
PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Ce semnificaţie profundă poate avea 
epidemia cu coronavirus?

 

 

Pot oferi o ipoteză bazată pe cercetările 
mele.M-am pus următoarea întrebare: 

După o perioadă în care a fost găzduit de 
animale, virusul a făcut o mutaţie bruscă şi 
a devenit periculos pentru oameni. De ce a 

făcut această mutaţie? Şi de unde? Din 
moment ce e dificil de determinat din ce 

cauză s-a produs această schimbare bruscă 
de la animale şi e şi mai dificil de presupus 
că această mutaţie a fost realizată artificial 

în vreun laborator, haideţi să considerăm că 
mutaţia s-a produs natural. În primele mele 

cărţi am scris că infecţiile, viruşii sunt 
create de oameni. Asta sună ciudat dar, din 

punctul meu de vedere, subconştientul 
nostru generează bolile pentru a corecta 

viziunea noastră asupra lumii şi comporta-
mentul nostru. Subconştientul nostru ştie 

tot. În el este toată informaţia despre trecut 
şi despre viitor. Din acest motiv, când 

comportamentul nostru se îndreaptă împo-
triva legilor supreme, asta poate răni suflet-

ul şi se produce o reacţie defensivă prin 
apariţia viruşilor şi a problemelor. 

Mecanismul de dezvoltare se exprimă în 
forma asta. Din punctul meu de vedere, 

mutaţiile viruşilor se produc la oameni. În 
ce fel? Să presupunem că în societate se 

conturează o anumită tendinţă periculoasă, 
una care măreşte ataşamentele oamenilor, 
măreşte agresivitatea interioară şi, în cele 

din urmă, poate duce la dispariţia omenirii. 
Această tendinţă periculoasă trebuie oprită. 

Şi aşa apare un virus sau o altă formă de 
boală care poate corecta traiectoria greşită. 

Cu alte cuvinte, bolile vin conform 
păcatelor noastre. Să ne amintim de 

epidemiile de sifilis, holeră şi ciumă în 
Europa. Când s-au întâmplat? În momentul 
înfloririi epocii renascentiste, epocă care a 
fost una a degradării, a promiscuităţii, a 

desfrânării, a cultului pentru mâncare, sex 
şi pentru plăceri. Într-un fel sau altul toate 
astea trebuiau oprite. Şi cei care au venit 

din america au adus o boală nouă şi necu-

noscută: sifilis. Printre băştinaşii ameri-
cani virusul de sifilis nu provoca îmbol-

năvire, însă pentru europeni proble-
mele şi consecinţele au fost serioase. Cu 
alte cuvinte, epidemiile, cataclismele şi 
alte calamităţi îşi au rădăcinile în starea 
internă a unor grupuri mari de oameni. 

La vizita mea în China din ianuarie 
2020 am observat că am nişte probleme 
pulmonare, o durere în piept de neînţe-
les; deşi în general mă simţeam sănătos, 

la nivel energetic nu era bine; ceva se 
întâmpla; a apărut chiar o afecţiune a 
pielii în zona pieptului. La nivel ener-
getic asta era în relaţie cu o puternică 

nemulţumire asupra destinului. M-am 
analizat şi am înţeles că intrasem în 

rezonanţă cu câmpul energetic al 
Chinei.De ce starea energetică a Chinei 
devenise atât de rea? E una dintre cele 

mai puternice ţări din lume. China vrea 
să subordoneze economic şi politic 

întreaga lume. China este în ascensiune 
şi asta îi dă iluzia superiorităţii pentru 

predestinarea ei. Este ceea ce se 
numeşte aroganţă.Cum se poate corecta 

energia grupurilor mari de oameni? 
Pentru oamenii care se simt superiori ca 

urmare a cultului pe care îl au faţă de 
bunăstare, de succes, bani, stabilitate, 

etc., este necesară dispariţia acestei 
stabilităţi. Şi aşa apare infecţia care 

umileşte destinul. Cum reacţionează o 
persoană arogantă, ataşată de bunăstare, 
la loviturile destinului? La nivel interi-
or nu poate accepta, se ofensează şi, în 

general, îi sunt afectaţi plămânii. Atunci 
apare o boală care îi afectează plămânii. 
Şi cu cât mai mare este ataşamentul, cu 
atât mai gravă va fi boala. De mult timp 
am observat la pacienţi: la o persoană 

care este severă, care respinge sistematic 
un acord paşnic, când soarta se întoarce, 

apar frecvent probleme pulmnare. 
Virusul actual este o încercare subconş-
tientă a umanităţii de a-şi salva sufletul 
de tendinţele periculoase care o înde-
părtează de credinţă, de iubire şi de 

moralitate.



Care ar � concluzia? Conform standardelor 
capitalismului, în acest moment societatea este 

înaintată. Esenţa capitalismului este cultul 
pentru câştig, pentru a acumula, cultul banilor, 

zei�carea banilor, bunăstării, stabilităţii şi a 
plăcerilor. Hristos spune că nu putem să adorăm 

şi pe Dumnezeu, şi banii. Atunci, pentru ca 
oamenii să-şi poată păstra su�etul, viitorul şi 
urmaşii, trebuie să se oprească din a adora 

bunăstarea, stabilitatea, plăcerile. Înseamnă că, 
această epidemie este doar începutul, un prim 
semnal. Ceea ce urmează este pierderea imu-
nităţii pentru că imunitatea este energie vitală 

internă şi aceasta scade când omul acumulează 
agresivitate internă şi îşi măreşte ataşamentele. 

Când imunitatea scade, apar noi epidemii şi 
pandemii. Cu alte cuvinte, când umanitatea 

începe să piardă credinţa în Dumnezeu (şi asta 
este ceea ce se întâmplă cu civilizaţia) se pierde 

credinţa şi moralitatea. Asta este însoţită de 
agresivitate internă în proporţii mari şi asta 

generează epidemii şi cataclisme.De ce cata-
clisme? Pentru că subconştientul nostru nu 
in�uenţează numai sănătatea noastră, ci tot 

ceea ce se întâmplă în viaţa noastră. Pentru că 
ceea ce noi numim „subconştient” are structură 

de „câmp” şi tot ceea ce se întâmplă în câmp 
este în acord cu structura câmpului. Astfel, toate 
păcatele din su�et determină bolile şi neplăcer-
ile noastre viitoare. În sfârşit, oamenii au început 

să se gândească la tragedia care se apropie şi 
mulţi încearcă să o rezolve ca şi când am � o 
societate armonioasă. Capitalismul moare şi 

asta se vede; nici comunismul nu a putut supra-
vieţui. Cum trebuie să se transforme societatea. 
În relitate, toate metodele sunt incorecte, mai 

bine zis, imperfecte dintr-un singur motiv: sunt 
materialiste, se bazează pe supremaţia materiei. 
Pentru ca societatea să se schimbe e nevoie de 
o orientare către parametri nemateriali. De ce 

vorbim despre politică, economie şi despre 
mijloace de producţie? Pentru că ne-am obişnu-

it să credem că adevărata putere este materia 
din jurul nostru şi că intervenţiile la nivel materi-
al produc adevăratele schimbări. Nimeni nu ştie 

ce este su�etul. Ştiinţa încă nu s-a decis dacă 
su�etul există sau nu. De aceea sună naiv când 

cineva spune că trebuie să începem de la schim-
barea su�etului pentru ca restul să se schimbe. 

Sună naiv să spui că schimbările la nivelul 
su�etului imaterial şi a sentimntelor vor schim-
ba lumea întreagă. De aceea, în ceea ce priveşte 

aspectele materiale ele vieţii, su�etul pare a 
avea puţină importanţă. Dar, de fapt, lucrurile 

stau exact invers. În esenţă, ceea ce numim su�et 
este subconştientul nostru (sau inconştientul). 

Subconştientul ne guvernează în proporţie de 95 – 
97%. De ce? Pentru că în subconştientul nostru 
este informaţia despre trecut şi despre viitor, de 

aceea el cunoaşte enorm mai mult decât conştien-
tul nostru. Din acest motiv el ne dirijează senti-
mentele noastre profunde. Şi dacă aceste senti-

mente nu sunt în ordine şi nu avem o viziune 
corectă asupra lumii, dacă această viziune nu 

coincide profund cu realitatea esenţială, apar o 
groază de probleme. Pentru a rezolva problema 

supravieţuirii omenirii trebuie să rezolvăm proble-
ma armonizării subconştientului ei în acel strat al 
lui de care depinde comportamentul nostru, felul 
în care vedem lumea. Dacă această viziune este 

distorsionată şi preia controlul asupra noastră, nu 
ne va putea salva nici un model material, nici 

economia, nici politica. Ne credem �inţe inteligen-
te, perspicace, ne credem stăpânii şi proprietarii 
lumii. Conştientul nostru crede că guvernează 

totul, dar în realitate el controlează doar 2-3 
procente. De multe ori o persoană inteligentă, 

talentată, întreprinzătoare, care începe să câştige 
mulţi bani, se vede in�uentă şi are impresia că 

mânuieşte lumea întreagă; dezvoltă afaceri noi, are 
succes în tot ce face şi începe să se simtă superio-

ară altora. 
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Aparent o banalitate, doar mici schimări în 
su�et. La exterior persoana păstrează o 

conduită corectă, fără a încălca legile. Din 
punct de vedere uman totul e perfect. Şi brusc, 

începe să aibă di�cultăţi, i se întâmplă 
neplăceri. Un proverb zice: „Când vine calami-

tatea mergi şi deschide uşile.” Ce înseamnă 
asta? Oamenii au observat că, la puţin timp 
după ce apare o problemă sau se întâmplă 

ceva neplăcut, apar alte probleme. Un exemp-
lu simplu: La puţin timp după ce justiţia 

nord-americană a arestat un faimos om de 
afaceri, Oleg Tinkov, s-a descoperit că el avea 

leucemie. Deci, problemele de sănătate şi cele 
de destin apar în acelaşi timp. De ce? La 

începutul cercetărilor mele am observat un 
detaliu curios: când interveneam în structurile 
karmice schimbările nu se produceau doar la 

nivelul sănătăţii, ci şi la nivel de destin şi la 
nivelul caracterului persoanei. Şi după ce am 
observat mai mulţi pacienţi m-am convins că 

caracterul, destinul şi sănătatea sunt în relaţie. 
Sunt formate din aceeaşi energie vitală subtilă. 

De aceea o persoană îşi poate îmbunătăţi 
bunăstarea sa deteriorându-şi caracterul dacă 
toată energia şi toată forţa sa este canalizată 

către bunăstare. Dacă o persoană îşi cana-
lizează toată forţa şi toată energia către 

sănătate poate începe să aibă neplăceri. O 
persoană armonioasă va avea bunăstare în 

toate ariile vieţii sale. Dar dacă conduita ei e 
una eronată, dacă încalcă legile supreme, ea va 

provoca pierderi de energie. Mai întâi ea va 
pierde energia subtilă a viitorului – apar prob-

leme cu urmaşii, apoi va pierde energia 
acţiunilor din viitorul apropiat – începe să aibă 
probleme şi neplăceri. Când energia scade şi 

mai mult, apar bolile. Dacă persoana nu-şi 
corectează drumul, moare. Concluzie: când 

începem să avem probleme şi neplăceri, oricât 
de tare ne-am grăbi să cerem ajutor medicului, 
aceasta e o măsură puţin e�cientă. Trebuie să 
ne orientăm atenţia către su�etul nostru şi, şi 
mai important, înainte de a ajunge la prob-
leme şi neplăceri, trebuie să ştim că nu eval-
uăm calitatea vieţii în funcţie de bani şi de 

succes, nici măcar în funcţie de statut, stabili-
tate şi bunăstare, ci în funcţie de calitatea 
caracterului nostru şi în funcţie de su�etul 
nostru. Dacă apar dispreţul şi senzaţia de 
superioritate, dacă condamnăm, dacă ne 

descurajăm şi ne ofensăm, înseamnă că deja 
suntem bolnavi, doar că nu observăm asta 

încă. Îmbolnăvirea începe din su�et şi vreau să 
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mai subliniez încă o dată: su�etul direcţionează îindi-
vidul din zona sa de inconştient de 95 – 97%. În primul 

rând cu sentimentele şi acţiunile noastre semănăm 
acele seminţe din care vor creşte destinul nostru, 

caracterul nostru, sănătatea noastră. În Biblie se zice că 
vor veni foamete şi cutremure şi se mai zice că pentru 

încălcarea multor legi se va răci iubirea. Această răcire a 
iubirii în su�et ca urmare a adorării diferitelor aspecte 

ale lumii aduce probleme care nu mai sunt individuale, 
ci probleme ale civilizaţiei, probleme de sănătate, 

ecologice şi de destin. Trebuie să înţelegem dincolo de 
aspectele materiale ale existenţei (deşi şi acestea au 
importanţa lor). Trebuie să începem cu ceea ce este 

esenţial şi important, trebuie să începem cu su�etul, cu 
credinţa, cu iubirea şi moralitatea. Pentru că dacă nu 
vom înţelege asta şi ne vom opri numai la aspectele 

materiale, ale sănătăţii, vom � puţin e�cienţi. Cred că ar 
� bine pentru toată lumea să recitească Biblia pentru a 
înţelege că totul începe de la su�et şi că în primul rând 

trebuie să înţelegem su�etul”.
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