legilor Divine. 

Din iubire de oameni, îmi doresc ca inițiatorii 

acestui proiect numit pandemie, să conțină răbdarea 
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necesară înțelegerii speciei umane. Salturile de 

conștiință care acoperă distanțe spirituale considerabile 

vin cu dizolvarea unor paradigme foarte populare: 

proprietate personală, autoritate și capitalism. 

Nivelul spiritual spre care ne îndreptăm cu un 

momentum construit în multe decenii, conform Legii 

Nouă a Spațiului Divin - va completa ciclurile de 

existență pentru multe flori și multe miresme din 

grădina umană.  

 

Corolarul Legii Nouă a Spațiului Divin este atât 

de simplu și firesc: Unitatea vine din impecabilitate 

în spațiul personal. 

Puterea de a conține lumea a venit în valuri de 

diferite adâncimi în istoria salturilor de conștiință 

umană. Fiecare dintre cei care au aspirat la 

impecabilitate au descoperit certitudinea pe care o 

căutau: întotdeauna obții unitate cu oamenii de la 

nivelul de vibrație din care o creezi. 
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Impecabilitatea unui spațiu se naște din puterea 

creatorului său de a acționa în acord cu intențiile sale. 

Acest lucru generează o viață fără de regrete, în 

interiorul căreia frumusețea este o semnificație care 

însoțește cu nonșalanță fiecare eveniment, fiecare om, 

fiecare floare.  

Într-un spațiu de acest calibru, oamenii își 

redescoperă abilitatea de a alege conștient calitatea și 

vibrația propriilor emoții. Oamenii înțeleg inevitabilitatea 

echilibrării universale în fiecare moment în care își 

privesc în ochi propriile intenții. 

Impecabilitatea este diferită de a evita greșeala. 

Ea este blândețea de a îți iubi greșelile dintr-un loc în 

care îți accepți trecutul cu zâmbetul pe buze. 

Îmi asum cu bucurie să fiu singur uneori, sau să 

fiu dur sau inabordabil câteodată. Accept că am ales, 

cunoscându-mă pe mine însumi, să fac tot ce e de 

făcut pentru ca viitorul din care mă privesc să obțină 

votul de încredere oferit de Legile Spațiului. 
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Cu aceeași sclipire voioasă în ochi accept să fiu 

optimist și clar și iubitor, câteodată. Munca fiecărei 

secunde se desfășoară în intențiile pe care le creezi în 

interiorul ei. Timpul este o iluzie, orologiul extern, 

ceasul clasic, măsoară realitatea abia după ce ea a fost 

creată.  

Strămoșii noștri știau despre ce vorbeau când 

spuneau în Făt-Frumos: “Cum vrei să te duc, ca vântul 

sau ca gândul?” 

Timpul s-a născut după creație, el este un 

instrument de măsurare a creațiilor existente și prin 

urmare, el însuși este un efect al creatorului.  

Doar ceva ce ține de domeniul trecutului poate fi 

măsurat în realitatea fizică a prezentului. 

Viitorul se cuantifică prin vibrația energiilor din 

care alegem să creăm o realitate în care timpul este o 

axă pe care o considerăm importantă. 

Vizitează fiecare colț al grădinii tale și petrece 

timp cu tine în ea. Apropierea față de noi înșine este 

cheia creației în viitorul care urmează. 
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Un om aproape de sine îi aduce acasă pe toți cei 

care aleg să treacă prin viața lui. De fapt, când ești 

foarte aproape de tine, distanța dispare, spațiile se 

unesc și unitatea inundă contextul pe care l-ai creat. 

Descoperă cu un zâmbet de mulțumire că fiecare 

eveniment înlăturat din viața ta, ar face prezența ta aici 

nejustificată, materializând linii de viitor la ani lumină 

distanță de prezentul în care tu citești chiar acum, 

această carte, de exemplu. 

Asumă-ți cu impecabilitate că fiecare celulă a ta 

este aici pentru a țese destinul pe care îl creezi tu, 

conștiința ce ține laolaltă galaxii de celule. 

Este o lume în care tu și fiecare dintre conștiințele 

care participă la realitate alături de tine, cauzăm 

împreună felul în care decurge viața. 

Membranele spațiilor personale se dizolvă prin 

unitate. Percepția de separare a corpurilor noastre se 

atenuează prin acceptare unității la nivel electromagnetic.  

În acest fel se naște unitatea, la nivel electromagnetic 

și într-un Univers bazat pe vibrație și frecvență. În 
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această realitate suntem apți să contribuim în lume cu 

energiile din propria producție.  

Deși contribuim întotdeauna indiferent de gradul 

de conștientizare de la care trăim viața, atunci când 

participăm din impecabilitate, spectrul energiilor pe 

care le creăm determină spații compatibile cu vise 

mărețe. 

Permitem, practic, prin calitatea energiilor pe 

care le alocăm fiecărei secunde, să se nască mănunchiuri 

de posibilități acordate perfect cu viziunea noastră, în 

interiorul obiectivelor pe care le hrănim prin viața pe 

care o trăim. 

Energiile de calibru înalt - iubirea, încrederea, 

abundența, claritatea, pacea sufletească - iau naștere 

acolo unde sunt create. Când evaluăm aceste energii 

de la distanță, pornind de la gândul că lumea ni le va 

oferi, creăm, la nivel de comunicare electromagnetică, 

mesaje pe frecvența: Această vibrație este indisponibilă 

pentru mine. Lumea, în schimb o are.  
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Aici se naște separarea. Deși iluzorie, separarea e 

o trăsătură a contextelor conceptuale, acele momente 

când suntem în capul nostru. Ea este granița între 

definițiile minții, este viziunea unui corp protejat de 

piele și înconjurat de oameni cu construcție similară. 

Iubind faptul că am ales să privim viața prin 

perspectiva corpului, de fapt ajungem să iubim corpul 

nostru, paleta de frecvențe pe care acesta creează, cât 

și felul în care toți ceilalți oameni o fac.  

Începem să iubim tot ce am făcut vreodată și mai 

mult, începem să iubim orice urmează să facem, 

având puterea de a accepta tot ce am făcut vreodată. 

Din această iubire de sine se naște unitatea.  

Doar în unitate viziunea asupra unui lucru devine 

coerentă și acest lucru se formează din acordul liber al 

fiecăruia de a fi impecabil in propriul spațiu. 

Secretul impecabilității - trăiește viața în termenii 

tăi, cu zero regrete și belșug de acceptare. 
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Implicațiile nemărginite ale Legii Nouă a Spațiului 

Divin sunt cuprinse în Reciproca ei: Detașarea de 

spațiul personal generează Unitate. 

De fiecare dată când cultivăm flori în propria 

grădină ne va fi drag să petrecem timp acolo și prin 

urmare vom trăi emoții de frecvență divină în propria 

noastră casă. 

Această hărnicie în propria gospodărie spirituală 

creează emoții plăcute la adresa propriei persoane. 

Acest lucru este întreținut de Universul însuși prin 

crearea circumstanțelor în care aceste emoții să fie 

sustenabile.  

Într-un spațiu personal detașat vor intra oameni 

care să echilibreze excedentul pe care noi îl creăm 

prin generarea unor circumstanțe de vibrații similare.  

Iubirea noastră de sine atrage inspirație și 

respect. 

Încrederea noastră în noi cheamă oameni care să 

ne urmeze și să colaboreze cu noi. 
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Comunicarea noastră generativă, izvorâtă dintr-o 

stimă de sine elevată, aduce în propria grădină oameni 

dornici de creștere și evoluție, leaderi. 

Puterea detașării de spațiul personal se naște mai 

întâi din intenția de a fi laolaltă cu oamenii. Simpla 

intenție de a putea fi cu oamenii ne furnizează o listă 

cu tot ceea ce ne-a ținut la distanță până acum.  

Viața este extraordinar de simplă. Imediat ce 

țintim către a atinge vârful munților, vom descoperi cu 

bucurie că putem accepta pădurile, râurile sau 

pășunile pe care e necesar să le străbatem până acolo. 

Lista cu ceea ce ne-a ținut la distanță este, de fapt, 

o listă a atașamentelor față de frecvențele incompatibile 

cu visele noastre.  

Prin intermediul Reciprocei Legii Nouă a 

Spațiului Divin, Universul ne servește pe tava la 

modul concret, toate parcelele din grădina noastră de 

la care ne-am întors privirea. Acesta este un îndemn la 

a face o diferență în acele zone.  
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Cum putem face acest lucru? Prin acțiuni de 

convergență. 

Acțiunile de convergență sunt fapte încărcate cu 

putere personală, ele au capacitatea de a schimba 

viitorul încă din secunda în care sunt puse în practică. 

O acțiune de convergență are 3 trăsături, prezente 

în fiecare moment: 

1. Sunt un act de curaj - se desfășoară departe, în 

largul și în afara zonei noastre de confort. 

2. Sunt nerezonabile - reprezintă un momentum 

imens către un viitor diferit de cel spre care ne 

îndreptam până atunci. 

3. Sunt acțiuni pe care le-am evitat până acum - 

sunt acele porțiuni din grădina noastră cărora le-a 

sosit timpul să fie cultivate cu flori și miresme 

înălțătoare. 

Acțiunile de convergență mută munți în secunde. 

Pentru a găsi acțiunile potrivite este nevoie de milenii. 

Pentru a le crea însă, este nevoie doar de secunde. A 
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găsi devine a crea atunci când tu alegi să fii Creatorul 

care transformă intențiile în acțiuni concrete. 

Una dintre calitățile cele mai evidente ale acestui 

tip de acțiuni este că locuiesc în interiorul tău. În 

momentul în care le aștepți din lumea, viața va deveni 

plină de așteptări care generează atașamente.  

De aceea, Reciproca Legii Nouă pune detașarea 

de spațiul personal în mijlocul unității. 

Iubirea de sine apare când joci mare în fiecare 

colțișor al grădinii tale. 

Permite-ți ție, conștiinței care citește aceste 

rânduri, prin ochii corpului în care stai, să creezi 

operațiunea de impecabilizare a grădinii tale. 

Creează, moment după moment, în fiecare 

secundă, picături de timp care să conțină energiile de 

care dorești să te bucuri.  

Construiește-ți intenții pentru viața ta, anii tăi, 

zilele și secundele tale și vei descoperi că lumea 

dansează în acordurile muzicii tale sufletești.  
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Fiecare fir de iarbă din grădina ta este verde când 

îi acorzi atenție. 

Fiecare buchet de energie din spațiul tău este în 

acceptare atunci când îți plasezi intenția și acțiunile pe 

ea. 

Acceptă, chiar și pe durata unei singure secunde, 

că mintea și corpul tău intră întotdeauna în dansul pe 

care conștiința îl propune. 

Conștiința ta este maternitatea intențiilor ce îți 

creează viitorul! 

Detașează-te, cu drag, către Unitate! 
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Legea Nouă a Spațiului Divin 
 

Directa 

Toate spațiile se unifică atunci când te vezi una  

cu toate spațiile. 
 

Corolar 

Unitatea vine din impecabilitate în spațiul personal. 
 

Reciproca 

Detașarea de spațiul personal generează unitate. 
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Rezumat 

 

Unificarea vede lumina soarelui mai întâi în 

propria curte. 

 

Pentru ca doi oameni să poată vedea la fel 

aceeași situație, este necesar să privească din spatele 

aceleiași perechi de ochi și dintr-o experiență de viață 

identică cu a celuilalt. Unicitatea noastră poarta 

sigiliul unui Univers ce apreciază autenticitatea. 

 

E uimitor cum însuși creierul uman este afectat 

ireversibil de atingerea directă a luminii Soarelui. 

Mintea umană știe lumina Soarelui doar din 

povestirile ochilor despre ceea ce cred că văd.  

 

Între tine și lume, întotdeauna va veni un 

moment în care vei dori să alegi cu putere cine îți 

creează realitatea. Deși este un vis colectiv, noi 
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oamenii căpătăm putere în lumea în care trăim, atunci 

când acceptăm onoarea de a ne spune cuvântul pe care 

îl avem de spus noi înșine. 

 

Spațiile se unifică atunci când eliberezi feromonul 

spiritual al chemării. De fiecare dată când îți 

concentrezi atenția pe ceea ce este frumos în interiorul 

tău, vei chema din lume, chiar la tine acasă, oameni cu 

dor de adunare.  

 

Impecabilitatea este diferită de a evita greșeala. 

Ea este blândețea de a îți iubi greșelile dintr-un loc în 

care îți accepți trecutul cu zâmbetul pe buze. 

 

Un om aproape de sine îi aduce acasă pe toți cei 

care aleg să treacă prin viața lui. De fapt, când ești 

foarte aproape de tine, distanța dispare, spațiile se 

unesc și unitatea inundă contextul pe care l-ai creat. 
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Comunicarea noastră generativă, izvorâtă dintr-o 

stimă de sine elevată, aduce în propria grădină oameni 

dornici de creștere și evoluție, leaderi. 
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Capitolul X 

Pe fir de intenții infinite 
 

 

Universul ne binecuvântează în fiecare clipă cu 

armonie și echilibru. Toate energiile care au permisiunea 

să se nască în interiorul lui respectă acest tip de 

geneză.  

Universul este un spațiu armonios și această 

trăsătură este moștenită de fiecare dintre procesele 

care se desfășoară în spațiul lui. 

În acest Univers, Totul este coordonat de principiul 

armoniei și certitudinea că el se aplică inevitabil în 

toate direcțiile, datorită densității infinite a rețelei 

Planck pe care construim realitatea. 

Excedentele energetice din substraturile realității 

noastre au o singură misiune: să se echilibreze. Tot ce 

este static, este de fapt, inexistent. Viața apare în 

mișcare. Tot ce este in repaus e pe cale de dispariție. 
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Excedentele de energie sunt în existență doar 

pentru a fi asimilate de către mareea conștiinței 

universale. Instantaneu, aceste asimilări de energie 

sunt distribuite uniform către periferiile spațiilor 

colective.  

În același fel procedează apa unui lac atunci când 

distribuie unda de impact creată de o piatră care 

aterizează pe suprafața apei.  

Această undă se extinde sub formă de cercuri din 

ce în ce mai mari, până când energia creată de 

dizlocarea apei în punctul de impact se transformă în 

armonie moleculară. Totul revine la echilibru. 

În tradițiile unor triburi de indieni nativi americani, 

conștiința universală asimilează, la moarte, conștiința 

umană. Ea este simbolizată de un vultur care se 

hrănește cu firele de lumină pe care oamenii le produc 

atunci când renunță la corpul lor. Ceea ce oamenii 

învață pe pământ este hrana vulturului.  

Acest vultur mai este asemănat în tradițiile 

nativilor indieni cu un tăvălug, un plug care străbate 
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permanent întreaga planetă și extrage din oameni tot 

ceea ce se abate de la Legile Divine.  

Acest proces de purificare continuă este denumit 

de către oameni îmbătrânire și în același fel este 

perceput și de către corpul nostru. Viteza cu care se 

întâmplă această maturizare este cauzată în interiorul 

omului, din nivelul de la care înțelege și interacționează 

cu Universul însuși. 

Tăvălugul nativilor indieni lasă neatinse doar 

ființele și structurile care respectă Legile Divine.  

Practic, spiritul este purificat și filtrat de 

experiențele și poveștile care îl îndepărtează de Legile 

Divine iar oamenii numesc acest proces moarte. A 

muri este o certitudine totală pentru fiecare corp și 

fiecare celulă, la fel de clar precum o haină are o 

durată de folosință determinată. 

Tot ce are un început are și un sfârșit. 

Corpul uman este un costum de explorare cu 

particularități extraordinare. În interiorul lui avem 
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puterea de a interacționa cu mediul înconjurător și cu 

ceilalți oameni. Avem abilitatea de a comunica, de a 

acționa și de a construi lucruri. 

Trăinicia relației dintre tine și corpul în care 

locuiești este cauzată de altitudinea ta spirituală, de 

gradul de înțelegere pe care îl porți prin lume. 

Nivelul de prezență în această relație creează 

calitatea experiențelor pe care le avem pe durata vieții. 

Corpul în care trăiești are reguli simple: 

- învață din și prin povești. 

- este programat să supraviețuiască în orice 

condiții. 

- convertește în lumea materială toate intențiile 

tale, conștiente sau inconștiente. 

 

Legea Zece a Spațiului Divin reglementează 

influența și mai precis, energia cheie din care toate 

spațiile se deschid, indiferent de conținutul lor. 

Această parolă energetică universală este, de fapt, 

o vibrație care traversează membrana oricărui spațiu, 
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accesând informațiile din interiorul oricărei conștiințe, 

la dorință. 

Directa Legii Zece a Spațiului Divin este: 

Autenticitatea străbate orice spațiu. 

Autenticitatea este frecvența care deschide toate 

granițele fizice sau spirituale. A fi autentic este 

independent de natura informațiilor pe care le 

transmiți.  

A fi autentic înseamnă să fii atât de conștient de 

propriile intenții încât să le poți comunica instantaneu, 

fără rețineri, reformulări sau transformări, exact în 

forma în care le gândești. 

Autenticitatea este un paradis fără de intenții 

ascunse. În autenticitate, totul este pe masă, la vedere.  

În preajma acestei forme de unificare, rezistența 

spațiilor este zero. A crea rezistență la atingerea 

autenticității este un proces extraordinar de costisitor 

și nesustenabil.  

Prin autenticitatea pe care o creezi, lumea se lasă 

traversată cu o deschidere plină de respect și 

acceptare. 
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Permeabilitatea totală a spațiilor este o trăsătură 

a intențiilor autentice. Orice intenție complet 

exprimată deschide inima oamenilor și traversează în 

profunzime orice spațiu. 

Natura este autentică, intențiile ei sunt permanent 

vizibile și franc declarate, în timp ce acțiunile sale 

sunt întotdeauna complet aliniate. 

Legea Zece a Spațiului este o lege a influenței și 

a inspirației. Ea descrie mecanismele care pun în 

mișcare lumea și prin intermediul ei potențialul se 

transformă în acțiune. 

Pentru a transforma energia potențială, a 

posibilităților, în energie cinetică, a mișcării și a 

acțiunii - este necesar un imbold, un momentum, o clipă 

de conectare cu un impuls inițial.  

Acest impuls inițial este cauzat de inspirație. 

Vulnerabilitatea de a ne lăsa mișcați de ceea ce există 

în jurul nostru, este, de fapt, o deschidere a inimii 

către propriile sale aspirații. 
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La nivel macro, în sistemul nostru solar și în cel 

galactic, permanenta gravitație a centrului de putere 

imprimă corpurilor cerești mișcarea continuă în care 

dansează Universul observabil. 

Prin felul unitar în care suntem creați noi, 

oamenii, avem permanenta oportunitate de a renunța 

la rezistența față de tot ceea ce am chemat prin 

gravitația noastră. 

Energia cu care întâmpinăm ceea ce intră în viața 

noastră este energia din care creăm viitorul. A alege 

cu înțelepciune calitatea fundației pe care urmează să 

construim este o abilitate cu care ne-a născut cu toții: 

a fi în viață. 

Darul vieții este autentic. Ești în viață, exiști în 

mod real, ești autentic. ADN-ul tău este autentic, 

vocea, fizionomia, felul de a gândi, perspectiva din 

care privești, totul la tine este autentic. 

Autenticitatea este întreagă atunci când ne uităm la 

realitate iubind-o și înțelegând că iubirea răsare din 

casa noastră, spațiul nostru și ne hrănește pe noi.  
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Respirăm ceea ce emanăm. Bucuria unui om 

răsare din pasiunea față de ceea ce face. Un om este 

bucuros când iubește lumea pe care a creat-o. Bucuria 

este tihna minții. 

Autenticitatea este felul de a fi care așterne 

gheața cea mai fină în calea unui patinator care 

dansează. Nivelul de finețe al gheții fuzionează cu 

nivelul de grație, curgere și viteză al ființei care își 

deapănă propriul dans. 

Indiferent care este mediul în care dansează, un 

om al puterii creează această curgere prin încrederea în 

sine. Curățenia din care se vede un om vine cu 

încrederea că este primit cu brațele deschis oriunde se 

duce. 

Înțelegerea și acceptarea Legii Zece oferă 

binecuvântarea de a realiza că asprimea sau finețea 

gheții este ceva ce noi creăm în interiorul nostru.  

Acesta nivel de profunzime a modului în care 

creăm propria viață ne oferă un număr infinit de 
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posibilități de ne conecta cu tot ce apare în spațiul 

nostru. 

Tot ce apare în lumea mea îmi aparține. Este pe 

retina mea, atunci când se întâmplă. Este în amintirile 

mele. Este în înțelepciunea sufletului și în cicatricile 

corpului. Este în mireasma florilor și în dorul și 

durerea mea.  

Eu sunt lumea mea și oriunde mă duc cu ea, o 

port ca pe un glob imens în al cărui centru locuiesc 

permanent eu. Eu creez păreri și povești, eu văd și 

simt, eu vorbesc sau tac. 

Conectează-te cu o realitate în care tu ești 

autoritatea ce permite lucrurilor să existe. 

Creând în spațiul tău o permanentă acceptare a 

fricțiunilor, vei descoperi cum traversezi instantaneu 

distanța dintre tine și ceea ce dorești să fii.  

 

Când ești tu însuți, poți fi oricine. Aceasta este 

Reciproca Legii Zece a Spațiului Divin. 
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În realitatea creată de tine dintr-un astfel de loc 

se naște o putere dumnezeiască. Aceasta este 

abilitatea de a genera instantaneu și intenționat felurile 

de a fi ce construiesc lumea în care dorești să trăiești. 

În mod practic, descoperi aici butoanele realității 

cu toate acțiunile și rezultatele ei, cu toți protagoniștii 

pe care îi accepți. 

Aici se află răspunsul marii întrebări a omenirii: 

Ce din mine cauzează ce din lume? 

În momentul în care suprapunem harta celor 

două lumi, cea interioară și cea exterioară, vedem cu 

claritate cine am fost de am făcut ce am făcut și avem 

ceea ce avem. 

Beneficiul principal al traiului într-o viață 

integrată fizic, mintal și spiritual este spontaneitatea. 

Avem puterea de a ne dedica în întregime cauzelor 

noastre interioare, așa cum credem de cuviință în 

fiecare secundă. 

Libertatea de a fi tu însuți vine cu acceptarea 

fiecărui fel în care poți fi. Acest lucru generează o 

viață genială.  
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În momentul în care anumite colțuri din 

patinoarul pe care dansezi sunt aspre sau chiar interzise, 

paleta și amplitudinea mișcărilor tale se acordează 

după cum mărimea copacilor este în acord cu bogăția 

solului din care se hrănesc. 

A fi cineva este autentic de fiecare dată când acel 

cineva ești chiar tu. Când acel cineva spre care dorim 

să devenim în exterior, atunci se naște durerea de a 

trebui să fii altcineva. 

Una dintre cele mai elegante și blânde atitudini 

ale unui om este aceea ce a renunța în continuu la a fi 

cineva. Aici oamenii descoperă naturalețea de a fi ei 

înșiși. 

O ființă conectată și în acceptare cu ea însăși 

radiază elixirul spontaneității. A fi spontan înseamnă a 

fi oricine, oricând și oricum.  

Aceasta este aura libertății de sine și ia naștere 

când toate dorințele tale se așază împreună la propria 

ta masă interioară. Omul care își visează realitatea zi 
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de zi, în mod intenționat și responsabil magnetizează 

cu inspirație fiecare spațiu pe care îl atinge.  

Fiecare om este profund mișcat, atins și inspirat 

direct în inima sa atunci când primește Reciproca 

Legii Zece. 

Renunțând la nevoia de a fi cineva, ai acces la a 

fi cu ușurință nimeni și acest lucru îți dă libertatea 

supremă de a putea fi oricine. 

Acest principiu este în însăși structura noastră 

moleculară, în textura întregii realități pe care o creăm 

și în interiorul căreia trăim. 

Legile Spațiului sunt inevitabile și imposibil de 

ocolit. Ele generează împreună matricea vieții din care 

facem parte.  

Înțelegerea acestor tipare de creație universală 

permite convertirea energiei folosite pentru a rezista 

realității, într-o energie proactivă, de întâmpinare, 

îmbrățișare și iubire a realității. 

Această conversie ușoară se realizează prin 

acceptarea lucrurilor de neacceptat, prin renunțarea la 
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ceea ce e de nerenunțat și prin îmbrățișarea la ceea ce 

e de neîmbrățișat. 

Viitorul omenirii, în forma în care se țese acum, 

la final de an 2020, are la bază energiile dintr-o 

perioadă în care a fi rezistent este primordial. Viitorul 

va aduce energii care să echilibreze energiile de 

rezistență. Viitorul, lăsat în forma din care evoluează 

acum, va necesita, pentru echilibrare, energii de 

limitare a libertății. 

Imaginează-ți pentru un minut o societate în care 

lumea renunță la războaie, înlocuindu-le cu 

împărtășirea resurselor.  

Cum arată o viață în care renunți la a relaționa cu 

amintirile tale ca și cum ar fi prezente și le înlocuiești 

cu a acționa nelimitat către ceea ce dorești cu 

adevărat? 

Cum poate arată viitorul în cinci ani dacă tu azi 

renunți la lucrurile pe care le faci din obligație? Cât 

timp din viața ta s-ar elibera și spre ce poți direcționa 

acest timp proaspăt creat? 
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Liniștea sufletească ce izvorăște din a fi tu însuți 

este fundația unei societăți în care zilnic există 

consens, apropiere, unitate și apartenență. 

Primul pas în a fi tu însuți este renunțarea la tot 

ce te îndepărtează de propriul epicentru. Acestea sunt 

activitățile, stările și limbajul unde sunt prezente 

energiile unui joc mic, fricțiuni sau chiar suferință. 

Toate acestea sunt prezente tocmai pentru a 

marca un teren fertil pentru posibilități de vibrație 

înaltă iar tu ești cel care le va crea. 

Privilegiul creatorilor este de a avea întotdeauna 

energiile necesare pentru crea tot ceea ce au creat 

deja. 

Uitându-ne la toate lucrurile pe care le avem în 

viața noastră putem accepta cu ușurință că am avut în 

fiecare moment energia necesară pentru a trece prin 

fiecare dintre pașii pe care i-am făcut până în 

momentul prezent. 

Din moment ce suntem în viață în aceste timpuri, 

cu siguranță deținem cunoașterea necesară clipei în 
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care ne aflăm. Pe lângă faptul că ne aparține, clipa pe 

care o avem la îndemână pe durata vieții - ea este o 

creație comună a tuturor celor din spațiul tău.  

Există multe beneficii în a dori ca toată lumea 

din casa ta să fie bine. Acesta este locul de naștere al 

abundenței. Când creezi dintr-un loc în care ești bine 

cu tine, dăruiești clipe de aceeași vibrație către cei din 

jurul tău. 

Sursa abundenței este de a da totul ca pe nimic, 

de a renunța la atașamentul față de neschimbare și de 

a continua să creezi emoții, fapte, acțiuni și amintiri 

plăcute. 

De câte ori ne uităm în jurul nostru la ceea ce 

avem în viața noastră, observăm propria grădină, 

propriul patinoar, propriul spațiu și propria intenție. 

Tot ce am creat vine din ceea ce am fost sau am 

simțit în diferite momente din viața noastră. Pentru a 

putea crea ceva este necesar să pornim de la ceva. 

În cazul nostru, al oamenilor, locul din care 

pornim este nimicul. Cu mâinile goale și cu interiorul 
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plin, materializăm în exteriorul nostru tot ceea ce 

conținem. Din nimic se creează întreaga realitate.  

Trăim într-o lume clădită pe cărămizile intențiilor 

noastre. 

Autoreglajul celor două lumi este un mecanism 

fin și fidel, care sincronizează imaginea noastră de 

sine cu tot ceea ce experimentăm în lumea noastră. 

Însăși armonizarea excedentului de energie pe 

care îl creăm se realizează prin transformarea a tot 

ceea ce este de-o parte și de alta a nimicului - în 

undele liniștite ale unui Univers aflat în pace cu el 

însuși. 

Apa dintr-un lac tinde spre echilibru înainte, în 

timpul și după ce piatra, vântul sau Soarele au atins 

suprafața lacului.  

Viața dintr-un ecosistem, dintr-o simplă pădure, 

tinde către echilibru în fiecare moment și în special 

atunci când există populații de animale sau plante în 

exces. 
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Natura temperează excesele, le readuce la 

echilibru. 

Natura temperează lipsurile, le readuce la 

echilibru. 

Emoțiile provocatoare din sufletul unui om tind 

către echilibru, prin absorbția lor de către anturajele în 

care el trăiește. 

În final, totul se echilibrează prin nimic, în 

contextul în care nimicul reprezintă linia de echilibru, 

este punctul zero, locul de pornire al energiilor 

generative sau de diminuare. 

 

Reciproca Legii Zece a Spațiului Divin descrie 

felul în care funcționează o lume în care oamenii au 

puterea de a înțelege impactul istoriei personale. 

 

Orice spațiu și toate spațiile se deschid de la sine 

în fața Nimicului. 

De fiecare dată când adăugăm Nimicul peste o 

întâmplare, o situație, o circumstanță sau o emoție, 
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acel lucru devine complet și își ia locul cuvenit într-o 

realitate vizibilă, palpabilă, verificabilă, și totuși, 

trecută. 

Oamenii descoperă tot mai des capacitatea de a fi 

cu ceea ce se întâmplă în viața lor exact așa cum este 

prezent și exact așa cum este absent acel lucru. 

Această perspectivă asupra realității implică să avem 

oportunitatea de a alege natura poveștilor pe care le 

creăm despre lume. 

Putem crea semnificații și povești generative, în 

care noi înșine, oamenii din jurul nostru și lumea 

cresc prin ceea ce spunem despre ele. 

Putem, de asemenea, să creăm semnificații și 

povești de diminuare, în care noi ne micșorăm pe noi, 

îi micșorăm pe ceilalți sau lumea din care facem parte.  

Implicațiile practice ale acestei reciproce sunt 

fenomenale. Oamenii care își dedică timp pentru a 

netezi gheața pe care dansează, beneficiază de 

fricțiune minimă între ei și ce se află în realitatea lor 

imediată. 
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A netezi gheața este echivalentul la a îți antrena 

capacitatea de a depăși permanent granițele zonei de 

confort prin acceptarea narativelor mintale pe care 

mintea ta oricum le creează. 

Această acceptare este diferită de a te subordona 

sau a executa. În exemplul prezent, a accepta 

înseamnă a trata creațiile minții tale drept exact ceea 

ce sunt: povești de succes ale unui om care a 

supraviețuit trecutului său. 

Prin legile cu care se auto-guvernează, Universul 

își deschide permanent porțile către posibilitățile ce se 

apropie cel mai mult de vibrația sa. 

De fapt, viteza cu care ne materializăm intențiile 

crește pe măsură ce intențiile noastre sunt mai aproape 

de vibrația implicită a Universului în care locuim. 

Această vibrație a materializării imediate este iubirea 

necondiționată. 

De fiecare dată când dorim să livrăm o 

comunicare, să transmitem o emoție sau să îndeplinim 
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un obiectiv de orice fel este necesar ca energia noastră 

să străbată autentic spațiile spre care năzuim să 

devenim. 

Deschiderea spațiilor se întâmplă în mod natural, 

firesc și fără efort, de fiecare dată când vedem 

realitatea așa cum este. Ea este cum este. Poveștile pe 

care le adăugăm noi peste realitate, creează realități 

paralele în care ele, poveștile, să supraviețuiască.  

 

Exemple: 

Realitate: Pe planeta Pământ trăiesc oameni albi, 

negri, galbeni și roșii. 

Poveste: Cei albi sunt superiori celorlalți. 

 

Realitate: Un câine a mușcat un om. 

Poveste: Mi-e frică de câini, ei sunt răi. 

 

Realitate: Banii sunt ochiul dracului 

Poveste: Oamenii cu adevărat credincioși sunt 

săraci. 
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Realitate: Femeile bune sunt greu de găsit. 

Poveste: Sunt singur, toate femeile bune sunt 

luate. 

 

Pentru a deschide orice și toate spațiile în care 

vrei să evoluezi poți alege, asemenea Soarelui, să îți 

împrăștii razele în mod egal și necontenit, spre locul 

în care intenționezi să aduci lumină.  

Soarele este liber de povești. El luminează orice 

ar fi! 

Asemeni astrului dătător de viață, tu, da, TU, ești 

o ființă aducătoare de Lumină.  

Iubești și ești iubit! Dăruiești și primești! Inspiri 

și ești inspirat! 

Creezi și ești permanent creat de lumea în care 

trăiești. 

Exersează-ți puterea nativă de a inspira oamenii 

din jurul tău. Practică acest lucru gândind, acționând 



293 
 

și simțind în feluri în care tu, ceilalți și lumea creșteți 

împreună. 

Putem alege să ne desăvârșim lucrarea în această 

lume intenționând și acționând către lumi care ne 

arată mărimea la care ne percepem. Restul se leagă de 

la sine, respectând matricea universală.  

Legile Spațiului sunt active în permanență și ele 

filtrează realitatea înainte să se construiască în forma 

sa vizibilă, finală. 

Acest filtru al realității, răspunde fiecărui creator 

în mod personalizat. Cu cât ne apropiem mai mult de 

vibrația iubirii necondiționate, cu atât mai mult crește 

viteza și magnitudinea cu care impactăm lumea.  

Generarea de lucruri ample cu eforturi mici, la 

viteze mari, este binecuvântarea celui care înțelege 

Legea Zece a Spațiului Divin. 

Îmbrățișează tot ce-ai fost și ce vei fi vreodată și 

vei descoperi bucuria unei prezențe perpetue. 

Când ești tu însuți, poți fi oricine!  
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Legea Zece a Spațiului Divin 
 

Directa 

Autenticitatea străbate orice spațiu. 
 

Corolar 

Când ești tu însuți, poți fi oricine. 
 

Reciproca 

Orice spațiu și toate spațiile se deschid de la sine  

în fața nimicului. 
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Rezumat 

 

Pentru a deschide orice și toate spațiile în care 

vrei să evoluezi poți alege, asemenea Soarelui, să îți 

împrăștii razele în mod egal și necontenit, spre locul 

în care intenționezi să aduci lumină.  

 

De fiecare dată când dorim să livrăm o comunicare, 

să transmitem o emoție sau să îndeplinim un obiectiv 

de orice fel este necesar ca energia noastră să străbată 

autentic spațiile spre care năzuim să devenim. 

 

Emoțiile provocatoare din sufletul unui om tind 

către echilibru, prin absorbția lor de către anturajele în 

care el trăiește. 

 

Sursa abundenței este de a da totul ca pe nimic, 

de a renunța la atașamentul față de neschimbare și de 

a continua să creezi emoții, fapte, acțiuni și amintiri 

plăcute. 
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Uitându-ne la toate lucrurile pe care le avem în 

viața noastră putem accepta cu ușurință că am avut în 

fiecare moment energia necesară pentru a trece prin 

fiecare dintre pașii pe care i-am făcut până în 

momentul prezent. 

 

Renunțând la nevoia de a fi cineva, ai acces la a 

fi cu ușurință nimeni și acest lucru îți dă libertatea 

supremă de a putea fi oricine. 

 

O ființă conectată și în acceptare cu ea însăși 

radiază elixirul spontaneității. A fi spontan înseamnă a 

fi oricine, oricând și oricum.  

 

Permeabilitatea totală a spațiilor este o trăsătură a 

intențiilor autentice. Orice intenție complet exprimată 

deschide inima oamenilor și traversează în profunzime 

orice spațiu.  
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Capitolul XI 

La margine de timp 
 

 

Există secunde sublime în care timpul se scurge 

la viteze dumnezeiești, cuprinzând în fluviul timpului 

experiențe titanice. Lucruri aparent imposibile, mărețe 

și pline de vulnerabilitate totodată, se comprimă în 

experiențe memorabile și irepetabile. 

Aceasta este trăsătura momentelor de frecvențe 

înalte: trăirile de calibru înalt extrag divinitatea secundei 

și o împrăștie în lume. Clipele devin mine de aur, 

experiențele sunt universuri iar oamenii - dansuri de 

lumină. 

Imaginează-ți îmbrățișările pline de iubire ale 

mamei tale, fericirea secundei în care ai învățat să 

mergi pe bicicletă sau poate chiar clipele în care ți-ai 

dat voie să dansezi din tot sufletul, îmbrățișând cu 

drag libertatea trupului tău. 
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Secundele mari sunt intense și trec ca o ploaie de 

vară. Singura dovadă că ele s-au întâmplat este 

veșnicia ce o simți în inima ta, la ieșirea din gara 

timpului. 

 

Există secunde care durează cât o eternitate, fiecare 

clipire a acelor experiențe durează milenii și orele par 

munți de nemișcat. Secundele mici sunt interminabile 

și îmbracă experiențe cu numărătoare inversă.  

De multe ori, numărătoarea însăși devine un 

ritual fără sfârșit. Dorința de a ajunge la zero, de a 

încheia ciclul acelei creații este atât de arzătoare încât 

se revarsă în spațiile vecine sub formă de grabă, 

neliniște, durere sau chiar frustrare. 

Momentele de acest fel sunt apăsătoare și aduc 

anul în secundă. 

Imaginează-ți așteptarea persoanei iubite după o 

perioadă de despărțire. Imaginează-ți un deget prins la 

ușă sau poate chiar clopoțelul încăpățânat al orelor de 

școală din copilărie.  
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Toate acestea sunt clipe interminabile. 

Acum a sosit momentul să cunoști Timpul, cu 

secundele sale mari și mici, din perspectiva Creatorului, 

a celui care le-a construit. 

Chipul acestui Creator îl vezi în oglindă zilnic, 

de fiecare dată când cauți să te privești în ochi cu 

adevărat. 

Surpriza acestei întâlniri vine, de fapt, din 

înțelegerea unei realități: Întotdeauna, pe ogorul 

sufletului tău, Tu făurești secunda.  

Ea este permanent un rezultat, niciodată un dat. 

 

Felul în care oamenii relaționează cu timpul este 

pe cale să cunoască o transformare profundă, din 

perspectiva Legii Unsprezece a Spațiului Divin. 

 

Spiritele creatoare descoperă în această lege o 

transformare de paradigmă considerabilă: Intensitatea 

și frecvența unei intenții cauzează timpul. 
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Timpul se naște ca și teren de joacă atunci când 

oamenii devin creatori conștienți de intenții. De 

fiecare dată când un om intenționează, se nasc fire de 

viitor posibile iar aceste fire poartă emblema propriului 

timp de realizare.  

Chiar în acest moment, există numeroase lucruri 

pe care tu le poți face și fiecare dintre ele are durata, 

intensitatea și frecvența lui.  

Cine alege ce va conține agenda ta? Atunci când 

ești conștient, tu ești fericitul alegător al ocupațiilor de 

pe parcursul zilelor tale. Creezi, notezi, acționezi, te 

bucuri de experiențe și rezultate. 

Pentru a avea pace interioară, este necesar ca la 

un nivel adânc să acceptăm că alegem în mod 

conștient să fim inconștienți câteodată.  

Acceptarea faptului că există porțiuni din Univers 

care ne scapă, ne oferă ocazia să ne asumăm 

responsabilitatea asupra lumii pe care o generăm. 

De fiecare dată când acționezi inconștient este o 

nouă oportunitate de a scădea nivelul entropiei din 
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viața ta. Acest lucru se întâmplă prin evoluția imaginii 

de sine. 

În procesul de fabricație al propriei vieți, oamenii 

își pot crea secundele din energii pe care le-au vizitat 

deja și cu care sunt familiari. 

Realitatea în care trăim se hrănește cu imaginea 

noastră de sine. Fiecare fibră a lumii noastre poartă 

sigiliul interior al intențiilor din care am creat-o. 

În jocul timpului, Universul lucrează alături de 

Om. Primul contribuie cu învelișul fiecărei secunde, 

iar Omul creează conținutul și experiența acesteia. 

Timpul este creat și în același timp se auto-creează, 

el este rezultatul colaborării subiective dintre om și 

Universul din care face parte. 

În aceeași secundă, doi oameni diferiți pot simți 

emoții diferite, pot alerga distanțe diferite și în mod 

clar, pot rosti cuvinte diferite.  

Partea umană a secundei de care ne bucurăm 

fiecare ia naștere ca urmare a unui proces foarte 

simplu de focusare a intenției.  
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Intensitatea și frecvența sau vibrația acestei 

intenții determină valoarea și suprafața unei secunde. 

Cu cât este mai ridicat nivelul de vibrație al 

experiențelor pe care alegem să le punem în interiorul 

unei secunde, cu atât crește varietatea și magnitudinea 

lucrurilor pot fi puse în acea secundă.  

Cu alte cuvinte, timpul se dilată la frecvențe 

înalte. Din aceste motive, o secundă de frecvență 

înaltă conține activități, acțiuni, procese și gânduri de 

vibrație ridicată.  

Ținând cont de energiile de vibrație înaltă, așa 

cum am văzut la legile anterioare, ele au puterea de a 

deschide spații, anturaje, posibilități și circumstanțe 

extraordinare. 

Oamenii au capacități de marcare și transfer a 

energiilor. Noi, ființele umane, indicăm Universului 

destinația investițiilor noastre energetice. Invităm 

Universul la dans arătându-i dorințele noastre, în mod 

conștient și inconștient. Suntem pe Pământ pentru a 

materializa un număr nesfârșit de dorințe. 
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Iubirea Universului se manifestă prin validarea 

nelimitată a dorințelor și obiectivelor noastre.  

Orice obiectiv conștient sau inconștient pe care îl 

generăm devine o prioritate pentru Universul în care 

trăim. Fiecare vis devine realitate printr-o susținere ce 

respectă Legile Spațiului Divin. 

Părinții conștienți își iubesc copiii oferindu-le 

libertate absolută într-un cadru reglementat de reguli 

de comportament simple și statornice.  

Ei își încurajează copiii, observând ceea ce își 

doresc și susținându-i în a atinge acelei obiective. 

Copiii își marchează aceste obiective prin interesul pe 

care îl manifestă față de acele domenii. 

În mod identic, în iubirea lui nemărginită pentru 

noi, oamenii, adulți sau copii, Universul ne susține 

necondiționat, fiind sursa creatoare pentru energia 

necesară îndeplinirii viselor noastre. 

Marcarea acestor obiective de investiții energetice 

o facem prin actul de intenționare în interiorul fiecărei 
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secunde. Secunda conține locația și momentul în care 

intenția noastră cere focusarea energiei.  

De fiecare dată când ne focusăm intenția pe 

rețeaua Planck, Universul alege să ofere prin noi 

energia necesară transformării în realitate a acelui 

sector in rețea.  

Universul este singurul Creator de energie. 

Imediat ce este creată, energia poate fi transferată, 

transformată și prin crearea de excedent, stocată, de 

către oameni. 

Felul în care oamenii transferă energia este prin 

concentrarea vitalității lor, pe durata vieții, către a 

transfera energia cu care se trezesc dimineața către 

obiectivele care sunt importante pentru ei. 

Oamenii au la dispoziție o cantitate zilnică de 

energie și un timp echitabil distribuit între toți 

oamenii. Convențional, numim acest timp o zi sau 24 

de ore. 

Cum se face că lumea realizează lucruri diferite 

pe durata vieții?  
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Mediul în care am ales să ne naștem și să creștem 

vine cu diferite obișnuințe învățate, de a ne folosi 

intenția și vitalitatea în direcții compatibile cu mediul 

pe care noi îl numim Acasă. 

Legea Unsprezece a Spațiului Divin reglementează 

puterea pe care o are o conștiință de a crea timpul prin 

actul intenției, prin intensitatea și frecvența acesteia. 

Oamenii au posibilitatea de a alege parametrii 

energetici din interiorul vieții pe care doresc să o 

trăiască. Acești parametri sunt într-o relație directă cu 

misiunea noastră de a marca obiectivele pe care le 

dorim și de a transfera energia disponibilă către 

realitatea dorită, conștient sau inconștient. 

O parte din omenire alege să creeze inconștient 

calitatea timpului în care trăiește. O altă parte alege să 

creeze conștient această operă.  

Indiferent de situație, Legile Spațiului se aplică 

identic. Conștiența sau inconștiența, moralitatea sau 

imoralitatea, binele sau răul - sunt principii create de 
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oameni pentru a clarifica granița dintre ceea ce ne 

place și ceea ce ne displace în viață. 

Legile Spațiului Divin acționează la nivel 

energetic, dincolo de convențiile pe care oamenii 

le-au creat pentru a se înțelege între ei sau pentru a 

facilitate procesul supraviețuirii lor. 

 

Cum creăm conștient natura vibrațiilor din care 

ne făurim secundele?  

Acest lucru este gestionat de Corolarul Legii 

Zece a Spațiului Divin: Teoria Nimicului este o 

alegere de a trăi în timp sau în afara lui. 

 

Fiecare dintre noi a avut măcar o dată în viață 

experiența că timpul trece greu sau că există un soi de 

presiune sau așteptare într-o anumită situație. Timpul 

este apăsător de fiecare dată când trebuie să opunem 

rezistență lumii. 

Pentru a scrie propoziția de mai sus și pentru a 

aduce energia greoaie a așteptării în text, a fost nevoie 
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să intenționez, să marchez obiectivul de a exprima ce 

înseamnă a trăi în timp. 

Acest lucru a devenit realitate prin folosirea unor 

cuvinte cu vibrație, intensitate și frecvență identică cu 

cea a intenției pe care am dorit să o transmit. 

Procesul a fost simplu: am generat intenția de a 

ilustra efectele Teoriei Nimicului, atunci când 

diminuez experiența mea, a celorlalți și a lumii. 

Apoi, am folosit, în mod natural și fără efort, 

cuvinte care dansează cu această intenție: greu, 

presiune, așteptare.  

Prezența acestor cuvinte a transferat vibrația 

intenției mele în interiorul propoziției pe care tocmai 

am formulat-o.  

Textul pe care l-am scris a preluat parametrii 

intenției mele: vibrație, frecvență, intensitate - în acest 

caz toate onorează Teoria Nimicului prin diminuare, 

conform voinței mele. 

Acest lucru a creat instantaneu o tensiune în 

matricea timpului, prin emoția de greutate și presiune. 
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În același timp, o altă posibilitate perfect validă, 

este cea de a comunica același conținut, dintr-o 

intenție de creștere. Folosind Teoria Nimicului pentru 

a genera, paragraful de mai sus poate fi formulat 

altfel. 

Fiecare dintre noi cunoaște sentimentul cu care 

vine timpul de calitate, el curge cu ușurință, aducând 

relaxare și libertate în orice situație. Timpul dispare de 

fiecare dată când ești în elementul tău. 

Vibrația cuvintelor din paragraful de mai sus este 

perfect aliniată cu posibilitatea că oamenii pot crea la 

dorință momente plăcute în viața lor. 

Abilitatea de a trăi în afara timpului ia naștere 

atunci când alegem să exteriorizăm intenții pozitive 

prin limbajul nostru.  

Însăși natura acestei cărți este generativă. 

Această carte este afirmativă în fiecare cuvânt al ei și 

în întregimea sa. 
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Crearea și conștientizarea intențiilor generative 

sculptează instantaneu limbajul pe care îl folosim în 

comunicarea noastră cu noi înșine, cu ceilalți și cu 

lumea din care facem parte. 

A fi generativ este un act intenționat la început. 

Pe măsură ce devine o obișnuință pentru noi să 

onorăm Legea Unsprezece a Spațiului Divin, selectarea 

vibrației din intențiile noastre va pătrunde în 

subconștient. 

Acolo, timpul dispare. Devenim capabili de alege 

viteza și vibrația cu care timpul se desfășoară, tocmai 

prin înțelegerea Reciprocei acestei legi. 

Legea Unsprezece este liberă de moralitate. În 

fond este alegerea noastră de a folosi Teoria Nimicului 

în formele care se potrivesc cel mai bine în propria 

noastră viață. 

Gradul de aliniere între intențiile noastre și 

impactul acestei legi determină percepția unificată pe 

care o avem, în conștiința și trupul nostru, în legătură 

cu timpul. 
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Această percepție determină, prin mecanisme 

conștiente și subconștiente, felul în care se realizează 

aliniamentul conștiință - minte - trup. 

Postura, secrețiile hormonale, musculatura, 

deschiderea pupilelor, nivelul de oxigenare al 

plămânilor, capacitățile de memorare, nivelul de 

vitalitate - toți acești factori se armonizează instantaneu 

cu fiecare din intențiile noastre. 

În fiecare secundă a vieții noastre, tot ceea ce 

suntem în spirit se traduce instantaneu în tot ceea ce 

suntem în corp și în minte. 

Calea de acces la disciplina de a face în mod 

conștient o diferență propria viață este perfect 

antrenabilă. 

Reciproca Legii Unsprezece a Spațiului Divin 

reglementează felul în care influențăm trecerea 

timpului și parametrii săi energetici. 

 

Timpul apare când intenția este focusată cu 

intensitate pe corp.  
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Vibrațiile corpului sunt vibrații materiale. Ele 

descriu o structură atomică ce poate fi percepută prin 

intermediul simțurilor noastre, și ele, la rândul lor, 

acordate pentru a aduna informații despre lumea 

materială. 

De fiecare dată când testăm o pereche nouă de 

ochelari de soare, în primele câteva minute realitatea 

ni se pare total nouă, cu nuanțe și tente inimaginabile.  

După doar alte câteva minute, mintea noastră 

acceptă noua nuanță ca fiind implicită și senzația de 

contrast dispare. Devenim noua culoare, privim lumea 

prin ea și totul devine iarăși normal. 

Una dintre cele mai frecvente perechi de ochelari 

pe care le folosește conștiința noastră pe acest Pământ 

este chiar corpul nostru iar elasticul care ține ochelarii 

în poziție este mintea noastră. 

Un om care iubește munții poate descoperi că 

ochelarii de soare sunt foarte importanți la momentul 

potrivit.  



312 
 

Totodată, simțul olfactiv este important pe munte, 

câteodată chiar cel tactil. O stâncă fină cere 

întotdeauna degetele antrenate ale unui alpinist 

curajos.  

Auzul este un canal fără de care ploaia ar veni 

neanunțată. 

Ochii sunt vitali pentru a ne informa, la fel și 

restul canalelor de percepție. Voința noastră este ceea 

ce ne oferă luxul de a alege prin care dintre simțuri 

primim informații din lume. Un nas fin este inutil unui 

om legat la ochi în fața unui Picasso.  

În lumea spirituală corpul este doar unul dintre 

simțuri. Putem alege, ca și în cazul propriului corp, să 

admirăm lumea printr-un număr nelimitat de canale. 

Spiritul se poate conecta cu lumea prin canalul 

intuiției, al iubirii, prin claritate sau viziune, prin 

autenticitate sau dăruire, sau prin toate laolaltă. 

Poți alege să participi în lume printr-o infinitate 

de perspective ale omului complex care ești. 
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Orice picătură de infinitate este o infinitate în 

sine. 

Orice strop de divinitate este un Dumnezeu 

întreg. 

Orice colț din Univers este o esență a aceluiași 

Noi. 

A privi lumea din propriul tău corp este la fel de 

firesc cu a privi lumea contextul unei iubiri pe cale să 

fie dăruită. 

Cum ar arăta familia ta dacă felul tău de a vedea 

oamenii ar fi ca aducător de claritate? 

Și dacă te-ai uita la lume din perspectiva unui 

izvor de claritate, la ce nivel de detaliu ai duce fiecare 

conversație? 

Dacă te uiți la ceilalți printr-un văz al creativității, 

ce inovații alegi să aduci realității tale? Alături de cine 

le poți pune în aplicare privind lumea prin abilitățile 

tale de leader? 

Reciproca Legii Unsprezece a Spațiului Divin 

vine pentru a îți recunoaște abilitatea de a privi lumea 

cu o mie de ochi și perspective diferite. 
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Atunci când te concentrezi asupra trupului vei 

avea informații precise despre lumea materială. 

Când te apleci asupra dăruirii vei fi înconjurat de 

oameni primitori. 

De visezi să mergi în lume drept un om al 

clarității, oameni doritori să privească până în zări te 

vor ține aproape. 

Iar de alegi să fii un leader, drumurile tale vor 

culege energiile unor ființe dedicate și loiale. 

Vibrația lumii pe care te concentrezi determină 

calitatea timpului în care se scaldă lumea ta. 

Timpul se naște atunci când alegi sa vibrezi cu 

lumea materială, ceea ce este un lucru firesc și natural 

atunci când îți dorești acest lucru. 

Dacă dorești să transmiți lumii mesaje din lumea 

atemporală, raze de lumină care să atingă inimi, idei, 

viziuni sau emoții, apropie-te cu încredere de lumile 

în care te bucuri de o colecție infinită de ochelari de 

soare. 
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Fiecare nuanță a lumii pe care o creezi se naște 

din dispoziția ta suverană de a îi invoca prezența. 

Privește lumea prin: 

- corpul tău 

- dăruirea ta. 

- iubirea ta. 

- creativitatea ta. 

- infinitatea ta. 

- vulnerabilitatea ta. 

- divinitatea ta. 

Privește lumea prin proprii ochelari de soare! 

Fii propriul designer al unei lumi cu totul noi și 

permite propriei tale lumi să te absoarbă ca pe 

propriul ei Creator! 

Creează-ți timpul după chipul și asemănarea ta, a 

Omului care merită zilnic bucuria de a fi în Viață! 

Fii în Viață cu totul! 

Îți mulțumesc! 
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Legea Unsprezece a Spațiului Divin 
 

Directa 

Intensitatea și frecvența unei intenții cauzează timpul. 
 

Corolar 

Teoria Nimicului este o alegere de a trăi în timp  

sau în afara lui. 
 

Reciproca 

Timpul apare când intenția este focusată cu intensitate 

pe corp. 
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Rezumat 

 

Întotdeauna, pe ogorul sufletului tău, Tu făurești 

secunda.  

Ea este permanent un rezultat, niciodată un dat. 

 

În procesul de fabricație al propriei vieți, oamenii 

își pot crea secundele din energii pe care le-au vizitat 

deja și cu care sunt familiari. 

 

Realitatea în care trăim se hrănește cu imaginea 

noastră de sine. Fiecare fibră a lumii noastre poartă 

sigiliul interior al intențiilor din care am creat-o. 

 

Oamenii au capacități de marcare și transfer a 

energiilor. Noi, ființele umane, indicăm Universului 

destinația investițiilor noastre energetice. Invităm 

Universul la dans arătându-i dorințele noastre, în mod 

conștient și inconștient. Suntem pe Pământ pentru a 

materializa un număr nesfârșit de dorințe. 
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Oamenii au posibilitatea de a alege parametrii 

energetici din interiorul vieții pe care doresc să o 

trăiască. Acești parametri sunt într-o relație directă cu 

misiunea noastră de a marca obiectivele pe care le 

dorim și de a transfera energia disponibilă  către 

realitatea dorită, conștient sau inconștient. 

 

Ochii sunt vitali în a fi informat, la fel și restul 

canalelor de percepție. Voința noastră este ceea ce ne 

oferă luxul de a alege prin care dintre simțuri primim 

informații din lume. Un nas fin este inutil unui om 

legat la ochi în fața unui Picasso.  

 

A fi generativ este un act intenționat la început. 

Pe măsură ce devine o obișnuință pentru noi să 

onorăm Legea Unsprezece a Spațiului Divin, selectarea 

vibrației din intențiile noastre va pătrunde în 

subconștient. 

 

Vibrația lumii pe care te concentrezi determină 

calitatea timpului în care se scaldă lumea ta.  
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Cuvinte de încheiere 
 

 

Îți poți colora viața în multe culori și îndemânarea 

pensulei tale, puterea ei de a reda ceea ce simți și ce 

ești, se află în fidelitatea ta față de Universul în care 

trăiești. 

Desigur că lumea va trimite în direcția ta toate 

lucrurile care împreună formează viața în care trăiești. 

Momentul asumării puterii unui om răsare atunci când 

înțelegi lumea ca fiind ceea ce tu ai cauzat prin 

prezența ta în ea. 

Poți naviga împotriva curentului și acesta este un 

drept cu care ne naștem cu toții. Mulți dintre noi 

venim pe acest Pământ tocmai pentru a descoperi 

Legile Universului contrazicându-ne mai întâi cu ele. 

Contradicția este născătoarea suveranității și a 

libertății energetice, spirituale, financiare sau sociale. 
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Contradicția este mama tuturor libertăților întrucât ne 

dezvelește granița dincolo de care se află libertatea 

noastră. 

Putem crea cu aceeași libertate, posibilitatea de a 

curge cu râul, în direcția în care Universul ne-a 

construit și ne îndrumă. Putem alege să ne construim 

meandrele propriului râu invitând abilitatea noastră 

divină de a intenționa către visele noastre. 

Poți parcurge viața în pași de dans cu aceeași 

ușurință cu care îți iubești puterea de a intenționa. 

Legile Spațiului prezentate în această carte sunt 

reguli simple, prezente în fiecare dintre ipostazele 

vieții din jurul nostru. 

Intenția următorului volum, Universul Dezvrăjit - 

Dansul Puterii Personale, este de a oferi un ghid 

practic cu exerciții concrete pentru fiecare Lege. 

Faptul că citim, auzim, vedem sau mirosim 

aduce multiple informații noi din ceea ce lumea era 
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când am perceput-o. Mintea este dintotdeauna regina 

trecutului. 

Aplicarea în practică, în viața de zi cu zi, a 

acestor Legi, modifică în întregime, din primele 

secunde, structura întregului ADN fizic și spiritual. 

Academia Createrra, este unul dintre locurile în 

care acest tip de cunoaștere a lumii se întâmplă natural. 

Oamenii găsesc acolo exerciții de navigație printr-o 

viață complexă. Poți descoperi în această lume 

puterea de a crea orice, oricând. 

Te provoc, Omule și drag cititor, să te regăsești 

în lume în fiecare dintre legi și să poți iubi felul în 

care ai răspuns lumii în acele momente. 

Iubirea de sine se naște instantaneu atunci când 

înțelegi următorul lucru: Fiecare dintre răspunsurile 

tale către viață sunt răspunsuri permise de chiar 

Universul însuși pentru că s-au născut din mijlocul lui, 

din Tine. 
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Universul iubește tot ce urmează să spui sau să 

fii și tot ce-ai putut fi vreodată. Te iubește acum și în 

următoarea ta formă, te susține mereu prin însăși viața 

ce pulsează în venele tale.  

Ești aici pentru că deja ești iubit. Validarea ta 

este folositoare acum doar pentru a îți auzi ecoul 

propriei voci dumnezeiești. 

Tot ce rostești creează într-o clipă, puteri și 

talente fidele doar voinței tale.  

Așa că, tu, artistul propriei tale vieți, încotro vrei 

să îți îndrepți voința, către ce Universuri te riști 

responsabil să visezi? 

Ceea ce faci deja este validat spre existență de 

însăși sursa ce te-a creat. Ia orice lucru pe care îl 

dorești clarificat din viața ta și trece-l prin cele 

unsprezece Legi ale Spațiului Divin.  

Vei descoperi cu bucurie la capătul fiecărei 

acțiuni și al fiecărei secunde din viața ta, că știi exact 

ce ai de făcut. 
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Mergi în viața ta acum și pune înțelegerea ta de 

astăzi în lumea din care vrei să respiri! 

Te îmbrățișez!  
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CE DESCOPERI ÎN CADRUL 

PROGRAMELOR CREATERRA? 

 

TRILOGIA PUTERII PERSONALE: 

TRĂIEȘTE VIAȚA ÎN TERMENII TĂI 

 

PUTEREA TRECUTULUI 

 

Aduce recalibrare și regenerare în viața fiecărui 

om. 

Puterea Trecutului te susține, oricine ai fi, să 

devii intențional, disciplinat, cu liniște interioară și cu 

o capacitate extraordinară de regenerare a resurselor 

tale sufletești.  

Intensitatea emoțiilor, puterea ta de a fi cu 

oamenii, capacitatea de genera acțiuni decisive și 

intenționale către visele care contează pentru tine, 

sunt în acest curs promisiunea noastră către tine.  

La final de curs vei putea să te întorci în lume 

drept o ființă care a făcut pace cu trecutul, 
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transformând lupta în înțelepciune și timpul în 

inspirație. 

 

PUTEREA PREZENTULUI 

 

Imaginează-ți pentru câteva momente că te 

bucuri de o viață în care știi și accepți fiecare 

moment în forma în care vine și cu emoțiile pe care 

le poartă.  

Mai mult de atât, întreabă-te pentru o secundă:  

Cum ar fi dacă fiecare acțiune pe care o creez 

onorează misiunea vieții mele, acel scop măreț pentru 

care m-am născut și în prezența căruia totul capătă 

sens și scop? 

În Puterea Prezentului îți oferi oportunitatea de 

a descoperi în mod conștient și asumat misiunea pe 

care ai avut-o dintotdeauna.  

Puterea prezentului este evenimentul în cadrul 

căruia înveți să explorezi ceea este posibil într-o viață 
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trăită din prezență, acceptare și creativitate: Devii 

Creatorul Vieții Tale! 

 

PUTEREA VIITORULUI 

 

Este o colecție a celor mai relevante legi ale 

spațiului în care trăim. Aceste legi sunt înțelese, 

testate și exersate conștient pe parcursul celor trei 

zile din imersiune, în așa fel încât să poți citi cu 

ușurință spațiul unei persoane și intențiile pe care le 

are.  

Descoperi simplitatea și aplicabilitatea matricei 

umane, generezi acte de creație zi de zi, obții acces 

total la a fi cauza pentru care lucrurile se întâmplă în 

lume, generezi posibilități în interiorul posibilităților.  

Te invit în acest program de valoare umană 

pentru a dezlănțui latura unică a existenței tale către 

un gen de viață care va schimba felul în care vezi 

lumea pentru totdeauna.  
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Fii TU posibilitatea în care oamenii își găsesc 

sensul în lume! 

 

Fiecare dintre cele 3 module ale Programului 

TVTT se desfășoară pe durata unui weekend întreg, 

de vineri și până duminică, intre orele 9:00 și 19:30. 

În anul 2021, aceste evenimente sunt programate 

după cum urmează: 

Puterea Trecutului - 26-28 Martie 

Puterea Prezentului - 25-27 Iunie 

Puterea Viitorului - 24-26 Septembrie 

 

Aceste imersiuni necesită prezența și dedicarea 

ta pe toată durata programului menționat mai sus. 

 

TRANSFORMARE LA MARE 

 

Transformare la mare este un eveniment al 

posibilităților infinite. 8 zile de aventură, transformare 
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personală, socializare, dansuri, foc de tabără, 

concurs Fii o Forță a Naturii de castele de nisip, 

concurs cu zmee, jocuri de leadership, activități 

pentru copii și multă distracție. 

Toate acestea se vor întâmpla într-un spațiu al 

iubirii, libertății și unității.  

Traineri de excepție vin să ne sprijine cu 

salturile pe care le dorim în domeniile importante ale 

vieții noastre.  

Vom experimenta și deprinde noi metode de 

conectare cu propria ființă.  

Intenția cu care am create evenimentul 

„Transformare la Mare” este aceea de a aduce 

împreună oameni cu aspirații comune spre a 

experimenta stări profunde de libertate, unitate și 

iubire. 

Acest eveniment se va desfășura pe malul Mării 

Negre, în România/Bulgaria, cazarea fiind posibilă 

atât la hotel, cât și la cort/rulotă. 
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În anul 2021, Imersiunea “Transformare la 

Mare” va avea loc între 18-22 August. 

 

WISDOM RETREAT 

 

Traineri și șamani din diferite colțuri ale 

Europei se adună la o cabană în vârf de munte, într-o 

pădure din județul Bacău, să împărtășească informații, 

experiențe prețioase și să te sprijine să accesezi 

înțelepciunea și puterea care îți va schimba viața.  

Cu îndrumarea trainerilor, aici obții claritate, 

înțelepciune, descoperi misiunea și te regăsești pe 

tine.  

Toți acești traineri sunt completați de abordarea 

spirituală a șamanilor, care te vor ghida prin ritualuri 

ce provin din cele mai diverse zone ale planetei, de la 

nativii americani și până la vindecătorii mongoli. 

În aceste călătorii, șamanii te vor inspira prin 

sunete, esențe, miresme, dans și alte elemente care îți 

ascut simțurile. 
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Promisiunea noastră este aceea că la finalul 

evenimentului Wisdom vei avea puterea de a te 

conecta profund cu tine și cu ceilalți, de a face 

alegeri înțelepte și de a genera noi contexte și 

posibilități spre a experimenta libertatea în orice 

domeniu al vieții tale. 

 

Wisdom Retreat se va desfășura în anul 2021, în 

intervalul 16-25 Iulie, pe una din proprietățile retrase 

ale familiei Spiridon, în Bacău. 

Cazarea se va face la corturi, rulote și foarte 

curând în căbănuțe de lemn. 

 

AVENTURĂ LA MUNTE 

 

Programul tematic “Aventură la Munte”, a 

ajuns deja la Ediția a XVII-a și este celebru pentru 

conectarea fenomenală ce se realizează între 

participanți, pe durata excursiilor din locurile cele 

mai provocatoare ale munților din România. 
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De la trasee pe vârfurile celor mai înalți munți și 

până la descoperirea peșterilor sau a sărbătorilor 

montane, în Aventură la Munte, te redescoperi ca Om, 

ca parte vitală a unei echipe unite și ca Spirit. 

“Aventură la Munte” este un program ce se 

desfășoară lunar și fără oprire, de aproximativ 2 ani, 

cu grupuri între 30 și 100 de oameni în funcție de 

nivelul de dificultate al munților pe care îi vizităm. 

În acest program, Marius și Andreea Spiridon, 

Vlad Grigore și invitați de excepție ai Echipei 

Createrra generează momente de leadership natural, 

uman, cald și sigur, atât pentru tine cât și pentru 

familia ta. 

Pe durata anului 2021, Aventură la Munte se 

desfășoară după cum urmează: 

 

22-24 Ianuarie   19-21 Februarie   

19-21 Martie    23-25 Aprilie  

28-30 Mai    18-20 Iunie 
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6-8 August    17-19 Septembrie  

22-24 Octombrie   26-28 Noiembrie 

 

Din experiența echipei Createrra, locurile la 

Programul Aventură la Munte se rezervă cu luni în 

avans, datorită experiențelor extraordinare pe care le 

oferă. 

 

LIBERATERRA TV 

 

Liberaterra TV este un proiect care creează 

conținut optimist și inspirațional pentru românii care 

țintesc către o viață împlinită și abundentă la nivel 

material, spiritual și emoțional. 

 

Liberaterra TV- este o platforma online ce aduce 

apropierea dintre tine și lucrurile care contează cu 

adevărat în viața ta. 
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Intenția interviurilor și a cunoașterii pe care le 

punem în eter la Liberaterra TV este de vă oferi 

încredere în propriile acțiuni și claritate în legătură 

cu pașii necesari succesului în societatea deceniului 3 

din acest mileniu. 

Trăim într-o lume care se transformă pe zi ce 

trece și credem că oamenii viitorului au înțelepciunea 

de a se genera o viață cu trăiri, acțiuni și comunicări 

generative. 

 

CREATERRA THANK YOU AWARDS 

 

Evenimentul festiv al fiecărui sfârșit de an este o 

suită de programe artistice, concursuri, acțiuni 

caritabile și tombole. 

“Createrra Thank You Awards” este menit să 

aducă recunoștință tuturor membrilor Comunității 

Createrra, formată din participanții la programele 

Createrra, indiferent de natura lor. 
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Pe durata unei seri din a doua jumătate a lunii 

Decembrie, ne întâlnim pentru a sărbători, a dansa, a 

ne unifica și a ne recunoaște transformarea și 

rezultatele de peste an. 

“Createrra Thank You Awards” este un eveniment 

la patru ace, cu ținută de seară și tocuri înalte, cu 

papion și sacou, cu zâmbete și șampanie. 

Este un eveniment cu lacrimi de recunoștință în 

ochi și cu inima caldă, un prilej de dăruire și de 

gratitudine. 

Fiecare ediție este un diamant al amintirilor din 

întreaga Comunitate Createrra. 

 

OBTAINIUM - PROGRAM 1 LA 1 

 

„Obtainium” este o aventură provocatoare care 

se desfășoară în necunoscut. Acest program îți spune 

verde-n față ceea ce tu ai evitat să îți spui de ani buni. 

Pe parcursul sesiunilor zilnice din acest program ești, 
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de fiecare dată, în poziția de a te privi în ochi și de a 

descoperi locurile în care ți-ai stat în propria cale 

spre împlinire. 

„Obtainium” este conceput din acțiuni, atitudini 

și trăiri care se întâmplă cu mult în afara zonei de 

confort, redefinind astfel ceea ce este posibil în 

Universul tău. Intenția programului este ca tu să scoți 

la iveală acele evenimente, gânduri și comportamente 

prin care obiectivele și năzuințele tale cele mai de 

preț au fost amânate, abandonate sau declarate 

imposibile. Apoi, prin metode și activități de excepție 

iei, pe propriile puteri, acțiuni dezlănțuite pe direcția 

a ceea ce te face cu adevărat să vibrezi în viață. 

Felul în care privești comunicarea, integritatea, 

autenticitatea și afinitatea față de oamenii din jurul tău 

este transformat de „Obtainium” lăsând, la sfârșitul 

acestui program, cale liberă spre ceea ce îți face 

inima să bată. Promisiunea programului este că, după 

această aventură, tu vei fi de nerecunoscut pentru 
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propria persoană, dar și pentru ceilalți, găsind puterea, 

curajul și inspirația de a explora teritoriile interzise 

din viața ta. 

„Obtainium” este fundamentat pe teme dificile, 

misiuni „imposibile” și dialoguri cu „fluturi în 

stomac” pe parcursul cărora temeliile propriei tale 

vieți vor fi transformate spre a conține ceea ce ți-ai 

spus că e imposibil, până acum. 

 

Lux Divina 

 

Este un program de monitorizare a aurei 

personale cu aparatul Crownscope care folosește 

tehnologia kirlian. Ai ocazia să descoperi detaliile 

subtile ale sufletului tău. Lux Divina reprezintă 

următorul nivel de evoluție pentru fiecare persoană și 

este creat cu intenția ca tu să primești claritate cu 

privire la impactul pe care îl are conștiința în 

structura sufletului tău, gândurilor tale, acțiunilor 



337 
 

tale și al realității pe care o experimentezi în fiecare 

moment. 

 

Care este promisiunea programului? 

Prin identificarea exactă a firelor tale energetice, 

aliniezi ființa cu identitatea și observi efectele create 

de conștiința ta. Ai acces direct la pârghii reale și 

directe în conexiunea cu sufletul tău. 

Obții abilitatea de a face legătura profundă între 

ceea ce gândești și motivul pentru care experimentezi 

viața în acest fel chiar acum. 

Descoperi puterea și claritatea pentru o creație 

intenționată a vieții tale. 

Creezi obiective energetice și fizice concrete pe 

care le duci spre realizare. 

 

Cum se desfășoară? 

În Lux Divina, ai acces direct la monitorizarea 

științifică disponibilă în mod activ în instituții 
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științifice și medicale din SUA, Anglia, Germania, 

Coreea, Spania și alte țări cu scopul de a măsura 

câmpul energetic. 

Cu tehnologia Kirlian descoperi propriile variațiuni, 

cicluri de productivitate și creativitate, dar și felul în 

care tiparele tale de gândire și relaționare au impact 

asupra felului în care creezi contexte în propria viață și, 

astfel, ai oportunitatea de a face o diferență reală 

chiar în acest moment. 

 

În acest program, ai acces la 1, 4, 8 sau 20 de 

scanări cu aparatul Crownscope, de tip kirlian pentru 

măsurarea aurei personale. Pe baza rezultatului 

scanării, primești o sesiune de interpretare și recomandări 

de la trainerii Createrra, special antrenați pentru a 

lucra cu această tehnologie. Astfel, poți face o 

diferență pentru tine, fiind conștient de ceea ce poți 

crea nou pentru a alinia ființa ta, atât la nivel de 

centre energetice, cât și la nivel de abundență, 

conectare, inspirație, vitalitate și wellbeing. 
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Programul Augurium 

 

A zice DA unei relații de cuplu este un act de 

curaj, iubire și mare vulnerabilitate. A îți uni destinul 

cu persoana iubită, indiferent că este vorba de o 

căsnicie, un parteneriat sau o promisiune - arată 

prezența încrederii în tot viitorul care urmează pentru 

voi. 

Din ceea ce am descoperit la Createrra, visele 

unui cuplu se împlinesc atunci când cei doi oameni 

creează o viziune clară în care se ating și se îndeplinesc 

dorințele fiecăruia. 

Programul Augurium este construit în intenția de 

a aduce claritate în acțiune, profunzime în emoție și 

blândețe în regenerarea relațiilor de cuplu.  

Dorința noastră este ca oamenii să vadă în 

relația de cuplu o oportunitate de a realiza lucruri 

care trec dincolo de ceea ce este realizabil individual 

pentru fiecare dintre participanții la acea relație. 
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Pe parcursul acestui program creat din 8 sesiuni 

de cuplu, energiile feminine și masculine se armonizează 

cu delicatețe și încep să lucreze spre curgerea și 

fluiditatea aducătoare de împlinire.  

Instrumente precum codul familiei, întâlniri de 

calibrare și recunoștință, aventuri incognito de 

aprindere a pasiunii, cât și momente prelungite de 

autenticitate vindecătoare - sunt doar câteva dintre 

formele de iubire creată în mod vizionar și conștient 

la nivel de cuplu. 

Fiecare persoană cu care ne-am întâlnit până 

acum ne-a învățat că există un singur lucru mai 

important decât timpul pe care îl avem la dispoziție și 

acest lucru este natura emoțiilor pe care le trăim în 

acel timp. 

Liniștea interioară, pasiunea, iubirea, viziunea 

clară, respectul și compasiunea sunt doar câteva 

dintre trăirile care vor fi parte din agenda zilnică a 

unui cuplu care primește experiența Augurium. 
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Cuplurile în care lipsește iubirea sunt inexistente 

și tocmai prezența iubirii este cea care îndeamnă 

oamenii la a continua să investească și să creadă în 

posibilitatea unei relații împlinitoare la nivel personal 

și relațional. 

Pornind de la această certitudine și având 

experiența succeselor Augurium de până acum, 

promisiunea Createrra este clară. Voi, cei ce alegeți 

să atingeți următorul nivel de dezvoltare în propria 

relație de cuplu, veți îndeplini tot ceea ce va genera în 

viața voastră claritate, viziune, pasiune și împlinire. 
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Descoperă fiecare din aceste programe și noutățile, 

inspirația și posibilitățile tale transformaționale la 

www.createrra.ro 

(inclusiv calendarul următoarelor programe  

de grup la 

www.createrra.ro/calendar), 

pe canalele de Youtube 

Marius Spiridon și Createrra 

pe pagina de Facebook: 

https://www.facebook.com/ABrandNewEra.Createrra, 

Sau la adresa de e-mail salut@createrra.ro 


