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PREFAŢA EDITORULUI 

Cartea „VIAłĂ, MOARTE ŞI DINCOLO DE MOARTE” este o 

culegere de texte mai vechi şi mai noi publicate de Nina Petre în site-ul 

www.spiritus.ro. Ele nu au fost cuprinse în cărŃile anterioare şi au rolul să 

completeze până la zi colecŃia de articole scrise de-a lungul timpului de 

domnia sa. 

Volumul de faŃă cuprinde atât aspecte sociale, cât şi spirituale, care 

au preocupat-o pe autoare în mod egal. Oamenii trăiesc o viaŃă socială 

deopotrivă cu una spirituală. Este adevărat că spiritualitatea este o 

preocupare strict individuală, relativ independentă de exterior. Dar nu ne 

putem rupe de mediul social, fiindcă suntem oameni între oameni, iar 

evoluŃia spirituală incumbă şi preocupare pentru semenii noştri. Cine se 

crede mai presus de alŃii nu este cu adevărat spiritual, ci fals elitist. 

Mesajele pe care clarvăzătoarea şi mediumul Nina Petre le-a primit 

de la spirite şi alte entităŃi inteligente ne transpun într-o altă dimensiune 

vibratorie, mai apropiată de armonia divină. În acelaşi timp, scrierile sale 

despre societatea românească arată cât de lucidă şi cunoscătoare a 

realităŃii imediate este domnia sa. Fiind cu picioarele bine înfipte în 

pământ, reuşeşte şi să călătorească cu mintea prin zările senine astrale. 

Prezentul volum „VIAłĂ, MOARTE ŞI DINCOLO DE MOARTE” ne 

creionează personalitatea Ninei Petre, care nu se înclină nici după 

părerile unor increduli, nici după pretenŃiile exagerate ale unor visători. 

Răzvan Alexandru Petre, editor 

6 iunie 2019 
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COMENTARII LA ZI, 2014 
 „Cele bune să se-adune, cele rele să se spele!” 

 

VRĂJI PE TELEFON 

Zilele trecute am văzut ceva ce nu mai văzusem niciodată. O duduie, 

destul de curăŃică, vorbea la telefon într-o staŃie de autobuz. Din ce 

spunea, am înŃeles doar atât: „Este vorba despre vrăji, bineînŃeles”. S-a 

urcat în autobuz vorbind mai departe. Cu mâna stângă se agăŃase de 

bară, iar dreapta şi-o Ńinea în dreptul gurii, ca şi cum ar fi Ńinut un telefon 

micuŃ în palmă. L-am întrebat pe soŃul meu cât o fi de mic telefonul 

acela. Răzvan mi-a răspuns: „Nu are niciun telefon. Vorbeşte în palmă, 

săraca!” M-a trecut un fior pe şira spinării. Am exclamat: „Este la vârsta 

când începe schizofrenia!” 

Venind vorba despre vrăji, cunosc numeroase cazuri de oameni 

bolnavi psihic, obsedaŃi de vrăji. Dar ce ne facem cu ceilalŃi, mult mai 

numeroşi, sănătoşi la cap, care nu se pot obişnui cu ideea că vrăjile nu 

aduc nimic bun pe lumea aceasta? În site-ul nostru, cel mai mare 

număr de vizitatori caută articolele mele despre vrăjitorie. Cu un trafic de 

vizitatori la jumătate se află capitolul dedicat părintelui Arsenie Boca. 

Făcând o comparaŃie simplă, iar mă trec fiorii pe coloană: adică îngeraşii 

care înconjoară spiritul preotului martir Arsenie Boca sunt de două ori 

mai puŃini decât drăcuşorii adepŃi ai vrăjitoriei?! Dacă ar fi să gândim în 

mod realist, cam aşa se întâmplă pe Pământ.  

Războaiele, decimarea unor populaŃii sărace şi neajutorate, 

exploatarea cruntă prin muncă periculoasă şi prost plătită, acumularea 

unor averi imense cu escrocherii şi păgubirea multor nevinovaŃi, toate se 

fac la îndemnul dracilor agăŃaŃi de cei care se simt prieteni cu ei. 

BineînŃeles că „dracul” nu este o fiinŃă în carne şi oase, ci un cuvânt 

reprezentativ pentru tot ceea ce poate să facă rău pe Pământ: vulgaritate, 

agresivitate, egoism, cruzime, sete nepotolită de avere sau de plăceri 

incompatibile cu noŃiunea de „om”. Doar naivii şi bolnavii psihici mai pot 
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să creadă la ora actuală că „necuratul” îi urmăreşte, că îi pândeşte după 

colŃ, că le-a luat sporul din casă şi multe altele.  

Oricât ne-am strădui să fim realişti respingând credinŃa unora în 

„diavol”, trebuie să acceptăm cu toŃii ideea că vrăjile nu se pot face cu 

îngeri. EntităŃile cu nume bizare invocate de vrăjitori sunt energii 

puternice, răufăcătoare, prietene cu cei egoişti, laşi, răzbunători, puşi pe 

căpătuială cu orice preŃ. Numărul celor care apelează la serviciile 

vrăjitorilor este imens în lumea întreagă. Vrăjitoria proliferează an de an, 

ca şi prostituŃia sau criminalitatea. ÎngroziŃi, oamenii de bine se întreabă: 

oare când va fi Raiul pe Pământ, că de iad ne-am săturat?! 

18.09.2014 

 

SCUTUL ANTI-PROSTIE 

Motto: „Bătrânii satului, ca şi câinii la o turmă...” 

Acum, ce să zic, înŃelepciunea proverbelor româneşti este 

incontestabilă, dar cine Ńine cont de ea?! Mai ales când vine vorba despre 

pensionari. Câte zile să trăiască, bucurându-se de pensie, în duşmănia 

celor care se vaită că îi Ńin pe munca lor? Eu locuiesc lângă o biserică. 

Aici, în Bucureşti, nici o săptămână nu trece fără înmormântări. PreoŃii 

abia mai fac faŃă la atâŃia răposaŃi. Au şi câte trei înmormântări pe zi. 

Neamurile plâng de zor, fără să înŃeleagă că omul din coşciug a scăpat ca 

din puşcă de mizeria vieŃii de zi cu zi. Spiritul răposatului, fericit că s-a 

scuturat de haina omenească, începe să zboare de jur-împrejur, neştiind 

ce îl aşteaptă „dincolo”.  

După ce rugăciunile tuturor îl alungă departe în zare, înaripatul se 

trezeşte brusc din visul frumos. Cu ochii lui de lumină, îi vede pe 

nenorociŃii de români agitându-se cu disperare după o bucată de pâine. 

Cum să fie veseli şi optimişti românii dacă datoriile la bănci îi dau afară 

din case, facturile sosesc lunar, preŃurile cresc necontenit, bătrânii nu 

prea mai au putere să muncească, iar tinerii cu greu îşi găsesc ceva de 

lucru?! Cine îşi deschide o firmă s-a nenorocit cu totul. Liniştea i s-a dus 

ca pe apă, escrocii îi dau târcoale, taxa de protecŃie trebuie plătită, că 

altfel i se dă foc la maşină, la depozit sau la discotecă.  
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Acum câŃiva ani, scrisesem că în România există corupŃie 

generalizată. M-a şi pârât unul pe internet că „uite ce a zis Nina Petre”! 

Şi ce dacă am zis? A fost prea devreme? Am sunat deşteptarea? Nici 

vorbă! De 25 de ani se ştie că unul dintr-o sută de români face evaziune 

fiscală, fură de la Stat, vinde mărfuri interzise, speculează fundul 

prostituatelor şi multe alte păcate de acest fel. În ultima vreme, s-a dat 

liber la televiziuni să-i arate 24 de ore din 24 pe „fruntaşii Ńării” ajunşi, 

unul după altul, în anchete severe sau prin puşcării. Peştele de la cap se 

împute, îşi şoptesc în barbă sărmanii românii, obsedaŃi de idealul cinstei 

şi onoarei. 

Dacă îndrăzneşte vreunul să reclame traficanŃi, evazionişti fiscali, 

escroci de toate soiurile, i se face imediat un dosar de persoană suspectă. 

I se pune inevitabila întrebare: Ce interes ai să-l reclami pe bietul om? 

Apar şi actele de intimidare. Dacă îl mai reclami, înseamnă că îl jigneşti 

şi te va da în judecată! Să înŃelegem bine un lucru: în această Ńară, 

presupusă a fi „Grădina Maicii Domnului”, a sesiza o faptă de corupŃie 

înseamnă a-l jigni pe vinovat. Exact pe de-a-ndoaselea de cum ar trebui 

să fie!  

Un amărât de poliŃai se văicărea într-o zi: Asta-i România! Le-au 

căzut românilor cărămizile de pe cap! Aşa o fi, nu zic nu, dacă până şi 

americanii vin de peste ocean ca să ne tragă de urechi. Să nu păŃim ca în 

Ucraina! spun unii pe la televizor. Deocamdată, suntem în campanie 

electorală. Românul va pune ştampila, poporul îşi va decide soarta. Care 

soartă??? Unde v-aŃi ascuns ghicitoarelor, de nu mai ziceŃi nimic? Nici 

măcar Harra nu ne mai sparge norocul cu prezicerile ei! Chiar am ajuns 

ultimii din est, de pe continent, din lume şi din focul iadului?! Avem 

nevoie de un scut anti-prostie drept lângă crucea de pe 

Caraiman. 

04.10.2014 

 

CULTURA ÎN CĂTUŞE 

Aproape că m-am obişnuit să văd zi de zi oameni de vază duşi de 

mascaŃi şi prinşi în cătuşe. Dar aseară m-am cutremurat ca pomii pe 

furtună, zărindu-l pe Aristotel Căncescu gârbovit de strânsoarea 
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cătuşelor. M-am întrebat cu groază ce fel de zei domnesc în Ńara aceasta: 

al banului, al nerecunoştinŃei, al ignoranŃei, al prostiei?! Au ajuns 

românii să creadă prea mult în satisfacŃii efemere şi periculoase? Tocmai 

Aristotel Căncescu, omul de cultură, protectorul patrimoniului bătrânei 

cetăŃi Kronstadt, reconstructorul falnicelor bastioane braşovene care 

străjuiesc oraşul de pe dealurile din jur, s-a poticnit în nişte borduri şi 

asfalturi, deja prea multe în Braşov?! Sau televiziunea aceea a lui să fi 

fost prea înfometată de bani?! MIX TV răspândea un pic de cultură, chiar 

mai multă decât Antena lui nenea DiniŃă sau televiziunea primarului. 

Politicienii noştri ceva mai răsăriŃi la minte şi bani s-au cam grăbit să îl 

imite pe papa Berlusconi. Dar uite că sunt prea tineri ca să scape de 

puşcărie! De unii nu îmi pare rău, dar de Căncescu, da. Un om de cultură 

ca el nu trebuia să simtă gustul cătuşelor. Chiar dacă va scăpa de 

puşcărie, ruşinea tot ruşine rămâne, ca o pată ce nu dispare nici cu săpun 

şi nici cu detergent. 

Apropo, când vom găsi în magazine detergenŃi împotriva murdăriei 

de caracter? Am o propunere importantă de făcut investitorilor români şi 

străini, dornici de avere în România: construiŃi, fraŃilor, multe fabrici şi 

uzine care să facă milioane de cătuşe! Avem nevoie de cătuşe în Ńara 

aceasta, că fără ele nu mai putem trăi! 

08.10.2014 

 

GHIŢĂ LAPORTIŢĂ 

GhiŃă, măi băiatule, până acum nu te-am băgat în seamă, deşi 

agenŃii tăi de influenŃă aduc jigniri săptămânale paranormalilor din 

această Ńară. Ai şi tu o televiziune de un leu jumate, de-i zice „România”, 

culmea obrăzniciei. Te-ai înfrăŃit cu DănuŃ al OTV-ului, ca să iasă o 

cacealma şi mai a dracului decât a lui.  

Păi, ce faceŃi voi acolo, mă, GhiŃă LaportiŃă? L-aŃi băgat pe Vântu în 

puşcărie, i-aŃi dat lui Cioacă o pedeapsă de zile mari, judecându-l mai 

abitir decât nenorocitele alea din Piteşti, iar de la o vreme încoace vă tot 

luaŃi de paranormalii români, care, cică, ar fi nişte incapabili! Păi, da, 

incapabili sunt ăia care s-au lăsat păcăliŃi de procurori, declarând despre 

Elodia ce li s-a cerut. Ei da, sunt nişte proşti, dar ştii de ce? Pentru că au 
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visat ce avere mare vor face şi ce vedete mari vor ajunge după ce va intra 

Cioacă la închisoare. Ei, uite că i-au dat 20 de ani pe degeaba, iar proştii 

s-au trezit bălăcăriŃi de Lazarus şi de alŃii pe motiv de incompetenŃă!  

Un car de minciuni se descarcă, în fiecare sâmbătă seara, la RTOTV! 

Cum se apropie sfârşitul de săptămână, îmi sosesc emailuri bizare, ca să 

nu spun caraghioase. Persoane care se prefac a fi sincere şi necăjite îmi 

povestesc situaŃii incredibile, imposibile din cauza abundenŃei de 

informaŃii care nu prea se lovesc unele de altele. Unii vor crede că 

exagerez, dar am şi eu circumstanŃe atenuante: ca printr-un miracol, am 

scăpat nebălăcărită la RTV! Or fi sau n-or fi miracole în Ńara aceasta, dar 

dacă mă lăsam filmată de sclavii RTV-ului, ajungeam şi eu în gura lui 

Lazarus! Uite-aşa v-am făcut la toŃi în ciudă, că nu aŃi reuşit să vă bateŃi 

joc de mine şi de spiritismul meu! Cineva trebuie să fie clarvăzător în Ńara 

aceasta, nu-i aşa?! Or mai fi şi alŃii capabili, nu zic nu. Atunci de ce să fim 

făcuŃi praf de nişte realizatori de programe TV care trudesc la comanda 

patronilor?! Eu mi-am învăŃat bine lecŃia: prestigiul sănătos şi 

rezistent în timp se obŃine prin muncă, originalitate, sacrificiu 

de sine, nu prin dezvăluirea unor intimităŃi la televiziuni sau 

provocarea unor scandaluri publice. 

Ar mai fi multe de spus, aşa, de la obraz, dar le voi da pe rând, nu 

toate deodată. Bunăoară, cazul artistei Harra, trântită de pe piedestalul ei 

prea strălucitor. Cine a spus că nu ar fi avut vreo implicare în cazul 

Elodia a minŃit cu neruşinare. Eu locuiam în Braşov când s-a început 

fabricarea poveştii cu uciderea Elodiei, asasinul fiind, chipurile, soŃul ei. 

Deşi eram cel mai capabil clarvăzător din Braşov, cu o clientelă 

numeroasă din lumea bună, poliŃiştii şi procurorii care cercetau 

presupusa crimă nici nu m-au băgat în seamă. Îndrăznisem să stau în 

opoziŃie, afirmând că Elodia fugise de acasă, după ce o altoise bărbatu-

său cu dosul palmei. Artista Harra, prezentându-şi o carte la librăria 

„Şt.O.Iosif”, se lăudase că ar fi plimbat-o prin Poiană, pentru cercetarea 

„cazului”, tocmai şeful PoliŃiei din Braşov! Ce să vă mai spun, minciunile 

au transformat dispariŃia nefericitei avocate într-o hazna urât 

mirositoare, cum sunt cele de la Ńară unde cad copii şi se îneacă în căcat. 

Şi pentru ce toată această mizerie? Ca să se dea mari şi rotunzi 

procurorii care au întocmit rechizitoriul pe baza mărturiilor a 5-6 
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clarvăzători?! Unde scrie în Codul Penal, în normele de lucru ale 

Parchetului şi ale PoliŃiei, că folosirea paranormalilor civili ar fi o chestie 

perfect legală? Mă tem că nicăieri. Prin urmare, procesul avocatei 

dispărute de acasă a fost o cacealma de la un capăt până la celălalt. Dacă 

se tot afirmă că paranormalii folosiŃi în cazul Elodia sunt nişte şarlatani, 

atunci procurorii şi judecătorii care s-au uitat în gura lor ce sunt, nişte 

super-şarlatani? VedeŃi cu toŃii, chiar şi tu, GhiŃă LaportiŃă, cum li se face 

publicitate TV unor neaveniŃi? Aşa, fără luciditate, bun simŃ, omenie şi 

fără a se respecta litera legii! 

Scrisesem mai demult că spiritul Elodiei se răzbună pe cei 

care i-au falsificat povestea dispariŃiei. Pentru unii încă nu este 

clar lucrul acesta. Vă pot da câteva indicii: 

- OTV-ul, artizanul cacealmalei fabricate zile şi nopŃi, ani la rând, a 

eşuat lamentabil, lăsând în urma sa un noian de datorii şi o grămadă de 

şomeri. 

- Creierul nefericitei televiziuni, DănuŃ, o face pe măscăriciul peste 

tot, crezând că va ajunge Preşedintele României dacă va râde lumea de el 

cu gura până la urechi. 

- Mama Elodiei, rămasă fără bărbat, îşi tot vopseşte părul roşu, 

aşteptându-şi norocul, care nu mai vine odată. 

- Avocata isterică, unealta babei cu părul roşu, arată ca moartea în 

vacanŃă, de parcă i-ar Ńine careva pistolul la ceafă. 

- Vajnicii clarvăzători, mai mult femei decât bărbaŃi, au căzut în 

dizgraŃia tuturor, pe motiv de incompetenŃă şi şarlatanie. 

- Lazarus, eternul căutător al Elodiei, a dat faliment cu sărmana lui 

televiziune. Se adevereşte proverbul „Capul face, capul trage”! 

Lista poate continua, dar nu vă dau toate prăjiturile deodată.  

Strădaniile RTV de a-l înfunda pe Cioacă până la gât a născut un 

munte de ciuperci otrăvitoare. BilanŃul este bizar şi dramatic: 20 de ani 

de închisoare pentru soŃul Elodiei, în absenŃa cadavrului, a martorilor 

oculari, a uneltelor de tranşat, a mărturiei presupusului asasin. 

Şmecherului de Lazarus i-a mai zburat un porumbel din gură: cică 

inculpatul Cioacă, dacă se declara vinovat, ar fi primit doar 5 ani de 

puşcărie! Atunci unde este cheia acestui caz? De ce tace inculpatul? Ca să 

stea 20 de ani la pârnaie în loc de 5? De necrezut!  
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Dar dacă o fi nevinovat? Ce se va mai întâmpla în următorii 7 ani? 

Va veni sentinŃa de la CEDO că s-a judecat greşit procesul, iar Statul 

român o să-i dea câteva zeci sau sute de mii de euro drept despăgubire lui 

Cioacă?! Şi uite aşa, pensionarii ca mine, patronii ca GhiŃă, afaceriştii ca 

Lazarus, mincinoşii ca DănuŃ şi mulŃi alŃi cetăŃeni români vor contribui la 

plata daunelor morale pentru reabilitarea poliŃistului Cioacă! Este ciudat, 

nu?! Ca să nu spun grotesc!  

Şi ca să închei cu începutul, îi atrag atenŃia lui GhiŃă LaportiŃă că 

şefia la PSD nu se câştigă onorabil prin calomnii TV şi nici prin năravul 

de a călca pe gâtul puşcăriaşilor.  

Iaca, m-a învăŃat Sfântul Dumitru ce să vă scriu! 

26.10.2014 

 

VRĂJI PENTRU LINIŞTEA NOASTRĂ 

De cum s-a deschis campania electorală, se tot agită unii prin 

televiziuni de teama paranormalilor care, chipurile, „fac manipulare în 

masă”. Cum pierde un candidat scaunul de la Cotroceni, gata, încep 

lamentările că l-au vrăjit parapsihologii. Drept să vă spun, cu vrăjeala 

minciunilor şi calomniilor se face campania electorală, nu cu vrăjeli pe 

bune. 

Unii, într-adevăr, îi storc de bani pe politicieni, promiŃându-le 

victorii sclipitoare. Zvonuri sunt pe toate drumurile: că se face cu Reiki, 

cu meditaŃii, cu duhul, cu bioenergie, cu sugestie psihică. Ei, dar astea 

sunt lucrări domneşti, mult bârfite de codoaşele cu fuste creŃe. După ce 

au stat două Ńigănci la puşcărie, înfundate de Oana Zăvoranu, le-a crescut 

cota atât de tare, că au ajuns vedete de televiziune. De câteva seri încoace, 

tot cu ochii de ele dau. Nu mai încap cântăreŃele pe canapele din cauza 

paraşutelor vrăjitoare. Ideea generală este cea pe care am subliniat-o de 

mai multe ori: în România, paranormalul de bună calitate este aruncat la 

gunoi, spre folosul vrăjitoriei din palatele Ńigăncilor.  

Că ne bălăcărim aici, în Ńară, pe motive de competenŃă, nu-i mare 

lucru. Ne spălăm rufele în familie. Dar ce ne facem că presa şi 

televiziunile de peste hotare arată vrăjitoare românce care pretind că 

învârtesc destinul Ńării?! Ce să mai creadă popoarele despre noi? Şi, 
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culmea, vrăjitoarele se mai şi bârfesc între ele! Se adună câte două-trei 

în „congresele” puse la cale de masonul iordănescu şi o bârfesc pe a 

patra, că face magie neagră. Dar povesteşte vreuna cum se face magia 

neagră? Nici vorbă! Răspunsul oacheşelor satisface pe toată lumea: 

magia neagră face de rău, nu de bine!  

Dar să ştiŃi că avem în Ńară destule muieri albe la faŃă, mai sărace 

decât Ńigăncile vrăjitoare, dispuse oricând să facă „de bine” cu 

lumânări, bolboroseală, să-i găsească omului vrăji cu argint-viu, cositor, 

pământ din cimitir, păr de mort, aŃe făcute păpuşi, poze batjocorite, 

duhuri de baltă, ouă stricate, lipitoare, broască, găină, gândaci... Of, 

bietele animale şi biata natură batjocorită! Se spune din bătrâni că omul 

este cel mai murdar animal. S-ar zice să omul se spală, dar gândurile lui 

pot fi mai murdare decât ale animalelor.  

Exemple grăitoare avem şi în această campanie electorală, plină de 

calomnii şi vorbe în doi peri. Ce mai contează pentru concurenŃii la 

PreşedinŃie că prea mulŃi români abia mai au ce să-şi pună în farfurie!? 

La televiziuni se discută chestiuni mult mai importante: cu ce bani şi-a 

cumpărat Iohannis casele, cu cine se culcă Elena Udrea, ce funcŃie 

secretă a avut Ponta, cui şi-a vândut Vadim maşina, ce mai face DănuŃ cu 

televiziunea prin Vatican şi câŃi parapsihologi vor să-l „facă” pe 

candidatul nr.1 în sondaje. Dormi în pace, popor român! Vrăjitoria 

munceşte pentru tine... 

28.10.2014 

 

CU PICIOARELE PRIN KARMĂ 

Am văzut un nebun la televiziunea 6 TEMBELI care se tot agita pe 

motiv că unii oameni „se amestecă în karma altora”, riscând să le preia 

problemele karmice. Păi, dacă o fi chiar aşa, nebunul cu pricina 

(iordănescu i se zice) pe-a cui karmă a furat-o? În loc să ajungă un mare 

om de ştiinŃă, cercetător şi profesor universitar autentic (aşa cum i-a fost 

predestinat), s-a înhăitat cu securiştii la tinereŃe şi cu masonii la 

bătrâneŃe, ajungând să „cerceteze” cum îşi fac Ńigăncile făcăturile cu oul şi 

ceaunul pe baltă. Cum s-o fi simŃind spiritul acestui zăpăcit când îl vede 

cum codoşeşte pe la televiziuni de cacao?  
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Dacă vreŃi să aflaŃi mai multe despre karmă, întrebaŃi-mă în mod 

serios şi vă voi răspunde comentând subiectul în site-ul meu. Anul acesta 

s-au împlinit două decenii de când cercetez fenomenul karmic prin 

activitate practică, nu repetând ca papagalul fragmente din cărŃi 

ezoterice. Studiul karmic se face în mod corect prin cercetarea vieŃilor 

anterioare ale spiritului. Numai aşa poate să iasă la iveală zestrea 

moştenită de la strămoşii spirituali, aceştia fiind încarnările anterioare 

ale spiritului. 

Revenind la temerile ipocrite ale masonului iordănescu, vă pot da, 

deocamdată, câteva exemple referitoare la amestecul unor oameni de 

valoare în karma oricui, acŃiune permanentă, normală şi perfect umană. 

Referindu-mă la specialiştii unor domenii importante de activitate, este 

evident că: 

- Medicii salvează oamenii din boli grave şi de la moarte timpurie, 

acŃionând împotriva predispoziŃiilor karmice ale acestora. 

- Psihologii şi cadrele didactice îi învaŃă pe cei tineri sau bătrâni să 

devină mai buni, mai înŃelepŃi, mai omenoşi, mai puternici în lupta cu 

viaŃa, plasându-se astfel în opoziŃie cu inerŃiile karmice ale celor pe care 

îi educă. 

- Şcolile şi universităŃile de toate tipurile oferă tuturor celor care le 

frecventează studii atestate, adevărate arme de luptă împotriva 

ignoranŃei, sărăciei, nenorocului, neŃinând seama de karma 

distrugătoare prin mizerie a unor cursanŃi. 

- Numeroase asociaŃii, fundaŃii, universităŃi, spitale duc o luptă 

crâncenă cu boli grave de largă răspândire, cum sunt cancerul, SIDA, 

Ebola şi multe altele. Oare ce karmă grea or fi având popoarele africane, 

că de la ele se răspândesc peste tot boli necruŃătoare, greu de stăpânit şi 

eradicat? Să fie de vină focarele de magie neagră ce se perpetuează pe 

continentul african de când i-au apărut primii locuitori?! Iar cercetătorii 

din Ńările civilizate care se luptă de zor cu viruşii ucigaşi ce fac, preiau 

karmele africanilor sau îşi purifică propria karmă făcând mult bine 

omenirii?! 

VedeŃi dumneavoastră şi mata, masonule păcătos cu gura spurcată, 

că problema karmei nu este simplă deloc, iar cei care nu o înŃeleg aşa 

cum ar trebui să îşi Ńină limba cuminte între dinŃi! Voi reveni asupra 
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fenomenului spiritual numit KARMA, pentru a ajuta oamenii să nu mai 

creadă aberaŃiile unor impostori impertinenŃi şi neaveniŃi. 

29.10.2014 

ARSENIE PESTE TOT 

A intrat în modă la români nefericitul Arsenie Boca! Nu pare să fie 

vorba despre o reabilitare binemeritată a memoriei sale, ci mai mult 

despre folosirea abuzivă a renumitelor calităŃi paranormale, din cauza 

cărora înŃeleptul a suferit cumplit în cea de-a doua parte a vieŃii. De 

vreun an încoace, lumea dornică de minuni s-a repezit la pozele lui 

Arsenie, că la mormânt se ajunge cam greu. Ochii sfredelitori ai 

martirului Boca par să acuze la nesfârşit păcatele din societatea noastră. 

Totuşi, puŃini pricep ce se întâmplă cu adevărat. Majoritatea fanilor lui 

Arsenie se opresc la nivelul pozelor, aşteptând ca bietele hârtii să le dea 

tot ce nu au: sănătate, avere, noroc.  

Pozele lui Arsenie au ajuns şi în recenta campanie electorală! Să 

vedeŃi poveste: cei care l-au făcut pe Arsenie agent electoral au pierdut 

alegerile, aşa, ca printr-o pedeapsă cerească! Oare au înŃeles ceva 

folositor şmecherii de politicieni? Şi-au dat seama că rămăşiŃele 

„cosmice” ale defunctului Arsenie Boca nu sunt una cu fiinŃa ciudată, 

intens batjocorită de comunişti? Ce-a rămas după moartea înŃeleptului 

preot şi călugăr? O scânteie de lumină, mai mică decât un vârf de ac, 

invizibilă cu ochiul liber, care, mai ceva decât laserul, arde păcatele 

omeneşti peste tot pe unde le găseşte! Lucrul acesta nu este înŃeles de 

toată lumea.  

Am scris, cu luni în urmă, că spiritul lui Arsenie Boca s-a 

transformat într-un înger. Aceasta nu înseamnă că aveŃi dreptul să îl 

consideraŃi Moş Crăciun şi Iepuraşul de Paşte, aşa cum faceŃi cu bietul 

Isus! Îngerul Arsenie vrea să vă făuriŃi singuri fericirea pe Pământ, să 

nu mai aşteptaŃi pomană de la alŃii, nici măcar de la lumea lui 

Dumnezeu. Dacă aveŃi minte destulă în cap şi putere fizică suficientă, 

atunci zbuciumaŃi-vă, fraŃilor şi surorilor, că viaŃa-i scurtă şi e păcat să v-

o trăiŃi degeaba! Fiecare om este dator să lase amintiri frumoase în urma 

lui. La ce bun atâta invidie, atacuri perfide împotriva unora care 
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muncesc, se zbat pentru existenŃă, refuză să fie duşi în spate de alŃii mai 

harnici şi mai puternici decât ei? Să ŃineŃi minte că îngerii nu vă dau 

avantaje materiale şi nici sănătatea pe care v-aŃi ruinat-o singuri, ci doar 

puterea de a trăi! 

Acum să vă mai spun şi altceva. De când a început postul 

Crăciunului, zilnic mi se trimit emailuri în care sunt întrebată: «O fi 

„ceva” dincolo de moarte? Vrem să ştim ce fac morŃii noştri pe „lumea 

cealaltă”!» Acum v-aŃi trezit, oameni buni şi răi? Adică, vă duceŃi la 

biserică, vă spovediŃi, vă împărtăşiŃi, iar după aceea mă întrebaŃi de 

spirite şi mai vreŃi să şi discut cu ele?! Parcă nu-mi miroase frumos de 

atâtea insistenŃe! Am trecut în site-ul acesta mii de pagini despre lumea 

de dincolo scrise de mine şi de soŃul meu. Tot nu v-aŃi lămurit cum stă 

treaba cu spiritele? VreŃi să o iau de la capăt în fiecare email? Zău că nu 

prea este timp disponibil pentru atâtea repetiŃii! Am mult de lucru cu 

oamenii serioşi, inteligenŃi peste medie, care doresc să se autocunoască 

din toate punctele de vedere. Cei care vor să le afle pe toate din telefonul 

mobil, să mai pună mâna şi pe câte un computer, că uite câte se întâmplă 

în lume!  

Vă mai dau un sfat: priviŃi-vă bine în oglindă, sfătuiŃi-vă cu propriul 

spirit, ascultaŃi-vă glasul subconştientului şi îndreptaŃi-vă atenŃia spre 

omenirea aceasta nefericită! LăsaŃi îngerii în pace, că oricum nu vi-i 

puteŃi face parteneri de afaceri! 

15.12.2014 
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COMENTARII LA ZI, 2015 

PRIMĂVARA DREPTĂŢII 

De vreun an încoace, cad capetele „încoronate” ale României cât ai 

zice „Bună ziua!” De la o frecvenŃă de câte unul pe lună sau pe 

săptămână, s-a ajuns la câte 4-5 arestaŃi pe zi. Scrisesem mai demult că 

trăim în Ńara lui Papură Vodă. De atunci, vremurile s-au schimbat şi ne 

întrebăm cu toŃii a cui este Ńara noastră: a lui Şpagă Vodă, a prinŃesei 

sacoşelor cu bani, a eunucului şef peste cadânele de trotuar, a prinŃului 

de iarba-dracului, a slujbaşilor turnători sau a judecăŃilor ca sârba-n 

căruŃă?! Nici nu mai ştim ce să credem. 

Unul primeşte 20 de ani fiindcă l-au pârât unii că şi-ar fi omorât 

nevasta, alŃii capătă cam tot atât dacă nu-şi Ńin gura când trebuie, iar 

hoŃii de averi şi criminalii nu depăşesc un deceniu de pârnaie. Până şi 

DănuŃ Otevistul a încasat vreo 4-5 ani! Anul trecut mă aflam la dentist, 

când l-au arătat pe DD la televizorul din cabinet. Medicul, furios, i-a spus 

asistentului: „Ăsta e mare bandit, trebuie băgat la închisoare!” Vezi, 

DănuŃe, dacă i-ai supărat până şi pe dentişti, că umbli cu dinŃii stricaŃi, ai 

ajuns de-adevăratelea în puşcărie!  

OTV-ul s-a topit ca neaua primăverii, iar RTV-ul cu greu face faŃă 

dorinŃei unora de a vedea ghicitoare, vrăjitoare, prezicătoare de ruine, 

boli, catastrofe şi tot tacâmul de la masa tristeŃii. Au trecut vremurile 

căutătorilor de fugari, de cadavre, de piŃipoance care să joace pe masa lui 

DănuŃ, iar el, enigmaticul „guru” să tragă de concluzii nopŃi întregi! 

Oare ce mai face românul noaptea, în lipsa OTV-ului? Şi-a adus 

aminte că trebuie să îşi iubească nevasta? Se uită cu un ochi pe internet şi 

cu altul la căŃelul care doarme lângă uşă? Până şi Elodia să fie dată 

uitării?! ŞtiŃi ceva, fraŃilor şi suratelor? Nicio arestare de hoŃi şi pungaşi, 

nicio aruncare de pe bloc sau strangulare în avion, nicio târfă ajunsă 

vedetă TV cu banii proxenetului nu vor mişca sufletele românilor cum a 

făcut-o dispariŃia Elodiei! Vorba aceea: dacă DănuŃ nu e, nici Elodia nu 

mai e! Ne-am scufundat cu toŃii în trecutul naivităŃii noastre.  

Viitorul îşi arată colŃii, ca iarna de primăvară din zilele babei: 

luciditate, asprime, pragmatism, duşmănie cât încape în toŃi. Gata cu 

poveştile oteviste, cu tristeŃile în faŃa televizorului, cu disputele din 



 

 

NINA PETRE -  Viaţă, moarte şi dincolo de moarte. Scrieri mai vechi şi mai noi pag. 23 

 

telenovele! Ne-am maturizat peste an, de nu ne mai recunoaşte nici 

Duhul Sfânt! Parcă am fi prin anii '40: Vin ruşii peste noi, ce ne facem, 

fraŃilor?! Iaca, altă poveste bună de speriat copiii! Să fim sănătoşi, că 

bolovani în cap tot vom primi! 

07.03.2015 

 

PEŞTELE DE LA CAP SE ÎMPUTE 

Asistăm de mai multe luni la pedepsirea unor bibani îmburgheziŃi 

prin fraude fiscale, trafic de influenŃă, spălare de bani, distrugerea avuŃiei 

teritoriale a Ńării. Li s-a dat în cap cu ce s-a nimerit: arestări, publicitate 

negativă, sechestru pe imensele averi, amenzi usturătoare. Unii dintre cei 

vinovaŃi şi-au mai curăŃat mizeria de pe cap scriind cărŃi în puşcărie, 

fiind răsplătiŃi cu micşorarea perioadei de detenŃie.  

Mă întreb şi eu, ca toată lumea: un puşcăriaş care a scris o carte s-a 

spălat astfel de toate păcatele pentru care a fost închis? Adică: 

• Ucigaşul se căieşte pentru faptele lui şi nu le va mai repeta? 

• HoŃul nu va mai fura niciodată? 

• Proxenetul nu se va mai atinge de târfe? 

• Niciun puşcăriaş-scriitor nu va mai pune vreodată o vorbă bună spre 

folosul cuiva? 

Dar cu şpaga ce se va întâmpla, fraŃilor? Cum să dispară datina 

românească, turcească, strămoşească a răsplătirii bunăvoinŃei unora prin 

şpagă, mită, peşcheş, ciubuc?! Eu cred că, oricât de mulŃi şmecheri vor 

umple puşcăriile, obiceiul „atenŃiei” nu va muri niciodată în această Ńară. 

ŞtiŃi de ce? Pentru că el există peste tot în lume! De ce să facem, tocmai 

noi, excepŃie?! 

Dar să ne gândim puŃin şi la burta peştelui care se împute de prea 

mult gunoi. În ’89 au fost schilodiŃi şi ucişi sute de români, prea 

încrezători în promisiunile poleite cu aur fals ale unor agenŃi din Ńară şi 

din afara ei. Acum facem bilanŃul: 

• Este belşug în Ńară pentru toată lumea? Nu! 

• Suntem cu toŃii sătui, fericiŃi, mulŃumiŃi de viaŃa noastră? Ba! 

• Ne aşteaptă un viitor de aur? Vax! 
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Dar la coada peştelui ce-o mai fi? Acolo e ca-n filmele de groază! 

Mizeria şi sărăcia s-au întins peste tot, în sate şi oraşe, pe văi şi dealuri, 

prin pădurile golaşe ale Ńării, în viaŃa tuturor celor care nu ştiu să fure, să 

mintă, să colporteze, să le dea altora cu măciuca în cap, să se spurce cu 

toate năravurile proaste văzute pretutindeni.  

Economie „subterană” este prea frumos spus. Statul Ńipă după bani, 

dar societatea merge liniştită înainte. Cum să fie, cum să fie? Uite aşa: 

prin micile manufacturi ascunse în garaje, pivniŃe, case părăsite sau nu, 

apartamente de bloc. Economia manufacturieră ascunsă de ochii Fiscului 

este uimitor de înfloritoare. Bordelurile prosperă, culturile de iarba-

prostului se înmulŃesc, otrăvurile de amorŃit capetele seci se vând la 

nebunie, cererea fiind mereu în creştere.  

Unde se prepară ierburile şi prafurile ucigătoare? Cum unde? Peste 

tot: în case, magazii, blocuri, maşini, pivniŃe, păduri. Se face mobilă şi în 

bucătării de bloc. Cine se ocupă cu atâtea „industrii”? Cum cine? Oricine 

vrea nişte bani în plus, indiferent ce meserie are la bază. Să nu spuneŃi că 

nu-i adevărat, domnilor de la „AutorităŃi”, că voi le ştiŃi pe toate al naibii 

de bine!  

O piŃipoancă ajunsă mare dizeuză printre masoni spunea odată la 

televizor: „Nu suntem un popor de idioŃi!” Da’ ce suntem, cucoană? Un 

popor de „dăştepŃi”? Aiurea! Nici măcar Cio Cio San de la RTV nu 

reuşeşte să le deschidă minŃile celor care ne conduc Ńara. Degeaba 

împleteşte zodiile cu andrelele din coc şi-i dă cu gura, că lumea vrea 

numai horoscoape, nu cicăleală! VedeŃi ce popor fain suntem? Ne 

spargem în inteligenŃă „subterană”! 

Hai să fiŃi sănătoşi, că v-am zis destule! 

10.05.2015 

 

CINE-L CAUTĂ PE DRACU' ÎNTOTDEAUNA ÎL GĂSEŞTE 

Revin cu opinii personale asupra situaŃiei şocante provocate de 

arestările în lanŃ ale unor personalităŃi din România.  

Este incredibil cum de-au ajuns atâŃia oameni de valoare ai Ńării să 

fie făcuŃi de râsul tuturor, cu procese umilitoare şi ani de puşcărie! Cine i-

a îndemnat pe acei politicieni şi afacerişti să îşi piardă controlul asupra 
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veniturilor personale, care oricum erau atât de mari, încât le asigurau 

confortul vieŃii până la moarte? Sunt prea inteligenŃi să nu îşi dea seama 

ce se întâmplă cu ei! Au devenit prea bogaŃi şi nu se mai tem de nimic? 

Nu sunt cu toŃii paranoici şi nici membri ai unor clanuri interlope. Cum 

pot atâŃia intelectuali distinşi, oameni cu educaŃie deosebită şi studii 

înalte, să îşi piardă busola din minte, pornind pe cărări obscure, 

periculoase pentru viitorul lor?  

Una dintre explicaŃiile pe care le-am găsit la acest fenomen de 

coşmar este influenŃarea conştiinŃelor prin practici de magie neagră 

(inferioară) şi sugestie psihică (formă sofisticată de alterare a psihicului 

uman). Dacă asupra unei persoane uşor influenŃabile sau chiar asupra 

unui individ înzestrat cu o minte puternică se acŃionează cu mijloace 

distructive, nevăzute şi neauzite de cei care i-ar putea sări în ajutor, 

efectul poate fi cel urmărit de agresorul său. Cum s-ar spune în limbaj 

popular, victimei îi cad Ńiglele de pe casă, o ia razna cu capul, o ia pe 

arătură. Mai clar, îşi pierde autocontrolul în mare parte din acŃiunile sale. 

Presa scrisă, internetul, televiziunile avertizează uneori populaŃia asupra 

influenŃelor distructive ale practicilor oculte asupra unor indivizi, dar şi 

asupra unor grupuri umane. Interesele agresorilor sunt clare şi au 

motivaŃii puternice: setea de răzbunare, invidia, stimulentele financiare 

sau, de ce nu, dorinŃa subconştientă de a face rău, de a distruge 

personalităŃi ajunse foarte sus pe scara valorilor sociale.  

Avem şi în Ńara noastră o puzderie de ocultişti „vânduŃi diavolului”, 

care fac rău, provocând boli incurabile, faliment financiar, drame 

familliale, prăbuşirea sub pedepsele JustiŃiei sau chiar moartea 

prematură. La televizor se arată Ńigănci disperate după bani, lăudându-se 

cu magia neagră practicată de ele. Una, mai proastă decât alte surate, i-a 

spus unei tinere din studio: „Adu-mi nişte spermă de la iubitul tău, că Ńi-

o fac de cununie!” Tânăra, căsătorită şi mamă a doi copii, era să leşine de 

râs. Acesta a fost un caz rar întâlnit în lumea televiziunilor. Dacă pe 

Ńigănci le mănâncă limba, vorbind la microfon vrute şi nevrute, alŃii, mult 

mai periculoşi, fac şi desfac neştiuŃi de marele public. Acum, ce să vă 

spun, vrăji s-au făcut dintotdeauna, de când Homo Sapiens a început să 

gândească. În noul capitol pe care îl voi deschide curând, voi face o 



 

 

NINA PETRE -  Viaţă, moarte şi dincolo de moarte. Scrieri mai vechi şi mai noi pag. 26 

 

retrospectivă a credinŃei oamenilor în lumea spiritelor, din cele mai vechi 

timpuri şi până acum. 

Să fiŃi sănătoşi! Pace şi lumină! 

16.06.2015 

 

VÂNZĂTORII DE ILUZII 

Parcă am fi în Evul Mediu! Atâta doar că în acele vremuri nu erau 

televiziuni, manipularea maselor prin religie făcându-se pe alte căi. Abia 

scăparăm de aberaŃiile OTV-ului, că dădurăm peste urmaşa acesteia, 

RTV-ul lui GhiŃă CaracatiŃă. ÎnŃelegem cu toŃii că biata lui televiziune se 

află în agonie, dar ne şi revoltă abuzurile mediatice comise mai ales în 

week-end, când telespectatorii au şi ei nevoie de relaxare psihică.  

DisperaŃi după blestematul de rating, realizatorii de programe ai 

RTV-ului trag tare targa pe noroiul mahalagismelor şi al unui creştinism 

cât se poate de comercial. Nu sunt de ajuns emisiunile în care Oana 

Zăvoranu este întoarsă pe toate părŃile cu un cinism cronic, din care 

răzbate invidia stârnită de „fabuloasa” ei moştenire. Uneori, soŃii 

Prigoană sunt incitaŃi să se certe la telefon, metodă folosită şi de alte 

posturi TV. Dar cel mai grav lucru este intoxicarea cu ortodoxismul 

comercial, deosebit de periculos pentru mentalul populaŃiei.  

Pe bietul Arsenie Boca l-au făcut vedetă TV, postură care nu i-ar 

conveni martirului profund dedicat meditaŃiei întru Domnul şi consilierii 

oamenilor aflaŃi în necaz. ConsecinŃele acestei manipulări se vor vedea cu 

timpul, când disperaŃii vizitatori ai mormântului se vor supăra dacă 

înŃeleptul trecut în lumea de dincolo nu le va aduce fericirea, 

prosperitatea, însănătoşirea mult dorită.  

Ce să mai spun despre circul cu aşa-zisa icoană a lui Arsenie care s-a 

apucat să plângă pe nepusă masă, ba a mai fost şi furată, apoi restituită, 

dar fără lacrimi! Aici le dau dreptate preoŃilor care pun la îndoială 

fenomenul smiorcăielii unor chipuri de sfinŃi. Poate că lacrimile de mir 

au fost uneori autentice, intrând în categoria fenomenelor inexplicabile, 

dar nu întotdeauna s-a întâmplat aşa. Există tot felul de dispozitive care 

pot să provoace „plânsul” ochilor de pe icoane. S-a scris mult despre 

lucrul acesta.  
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Dar, mai presus de icoana plângăcioasă a lui Arsenie Boca, 

îngrijorător este exodul persistent către mormântul înŃeleptului. Oameni 

bolnavi, săraci, disperaŃi, cu nenumărate necazuri, speră cu naivitate că 

mormântul de la Prislop le va aduce fericirea şi prosperitatea. Ce vor face 

milioanele de nefericiŃi când îşi vor da seama că au cheltuit bani pe drum, 

s-au deplasat degeaba şi s-au rugat fără folos lângă bietul mormânt? 

Spiritul lui Arsenie Boca, sufletist ca şi martirul pe vremea când trăia, le 

dă nefericiŃilor din energia lui puternică şi binecuvântată. Nu are cum să 

facă minuni spre însănătoşirea bolnavilor incurabili, nici să le aducă 

tuturor avantajele materiale mult-dorite. Orice spirit, fie înger sau nu, se 

află în imposibilitatea de a rezolva problemele materiale specifice vieŃii 

terestre.  

Degeaba se creează în minŃile naivilor confuzia între noŃiunile de 

„spirit” şi „suflet”. Cei care se tem de riscul folosirii cuvântului „spirit” 

apelează la cel de „suflet”. Aşa s-a ajuns la aberaŃia că sufletul face şi 

drege pe lumea cealaltă, adică trăieşte precum muritorii de rând. Cine are 

bunăvoinŃa de a evita această confuzie, să citească despre suflet într-o 

carte de psihologie şi despre spirit, în literatura spiritistă de bună 

calitate.  

Consider că amăgirea prin mijloace speculative, cum sunt cele care îi 

îndeamnă pe oameni să ceară ajutorul unor icoane, moaşte, morminte, 

grote, locuri aşa-zis făcătoare de minuni este o crimă săvârşită asupra 

mentalului populaŃiei. ToŃi oamenii normali din punct de vedere psihic 

trebuie să înŃeleagă că se pot ajuta singuri, prin voinŃă şi competenŃă, 

cerând ajutorul unor membrii ai societăŃii doar atunci când au neapărată 

nevoie de el. Omul poate să ceară chiar ajutorul DivinităŃii şi al spiritelor 

înalte cu mai puŃină cheltuială, rugându-se la el acasă, eventual într-o 

biserică din apropiere. Abuzurile săvârşite de slujitori ai religiei creştine 

au provocat renunŃarea la credinŃa religioasă a unui număr mare de 

locuitori ai Terrei. 

5.07.2015 
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OBRĂZNICIA IESE PRIMA PE ULIŢĂ 

Ofensiva masonică împotriva martirului Arsenie Boca l-a 

transformat pe fostul înŃelept într-o persoană controversată. Unii îl laudă 

cu prisosinŃă, iar alŃii încearcă să ne convingă că părintele Arsenie nu ar 

fi făcut nicio minune în timpul vieŃii. Ne mai mirăm că împuterniciŃii nu 

se grăbesc să îl canonizeze?! 

23.07.2015 

 

BUNUL SIMŢ S-A ASCUNS PE UNDEVA... 

Atâta s-au săturat slujbaşii televiziunilor (şi nu numai ei) de 

înjurăturile sosite pe internet, că s-au apucat să împrăştie zvonul cum că 

emailurile „se citesc” de mama focului. Cum să se citească, măi 

zăbăucilor, toate emailurile din lume?! Cine are timp să intercepteze 

miliardele de emailuri care circulă zilnic pe reŃelele de internet?! Au 

ajuns destui oameni la psihoze şi din teama de a mai trimite emailuri.  

Mai bine s-ar avertiza populaŃia asupra atacurilor permanente 

exercitate de hackeri asupra unui număr imens de site-uri româneşti. 

Indivizii, adevăraŃi terorişti, vor să intre neautorizat în site-uri de orice 

tip (personale, de instituŃii, comerciale etc.) prin scanare automată, 

căutând breşe de securitate la serverele care găzduiesc site-urile, dar şi în 

programele de editare web (cu precădere WordPress şi FCKEditor). 

Aceste două programe pot fi uşor penetrate de hackeri. EvitaŃi-le, spre 

siguranŃa voastră! 

23.07.2015 

 

COANE MIROANE! 

Eşti frumos, deştept, aŃos, fiŃos, poet, miner de frunte, prin lume 

circulat, chiar şi la pârnaie decorat. Bine faci că vrei PRM-ul lui Vadim! 

Dar să fii patriot sadea, măi nene, nu gurist ca alŃii, care confundă Ńara cu 

propria moşie! Oleacă de naŃionalism le-ar prinde bine românilor, chiar 

şi de la mata, că prea se uită peste hotare, de li s-au făcut ochii ca 

lunetele! 

27.09.2015 
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MAGIE NEAGRĂ 

Mă dor ochii când o văd pe oacheşa aia pe la televiziuni, lăudându-se 

că omoară oameni cu „ştiinŃa” ei. Unde te crezi, frumoaso şi aŃoaso? Cine 

te-a învăŃat meşteşugul facerii de rău? Dacă ai copii, nu te gândeşti că le 

trebuie sănătate şi noroc în viaŃă? Culmea culmilor e că avocaŃii nu cred 

în magia neagră dacă nu e prevăzută în Codul Penal. Măi, ce JustiŃie 

avem! 

27.09.2015 

 

BLOCAJ ENERGETIC 

Mi se plâng oamenii că au „blocaje energetice” şi anume: duc lipsă 

de bani, se ceartă cu neamurile, bolile se vindecă greu (sau deloc), şefii îi 

dau în şomaj, au dureri de cap din te miri ce, parapsihologii nu vor să le 

şteargă răul, iar vrăjitoarele cer prea mulŃi bani ca să-i rezolve. A ajuns 

energia soră cu mizeria! Ce bine se descurcau românii când nu ştiau ce e 

aia energie! ViaŃa era mai simplă, mai naturală, iar fiecare om ştia ce are 

de făcut. Am devenit cu toŃii prea sofisticaŃi, nu-i aşa? Parcă fuge norocul 

de noi de atâtea „blocaje”! 

27.09.2015 

 

SUFLETE DUPĂ URECHE 

Aseară am crezut că mor de atâta râs. Venise la TV moş arici 

iordănici-psihopupu, să se dea mare că ştie tare multe despre suflete. 

După ce ne-a asigurat pe toŃi că avem fiecare câte trei sute de suflete, ne-

a mai zis că două dintre ele ne stau după urechi. Uite-aşa, unul în 

dreapta, iar celălalt în stânga. M-am pipăit repede, dar nu mi le-am găsit 

în păr. Cu degetele în cap nu mi-am intrat, că nu mă pricep la trepanaŃii. 

Sunt de-a dreptul consternată că moşul, presupus psiholog (nu se ştie 

exact ce-a mai învăŃat după străvechiul liceu mineresc) face un ghiveci cu 

spiritele, zicându-le suflete, ca să fie deruta şi mai mare.  

Am văzut două fete râzând pe înfundate de prostia moşului. Măi, 

drăguŃelor, fiŃi politicoase şi nu-i mai râdeŃi în nas, că moşul nu e chiar 
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atât de idiot pe cât se arată! Poate să-i facă rău oricui, pe nevăzute, de nu 

mai ştie victima pe ce lume trăieşte. S-a şcolit năzdrăvanul prin 

universitatea vrăjitoarelor, al cărei ctitor cu onoare se consideră a fi. Aşa 

că nu-i chiar de glumă cu nea arici iordănici-psihopupu, mai ales dacă vă 

bateŃi joc de hidoşenia şi prostia lui. 

28.09.2015 

 

PE CINE VĂ RĂZBUNAŢI? 

După moartea Maestrului Vadim Tudor, multe voci au prins curaj să 

se exprime. Care a tăcut sau n-a tăcut cât a trăit Maestrul, acum are de 

ales: - îl critică sau îl laudă; - îl critică şi îl laudă; - tace mâlc, să-l creadă 

lumea filosof. Mă întreb şi eu ca tot nedumeritul: dacă omul a murit, cui 

mai vreŃi să-i daŃi în cap? Cui, necruŃătorilor, cui: mortului din coşciug, 

amintirii sale, spiritului nemuritor (unii îi zic suflet) sau familiei distruse 

de dor şi durere? 

Acum să le luăm pe rând. Pe mort nu-l mai doare nimic. PuŃin îi 

pasă de cei care îl pomenesc cu răutate. Amintirea este aşa cum i-o 

păstrează fiecare: la unii bună, la alŃii rea, iar la ceilalŃi, indiferentă. În 

schimb, familia care l-a iubit şi spiritul plecat dintre cei vii pot fi loviŃi 

direct în suflet. Fac un apel de bun-simŃ către cei care îl mai spurcă pe 

Maestrul Vadim Tudor, să se abŃină de la vorbele şi gândurile agresive! 

Ar fi păcat ca spiritul lui Vadim să ajungă răzbunător ca spiritul Elodiei şi 

nedumerit ca spiritul Mădălinei Manole, din cauza prea multelor 

batjocuri şi nedreptăŃi. 

28.09.2015 

 

„CRIMINALULE!” 

Sinistrul lazarus-ŃuŃurel, individ cu o profesie incertă, bântuie prin 

televiziuni bârfind curvele bucureştene, lăudându-se că o caută pe Elodia 

şi făcându-l pe soŃul ei „criminal” de câte ori i se oferă ocazia. Povestea 

deunăzi la TV că o femeie i-a strigat pe stradă „Criminalule!”. La 

întrebarea lui că pe cine a omorât, femeia i-a răspuns: „Ai omorât-o pe 

Elodia!”  
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Ce te mai miri, măi, şmecherule, de ce Ńi-a zis femeia? Nu pricepi că 

avea dreptate? Nu mai puteai de entuziasm după dispariŃia avocatei, că 

îŃi trebuia neapărat să-i găseşti cadavrul. Uite că nu l-ai găsit şi nici nu îl 

vei găsi vreodată! Credeai că dăduse norocul peste tine, aşa mare detectiv 

cum te vedeai?! Iată că trecură 8 ani, iar coada peştelui a rămas tot 

murdară. Ştii în ce situaŃie dramatică ai ajuns, măi michiduŃă? Avea 

dreptate psihologul ăla cu şopârla pe cap când vorbea despre încurcătura 

din care nu se mai poate ieşi. Dar, buimacul şi grăsunul de el, în loc să se 

fi referit la tine, vorbea despre soŃul Elodiei. 

Măi lazaruse-ŃuŃurel, ce-ar fi să îŃi vezi de bodyguarzii tăi, de copiii 

tăi, de amantele tale şi să nu te mai bagi în cazul Elodia!? Că, zău, nu e de 

nasul tău! Vorba femeii de pe stradă: ai omorât-o pe Elodia! Cum ai 

omorât-o? Cu zile, bineînŃeles, căutându-i cadavrul cu surle şi trâmbiŃe 

plus curveturi ghicitoare, pe când şmechera de Elodia trăia bine mersi 

peste hotare. Când o să pricepi odată că un lucru care nu e, carevasăzică 

s-a pierdut?  

Mai ştii ceva, băiete? Pe mine să nu te superi dacă te trag de urechi 

când faci caca pe gură, că sunt şi eu un telespectator cu drepturi depline 

la opinie. Mai am ceva de întrebat: cum o fi putut Maestrul Vadim Tudor 

să fie prieten cu tine? Şi de ce tot spui că în România nu există 

paranormali, ci doar şarlatani? Nu aştept niciun răspuns la întrebările de 

mai sus, că oricum nu te pricepi la paranormal. 

05.10.2015 

 

CĂUTĂTORUL DE COMORI 

Presupusul parapsiholog psihopupu moş arici iordănici s-a apucat 

de căutat comori. Doamna cu coasa îl fugăreşte prin casă, iar el, de frica 

iadului, în care ştie că va ajunge, se dă în stambă prin emisiunile TV de 2 

eurocenŃi. Panarama românească nu se dezminte. Toată lumea îl laudă, îl 

perie, i se acordă un respect nemeritat, iar moşul pune ruşinat mutra în 

jos, ca să nu i se vadă batjocura din priviri. Pe toŃi ne consideră proşti, 

inculŃi, escroci, fraieri dacă nu intrăm în tagma sataniştilor masoni de 

teapa lui. Abia se mai Ńine pe fusele de picioare, dar nu se dă în lături de 

la vânarea cocoşeilor de aur.  
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Aseară, târziu, umbla prin curtea şi casa unei milionare defuncte, 

spunând într-una că femeia, plină de draci şi pe lumea asta şi în cealaltă, 

îşi ascunsese comorile sub pământ. Moşul îşi întărea căutările Ńinând în 

mâini un aparat de jucărie, care, chipurile, măsura temperatura la 

suprafaŃa pământului. Aşa a convins-o pe fiica moartei că a găsit un 

buncăr plin cu comori sub casă şi un tunel suspect de la poartă până la 

bazinul din curte. Abia aştept să văd continuarea mascaradei. Va sosi 

buldozerul să spargă curtea, bazinul şi jumătate din casă? Ar fi cea mai 

mare victorie a moşului dacă în surpături se vor ivi oase de căŃei şi caca 

de şobolani!  

Cineva din studioul TV i-a strigat să o caute şi pe Elodia, dar moşul 

s-a prefăcut că nu aude. Ce aveŃi, măi, înŃelepŃilor, detectivilor, 

magnificilor, că o daŃi cotită când vi se aminteşte de Elodia? Cuvântul 

Elodia a devenit peste ani simbolul neputinŃei româneşti: neputinŃa de a 

fi găsit un cadavru, de a fi urmărită o fugară, de a i se face un proces 

normal soŃului ei. Şi uite aşa trec anii, iar cei care l-au acuzat prin 

televiziuni pe soŃul fugarei că ar fi omorât-o au tot felul de necazuri: 

puşcărie, falimente, boli grave, ba chiar şi coana Moarte. Dumnezeu să o 

ierte pe bătrânica Paula, că nici ea nu văzuse proasta judecată a 

martirului Cioacă! Măi, nenilor cercetători, chiar nu aveŃi prin pivniŃe şi 

cămări nişte izotopi de carbon, ca să aflaŃi vechimea petelor acelea 

mizerabile din apartamentul Elodiei?! Să se termine odată cu minciunile 

şi acuzaŃiile absurde! Ne-am săturat şi de chiloŃii stropiŃi cu pipi de urs 

din râpa Braşovului! 

Să fim sănătoşi, că mizeriile se tot adună, până se umple baniŃa cu 

gunoi! CâŃi mai cred că spiritul Elodiei se răzbună pe cei care îşi bat joc 

de memoria ei?! 

09.10.2015 

 

NERUŞINARE 

Am presimŃit că se vor înteŃi atacurile împotriva fetelor Maestrului 

Corneliu Vadim Tudor. Ba le dă unul bani şi îi cere înapoi, ba o fugăresc 

şmecherii pe Jeni, ba se dă vina pe ea că ar fi grăbit sfârşitul Maestrului. 

Lidia, sora ei, se agită din zori până în noapte să dea interviuri, 



 

 

NINA PETRE -  Viaţă, moarte şi dincolo de moarte. Scrieri mai vechi şi mai noi pag. 33 

 

nenumărate explicaŃii, să meargă la facultate, să scoată revista „România 

Mare”, să îşi conducă familia cum se cuvine, că tată nu mai are. Câte mai 

poate să ducă în spate o copilă abia ieşită de sub umbrela protectoare a 

tatălui şi ajunsă fără voia ei în jungla mass-mediei bucureştene?! 

Doamna Malete, verişoara fetelor, ieşind în faŃă pentru a le lua apărarea, 

a încasat bobârnace cu grămada. Această doamnă onorabilă şi modestă 

este soŃia unui pastor american. Vorbele ei sunt demne de luat în seamă, 

iar derbedeii de Bucureşti să nu o mai jignească!  

Repet şi eu îndemnul unui talentat moderator TV: cumpăraŃi revista 

„România Mare”! Şi mai adaug: daŃi 4 lei săptămânal pe ea, ca să vă 

umpleŃi de cultură, bun simŃ şi omenie! ÎntoarceŃi spatele bârfelor de 

mahala, fundurilor de târfe, inculturii care vă distruge viaŃa! 

11.10.2015 
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RĂZBUNAREA ELODIEI -  
Radiografia unui caz tenebros 

CUVÂNT ÎNAINTE 

MulŃi dintre noi îşi amintesc despre dispariŃia fără urmă a avocatei 

braşovene Elodia, fapt ce a provocat un adevărat scandal mediatic. 

Nefericitul eveniment s-a petrecut în dimineaŃa zilei de 30 august 2007, 

conform relatării soŃului ei, poliŃistul Cioacă. Am cercetat acest caz cu 

minuŃiozitate, de sute de ori, în cei aproape 8 ani care s-au scurs de 

atunci. Mi-am prezentat opiniile în repetate rânduri, prin intermediul 

acestui site, la televiziuni şi în presă. Nu am omis „cazul Elodia” nici în 

cartea mea „SituaŃia paranormalilor în societatea românească. 

Spiritismul - metodă modernă de invesigaŃie”.  Cartea poate fi găsită pe 

lista celor 5 cărŃi scrise de mine până acum, cea de-a şasea fiind realizată 

în colaborare cu soŃul meu, Răzvan. Le puteŃi accesa gratuit în acest site.  

Noul capitol „Răzbunarea Elodiei” va folosi şi un alt punct de vedere, 

diferit de cel vehiculat în presă şi comentat obsesiv la televiziunile 

româneşti. Prea puŃini jurnalişti au scos în evidenŃă judecarea 

incompletă şi unilaterală a soŃului Elodiei, soldată cu o condamnare 

abuzivă, injustă, la 22 de ani de închisoare. Au lipsit dovezile 

fundamentale: arma crimei, cadavrul victimei, mărturia soŃului sau a 

unor martori oculari. În aceste condiŃii, vina atribuită lui Cioacă de a-şi fi 

ucis nevasta este doar ipotetică.  

Am scris în trecut că mediatizarea excesivă a presupusei asasinări a 

Elodiei a declanşat un proces de conştiinŃă cu bătaie lungă în timp. 

Dovezile nu au întârziat să apară fie prin cazurile de abuzuri comise de 

procurori şi magistraŃi, fie prin ciudatele „accidente” suferite de către 

unii dintre acuzatorii mediatici ai soŃului Elodiei. Am mai scris în trecut 

că spiritul Elodiei, profund revoltat de nedreptăŃile impuse soŃului ei, se 

va răzbuna pe cei care i-au falsificat circumstanŃele dispariŃiei. Pe acest 

aspect îngrijorător îmi voi construi fragmentele capitolului „Răzbunarea 

Elodiei”. 

28.06.2015 
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NEFERICITUL DAN DIACONESCU 

Îl poreclisem DănuŃ Otevistu'. Acum nu mai este „otevist”. A ajuns 

un simplu puşcăriaş, după o carieră fulminantă în fruntea OTV-ului, 

televiziune defunctă de mai multă vreme. Nimeni nu şi-ar fi închipuit în 

urmă cu 6-7 ani că abundenŃa emisiunilor dedicate „cazului Elodia” va 

eşua lamentabil, dispărând cu tot cu OTV, de parcă nu ar fi existat 

niciodată.  

Spre deosebire de alŃi realizatori de emisiuni TV, Dan Diaconescu s-

a străduit să prezinte dispariŃia Elodiei din toate punctele de vedere, 

acordând atenŃie unor păreri pro şi contra. Şi-a adus în studio sau pe 

înregistrări filmate zeci de clarvăzători, psihologi, spiritişti, terapeuŃi, 

jurnalişti de investigaŃie, detectivi mai mult sau mai puŃin autentici, plus 

băgători de seamă dornici să apară pe micul ecran. Pe toŃi i-a întrebat 

minuŃios, întorcându-le mintea pe toate părŃile.  

Doar pe mine nu m-a întrebat nimic. Aveam la data dispariŃiei 

Elodiei (în anul 2007), 11 ani de activitate neîntreruptă ca medium, 

clarvăzător, cercetător spiritist şi consultant în domeniul paranormalului. 

Dan Diaconescu şi acoliŃii lui au preferat să mă ironizeze două seri la 

rând, fără a catadixi măcar să îmi acorde un drept la replică. Nu l-am 

înjurat, nu l-am blestemat, preferând să îl ironizez în scrierile mele. Cine 

l-o fi blestemat nu ştiu, că a ajuns în puşcărie pentru diverse escrocherii. 

Oare să fie acesta un semn al răzbunării spiritului nefericitei Elodia? 

28.06.2015 

 

CU MINTEA-N PROSOAPE 

Faimoasa Ildiko, făcătură de televiziuni, ca multe alte impostoare, se 

suise ca scoafa-n palmier. VIP-urile din Bucureşti şi din alte părŃi ale Ńării 

se întreceau în plăŃi de mii de euro, lăsându-se prostite de ifosele teribile 

ale presupusei vindecătoare cu masaj, bioenergie, descântece, vrăji şi 

făcături de tot felul, mult savurate de români. Enervându-i pe unii că nu 

o găsise pe Elodia moartă nici cu prosoapele, i s-a pregătit detronarea cu 

multă migală. S-au găsit destui (destule) să o reclame la autorităŃi, după 

ce o spoiseră cu teancuri de bani. Acum tipa se află sub incidenŃa legii. Să 
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vedem pentru câtă vreme. Se spune printre avocaŃi că vrăjile ar fi o 

halucinaŃie a unora, iar vrăjitoarele nici nu ar exista... 

23.07.2015 

 

CONTRAOFENSIVA 

M-am întrebat, de nenumărate ori, când vor reuşi rudele fostului 

poliŃist Cioacă să înceapă ofensiva împotriva atacurilor murdare ce nu 

mai contenesc. O televiziune de 0,5 lei, imitaŃie slabă a OTV-ului, duce o 

luptă aprigă pentru salvarea reputaŃiei trepăduşilor care l-au băgat în 

puşcărie pe soŃul nefericitei Elodia.  

Prin ceea ce am scris şi voi mai scrie despre dispariŃia misterioasă 

(doar pentru unii!) a năzdrăvanei avocate braşovene, nu urmăresc 

neapărat disculparea lui Cioacă, om pe care nu l-am văzut în carne şi 

oase niciodată. Preocuparea mea de bază este orientată către starea 

jalnică în care se află spiritul Elodiei. Această entitate a fost adusă de 

numeroşi oameni într-un „hal fără de hal”, cum se spune la noi în popor. 

Tot în popor se mai spune că „baŃi câinele ca să fie rău”. Cam aşa ceva se 

întâmplă şi cu spiritul Elodiei. Cum nu are putinŃa de a se sinucide, 

nefericita entitate vrea tot timpul să-i pedepsească pe autorii morali (şi 

faptici) ai dramei femeii în care a fost întrupat.  

Am scris de mai multe ori despre „paranormalii” incapabili (sau 

corupŃi) care au dezinformat organele de cercetare şi pe cele 

judecătoreşti. Mai nou, această situaŃie poate fi abordată şi din punct de 

vedere financiar. Oare au fost plătiŃi ca să mintă cu neruşinare, spunând 

fiecare altă variantă a presupusei crime?! 

Momentul adevărului se apropie, iar lupta din culise devine din ce in 

ce mai aprigă. Vom vedea, începând cu toamna care se apropie, cum vor 

răspunde Ministerul JustiŃiei, Procuratura Generală, Curtea de Conturi şi 

Medicina Legală la întrebarea adresată de soŃul Elodiei: cum s-au cheltuit 

banii folosiŃi în căutarea soŃiei lui? Deja ştim cu toŃii că unii dintre cei 

care s-au ocupat de căutarea cadavrului Elodiei au cheltuit bani din 

propriul buzunar pentru benzină şi convorbiri telefonice. Dar sumele 

imense consumate din fondul Statului, aruncate pe văi, dealuri, lacuri, 

prin păduri, cimitire, televiziuni, cine le va recupera şi când anume?  
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Dacă ar mai fi trăit regretatul regizor Sergiu Nicolaescu, serialul 

„Magnifica Elodia” s-ar fi vândut mai bine decât „Süleyman Magnificul”! 

Slabă consolare! Poporul român plăteşte de zor taxe şi impozite, iar 

aventurieri ca hăitaşii Elodiei au dat iama în buzunarul Statului, ca să 

motiveze dispariŃia ei, de care mulŃi se fac vinovaŃi.  

Iată încă un pas onorabil făcut de soŃul Elodiei: reclamaŃia depusă 

recent la Parchetul Militar, în care se consideră victima SPP-ului şi a 

folosirii unui aparat de căutare a cadavrului considerat în alte Ńări drept 

un „dispozitiv de jucărie”. Aşa trebuie să procedeze toŃi românii ajunşi 

victimele unor abuzuri mai mici sau mai mari: să îşi caute dreptatea 

peste tot, oriunde li se deschide o uşă către persoane binevoitoare şi 

competente! 

26.08.2015 
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CUGETĂRI 2016 

RĂZBUNAREA MAESTRULUI VADIM 

Abia trecură câteva luni de la plecarea din lumea noastră a 

Maestrului CORNELIU VADIM TUDOR. Dumnezeu, cel pe care L-a iubit 

ca pe proprii părinŃi, să îi ocrotească Spiritul, atât cât va exista Universul, 

cu toate fiinŃele sale! Scriam anul trecut că unii dintre cei supăraŃi pe 

Maestru fiindcă i-a criticat ar face bine să se abŃină de la ponegririle post-

mortem. Mă temeam, atunci, că Înaltul Spirit al Maestrului ar putea să 

devină răzbunător pe foştii duşmani. Totuşi, minunea s-a produs, spre 

uimirea tuturor: tot ce a prevestit Maestrul se împlineşte zi de zi, iar 

majoritatea celor „încondeiaŃi” de El au ajuns în mâna JustiŃiei. Nici 

vorbă de răzbunarea Înaltului Spirit al Maestrului VADIM! Dimpotrivă, 

setea de cinste şi dreptate a poporului nostru, minŃit şi manipulat zeci de 

ani, a izucnit ca din senin, scoŃând la iveală, treptat, marii şi micii 

infractori, distrugători ai economiei şi culturii acestei Ńări.  

Escrocii au ajuns în mare disconfort mental dacă se urmăresc, se 

şantajează şi se reclamă unii pe alŃii. A venit moda denunŃurilor. Unii 

pârăsc în dreapta şi în stânga, considerând că fac denunŃuri utile 

societăŃii. În fiecare seară, televiziunile româneşti ne arată noi şi noi 

„personalităŃi” ajunse sub incidenŃa legii. Telespectatorii se miră, se 

bucură sau se întristează: „L-au înhăŃat şi pe mahărul ăla! Au băgat-o pe 

blondă la pârnaie! Au agăŃat-o în cătuşe pe roşcata aia, pe care Maestrul 

VADIM o poreclise „putoare ordinară”! I-au cerut o cauŃiune de câteva 

milioane de euro ăluia cu 40 de firme!” CiudăŃenii peste ciudăŃenii. Unde 

eşti Maestre VADIM, să vezi cum Ńi se face dreptate?! Poporul te răzbună, 

Maestre! Da, chiar poporul acesta lovit de soartă, pe care l-ai iubit atât de 

mult! Păcat că, din mormânt, nu mai poŃi să ne Ńii niciun discurs...! 

03.04.2016 

 

IOHANNIS ÎŢI DĂ AMENDĂ! 

Zilele trecute hrăneam cu pâine proaspătă păsările de pe lacul din 

apropiere, la fel ca mulŃi oameni impresionaŃi de foamea lor nepotolită. 
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Mi s-a întâmplat ce nu am păŃit niciodată. Un moşneag cu privirea cam 

dusă cu sorcova a strigat la mine furios: O să vă amendeze Iohannis, că 

vă folosiŃi de animale pentru propriul interes! I-am strigat şi eu, peste 

umăr: Să îmi dea un premiu pentru ecosistem, că le dau de mâncare în 

fiecare săptămână! Cum nu ştia ce înseamnă „ecosistem”, a lăsat ochii în 

jos şi s-a îndepărtat. 

VedeŃi, aşa este la noi, românii: cine face un bine, stârneşte 

suspiciunile unora, cum că ar avea vreun interes. Pe la Ńară, dacă primeşti 

ceva de pomană, trebuie să spui „bogdaproste”, ca să-i dea Dumnezeu 

noroc celui darnic. Dar dacă raŃele şi pescăruşii nu ştiu să spună 

„bogdaproste”, noi, cei care hrănim orătăniile sălbatice, merităm să fim 

agăŃaŃi cu cârlige de sârma rufelor?! 

Unii spun să nu le dăm de mâncare la păsări, că se îngraşă prea tare 

şi nu mai fac pui. Câte mai născocesc întruchipaŃii Necuratului, chiar în 

Postul Mare! Acum, ca să v-o zic direct, eu nu prea cred în existenŃa 

Necuratului, prea des pomenit în lumea preoŃească. În schimb, am 

convingerea că răutatea omenească este răspândită peste tot. Cum să ne 

mai exprimăm? Că dracii fac din oameni neoameni? Sau că sâmburele de 

răutate sălăşluieşte în fiecare dintre noi? Dacă este aşa, atunci mai avem 

mult de lucru cu noi înşine până când vom deveni cu adevărat buni. Abia 

atunci vom putea spune că L-am primit pe Dumnezeu în sufletul nostru. 

04.04.2016 

 

AFORISME 

   Cine a spus că în România valorile sunt inversate, a grăit un 

mare adevăr. 

   Istoria omenirii se ondulează ca şarpele; când se încolăceşte, 

izbucnesc războaie şi molime. 

   După două-trei milenii, popoarele migratoare năvălesc din nou 

în Europa. 

   Dictaturile nu vor dispărea niciodată. Şi acum există şefi de trib, 

sultani, emiri, Ńari, tovarăşi preşedinŃi, regi, împăraŃi, chiar dacă unii 

dintre ei se numesc un pic altfel. 
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   Europa se metisează cu popoare migratoare, ca să nu se mai ardă 

nimeni la plajă. 

   Unii îşi bat joc de religiile altora. Războaiele religioase nu dau 

semne de potolire. 

   Homosexualitatea există dintotdeauna. De câŃiva ani încoace, 

pofteşte şi la căsătorie. 

   România se vrea o Ńară „curăŃică”. AlŃii o vor murdară ca târfele. 

Ce să mai creadă bieŃii români? 

   Se spune că războinicii fundamentalişti omoară vrăjitorii. Nici nu 

îşi dau seama cât au de lucru cu ei! 

   După Imperiul Rus, se reface şi Imperiul Otoman? De ce nu, că 

doar sunt cadâne peste tot... 

18.10. 2016 

 

   O metodă sigură de manipulare a maselor: horoscoapele. Prin ele 

ni se transmit „directive” despre ce avem voie sa facem si ce nu. 

   Milioane de femei fac prostituŃie crezând ca au „suflete-pereche” 

cu proxeneŃii lor. 

   RelaŃiile sexuale multiple agravează karma, nu o „ard”, cum cred 

adepŃii unor practici ezoterice. 

  Internetul poate să provoace sfârşitul omenirii, aşa cum cristalele 

i-au „pârlit” pe atlanŃi. 

   Hotarele Ńărilor europene au stat cuminŃi vreo şaptezeci de ani. 

De la o vreme încoace, cad scândurile de pe garduri. 

   Omenirea visează la un viitor ca în Rai. Dar unde este Raiul, în 

mintea unora? Că sub Pământ e cazanul cu smoală, deasupra Pământului 

- infernul cu bolovani, iar pe Pământ - păcătoşenia lumii. Cum s-ar zice, 

iadul e peste tot, sub ochii noştri. 

   Practicile ezoterice nu se învaŃă de pe internet. Sunt necesari 

mulŃi ani dedicaŃi unor cursuri de instruire şi de aplicare a celor învăŃate, 

prin eforturi repetate până la obŃinerea rezultatelor dorite. Din păcate, 

puŃini sunt cei aleşi de soartă pentru a crea ceva deosebit în această 

lume! 

21.10. 2016 
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   Onoarea nu se curăŃă cu bani. Este nevoie de suferinŃă şi 

smerenie. 

   România va deveni o Ńară eminamente agricolă, ca pe vremea 

Regatului. Atâta doar că, în loc de cereale şi cartofi, grădinile vor fi pline 

cu „ierburi” bune de afumat drogaŃii. 

   Apar piŃipoance prin televiziuni care strigă sus şi tare: Am fumat 

„iarbă” în Amsterdam! 

   Am o nepoată care, după o facultate şi un Master în România, s-a 

mutat în Amsterdam ca să vândă cartofi prăjiŃi într-un fast-food. Iată că 

şi-a găsit împlinirea profesională! Sau poate că-i place „iarba”?! 

   Moda cu pantalonii scurŃi până la buci şi la crăpătura grasă 

dintre picioare diminuează personalitatea femeilor. Măi, fetelor, dacă aŃi 

fi musulmance, vai de fundul vostru ce v-ar face părinŃii! 

   TraficanŃii de droguri fac găuri în podele, ca să audă ce discută 

vecinii despre ei. 

   Nişte proaste care se cred clarvăzătoare se tot vaită că le zguduie 

cutremurele, că vin OZN-uri peste ele noaptea şi că ne invadează ruşii! 

Pentru „predicŃiile” de 2 lei, cine le cere socoteală? 

   O moderatoare TV a afirmat că în paranormal se poate spune 

orice, că nimeni nu îşi asumă nicio răspundere. Păi, dacă e aşa, cum să 

nu-i folosească unii pe paranormali cu scopul de manipulare în masă?! 

   Limbaj de rumeguş sintetic prin televiziunile româneşti: 

halucinant, ştire-bombă, atmosferă incendiară, şocant, dezastru, 

manipulare, devastator, terifiant, cutremurător etc. Vă dau un 

exemplu: BREAKING NEWS: Avem o ştire-bombă care ne şochează 

prin terifianta manipulare a unui caz cutremurător. Atmosfera 

incendiară creată reprezintă un dezastru devastator pentru 

dumneavoastră (sic!). 

   Se tot vorbeşte că intră ruşii peste noi. I-am spus lui Răzvan: 

„PărinŃii m-au botezat Nina, mama a trecut Prutul de frica ruşilor, 

bunicul a fost polonez, aşa ca am ceva şanse să nu fiu deportată în 

Siberia. O să-Ńi pun şi Ńie o pilă, să nu te trimită în Gulag!” 

   DrogaŃii se afumă cu hărnicie. Le place „iarba” şi vor să ajungă 

erbivore comestibile. Chiar şi mumii, ca exemplu pentru generaŃiile 

viitoare. 
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   Cineva spunea: Javrele astea se droghează pe banii poporului! S-

a găsit unul să-i răspundă: Las-o baltă, că căŃeaua zace în coteŃ! 

   Locuim lângă o biserică. DimineaŃa, înainte de opt, îşi sloboade 

afurisitele de clopote, că ne zăngăne geamurile ca la cutremur. Într-o 

duminică, m-am trezit speriată şi l-am întrebat pe Răzvan: „Ce e, au 

ajuns ruşii la Dunăre şi se trag clopotele?” 

22.10.2016 

 

CIUDATUL 

Cel mai parapsiholog dintre psihologi, moşneagul mereu supărat, 

încă se mai arată prin televiziuni să se laude cum vorbeşte cu spiritele. 

Abia trece o săptămână, că iar ne spune ce-a mai discutat cu coana 

Mărioara, cu nefericita Mădălina şi cu alte preferate de-ale lui. Le-o fi 

consiliat sau nu pe când trăiau, chiar şi pe alŃii, dar bilanŃul este 

dezastruos: Mărioara Zăvoranu a murit fără rinichi, Mădălina Manole s-a 

sinucis, Dan Diaconescu zace în puşcărie, OTV-ul s-a spulberat ca nisipul 

pe o plajă prea încinsă. Se băgase moşneagul şi prin KanalD, dar uite că 

pe turci nu a reuşit să-i falimenteze. Cu otomanii nu te joci! Două lucruri 

îmi plac la moşul ăsta: că scoate limba când vorbeşte şi poartă ochelari de 

cal. 

24.10.2016 

 

PROGRESE 

Televiziunile româneşti fac progrese la fiecare cincinal. În '90, pe toŃi 

ne dădeau drept democraŃi fericiŃi şi bogaŃi. Prin '95, Ńigăncile vrăjitoare 

ne învăŃau cum să ciordim din averea altora. Anul 2000 a deschis pleiada 

clarvăzătorilor, unul mai hoŃ ca altul. În 2005, bandiŃii erau vedete, iar 

oamenii cinstiŃi, fraierii Ńării. Năstruşnicul 2010 ne-a amintit că mai 

fuseseră crize economice pe Pământ, de-au ajuns oamenii la sapă de 

lemn. Recentul 2015 ne-a întors cu lopata: politica, războaiele şi sărăcia, 

ăsta-i viitorul omenirii! Toate se derulează în faŃa ochilor noştri pe micul 

ecran. 

24.10.2016 
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BLESTEMUL ELODIEI 

Batjocorirea amintirii Elodiei şi persecutarea nefericitului soŃ au 

consecinŃe grave şi după aproape un deceniu de la dispariŃia ei, 

neelucidată nici până în ziua de astăzi.  

Unii dintre aventurierii puşi pe glume proaste, complici la 

amenajarea „expoziŃiilor” cu probe false din casa femeii şi din râpa de la 

marginea Braşovului, au avut şi încă mai au tot felul de necazuri. Care şi-

a luat vorbele înapoi, recunoscând că ar fi greşit considerându-l pe soŃul 

Elodiei drept ucigaşul propriei soŃii, şi-a mai spălat din păcate. Dar uite 

că spiritele au o memorie vastă şi nemuritoare, fiindcă nu mor niciodată. 

Habar nu avem cât de bine îşi amintesc spiritele de prostiile făcute de 

oameni, nenorociŃii nedându-şi seama de urmările ignoranŃei lor! Orice 

om poate să sufere ani întregi din cauza unei greşeli de câteva secunde. 

Tot câteva secunde s-a gândit şi ghicitoarea Harra de peste ocean, 

afirmând că fostul poliŃist Cioacă şi-ar fi ucis nevasta. Doamna Harra 

încă mai bântuie prin România ca să-şi vândă siropoasele cărŃi şi să-şi 

recupereze apartamentul vândut de escroci imobiliari. Tot judecându-se 

cu vinovaŃii, s-a lăudat cu bunăvoinŃa ilustrei prietene, Hillary Clinton, 

despre care făcuse predicŃia că va ajunge Preşedintele Statelor Unite ale 

Americii. Dar Dumnezeu şi zeul banilor vrură altceva! Tocmai când mă 

resemnasem să o cred măcar o dată pe Harra, fiindcă o admir sincer pe 

Hillary Clinton, hop că se trezi Preşedinte papa Trump, omul cu peruca 

pe o parte, mai furioasă decât el! Dacă va fi prieten la cataramă cu papaşa 

Putin, zău că vom ajunge la o con(dis)cordie mondială! 

Şi uite aşa, draga de Harra, nu avu dreptate nici cu moartea Elodiei 

şi nici cu bunicuŃa Hillary! Grea lovitură la o casă aşa de importantă, cu 

două femei celebre şi nemăritate! Să vedem dacă până la Crăciun îşi va 

mărita fata, că aşa prevestise astă-vară. E tare grea meseria asta de 

„vizionar” la secundă! Zice omul ce-i trece prin cap şi cu asta-basta! 

09.11.2016 
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CUGETĂRI 2017  

AFORISME 

  Când va bate din clopote Catedrala Neamului, vor fugi turiştii din 

baruri şi hoteluri.  

  Oamenii îşi fac cruce în dreptul bisericilor şi spun „Doamne 

ajută!” la fiecare pas. Asta-i România! 

  Cine se lasă în grija lui Dumnezeu are nevoie şi de grija 

oamenilor.  

  Dumnezeu îi ajută pe cei puternici şi îi consolează pe cei slabi.  

05.07.2017 

 

 

ANOMALII ÎN PARANORMAL 

DERUTĂ GENERALĂ 

Paranormalul românesc a intrat într-un con de umbră. Atâta s-au 

străduit unii, puşi de alŃii, să tragă pe linia moartă tot ce părea a fi 

paranormal autentic în această Ńară, până când s-a ajuns la o impostură 

periculoasă, susŃinută intens de unele televiziuni, amatoare de figuranŃi 

pe post de paranormali. łigăncile vrăjitoare au rămas la mare înălŃime, 

omagiate periodic în emisiunea RTV-ului cu prezentatorul bâlbâit şi 

colega lui, blonda costelivă, mascota masonilor din Rotary Club.  

Nea românul de la Ńară ar zice cu năduf: Vremuri căcăcioase, dom’le! 

Are dreptate badea Ion, omul normal din popor, că vremurile de acum au 

ceva urât mirositor în ele.  

Unii încearcă să arunce „motanul paranormal” în ograda ruşilor. 

Cică, ruşii ar avea paranormali cu mintea lungă până-n Cosmos, că ar 

folosi aparate sofisticate bune la manipulări în masă, că tot ei, ruşii, ne 

trimit viscole, tornade, cutremure, molime. În ultima vreme, altă 

ciudăŃenie răzbate prin micile ecrane: fraŃilor, avem spioni ruşi în Ńară! 

Măi să fie, mare poznă! Cin’ să fie, cin’ să fie printre noi? S-au terminat 

extratereştrii şi le-au luat locul ruşii?  
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Acum, ca să spun drept, avem nişte moldovence în Ńară tare bine 

înstărite pe la noi cu masaje şi „parapsihologii-extrasensuri” învăŃate 

prin Moscova. Unii se întreabă: oare cine vorbeşte rusa o fi şi spion? O fi, 

n-o fi aşa, vă indic o persoană din Basarabia care vorbea perfect limba 

rusă, dar jur că nu era spioană: mama mea, Dumnezeu să o ierte, că se 

duse la Ceruri!  

VedeŃi, fraŃilor, dacă fiecare român şi-ar vedea liniştit de viaŃa lui, 

fără a visa la averi fabuloase, am fi şi noi mai respectaŃi peste hotare, 

unde se Ńine cont de toate prostiile pe care le facem. Oare să se fi pierdut 

cu totul înŃelepciunea SfinŃilor PărinŃi plecaŃi de mult în veşnicie? Poate 

că o vom regăsi până nu va fi prea târziu! 

29.01.2017 

 

DESTINUL NU ESTE UN HOROSCOP 

Atâta s-au obişnuit unii cu horoscoapele, că au ajuns dependenŃi de 

ele, indiferent de conŃinutul acestora. ÎnŃeleg că mulŃi oameni bătrâni 

încă mai aşteaptă directive de la „partid”, dar tineretul ce cusur are? 

Simte nevoia să fie monitorizat prin televiziuni, internet şi presa scrisă?  

La vremea de acum şi în cele viitoare, pline de complicaŃii şi dureri, 

oamenii au şi vor avea nevoie de minte ascuŃită, gândire creativă, spirit 

de independenŃă, originalitate, curaj la fiecare pas. Nu ne aşteaptă un 

viitor „de aur” şi nici „de argint”. Omenirea se agită, schimbările bruşte 

zgâlŃâie conştiinŃele oamenilor, provocând puternice dorinŃe de mai bine 

sau depresii aducătoare de neputinŃă. Ne mai luăm după horoscoape 

când avem atâtea lucruri importante de făcut?!  

În trecut, mai înclinam urechea la discursul vreunui astrolog de la 

TV. Îmi propuneam să fiu disciplinată şi să dau crezare „directivelor 

horoscopale” oferite milioanelor de nativi din zodia Gemenilor. Acum 

vreo două luni, o astroloagă zicea că Gemenii dau dovadă de originalitate 

şi iniŃiativă, se descurcă bine în orice situaŃie, că trebuie să îşi facă ordine 

în trecut, să îşi revizuiască prietenii. Auzind bine şi băgând la cap 

preŃioasele cuvinte, m-am apucat în ziua următoare să îmi fac ordine în 

baza de date, fiindcă de prieteni nu aveam motive să mă plâng. Au trecut 

vreo două săptămâni, iar AghiuŃă m-a făcut din nou atentă la horoscop. 
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Aceleaşi fraze, dar la alt astrolog! Mintea îmi fugea neobosită, căutând ce 

mai aveam de revizuit. În sfârşit, am găsit cheia problemei: să fac ordine 

în debarale! După al treilea astrolog, care tot cam aşa ceva spunea, am 

renunŃat să mai ascult horoscoapele. Mi-am zis: ce, mintea mea nu ştie să 

mă sfătuiască de bine? Ei, cum să nu, că datorită ei am ajuns, în ultimii 

22 de ani, să consiliez mii de oameni!  

V-am spus atâtea despre horoscoape ca să înŃelegeŃi de ce zeci de 

oameni, în fiecare lună, îmi trimit doar data naşterii şi îmi cer să le aflu 

destinul. Lipsesc numele reale, chiar şi pozele, absolut necesare unui bun 

clarvăzător. Sunt nevoită să repet, din email în email, că destinul nu este 

un horoscop, nici o carte de poveşti, nici o listă cu „directive”. Destinul 

este o formaŃiune inclusă în aura energetică, aflată în permanentă 

transformare, cu excepŃia unei părŃi ce rămâne stabilă în decursul vieŃii. 

Omul îşi poate influenŃa destinul, în mod indirect, prin intermediul 

spiritului său. 

29.01.2017 

 

 

RĂZBUNAREA ELODIEI 

GHIŢĂ FUGĂRIŢĂ 

De la o vreme încoace, câteva televiziuni româneşti s-au profilat pe 

subiectul GHIłĂ. În loc de o „GhiŃă TV”, adică RTV, avem în Ńară mai 

multe, de nu mai ştim care este sclava lui GhiŃă şi care sunt clonele ei. Se 

mănâncă o pâine bună în mass-media după fuga ruşinoasă a celebrului 

om de afaceri şi patron RTV.  

Nu a durat mult până când s-a aflat unde este. L-au negociat două 

Ńări levantine, iar fugarul stă acum pe un butoi cu pulbere. Trădătorii de 

Ńară ca el, specialişti în computere, sunt foarte apreciaŃi de organizaŃiile 

teroriste. Marile Servicii Secrete ale lumii au oamenii lor, mai deştepŃi şi 

mai şcoliŃi decât GhiŃă cel Necoptlaminte. Ce-i lipsea acestui escroc 

naŃional, că şi-a pus palma-n fund, şi-a părăsit nevasta şi copiii şi s-a 

făcut nevăzut peste graniŃă?! A fugit ca Elodia, pe sub nasul autorităŃilor 

române, şi tare m-aş mira să nu aibă soarta ei! 
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Scriam mai demult că spiritul Elodiei se răzbună pe cei care şi-au 

bătut joc de amintirea nesăbuitei fugare, înscenându-i în mod grosolan 

presupusa moarte, provocată, chipurile, de soŃul ei. VedeŃi 

dumneavoastră pe ecranele TV cum se fabrică dosare în România cu 

sprijinul unor Servicii Secrete?! Acum înŃelegeŃi de ce „GhiŃă TV” a 

prezentat, sâmbătă de sămbătă, chiar şi în alte zile, filmările groteşti care 

îl acuzau pe poliŃistul Cioacă de uciderea propriei soŃii?! Şturlubaticul 

GhiŃă şi-a răsplătit astfel Şefii din Serviciul Secret, care nu mai ştiau cum 

să-şi acopere marea ruşine de a nu fi capturat-o pe Elodia când a fugit 

deghizată peste graniŃă.  

Cum s-ar mai spune, serviciu contra serviciu. După ce l-au îmbogăŃit 

cu afaceri necinstite, Şefii l-au scăpat pe GhiŃă peste graniŃă. Slabe 

speranŃe să mai poată fi capturat! Fugit aiurea ca Elodia, va sfârşi ca ea 

dacă nu îşi va pune cenuşă în cap şi nu se va preda autorităŃilor române. 

Are toate şansele, nenorocitul, să ajungă în pământul Levantului, aşa 

cum batjocorita lui, Elodia, zace undeva prin solul Maghrebului.  

Poveşti ciudate, fraŃilor, dar cumplit de adevărate! După moartea 

regretatului Tribun, i-am atenŃionat pe duşmanii Maestrului Vadim să 

nu-i pângărească memoria cu răzbunări deşarte, ca nu cumva spiritul lui 

să devină răzbunător ca spiritul Elodiei. MulŃi au înŃeles lucrul acesta, 

mai ales un nene ziarist în vârstă, duşman al Tribunului pe când se afla în 

viaŃă, care a spus la „GhiŃă TV” că, în privinŃa patriotismului său, Vadim 

Tudor s-a manifestat ca un geniu. Să ne trăieşti, nene ziaristule, să 

înfloreşti an de an, că mare dreptate ai avut!  

Înaltul Spirit al Tribunului, fără a fi răzbunător, a intrat în cugetele 

românilor, îndemnându-i să lupte împotriva nedreptăŃilor la care sunt 

supuşi de către cei care se bălăcesc în noroiul corupŃiei. Vă daŃi seama, 

dragi români, că Vadim trăieşte printre voi, sub forma unui duh înŃelept 

şi extrem de puternic? Chiar şi după moartea trupului, Marele Patriot 

veghează asupra voastră, ajutându-vă să găsiŃi drumul cel bun către 

dreptate şi adevăr! 

15.01.2017 
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ORACOLUL GHIŢĂ 

Sarabanda omagierii fugarului GhiŃă nu dă semne de potolire. 

Sclavii RTV-ului, bine sponsorizaŃi de gândacul-magnat GhiŃă dinainte 

de fuga lui în neant, i-au lăsat de-o parte pe preoŃii şi călugării făcători de 

minuni, dedicându-i fiecare seară „oracolului, genialului, temerarului” 

fost patron, GhiŃă FugăriŃă. Ridicare în slăvi, laude nemeritate, o schelă 

imaginară pe care să stea în veci neuitatul escroc şi trădător de Ńară GhiŃă 

MichiduŃă. 

Ce a vrut de la noi acest individ ciudat? Să-i votăm partidul, numit la 

vremea aceea PRU, adică Partidul România Unită, ale cărui intenŃii 

vizibile urmăreau transformarea rapidă în PRD, adică Partidul România 

Dezbinată? VedeŃi cum se zbuciumă unii să distrugă unitatea României?! 

Ce să ne mai mirăm de ruşi, unguri şi alŃi pofticioşi la solul românesc, 

dacă apar ca nişte ciuperci otrăvitoare, pe ici pe colo, autohtoni de-ai 

noştri gata să se facă de ruşine, doar bani să le iasă!  

Şefii de state care au refuzat să îi acorde azil politic fugarului GhiŃă 

merită să primească din partea poporului român, trădat cu neruşinare de 

GhiŃă HahaleriŃă, cele mai sincere şi cordiale omagii pentru înŃelepciunea 

şi clarviziunea lor incontestabilă.  

Oare îl vom mai vedea vreodată pe GhiŃă viu şi nevătămat? Ori va 

mai exista, ori nu va mai exista acel individ, erou naŃional nu va merita sa 

fie proclamat!  

Răzbunarea Elodiei nu are limite. Spiritul ei vrea să se facă lumină în 

nebuloasa dispariŃiei capricioasei femei. Cazul „GhiŃă” seamănă din ce în 

ce mai mult cu nefericitul caz „Elodia”. 

28.01.2017 
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DIN EXPERIENŢA CONSILIERII SPIRITUALE 

CE ESTE DESTINUL (1) 

Când se naşte un prunc, Spiritul său îi include în aura energetică un 

scenariu de viaŃă, pe care îl numim „destin”.  

ViaŃa omului nu coincide cu destinul, fiindcă omul este liber să 

trăiască după cum vrea el. Spiritul său ştie lucrul acesta, iar din acest 

motiv a conceput destinul cu o mulŃime de variante, pentru a se adapta la 

viaŃa omului. 

O parte din destin se împlineşte în timpul vieŃii actuale, iar ce 

rămâne de realizat se transmite sub formă de karmă în viaŃa următoare.  

Destinul nu este fix, fiind format din energie vibratorie, inclusă în 

aura energetică. DirecŃiile sale principale rămân constante în timp, prin 

voinŃa Spiritului care l-a conceput. Orice abatere de la elementele de bază 

ale destinului conduce fiinŃa umană pe o direcŃie secundară a acestuia. 

ViaŃa omului este dependentă de numeroşi factori care nu respectă 

voinŃa Spiritului. Oricând pot să apară situaŃii deosebite, în virtutea 

cărora viaŃa omului poate lua sfârşit în mod prematur sau poate fi 

prelungită prin tratamente, sport etc.  

Orice om are un destin şi o karmă. InfluenŃa karmei este mult mai 

puternică decât cea a destinului. 

Chiar dacă nu îşi urmează destinul pas cu pas, el tot îl „trage de 

urechi” uneori, când se abate prea mult de la calea trasată de Spiritul său.  

În esenŃă vorbind, destinul este o consecinŃă a dorinŃei Spiritului de 

a-şi rezolva anumite probleme de evoluŃie, la care se adaugă influenŃele 

diverselor „moşteniri”: genetică, spirituală (karmică) sau colaterală 

(preluată de la diverse persoane – rude, prieteni, colegi etc).  

Am convingerea că analiza destinului şi a vieŃilor anterioare 

contribuie la dezvoltarea intuiŃiei, a gândirii şi a conştiinŃei celor care le 

iau în serios. InformaŃiile pe care le obŃin sunt rodul intuiŃiei, 

clarviziunii, telepatiei şi experienŃei mele îndelungate, de peste două 

decenii, în această muncă neobişnuită.  

07.05.2017 
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CUM ŞI UNDE ALEG SPIRITELE SĂ REVINĂ PE PĂMÂNT? 

Alegerea îi aparŃine fiecărui Spirit care se încumetă la o nouă 

întrupare. Oamenii sunt supuşi Spiritelor, făcându-le jocul după cum vor 

ele. Lumea Spiritelor este infinit mai puternică decât lumea fiinŃelor 

„dense” de pe Pământ şi de pe alte corpuri cereşti fizice. Fiecare Spirit 

angrenat în lanŃul încarnărilor succesive aspiră spre cât mai multă 

înŃelepciune, culeasă de pe „teren”, prin supuşii săi, oamenii.  

Alegerea locului şi a femeii ce va naşte se face conform intereselor de 

evoluŃie ale Spiritului, dar şi printr-o luptă acerbă pentru ocuparea 

locului în foetus. Până la naştere, în burtica femeii se succed mai multe 

Spirite. Cel mai puternic pune stăpânire pe micuŃul care va ieşi la lumina 

zilei.  

Fiecare om vine pe lume purtând în biocâmpul său moştenirea 

spirituală (karmică) acumulată de Spirit din toate încarnările precedente. 

De la fiecare antecesor spiritual moştenim cate ceva, mai bun sau mai 

puŃin bun, mai frumos sau mai urât, folositor sau nefolositor, în cantitate 

mai mică sau mai mare. Acceptăm ceea ce ne convine, respingem ceea ce 

ne displace. Important este să nu repetăm greşelile celor dinaintea 

noastră pentru ca urmaşii noştri să nu sufere din cauza lor. 

Numai anumite Spirite au onoarea de a se întrupa în fiinŃe umane. 

Acesta este rolul lor în lumea inteligenŃelor invizibile. Se străduiesc din 

răsputeri să se întrupeze cât mai des în fiinŃe umane, care trăiesc fie doar 

câteva ore, fie chiar o sută de ani. ViaŃa oamenilor este extrem de 

complexă, mereu în plină evoluŃie, de ea profitând infinitatea de Spirite 

prin acumularea de înŃelepciune, pe care o retransmit mereu omenirii 

prin lanŃul încarnărilor succesive. Cum s-ar mai spune, înŃelepciunea se 

capătă cu ajutorul Spiritelor şi tot la ele se întoarce, îmbogăŃind tezaurul 

Culturii Cosmice.  

Spiritele nu se miră de nimic din ceea ce li se întâmplă oamenilor. 

Pentru ele, fatalitatea este o lege a existenŃei, dar pentru noi, oamenii, un 

motiv de spaimă. Din păcate pentru noi toŃi, omenirea nu îşi rafinează 

înŃelepciunea. Dimpotrivă, numărul mic al celor bogaŃi, stăpânitori ai 

numeroaselor popoare şi bogăŃii terestre, propagă ura, discordia, invidia, 

setea de răzbunare, ca să fie numai ei fericiŃi, paranoicii stăpânitori. 

15.05.2017 
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NU TE IDENTIFICA CU SPIRITUL ŞI NICI CU VIEŢILE ANTERIOARE! 

Nu trebuie să te identifici cu Spiritul tău, deoarece sunteŃi fiinŃe 

diferite.  

Nu te poŃi identifica nici cu încarnările anterioare ale Spiritului tău 

(antecesorii tăi spirituali) din acelaşi motiv: sunteŃi fiinŃe diferite. 

Antecesorii spirituali au trăit în alte perioade istorice, din vieŃile lor 

rezultând karma înregistrată în memoria energetică a Spiritului tău. 

Unele elemente ale karmei spirituale îŃi influenŃează viaŃa actuală în bine 

sau în rău. 

Totuşi, nu te gândi că tu ai rănit nişte suflete! Le-au rănit alŃii în 

trecut, antecesorii tăi spirituali. 

Spiritul tău a avut sute de încarnări în stadiul de oameni adulŃi. 

Copii morŃi şi sarcini pierdute de femei au fost cu miile. Datorită imensei 

experienŃe de viaŃă acumulate de la încarnările anterioare, Spiritul tău 

este matur şi înŃelept. ActivităŃile lui din lumea de dincolo sunt secrete, 

noi cunoscând doar datoria lui de a-şi continua lanŃul încarnărilor. 

Să îi crezi pe preoŃii creştini, care afirmă că omul are o singură viaŃă! 

VieŃile anterioare ale spiritului trebuie să fie apreciate cu detaşare, nu cu 

emoŃii, resentimente, suferinŃe inutile. 

Antecesorii spirituali sunt rudele tale pe linie de spirit, oameni 

diferiŃi de tine, care au trăit în alte perioade istorice. Nu trebuie să îŃi 

asumi greşelile lor şi nici modul lor de viaŃă, bun sau rău. PoŃi să le 

priveşti de la distanŃă faptele eroice sau reprobabile şi să încerci a repara 

ceea ce îŃi stă în putinŃă.  

Încercarea de a intra în pielea antecesorilor spirituali te poate aduce 

în situaŃia de a prelua de la ei influenŃe karmice nedorite, cu efecte 

imprevizibile asupra fiinŃei tale. 

 23.05.2017 

 

SUFLETUL MAI ŞTIE PRIN CÂTE VIEŢI A TRECUT ŞI CE A FĂCUT ÎN 
FIECARE VIAŢĂ? 

Spiritul şi sufletul omului sunt două entităŃi diferite. Unii spun suflet 

în loc de Spirit ca să nu aibă probleme cu reprezentanŃii bisericii creştine. 
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PreoŃii înŃeleg această diferenŃă, dar sunt nevoiŃi să îşi respecte disciplina 

profesională. 

Amintirile din vieŃile trecute sunt înregistrate în memoria energetică 

a Spiritului, dar şi în memoria Universului, numită Akasha. Fiecare Spirit 

îşi cunoaşte în amănunt vieŃile anterioare. Cu număratul este mai greu, 

deoarece în lumea spiritelor nu se învaŃă aritmetica. Doar noi, oamenii, 

ne tot chinuim cu cifre, date, statistici, prognoze, horoscoape, astrograme 

etc.  

În realizarea episodului spiritual colaborez cu Spiritul tău, nu cu 

sufletul tău. Sufletul nu trebuie confundat cu Spiritul. Sufletul tău este 

unic în această viaŃă şi îŃi aparŃine doar Ńie. După ce vei trece la cele 

veşnice, sufletul va părăsi trupul, urmând să se încadreze în complexul 

suflet al Spiritului, format prin asocierea sufletelor tuturor încarnărilor 

anterioare.  

23.05.2017 

 

KARMA SPIRITULUI 

Fenomenele karmice sunt complexe şi independente de voinŃa 

oamenilor. Mai mult chiar, ele pot depăşi în unele cazuri însăşi voinŃa 

spiritelor.  

Memoria fiecărui Spirit este infinit de mare. În ea se înregistrează, 

pe cale energetică, toate încarnările spiritului, de la cele mai simple fiinŃe 

până la cea mai complexă, omul, şi tot ce s-a întâmplat în vieŃile 

antecesorilor umani: fapte, aspecte ale personalităŃii, structură fizică şi 

sufletească. Din memoria Spiritului apar INFLUENłE KARMICE bune 

sau mai puŃin bune. Activarea karmei, pe fragmente, rareori în totalitate, 

poate fi declanşată la voinŃa spiritului respectiv sau prin împrejurări 

prielnice.  

ViaŃa fiecărui om fiind extrem de complexă, nimic nu poate fi perfect 

în ceea ce face şi i se întâmplă de când se naşte şi până moare. Din acest 

motiv, neîmplinirile şi abuzurile lui se transmit în destinul şi karma 

succesorului său.  

Din ceea ce li s-a întâmplat antecesorilor spirituali răzbat până la 

omul de astăzi crâmpeie de viaŃă, de comportament, caracter, aspect 
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fizic. Fiecare dintre acestea influenŃează întruparea actuală în măsură 

mai mică sau mai mare, indiferent în ce epoci istorice au trăit antecesorii. 

Aşa se manifestă karma spirituală: fiecare influenŃă suportată de omul 

actual cere să fie luată în seamă, cu pedepse, recompense, completări ale 

unor manifestări din trecut. Există numeroase răsturnări de situaŃii de la 

o întrupare la alta.  

Am renunŃat la ideea unora cum că se poate întrerupe lanŃul 

reîncarnărilor succesive dacă omul îşi satisface destinul şi karma în viaŃa 

actuală. Oricând se poate reîncarna un Spirit Înalt, numit de creştini 

„Înger”, dacă mai are ceva bun de făcut pe Pământ.  

Când omul reuşeşte să afle câte ceva despre antecesorii lui, îi poate 

considera pe aceştia drept străbuni spirituali, luând exemplu de la ei în 

unele privinŃe sau dezaprobându-le faptele dacă le consideră 

neconcordante cu modul său de gândire şi acŃiune. Concluziile desprinse 

din analiza faptelor antecesorilor spirituali pot reprezenta lecŃii de viaŃă 

– dacă omul de astăzi doreşte să înveŃe câte ceva din ceea ce li s-a 

întâmplat altora. 

06.06.2017 

 

KARMA COLATERALĂ 

Orice fel de karma ar fi, spirituală, de familie, de neam, de Ńară etc, 

ea este formată din particule de energie purtătoare de informaŃii. Energia 

circulă liberă, ca fumul şi ca norii, putând să îşi ducă mesajele oriunde în 

spaŃiu, pe unde reuşeşte să ajungă. Aşa putem înŃelege de ce păcatele 

părinŃilor cad pe copii, ale strămoşilor (spirituali sau genetici) cad pe 

urmaşi, aşa cum se spune la noi în popor. Tot prin particulele karmei se 

transmit trăsături fizice, psihice, comportamentale, nevoia de pedepse 

sau de recompense.  

Ezoteriştii care obişnuiesc să fure energie de la diverse persoane îşi 

aleg victimele pe placul lor, considerând că, odată cu energia furată, se 

preia şi o parte din karma bună a interlocutorului. 

06.06.2017 
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LECŢIILE ŞI MISIUNILE DE VIAŢĂ 

Fiecare om are în viaŃa lui numeroase misiuni, nu una singură, aşa 

cum se afirmă. Acestea rezultă din prevederile destinului (prin 

elementele de bază, adică direcŃiile principale), din obligaŃiile sociale, 

profesionale şi familiale, din problemele karmice care necesită rezolvare, 

din intenŃiile spiritului, acesta influenŃând omul prin intermediul 

mentalului său. 

LecŃiile acestei vieŃi rezultă din tot ceea ce Ńi se întâmplă zilnic, dar şi 

din cunoaşterea unor aspecte ale vieŃilor anterioare. Prin cercetarea 

antecesorilor spirituali, pot afla ce consecinŃe karmice Ńi s-au transmis 

din partea lor.  

17.06.2017 

 

NICIODATĂ NU-I TÂRZIU PENTRU EVOLUŢIA SPIRITUALĂ 

La vârsta de 50 ani, creierul omului este suficient de matur pentru a 

percepe şi a înŃelege lucruri diferite de aspectele vieŃii cotidiene. Oamenii 

în vârstă au mai mult timp să reflecteze la problemele sufletului. Şi mai 

multă răbdare, bineînŃeles. Cine crede că apropierea de „lumea lui 

Dumnezeu”, cum spun creştinii, este o prostie, mai are multe de învăŃat 

când va ajunge la vârsta a treia.  

Dacă te pasionează astrologia şi ezoterismul, în general, important 

ar fi să nu experimentezi orice fel de practici existente în literatura de 

specialitate, fiind o persoană sensibilă din punct de vedere energetic. 

Chiar dacă vei urma cursuri de iniŃiere în diverse practici ezoterice, să nu 

continui antrenamentele dacă te vei simŃi rău din cauza lor. Nu te 

sfatuiesc să practici hipnoza, fiindcă poŃi să preiei diverse informaŃii 

dăunătoare din subconştientul pacienŃilor şi chiar energii care nu Ńi-ar 

face bine. 

17.06.2017 
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INTERPRETĂRI ALE PREDESTINĂRII - CAZUL 1 

Numărul de căsătorii predestinate: 

Ai două căsătorii înscrise în destin şi te-ai căsătorit de două ori. 

Aceasta înseamnă că Ńi-ai respectat destinul în privinŃa numărului de 

căsătorii. Dacă, eventual, vei divorŃa de soŃul tău, va fi greu să îŃi găseşti 

un nou soŃ, fiindcă destinul nu te va ajuta în această privinŃă. Totuşi, 

nimic nu este imposibil pe lumea aceasta, chiar şi în cazul numărului de 

căsătorii. Dacă nu doreşti să te desparŃi de actualul soŃ, te afli pe calea cea 

bună, indicată de propriul destin. 

SoŃul tău are o singură căsătorie în destin şi s-a căsătorit de două ori. 

Căsătorindu-se a doua oară, şi-a forŃat destinul, intrând pe o direcŃie 

secundară a acestuia. Dacă va dori să divorŃeze şi de tine, situaŃia lui nu 

va fi confortabilă deloc. Destinul îi va pune tot felul de piedici în privinŃa 

celei de-a treia căsătorii şi îl poate face să îşi aleagă în mod greşit noua 

parteneră.  

 

Numărul de copii predestinaŃi: 

Ai un singur copil prevăzut în destin, iar până acum ai născut o 

singură dată. Totul este în ordine, corespunzător destinului tău.  

SoŃul tău are doi copii în destin. Cu siguranŃă că în trecut ar fi vrut să 

aibă doi copii, dar înŃelegând cât de greu se creşte un singur copil în 

vremurile de astăzi, se bucură că are doar unul singur. Totuşi, pentru a 

Ńine pasul cu destinul său, el poate să ajute cu bani şi cadouri un copil 

sărac sau o rudă apropiată, până când copilul va deveni o persoană 

adultă.  

ViaŃa omului nu se desfăşoară întocmai cu cerinŃele de bază ale 

destinului din toate punctele de vedere. Omul este nevoit să se adapteze 

mereu la condiŃiile oferite de societate. De cele mai multe ori, se 

încadrează pe anumite direcŃii secundare ale destinului, condiŃie 

necesară pentru supravieŃuire. 

22.07.2017 
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INTERPRETĂRI ALE PREDESTINĂRII - CAZUL 2 

- Având 2 căsătorii predestinate, cu cine mă voi căsători, când voi 

întâlni aceste 2 persoane?  

Problema celor două căsătorii predestinate nu este simplă. La 

întemeierea unei căsătorii contribuie destinul fetei şi al bărbatului ales, 

norocul lor, voinŃa celor două spirite şi decizia supremă a DivinităŃii 

protectoare. Mai simplu, în popor se spune: te vei căsători când va vrea 

Dumnezeu.  

Există şi variante ale celor două predestinări de căsătorie, 

corespunzătoare unor drumuri secundare ale destinului. Astfel, poŃi să ai 

relaŃii de lungă durată fără actul cununiei. În viziunea destinului, tot 

căsătorii se numesc. Sau poŃi să te căsătoreşti o singură dată, fără a mai 

trece şi prin cea de-a doua căsătorie.  

 

Găsirea sufletului pereche 

- Există suflet pereche? Cum ştiu cine este sufletul meu pereche? 

Eu nu folosesc expresia „suflete pereche”, nefiind convinsă de 

adevărul exprimat de ea. În schimb, accept ideea de „suflet drag”. De 

exemplu, iubeşti un bărbat şi te căsătoreşti cu el sau nu. Iubirea cea mare 

există în foarte puŃine relaŃii de cuplu. Unii teoreticieni spun că femeia îşi 

alege partenerul. Un bărbat poate să o curteze la disperare, dar dacă ea 

nu îl vrea, nu se ajunge la căsătorie.  

În privinŃa fiinŃei destinate să îŃi fie pereche, de obicei, există mai 

multe predestinări pentru formarea unui cuplu. Predestinarea poate să 

conducă la căsătorie, la concubinaj, la o simplă prietenie sau la 

înstrăinare. Cel mai bine ar fi să îŃi alegi un partener pe placul tău şi să îŃi 

conduci relaŃia pe drumul dorit de tine. Ce va fi, va fi la noroc şi după 

cum vrea Dumnezeu. 

 

Profesiile predestinate 

Referitor la profesiile predestinate, ele reprezintă dorinŃa spiritului 

de a rezolva, prin intermediul tău, anumite probleme karmice rezultate 

din viaŃa unor antecesori spirituali.  

Dacă studiezi şi practici cel puŃin una dintre profesiile predestinate, 

cu siguranŃă că te vei comporta ca un om deosebit de corect şi cinstit.  
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Dacă nu este aşa, spiritul tău nu îşi va arde karma negativă, dar tu 

studiezi ceea ce îŃi place. Însă, mai departe, eşti nevoit să te descurci 

conform propriilor aptitudini şi idealuri. 

31.07.2017 

 

 

DE CE APARE BLOCAJUL DE COMUNICARE DIRECTĂ CU SPIRITUL? 

Nu există blocaje propriu-zise, ci o protecŃie telepatică absolut 

necesară menŃinerii mentalului în limitele normale de comunicare cu 

mediul înconjurător. Dacă omul ar comunica direct şi permanent cu 

Spiritul său (sau cu alte Spirite) şi-ar putea pierde minŃile, din cauza 

abundenŃei informaŃiilor primite pe această cale. Modul de exprimare al 

entităŃilor astrale este de cele mai multe ori laconic, alambicat, codificat, 

atemporal şi adeseori necorespunzător dorinŃei nelimitate de cunoaştere 

a fiinŃei umane. Prin urmare, foarte puŃini oameni beneficiază de 

abilitatea contactării directe a Spiritelor, aceştia (mediumii) fiind supuşi 

în permanenŃă unor atacuri imprevizibile.  

În mod normal, creierul fiecărui om primeşte informaŃii de la 

Spiritul său (şi de la alte Spirite), sub formă intuitivă, prin idei, 

presentimente, imagini pe ecranul mental, „vocea gândului” etc.  

Vrei să iei legătura nemijlocit cu Eul tău superior? Adică, doreşti să 

primeşti informaŃii în mod direct de la mintea ta, subconştientul tău, 

Spiritul tău? Acest lucru se poate obŃine prin mai multe metode, după un 

antrenament de lungă durată şi o informare corectă în această privinŃă. 

Există cărŃi interesante şi utile pentru dezvoltarea telepatiei şi a altor 

aptitudini deosebite. Totuşi, procedeele parapsihologice pot fi deosebit 

de periculoase dacă nu sunt folosite sub îndrumarea competentă a unor 

specialişti în domeniu. 

Cea mai simplă metodă ar fi aceea de a-Ńi întreba mintea sau chiar 

Spiritul, în stare de relaxare, cu privire la diverse probleme care te 

preocupă. Lucrul direct cu propriul mental îŃi va dezvolta acea latură a 

telepatiei care permite accesarea în orice moment, la propria dorinŃă, a 

frevenŃelor cerebrale corespunzătoare activităŃii mentale şi spirituale.  
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Poate Ńi se va părea prea teoretic ceea ce îŃi spun, dar acesta este 

adevărul în ceea ce priveşte colaborarea dintre factorul conştient al 

minŃii şi cel subconştient, plus comunicarea cu propriul spirit. Mai 

contribuie la obŃinerea unor performanŃe telepatice şi practicile yoghine, 

meditaŃiile etc. łi-ar fi deosebit de utilă iniŃierea în terapia Reiki. 

Spiritul tău te sfătuieşte să ai mai multă încredere în puterea minŃii 

tale de a ajunge la performanŃe deosebite. Totuşi, trebuie să fii prudent în 

experimentarea diverselor metode care te pot duce la amplificarea 

aptitudinilor extrasenzoriale. 

19.08. 2017 

 

COMUNICAREA CU GHIZII SPIRITUALI 

- Cum se poate vorbi cu ghizii spirituali?  

Trebuie să doreşti intens acest lucru pentru a fi preluată telepatic de 

EntităŃi superioare specializate în comunicarea cu oamenii. Este necesară 

şi o anumită configuraŃie a cortexului care permite comunicările 

telepatice controlate de propriul mental.  

Noi, creştinii, începem de obicei să comunicăm cu Maica Domnului, 

cu Isus, cu diferiŃi sfinŃi pe care i-am simŃit mai aproape de sufletul 

nostru. Încearcă să comunici pentru început cu Maica Domnului, 

rugând-o să te călăuzească în gândurile tale, privindu-i icoana cu mare 

intensitate. Lucrul acesta trebuie să îl faci acasă, seara târziu, singură 

într-o încăpere unde nu te deranjează nimeni.  

Dacă vei primi răspunsuri pe cale telepatică, să le verifici şi să le 

apreciezi cu exigenŃă. La începători, pot să intervină alte entităŃi, diferite 

de cele chemate, dornice să comunice neapărat cu oamenii.  

  

CERCETAREA VIITORULUI 

Viitorul poate fi cercetat prin multe metode (ghicit, astrologie, 

clarviziune, meditaŃii, comunicare telepatică), dar niciodată nu poate fi 

aflat în totalitate. Se întâmplă acest lucru deoarece viitorul este o 

prelungire a prezentului. Se adevereşte proverbul: După cum îŃi aşterni, 

aşa vei dormi!  
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Dacă vei ajunge să discuŃi cu o Entitate superioară, să o întrebi în 

felul următor: Dacă voi face cutare lucru, ce viitor voi avea? 

01.09. 2017 

 

ISTORIA SPIRITULUI TĂU 

- Care a fost prima întrupare fizică a Spiritului meu? 

Prima întrupare terestră a Spiritului tău a fost o bacterie ascunsă 

într-un fir de praf cosmic sosit pe Pământ din Univers, provenit din 

coada unei comete, odată cu o pleiadă de alte Spirite tinere, 

neexperimentate. Datorită lor a început viaŃa pe Pământ. Fiecare Spirit a 

cărui misiune este asigurarea vieŃii pe Pământ, cum este şi al tău, a trecut 

prin toate stadiile de fiinŃe: microorganisme, vietăŃi inferioare şi 

superioare, însoŃind evoluŃia speciilor corespunzător cu propria sa 

evoluŃie. 

După aproximativ 10.000 de ani, spiritul respectiv a reuşit să ia o 

formă humanoidă. Până la tine, au fost câteva sute de întrupări umane, 

în diverse stadii, de la prunci nou-născuŃi decedaŃi prematur, până la 

oameni adulŃi care şi-au trăit viaŃa bine sau rău, după cum au reuşit să se 

descurce în acele vremuri de mult apuse.  

Spiritul tău face parte din categoria spiritelor a căror activitate 

esenŃială constă în reîncarnarea repetată pe Pământ. După ce tu nu vei 

mai exista biologic, el îşi va continua succesiunea întrupărilor umane. 

  

INTERVALUL DINTRE VIEŢI 

- De la moartea penultimului meu antecesor şi până la naşterea 

ultimului au trecut 40 de ani. Este mult sau puŃin? 

Intervalele de timp dintre încarnări sunt stabilite de spirit, conform 

necesitaŃilor lui de evoluŃie. Intervalul dintre cele două întrupări ale 

spiritului vostru nu este nici prea lung şi nici prea scurt. Îngrijorător 

pentru situaŃia unui spirit este să se încarneze la câŃiva ani după moartea 

ultimului antecesor sau după sute de ani.  

Au fost multe probleme rămase nerezolvate în viaŃa penultimului, 

dar nici ultimul nu le-a soluŃionat pe toate. Mai mult chiar, a creat şi el 
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altele în plus. A căzut pe tine beleaua să faci ordine în greşelile lor. Dar, 

cum karma spirituală este infinit de mare, nu se rezolvă niciodată 

interesele spiritului într-o singură viaŃă de om.  

În consecinŃă, trăieşti aşa cum poŃi şi cum îŃi permite societatea, 

gândindu-te că un singur om nu poate să „rezolve” întreaga „istorie” a 

unui spirit. Cu cât îŃi faci mai bine datoria de om, cu atât mai îndepărtată 

va fi următoarea întrupare a spiritului tău.  

20.09. 2017 

 

CE FACE SPIRITUL ÎNTRE ÎNCARNĂRI 

- Ce se întâmplă cu spiritul până ajunge să se reîncarneze?  

ViaŃa sa în acele perioade este plină de agitaŃie, căutări intense şi, 

mai ales, revederea vieŃilor anterioare înscrise în memoria lui energetică. 

Datorită acestui „remember”, care poate să dureze şi sute de ani, spiritul 

îşi conturează interesele şi cerinŃele în legătură cu viitoarea fiinŃa căreia îi 

va da viaŃă. 

  

DURATA VIEŢII ANTECESORILOR 

 - Constat la antecesorii mei spirituali o durată a vieŃii mult prea 

mică faŃă de vârstă medie a omului de astăzi. Are vreo semnificaŃie 

spirituală?  

Trebuie să Ńinem seama de faptul că oamenii aceia au trăit în 

vremuri periculoase, cu războaie, molime, ucigaşi peste tot, cu boli grave, 

pentru care nu existau leacuri salvatoare.  

Ca om al zilelor noastre, ai şansa de a trăi mult, în condiŃii de pace, 

securitate personală, metode eficiente de autoîntreŃinere şi tratarea 

bolilor.  

  

REPETAREA UNEI VIEŢI IDENTICE 

- EvoluŃia spiritului ne va cere să reluăm o viaŃă identică cu cea 

dinainte?  

Aşa ceva nu este cu putinŃă, deoarece spiritele vor mereu câte ceva 

nou de la întrupările lor. EvoluŃia spiritului se face în sus, pe o traiectorie 
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în formă de spirală, cu vârful conului în jos. În ultimii zeci de ani, de când 

cercetez lumea spiritelor, am găsit vieŃi ale unor oameni oarecum 

asemănătoare, dar nu identice, şi nu la acelaşi Spirit.  

„Încarnările” Spiritului nu se oferă voluntare pentru a-l ajuta în 

evoluŃie. Oamenii sunt doar nişte cobai folosiŃi de lumea spiritelor cu 

scop de evoluŃie personală, dar şi pentru amplificarea gradului de 

civilizaŃie al pământenilor. Suntem patronaŃi de lumea Spiritelor din 

SpaŃiul Cosmic, unde există alte legi de supravieŃuire şi acŃiune, pe care 

noi doar întâmplător le aflăm. 

30.09. 2017 

 

DESPRE DUMNEZEU 

Despre DUMNEZEU se pot spune multe. În general, oamenii 

confundă adevăratul Creator şi Stăpân al Universului (care este de fapt 

Energia supremă dominantă pretutindeni) cu personificarea acestuia, 

impusă de diversele religii. La ora actuală, omenirea, în mare parte, a 

înŃeles că nu trebuie să se teamă de preoŃi, biserici, religii, ci de forŃele 

naturii, pe care nimeni nu şi le poate subordona.  

În Univers există o infinitate de forŃe ale naturii (zei), care 

guvernează fiecare în domeniul său: clima, fenomenele naturii, viaŃa 

corpurilor cereşti şi a tuturor fiinŃelor vii. Dumnezeul pe care îl venerează 

credincioşii creştini a fost inventat de evrei prin unificarea zeilor în care 

credeau semenii lor din acele vremuri primitive.  

Respectând tradiŃia strămoşească, mergem la biserică după cum 

avem nevoie, postim dacă vrem, dar în cuget apreciem totul după cum ne 

sfătuieşte propria conştiinŃă.  

  

IERTAREA GREŞELILOR 

Iertarea greşelilor altora nu trebuie aplicată oricui şi oricând. Există 

oameni care au nevoie de pedeapsă pentru a-şi corecta comportamentul, 

nu de iertarea nemeritată. Nici Dumnezeu nu iartă pe oricine. 

Dimpotrivă, unii suferă mai mult decât ar trebui.  
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BLESTEMUL 

Ai aflat dintr-o sursă, eventual mai multe, că asupra ta planează un 

blestem care Ńi-a provocat dificultăŃi financiare, probleme de sănătate, 

accidente, lipsa căsătoriei...  

Este atât de uşor pentru unii să îi spună omului că are un blestem 

sau vrăji etc...! Din păcate, viaŃa omului este atât de complexă, cu toate 

bucuriile şi necazurile ei, încât toate acestea nu pot fi concentrate 

niciodată într-un „blestem”. 

10.10. 2017 

 

COPIII DE CRISTAL 

Aptitudinile de „cristal” se manifestă la toŃi copiii inteligenŃi, de 

obicei până la 5-6 ani. Activitatea şcolară le inhibă calităŃile 

extrasenzoriale, care vor reapărea în perioada adolescenŃei – dacă în 

familie există o atmosferă prielnică pentru dezvoltarea psihică deosebită 

a copilului. Ca o bună mamă ce eşti, trebuie să ai toată deschiderea spre o 

bună educaŃie a copilului tău, urmărind prin ea şi dezvoltarea intuiŃiei, a 

gândirii neîngrădite de prejudecăŃi sau de o severitate exagerată din 

partea părinŃilor.  

łara aceasta va avea nevoie în viitor de tineri inteligenŃi, creativi, 

intuitivi, dotaŃi cu un orizont de gândire larg şi independent. Dacă vei 

remarca la copilul tău aptitudini specifice copiilor de „cristal”, să nu i le 

îngrădeşti! Să încurajezi copilul în percepŃiile sale deosebite, care îi vor fi 

de mare folos în dezvoltarea ulterioară.  

  

AMESTECUL BIOCÂMPURILOR LA  „SCANĂRILE” PARANORMALE 

ŞedinŃele de „clarviziune, ghicit, spiritism” le consider acŃiuni cu risc 

de eroare. Chiar dacă la întrevedere participă doar clientul şi 

clarvăzătorul, interferenŃa celor două biocâmpuri poate să genereze erori 

în obŃinerea informaŃiilor.  

La regresiile prin hipnoză, situaŃia este mult mai gravă, deoarece 

creierul „amorŃit” al clientului este dominat de voinŃa hipnotizatorului, 

ba mai mult, chiar şi de subconştientul hipnotizatorului.  
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Cercetarea serioasă în domeniul paranormalului trebuie realizată 

folosind mai multe etape, în cadrul cărora se va face verificarea tuturor 

informaŃiilor obŃinute anterior. Clarvăzătorul trebuie să îşi desfăşoare 

activitatea de cercetare în linişte, singur într-o încăpere, izolat de 

sunetele sau zgomotele de afară. De mai mulŃi ani lucrez în această 

manieră şi refuz să mă întâlnesc cu diverşi clienŃi.  

22.10. 2017 

 

CE ESTE DESTINUL (2) 

Destinul este un "scenariu" energetic primit în dar în clipa naşterii 

de la Spiritul care tocmai s-a reîncarnat. Destinul reprezintă un fel de 

"piesă de teatru" dorită de Spirit pentru omul pe care îl guvernează.  

Dar, pentru că nimic nu este întâmplător în Univers, fiecare fiinŃă 

umană se naşte înzestrată cu voinŃă proprie, imaginaŃie, liber-arbitru. 

Din acest motiv, putem considera destinul ca fiind un element orientativ 

pentru viaŃa însăşi.  

Este bine ca fiecare om să şi-l cunoască pentru a şti, în general, de ce 

pericole să se ferească şi ce situaŃii i-ar deveni favorabile de-a lungul 

vieŃii. 

Destinul are numeroase direcŃii secundare, iar omul este liber să 

meargă pe oricare dintre ele. În felul acesta, destinul însoŃeşte viaŃa 

omului, iar spiritul îşi vede mai departe de interesele lui. Destinul nu este 

legat de om. El reprezintă interesele spiritului în privinŃa omului, aşa 

cum părinŃii îi doresc copilului, chiar înainte de a se naşte, un anumit 

viitor. La formarea destinului contribuie intenŃiile spiritului, ale 

părinŃilor, plus karma de neam şi cea spirituală.  

Nu este bine să te aşezi de-a curmezişul înaintea spiritului, a 

destinului, a antecesorilor spirituali. Procedând în felul acesta, rămâi cu 

impresia că spiritul Ńi-a greşit destinul sau că te-ai îmbolnăvit din cauza 

antecesorilor spirituali. Spiritul concepe destinul înainte de naşterea 

copilului şi nu are de unde să ştie ce va face fiinŃă umană când va ajunge 

pe picioarele ei. Este un risc pe care fiecare spirit şi-l asumă atunci când 

se pregăteşte pentru o nouă întrupare omenească.  

31.10.2017 
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INEFICIENŢA RELIGIILOR ACTUALE 

Omenirea este din ce în ce mai pragmatică. Nicio religie din lume nu 

mai este atât de eficientă ca în urmă cu sute sau chiar mii de ani. 

Pelerinajele religioase, vizitele la moaşte sau la icoane „făcătoare de 

minuni” au ajuns o metodă de relaxare pentru cei care sunt dornici de 

astfel de excursii, dar mai ales o formă de a încuraja comerŃul cu obiecte 

de cult.  

CredinŃa adevărată se află în sufletul omului şi fiecare crede în ceea 

ce consideră că îl poate ajuta să îşi suporte mai uşor durerile vieŃii.  

Nu cred că prin suferinŃă omul ajunge să se pocăiască. Dimpotrivă, 

mulŃi oameni devin foarte răi şi egoişti dacă sunt nevoiŃi să suporte 

suferinŃe grele şi îndelungate.  

CredinŃa adevărată se afla în sufletele curate. ViaŃa însă este plină de 

mizerii ca apa oceanului pe timp de furtună. 

  

OAMENII EVOLUAŢI SUPORTĂ BARBARIA 

- Am învăŃat să iert şi să iubesc necondiŃionat... 

Eşti conştientă de faptul că omenirea NU se îndreaptă spre iertarea 

păcatelor şi iubirea firească, idealuri demne de oamenii cu spirite 

evoluate, cum este al tău. Zi de zi aflăm despre tot felul de răutăŃi 

petrecute în lume: atentate, prostituŃie, consum de droguri, exploatare de 

toate categoriile. Este uimitor cum se poate ajunge la o întoarcere spre 

lumile barbare de la începuturile civilizaŃiilor terestre. Spiritele evoluate 

ale oamenilor civilizaŃi şi paşnici ai zilelor noastre sunt nevoite să suporte 

asaltul barbar al unor indivizi posesori ai unor spirite dure, slab evoluate, 

din cauza unui număr prea mic de întrupări umane. 

08.11.2017 

 

SINUCIDEREA 

Fără îndoială, actul sinuciderii lasă urme adânci în memoria 

spiritului celui care şi-a curmat viaŃa. Succesorul său, adică următoarea 

încarnare a spiritului, poate fi influenŃat sau nu de actul sinuciderii 
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predecesorului. Nimic nu este implacabil, totul se atenuează pe măsura 

trecerii anilor. 

Sinuciderea unui om, indiferent care a fost motivul ei, nu este 

sancŃionată în astral, aşa cum afirmă unele religii. ViaŃa spiritelor se 

desfăşoară după legi nescrise, care nu sunt aceleaşi cu cele inventate de 

oameni. Spiritele îşi rezolvă problemele karmice primite de la oameni tot 

prin oameni, viaŃă de viaŃă, lanŃul încarnărilor neîncheindu-se atât de 

uşor cum cred unii.  

Omul este dator să îşi trăiască viaŃa actuală din plin, cu bune şi cu 

mai puŃin bune, fiindcă următoarea întrupare a spiritului său va fi un alt 

om, cu alt destin, altă karmă şi altă viaŃă. 

  

AVORTONUL NU E O FIINŢĂ UMANĂ 

Plantele tropicale şi subtropicale cu efect anticoncepŃional din 

America de Sud au ajuns şi în Europa prin intermediul navigatorilor. Le-

au făcut fericite pe europence, ajutându-le să nu mai rămână gravide ca 

iepuroaicele şi să nu mai moară cu grămada la naşteri şi la avorturi. 

În mod firesc, între toŃi antecesorii spirituali au existat şi copii 

născuŃi morŃi sau pierderi de sarcini. Astfel de pierderi nu sunt 

considerate fiinŃe umane, iar spiritele nu le înregistrează în memoria lor. 

  

COPIL ÎN AFARA CĂSĂTORIEI 

Naşterea unui copil în condiŃiile în care părinŃii lui nu sunt căsătoriŃi 

îi activează micuŃului anumite probleme karmice care îi voi produce 

complicaŃii de-a lungul vieŃii. Dacă, totuşi, părinŃii lui se căsătoresc, în 

felul acesta complicaŃiile karmice se atenuează. 

15.11.2017 

 

MEMORIA ASTRALĂ A COPIILOR 

Copiii mici au o bună memorie astrală. Ei pot să îşi amintească scene 

din vieŃile anterioare. Această performanŃă se diminuează sau chiar 

dispare după ce copilul intră la şcoală, el fiind preocupat de problemele 

zilnice.  
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 NUMELE ALES DE SPIRIT 

-  Numele ales de spirit la încarnarea în corpul fiului nostru 

coincide cu numele ales de noi, părinŃii lui?  

Spiritele nu le dau nume copiilor nou-născuŃi, lăsând acest fapt pe 

seama părinŃilor lui.  

  

CÂTE CUNUNII ADMITE DUMNEZEU 

- Dumnezeu admite două cununii în Cer? 

Problema este că nu Dumnezeu se ocupă de cununiile oamenilor, ci 

preoŃii, slujitorii credinŃei creştine. Dacă preoŃii au voie să oficieze câte 

cununii li se cer, înseamnă că au dezlegare de la Dumnezeu.  

Folosind limbajul spiritual, în lumea spiritelor contează convieŃuirea 

dintre cei doi parteneri, nu cununiile la biserică sau la primărie. Aceste 

importante instituŃii se află doar pe Pământ, nu şi în Cer. 

  

"I S-A RUPT DESTINU-N DOUĂ" 

- Ce sunt direcŃiile principale şi secundare ale destinului? 

DirecŃiile principale sunt concepute de spirit înainte de naşterea 

copilului. După naştere, fiinŃă umană poate să trăiască şi altfel de cum şi-

a dorit spiritul său. Din acest motiv, destinul îi oferă o infinitate de 

alternative, adaptându-se astfel la mersul vieŃii.  

Şi în această privinŃă se fac tot felul de afirmaŃii eronate, din cauza 

minŃii înguste a oamenilor. Cine spune că „i s-a rupt destinul în două” nu 

ştie ce vorbeşte. 

În concluzie: 

- poŃi să trăieşti mai mult sau mai puŃin decât Ńi-a prevăzut destinul; 

- poŃi să te căsătoreşti de câte ori doreşti, cu sau fără actul oficial; 

- poŃi să ai oricâŃi copii doreşti, născuŃi de soŃia ta (soŃiile tale) sau 

adoptaŃi, ajutaŃi să crească, fiind ai altora etc. 

22.11.2017 
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REÎNTÂLNIRI KARMICE 

Faptul că antecesorul spiritual tău şi-a iubit enorm soŃia Ńi s-a 

transmis pe cale spirituală prin dorinŃa de a întâlni marea iubire, pe care 

o numeşti "viitoarea întâlnire karmic-amoroasă". Este posibil, dar nu cert 

să întâlneşti în această viaŃă o fiinŃă purtătoare a spiritului soŃiei 

antecesorului.  

Doresc să îŃi spun că întâlnirile amoroase karmice sunt de obicei 

tulburătoare şi nu sunt aducătoare de fericire şi echilibru sentimental 

întotdeauna. Iubirea dintre doi oameni vine oricum, indiferent ce karmă 

au cei doi parteneri. 

Sunt rare cazurile în care un om găseşte în societatea actuală 

persoane ale căror spirite s-au întâlnit cu spiritul său în alte epoci 

istorice. 

  

INTENŢIILE NECUNOSCUTE ALE SPIRITULUI. VIEŢI VIITOARE  

- De ce spiritul meu şi-a ales familia în care m-am născut?  

Spiritele nu îşi dezvăluie intenŃiile datorită cărora s-au încarnat într-

un anumit loc. Ca oameni ce suntem, nu ne este permis să aflăm orice 

dorim, mai ales dacă informaŃiile respective au legătură cu lumea 

spiritelor. 

Nu mă ocup cu cercetarea vieŃilor viitoare. Spiritele îşi fac proiecte în 

legătură cu încarnarea următoare, dar nici ele nu pot să ştie cu multă 

vreme înainte în ce familii sau anturaje vor nimeri după naşterea 

copiilor. 

  

KARMA DE FAMILIE 

Karma de familie este infinit de mare, fiind formată prin asocierea 

tuturor influenŃelor karmice sosite asupra membrilor familiei. Se poate 

întâmpla să te simŃi stingheră în familia ta din cauza incompatibiltăŃii 

spirituale cu unii dintre membrii familiei. Această incompatibilitate 

rezultă din faptul că spiritele oamenilor nu se înŃeleg bine, uneori chiar 

se duşmănesc.  

02.12.2017 
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SUFLETUL SPIRITULUI 

Spiritul are şi el un suflet, la fel ca oamenii, deoarece se bucură, 

suferă, aspiră către evoluŃie, aşa cum fac muritorii de pe Pământ. Sufletul 

şi spiritul nu pot fi defazate. Ele sunt interdependente, aparŃin unei 

singure entităŃi a Universului şi vibrează la unison. 

  

OMUL NU ESTE SPIRIT, SPIRITUL NU ESTE OM 

În comentariile mele am subliniat în mod repetat faptul că omul nu 

este un spirit, iar spiritul nu este un om. Prea multele exprimări abuzive 

din lumea ezoteriştilor induc oamenii în eroare, alimentând astfel unele 

doctrine religioase care neagă existenŃa fenomenului reîncarnării 

spiritelor. ÎnŃelegând în mod corect acest fenomen, trebuie să acceptăm 

ideea că omul are o singură viaŃă, cea pe care şi-o trăieşte până la moarte, 

iar spiritul său poate să aibă mai multe vieŃi, prin întrupări succesive în 

fiinŃe omeneşti sau de altă natură. 

  

OMUL ARE O SINGURĂ VIAŢĂ 

AtenŃie asupra unui lucru foarte important: nu oamenii se 

reîncarnează, ci spiritele! Este un adevăr semnalat de mulŃi cercetători ai 

lumii nevăzute care încearcă, aşa cum fac şi eu, să explice că fiecare om 

are o singură viaŃă, nu mai multe. Din tezaurul de înŃelepciune al 

Orientului Îndepărtat s-a furat cât s-a putut, majoritatea doctrinelor 

antice ajungând să fie denaturate conform intereselor diverselor curente 

"ezoterice" din Vest şi din Est.  

Repet: omul are o singură viaŃă, pe care este dator să şi-o trăiască 

din plin, aşa cum doreşte şi după cum poate. Mai multe vieŃi a avut 

spiritul său şi va avea în continuare. Să i se spună unui om decent al 

zilelor noastre că a fost hoŃ, criminal, călău, prostituată etc. nu este deloc 

plăcut, ba chiar de necrezut. Persoanele din trecut pe care le cercetez sunt 

strămoşii tăi pe linie de spirit, aşa cum bunicul, străbunicul şi alŃii sunt 

strămoşii tăi pe linie genetică. 

09.12.2017 
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CUM LUCREZ EU (1) 

Referitor la metodele de cercetare pe care le folosesc, pot să spun că 

lucrez prin clarviziune, telepatie şi un studiu aprofundat al istoriei 

culturii şi civilizaŃiei omenirii. Încă un detaliu: nu am intrat niciodată în 

transă. Prefer să cercetez şi să scriu în condiŃii de linişte, izolare în 

camera mea de lucru, cu mintea perfect trează. 

Dezvoltarea clarviziunii se bazează pe o bună intuiŃie şi pe calităŃi 

telepatice de excepŃie. Omul modern are nevoie de clarviziune 

performantă dacă vrea să reziste asaltului forŃelor potrivnice, care devin 

din ce în ce mai puternice şi mai nocive. 

Numeroşi oameni mi se adresează când ajung la limita răbdării. Eu 

îi ajut cu sfaturi şi cercetările solicitate, dar minunile pot să le facă ei, nu 

eu.  

Am explicat multe lucruri în site-ul www.spiritus.ro şi încă voi mai 

explica, fiindcă mulŃi oameni citesc doar pe telefonul mobil şi, cum s-ar 

spune, le intră pe o ureche şi le iese pe cealaltă. 

  

CELE 7 REÎNCARNĂRI 

- Mi-aŃi scris că: „Spiritul tău a avut sute de întrupări în stadii de 

oameni adulŃi şi mii de întrupări în altfel de fiinŃe inferioare omului.” 

Unii spun că nu există sute de reîncarnări, ci doar şapte în trup de om. 

Sau poate că numai spiritele care evoluează mai greu tot repetă?! O fi şi 

spiritul meu căzut... şi am regresat din viaŃă în viaŃă?! 

Ceea ce Ńi-am scris până acum este rodul cercetărilor mele prin 

colaborarea cu spiritul tău şi cu alte spirite. Ceea ce afirmă alŃii despre 

lumea spiritelor, bazaconii sau nu, intră în sfera cunoaşterii sau 

necunoaşterii lor. Au apărut şi în Ńara noastră tot felul de semidocŃi care 

copiază din cărŃile americanilor şi se dau mari cunoscători pe la 

televiziuni. Oamenii serioşi ca mine lucrează liniştiŃi în biroul lor, îşi 

informează discipolii, fără a se da în stambă pe la diverse televiziuni.  

Spiritiştii autentici ştiu foarte bine că un om civilizat al zilelor 

noastre nu poate avea un spirit atât de neevoluat, cu doar 7 încarnări la 

activ. Spiritul tău nu este „căzut”, ci în plină evoluŃie. Spirit „căzut” poate 
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să aibă un criminal sau alt fel de individ care le-a făcut altor oameni 

foarte mult rău. 

Un spirit la a şaptea încarnare se naşte de obicei într-un trib primitiv 

şi are încă multe apucături animalice. Oamenii ce trăiesc în societăŃi 

civilizate au spirite cu o îndelungată experienŃă de viaŃă terestră. 

  

TRANSFERUL DE KARMĂ 

Este adevărat că între membrii unei familii, între rude sau buni 

prieteni poate interveni un transfer de elemente karmice, dar acesta nu 

se petrece întotdeauna. Între oamenii apropiaŃi are loc un transfer de 

energie aurică, iar karma este înscrisă în aura fiecărui om. Acest fenomen 

nu se petrece după legi scrise, nici statistici şi nici la porunca unor 

indivizi. Energia umană circulă liberă în natură, suportând modificări, 

pierderi, deteriorări sau, dimpotrivă, amplificări, refaceri, rafinări. 

  

PRELUAREA KARMEI PRIN FACEREA DE BINE 

Mi-ai mărturisit faptul că te simŃi minunat după ce ajuŃi oamenii, 

uneori în mod dezinteresat. Părerea mea este că aşa eşti tu, om 

cumsecade, inimos, dornic de colaborare cu oamenii care îŃi sunt 

simpatici. 

Cine spune că nu trebuie să te amesteci în karma altora suferă 

influenŃe ezoterice de proastă calitate şi le foloseşte pentru a da sfaturi 

aiurite. De când este lumea şi pământul, oameni s-au ajutat reciproc, fără 

a se gândi că ajutorul acordat altuia înseamnă că îi faci omului un rău, iar 

tu „preiei karma lui”, adică îŃi faci şi Ńie un rău. Atâtea prostii se 

vehiculează în lume cu scopul ca toŃi oamenii să ajungă egoişti, malefici, 

puşi pe fapte rele, dorind ca numai lor să le fie bine! 

Prietena aceea de pe internet care te tot învaŃă să nu ajuŃi oamenii 

este o proastă, ca să nu folosesc o expresie mai dură. Noi, creştinii, 

suntem educaŃi în spiritul într-ajutorării în momente grele.  

Se mai spune la noi în popor că nu trebuie să te lauzi dacă i-ai făcut 

cuiva un bine. Totuşi, trebuie să ai grijă pe cine ajuŃi şi în ce mod îl ajuŃi. 
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Vorbele bune, de încurajare şi cu sfaturi terapeutice sunt binevenite 

oricând.  

30.12.2017 
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CUGETĂRI 2018  

DIN EXPERIENŢA CONSILIERII SPIRITUALE 

DEJA-VU 

Faptul că ai sentimentul de recunoaştere aparentă a unor oameni în 

diverse locuri, numit de unii specialişti „deja-vu”, este foarte normal. ToŃi 

oamenii îl au, dar de obicei nu i se dă prea multă atenŃie.  

Unii îl folosesc în scopuri obscure, cum ar fi, de exemplu, racolarea 

unor femei frumoase şi naive, pe care le aburesc cam aşa: „Cred că ne-am 

mai întâlnit şi în altă viaŃă”. 

  

GHIZII SPIRITUALI ŞI INSPIRAŢIA DE LA EI 

Ghizii tăi spirituali sunt numeroşi. Numărul lor este secret, la fel ca 

şi semnalele lor de identificare în astral. PoŃi să iei legătura cu ei în 

momentele de linişte şi singurătate, adresându-le întrebări referitoare la 

problemele vieŃii tale şi la ceea ce te preocupă pe plan spiritual, 

educaŃional, social. Vei primi răspunsurile aşteptate pe cale intuitivă, în 

orice moment al zilei, mai ales dimineaŃa după ce te trezeşti din somn. 

Răspunsurile şi ideile constructive pot să sosească şi prin intermediul 

viselor, în timpul somnului. 

  

NU ORICE PRESIMŢIRE TREBUIE COMUNICATĂ 

- Am presimŃiri care deseori se adeveresc.  

Este necesar să fii prudent în ceea ce le spui altora. Există oameni 

care nu vor să li se spună nimic despre destin sau viitor. Ei se tem de 

viitor şi preferă să se ancoreze în prezent, cu toate gândurile şi faptele lor. 

AlŃi oameni doresc foarte mult să li se facă predicŃii. Unii le iau în serios, 

alŃii fac mişto de ele, acuzându-l pe prezicător că bate câmpii. Lumea este 

foarte diferită, aşa că fiecare om trebuie considerat aşa cum l-a lăsat 

Dumnezeu. 

09.01.2018 
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KARMA DE MILITAR 

Referitor la profesia de militar, care presupune şi comiterea unor 

crime, spiritul încarnat într-un astfel de om îşi asumă riscul tuturor 

faptelor negative comise de acesta. Spiritul nu are de ales între bine şi 

rău, fiindcă asistă neputincios la ceea ce face omul său. Este un risc pe 

care şi-l asumă înainte de fiecare întrupare umană.  

Din acest motiv, karma totală a fiecărui spirit este imensă. 

Acumularea ei se face prin faptele oamenilor. După moartea fiecăruia 

dintre ei, la fiecare nouă întrupare, spiritul cedează noului-născut o mică 

parte din karma lui imensă. 

 

KARMA NU POATE FI REZOLVATĂ NICIODATĂ 

- Cum putem să ne rezolvăm toată karma cu care venim? 

Karma spirituală nu poate fi rezolvată integral niciodată. Ea este 

formată de influenŃele sosite din toate vieŃile anterioare ale spiritului. 

Karma spirituală se activează atunci când găseşte momente prielnice în 

viaŃa oamenilor.  

PoŃi scăpa, într-o oarecare măsură, de efectele karmice nedorite dacă 

nu vei repeta greşelile antecesorilor tăi (despre care poŃi să afli în 

decursul vieŃii actuale) şi te vei strădui să continui unele din faptele lor 

demne de luat în seamă.  

24.01.2018 

 

DESTINUL PROVINE DIN KARMĂ 

În virtutea convingerilor mele, destinul este determinat într-o mare 

măsură de influenŃele karmice reflectate de spirit asupra fiinŃei nou-

născute. Destinul este un rezultat al karmei spirituale şi al altor feluri de 

karme (de neam, de Ńară, de familie etc), dar şi al intereselor de evoluŃie 

ale spiritului pe scara valorilor numai de el ştiute.  

În consecinŃă, oricum vei aprecia noŃiunea de destin, tot la karmă vei 

ajunge. 
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MOARTE LENTĂ SAU VIOLENTĂ 

Moartea violentă poate fi prevăzută în destin, iar în cazul acesta, are 

în mod sigur o sursă karmică. Fie că se află în destin sau nu, moartea 

violentă survine în urma unui accident, a unei crime sau din cauza altui 

motiv care provoacă un sfârşit tragic, de scurtă durată.  

Moartea "lentă", opusă morŃii violente, este a celor care zac o 

perioadă de timp în care atât muribundul, cât şi cei din jur plus spiritul 

său ştiu că va muri după un anumit interval de timp.  

Moartea violentă surprinde şi traumatizează spiritul. Cea lentă este 

aşteptată cu resemnare. 

  

ALTĂ PROFESIE DECÂT CEA PREDESTINATĂ 

M-ai întrebat dacă spiritul tău şi-a ales greşit familia, voind să se 

facă medic. Trebuie să facem distincŃie între spirit şi om. Omul este cel pe 

care îl cunoşti, iar spiritul tău este scânteia de energie inteligentă care te 

menŃine în viaŃă. Chiar înainte de naşterea ta, spiritul tău a avut planuri 

mari cu tine, mai ales în privinŃa aspectului profesional din existenŃa ta. 

S-a întâmplat că mersul vieŃii te-a obligat să munceşti din greu pentru a 

supravieŃui. Probabil că spiritul tău îi va transfera succesorului tău 

spiritual profesia de medic, iar după aceea va vedea ce va ieşi. 

05.02.2018 

 

O VIAŢĂ, O KARMĂ 

łi-am relatat în cadrul episodului spiritual câteva influenŃe karmice 

sosite asupra ta din viaŃa acelui antecesor. Te rog să accepŃi ideea că un 

episod spiritual nu dă răspunsuri şi soluŃii la toate problemele actuale. 

Karma spirituală provine din toate vieŃile anterioare ale spiritului, iar 

acestea sunt de ordinul sutelor sau al miilor în cazul unui spirit evoluat, 

cum este al tău. Din fiecare viaŃă anterioară a spiritului tău sosesc asupra 

fiinŃei tale influenŃe diverse, pe care le suporŃi sau nu. Karma îşi 

declanşează acŃiunea asupra fiecărui om atunci când găseşte momente 

prielnice în viaŃa acestuia.  
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RELAŢII KARMICE 

O relaŃie karmică nu se găseşte în mod corect privind nişte poze. 

Este necesară identificarea unor antecesori spirituali şi a perioadelor în 

care există suprapuneri existenŃiale, iar după aceea se poate afla ce au 

avut oamenii aceia unii cu alŃii. 

M-ai întrebat dacă, din punct de vedere karmic, se leagă ucigaşul de 

victimă. Aceasta este o chestiune de răfuială între spirite. Oamenii pot să 

schimbe multe aspecte karmice dintre cele cu care au venit pe lume.  

Dacă ai avut neînŃelegeri cu anumiŃi oameni, poate fi vorba de o 

răfuială între spiritele voastre, o reglare de conturi provocată de 

neînŃelegeri grave petrecute în alte epoci istorie. Se spune că oamenii 

trudesc toată viaŃa pentru a-şi reconfigura trecutul. Cam aşa este. 

  

SOLUŢII LA KARMĂ 

SoluŃii pentru ameliorarea unor situaŃii conflictuale pot fi găsite şi 

aplicate oricând. Există totuşi o diferenŃă între soluŃionarea unor 

conflicte apărute în timpul vieŃii şi fenomenul ameliorării karmei 

spirituale. Karma spirituală nu dispare niciodată, aşa cum nu dispare 

memoria nemuritoare a spiritului.  

Oamenii sunt datori către spiritele lor să îşi trăiască viaŃa aşa cum se 

pricep şi cum pot să facă lucrul acesta. Spiritele lor asistă la ceea ce li se 

întâmplă oamenilor şi înregistrează totul.  

După moartea omului, spiritul intra în procesul de "evaluare", când 

entităŃile superioare specializate în astfel de situaŃii îi stabilesc rangul, 

nivelul evoluŃiei sau al involuŃiei.  

CărŃi despre viaŃa spiritelor şi karmă s-au scris în număr imens. Dar 

cunoaşte cineva de pe acest Pământ tot ce se întâmplă în lumea 

spiritelor? Nici vorbă! De ce? Pentru că spiritele, încarnate sau libere, nu 

îşi dezvăluie cu uşurinŃă secretele rangului, nivelul de evoluŃie şi 

multitudinea relaŃiilor din lumea lor. Că unii cercetători au conceput 

scheme de evoluŃie cu linii paralele, cercuri concentrice, tabele cu cifre şi 

culori, este problema lor.  

În concluzie, nu tot ce s-a scris despre starea spiritelor este real. 

15.02.2018 
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EVOLUŢIA SPIRITUALĂ 

Spiritul evoluează sau involuează prin faptele noastre, bune sau rele. 

Ceea ce am făcut noi în timpul vieŃii rămâne ca istorie în memoria astrală 

a spiritului. De acolo nu se pierde nimic. O parte din personalitatea 

noastră şi din karma noastră li se transmite fiinŃelor din generaŃiile 

următoare.  

Oricât ne-am străduit să fim perfecŃi, nu vom satisface niciodată 

toate exigenŃele spiritului nostru. Avem datoria de a ne vedea de treburi 

mai departe şi de a ne îndeplini obligaŃiile lumeşti.  

  

ANTECESORII SPIRITUALI ŞI HIPNOZA 

Nu este bine să te identifici cu antecesorii tăi spirituali. Tu eşti un 

om al zilelor noastre, iar antecesorii spirituali au fost alŃi oameni, care au 

trăit de mult, în negura istoriei omenirii. VieŃile lor trebuie privite şi 

analizate cu detaşare şi să NU te implici emoŃional, aşa cum se întâmplă 

în cazul regresiilor prin hipnoză.  

Oricât ar fi de buni specialişti hipnoterapeuŃii, gradul de 

subiectivitate al rezultatelor procedurii de regresie este destul de mare. 

În plus, consecinŃele aplicării hipnozei asupra creierului uman pot fi 

uneori periculoase pentru funcŃionarea ulterioară a acestuia. 

  

PRACTICI SPIRITUALE LA BĂTRÂNEŢE 

În cărŃile de specialitate se propun tot felul de practici spirituale, dar 

este nevoie de prudenŃă maximă în învăŃarea lor, din cauza vârstei pe 

care o ai şi a problemelor de sănătate. Practicile spirituale se învaŃă la 

tinereŃe. La maturitate se folosesc cu moderaŃie, iar la bătrâneŃe se mai 

renunŃă la ele. Cine se obişnuieşte să mediteze corect, îşi poate continua 

această practică şi la o vârstă înaintată.  

Referitor la autohipnoză, te rog să fii foarte prudent cu ceea ce 

practici. Hipnoza şi autohipnoza pot să distrugă echilibrul activităŃii 

cerebrale dacă sunt folosite în mod incorect. 
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CREŞTEREA SPIRITUALĂ ŞI ILUMINAREA 

Creşterea ta spirituală, pe care o doreşti foarte mult, se va produce 

de la sine dacă vei fi împlinit pe plan profesional şi sentimental. Nu 

trebuie să faci eforturi dificile pentru a creşte spiritual. Creşterea 

spirituală înseamnă evoluŃia spiritului. Spiritul evoluează dacă omul pe 

care îl susŃine în viaŃă îşi face datoria din toate punctele de vedere: 

profesional, familial, social.  

Iluminarea este foarte greu de atins. Nu oricine poate să ajungă la 

iluminare. Nici măcar maeştrii spirituali ai lumii nu ajung cu toŃii la 

iluminare. PoŃi să îŃi dezvolŃi calităŃile extrasenzoriale şi fără să te 

gândeşti la iluminare. Este nevoie de multă informare în acest domeniu 

şi de practică îndelungată în cunoaşterea oamenilor. 

25.02.2018 

 

VIITORUL ŞI LECŢIA DE VIAŢĂ 

M-ai întrebat ce îŃi este rezervat în viaŃa aceasta şi ce lecŃii mai are 

sufletul tău pentru evoluŃie. 

Este greu să primeşti un răspuns la prima parte a întrebării. ViaŃa 

tuturor, sănătoşi sau bolnavi, tineri sau bătrâni, bogaŃi sau săraci, se află 

sub semnul incertitudinii, din cauza unor pericole care pândesc la tot 

pasul, a instabilităŃii financiare şi politice, a unor fenomene naturale care 

ucid numeroşi oameni. În aceste condiŃii dificile şi sub aripa unui viitor 

incert, oamenii de peste tot îşi văd de treburile lor, îşi cresc copiii, 

muncesc, dacă obişnuiesc să muncească, sau fac alte treburi.  

Am observat în ultimii ani că populaŃia României a devenit obsedată 

de expresia „lecŃia de viaŃă”, prea des utilizată de astrologi şi ezoterişti, 

astfel încât a intrat în banalitate. Proverbul românesc „Omul cât trăieşte, 

învaŃă” conŃine mult adevăr. Fiecare om poate să desprindă câte o lecŃie 

din tot ceea ce i se întâmplă zilnic, iar dacă se străduieşte un pic, înŃelege 

ce are de făcut în viitor. Nu este nevoie să îi spună alŃii ce trebuie să facă 

pentru a-şi corecta greşelile şi a-şi face viaŃa mai suportabilă.  

Eu am tot explicat lucrul acesta de-a lungul timpului, dar unii 

oameni iau de bune tot ce aud la televizor şi în diverse încăperi unde se 

ghiceşte pe bani mulŃi.  
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 MOARTEA VIOLENTĂ GENEREAZĂ KARMĂ NEGATIVĂ 

Orice moarte violentă, non-paşnică, cum s-ar spune, generează o 

karmă negativă. Una este când omul zace şi apoi moare liniştit, împăcat 

cu sinele său, şi alta este când moartea poate fi provocată de o crimă sau 

de un accident. În aceste ultime două situaŃii, spiritul rămâne 

traumatizat şi poate suporta el însuşi consecinŃe nedorite pe lumea 

cealaltă.   

Karma, în adevăratul înŃeles al acestui cuvânt, reprezintă urmările 

vieŃii unui om sau a mai multor oameni, fiinŃe prezente în succesiunea 

încarnărilor unui spirit. O moarte violentă poate să favorizeze apariŃia 

altor morŃi violente de-a lungul secolelor. 

  

ARDEREA KARMEI ŞI DESTINUL 

Câte ceva despre "arderea karmei". Expresia aceasta a intrat în 

desuetudine, din cauza sensului banal care i se atribuie. Karma spirituală 

nu se poate arde, pentru că nu dispare niciodată. Ea îi aparŃine spiritului 

şi este nemuritoare, asemenea lui.  

Prin destinul ales, spiritul vrea să îşi rezolve o parte din problemele 

karmice preluate din succesiunea încarnărilor, dar de cele mai multe ori, 

oamenii trăiesc în afară elementelor de bază ale destinului. Dacă nu îşi 

cunosc destinul, îşi văd nestingheriŃi de viaŃa lor, cu bune şi cu rele. 

Pentru fiecare faptă a omului, spiritul îi asigură un suport energetic 

printr-o direcŃie secundară a destinului.  

MulŃi oameni cred că destinul îi copleşeşte. În realitate, omul poate 

să ajungă mai puternic decât destinul său, deoarece este mai dens decât 

propriul spirit şi se naşte cu puterea de a-şi autoguverna viaŃa. În 

consecinŃă, omul are dreptul şi puterea de a trăi cum îi place, dar pentru 

aşa ceva are nevoie de voinŃă, curaj şi puterea de a învinge obstacolele 

vieŃii.  

05.03.2018 
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CUM LUCREZ EU (2) 

1. MulŃi oameni mi-au scris că vor să înveŃe să lucreze ca mine. Cine 

priveşte activitatea mea de la distanŃă, fără să gândească în mod serios, 

crede că este foarte simplu. Cei care au cercetat foarte bine felul cum 

lucrez, au fost uimiŃi când au înŃeles cât de multă muncă şi cultură se afla 

în spatele lucrărilor mele de analiză.  

De ceva timp încoace, mă feresc să mai fac predicŃii cu termene 

prestabilite. Am în vedere faptul că omenirea a devenit din ce în ce mai 

instabilă, zonele geografice ale globului merg spre reconfigurare, din 

cauza migraŃiei popoarelor sărace spre Ńările care pot să le primească, dar 

şi din cauza obsesiei istorice de a se reface marile imperii.  

Mă ocup în continuare de studiul vieŃilor anterioare şi de efectele 

karmice asupra vieŃii actuale. În mod firesc, le ofer clienŃilor mei sfaturi 

utile pentru a-şi face viaŃa mai suportabilă.  

M-ai întrebat cum şi de la cine primesc informaŃiile cuprinse în 

scrisorile de analiza. Răspunsul meu este următorul: 

Atunci când cercetez un singur antecesor, extrag informaŃiile din 

memoria astrală a spiritului acelei persoane. Dacă este nevoie să cercetez 

relaŃia karmică dintre două persoane, lucrez cu două spirite în acelaşi 

timp. Acest procedeu este extrem de obositor şi îl folosesc foarte rar.  

În plus faŃă de activitatea de colaborare cu spiritele, este necesară şi 

utilizarea clarviziunii. Practic, mă concentrez până când încep să "văd" pe 

ecranul mental imagini din viaŃa antecesorului spiritual. După aceea este 

mai uşor, deoarece povestesc ceea ce mi se arată pe ecranul mental.  

Toate aceste procedee de lucru ar fi greu de folosit fără cunoaşterea 

aprofundată a istoriei culturii şi civilizaŃiei omenirii. Cu spiritele 

colaborez de aproape un sfert de veac, iar istoria omenirii o studiez de 

mai bine de un deceniu şi încă nu am terminat de învăŃat.  

  

2. Eu nu practic ghicitul, considerând că este plină Ńara aceasta cu 

ghicitoare, la fel ca internetul. În cadrul Studiului nr.2 analizez destinul 

prin comparaŃie cu realizările vieŃii actuale.  

Nu pun diagnostice în cazul bolnavilor, nu prezic decese şi nu 

stabilesc termenele unor cumpene. Nu mă apuc să ghicesc ce se întâmplă 
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cu diversele persoane din poze. Prefer să analizez unele întâmplări 

petrecute între client şi apropiaŃii lui.  

Nu trebuie să fii obsedată de aflarea destinului şi nici de ghicirea 

viitorului. Perspectivele de viitor şi direcŃiile secundare ale destinului se 

pot schimba de la o clipă la alta. Cine se încumetă să ghicească viitorul 

cuiva, o face pe propria răspundere. 

Referitor la doamna Carmen Harra, nu trebuie să fii dezamăgită. 

Atâta ştie, atâta face. La cât de mult a fost criticată pe internet, nu era 

cazul să discuŃi cu ea. Şi eu am criticat-o pentru felul cum ghiceşte, dar o 

apreciez foarte mult ca interpretă de muzică uşoară şi ca un psiholog de 

bună calitate. 

Părerea mea este că Studiul nr.1 Ńi-ar fi mult mai folositor decât 

Studiul nr.2. Eu m-am specializat în Istorie karmică, nu în ghicit. 

Ghicitoare găseşti pe toate drumurile. 

17.03.2018 

 

MESAJE DE LA ENTITĂŢI 

Mi-ai scris că ai un Eu deasupra planetei, încă un Eu mai sus şi că 

este posibil să fiŃi trei. PoŃi să gândeşti într-un mod mai simplu: tu eşti un 

om al zilelor noastre, posesor al unui spirit adăpostit în trunchiul tău 

cerebral, iar acest spirit bine evoluat în ierarhia lumii lui Dumnezeu este 

supus VoinŃei DivinităŃii.  

Mi-ai scris că la Lourdes ai primit mesaje de la Fecioara Maria. Am 

şi în acest caz un sfat să îŃi dau: nu orice mesaj primit pe cale telepatică 

sau intuitivă provine de la o entitate cosmică. PoŃi să primeşti mesaje, 

chiar auditive, şi de la propriul subconştient. Trebuie să te obişnuieşti să 

înveŃi câte ceva bun din aceste mesaje, indiferent de la cine le-ai primit. 

 SUBCONŞTIENTELE OAMENILOR COMUNICĂ ÎNTRE ELE 

Subconştientele comunică între ele pe cale telepatică, ziua şi 

noaptea, independent de voinŃa oamenilor. Există un schimb permanent 

de informaŃii pe cale nevăzută de care oamenii habar nu au. La mintea 

lor conştientă ajung doar fragmente din discuŃiile telepatice desfăşurate 

între creiere.  
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Fiecare om primeşte informaŃii de la subconştientul său pe cale 

intuitivă atunci când este treaz sau prin vise, în timpul somnului. Se pot 

primi informaŃii de la subconştient şi prin meditaŃii speciale. Nu ne mai 

mirăm că ajung la mintea omului informaŃii pe care nu le-a rostit nimeni, 

corecte sau incorecte. 

  

MEDIUMUL TREBUIE SĂ SE PERFECŢIONEZE 

Foarte puŃini mediumi autentici se ocupă în mod serios de 

autoperfecŃionare în domeniul ezoterismului. MulŃi dintre ei se sperie de 

percepŃiile deosebite pe care le au, dând atenŃie la tot felul de opinii 

neavenite care îi descurajează şi îi aduc în pragul nebuniei. Un medium 

fără ştiinŃa în domeniul paranormalului este un om nenorocit, care se 

sperie şi de umbra lui.  

Unii pornesc pe drumul satanismului, învăŃând să atace oamenii pe 

cale energetică, alimentându-şi pornirile demoniace. MulŃi dintre ei 

impregnează poze cu puterea gândului rău şi le trimit pe internet la 

diverse adrese.  

  

COMUNICAREA CU SPIRITELE 

Dezvoltarea unor aptitudini paranormale se poate face prin anumite 

practici ezoterice. Comunicarea cu spiritele nu este simplă deloc, 

deoarece ea depinde în mare măsură de configuraŃia telepatică a unei 

anumite zone din creier şi de bunăvoinŃă unor spirite de a colabora cu 

oamenii. 

Referitor la comunicarea mentală cu Îngerul tău păzitor, ar fi bine să 

discuŃi mai mult cu el, să îŃi notezi ideile esenŃiale primite de la el şi să îl 

convingi să îŃi dezvăluie trecutul spiritual. De obicei, spiritele se 

recomandă pământenilor cu numele pe care l-au purtat în ultima viaŃă de 

om. Între ele folosesc un limbaj aparte, energetic, pe care noi nu îl 

înŃelegem, acesta făcând parte dintre secretele lor, bine protejate de 

omenirea păcătoasă.  

02.04.2018 
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Q & A (1) 

- Cum poate să îi fie mamei mele dor de mine? Credeam că ea mă 

poate vedea oricând doreşte de acolo, din Cer, unde s-a dus după ce a 

decedat. 

Când moare un om, sufletul şi spiritul său îi părăsesc trupul rămas 

fără viaŃă. Spiritul păstrează în aura lui energetică sufletul celui decedat 

şi îl integrează în sufletul său imens, format din sufletele tuturor 

întrupărilor sale omeneşti. 

Referitor la mama ta, putem spune cu certitudine că ea nu mai 

trăieşte ca fiinŃă pământeană. Trupul său a fost îngropat acolo unde ştii 

că s-a întâmplat lucrul acesta. Mama ta nu te mai poate vedea şi nu are 

cum să îi mai fie dor de tine.  

Eu m-am exprimat în felul următor: "Spiritul mamei tale mi-a 

comunicat că îi este foarte dor de tine". În locul mamei tale a rămas 

fiinŃa inteligentă numită spirit. Spiritul celei care a fost draga ta mamă 

poartă în aura lui energetică sufletul mamei tale, iar datorită acestui 

suflet, spiritul te iubeşte aşa cum te-a iubit mama ta şi îi este dor de tine, 

pentru că eşti fiica mamei tale.  

Singura posibilitate de revedere cu cea care a fost mama ta este 

noaptea (sau ziua) în timpul somnului, când reuşeşti să visezi. În acele 

momente deosebite, spiritul tău colaborează cu spiritul mamei tale, 

reuşind performanŃa de a-Ńi arăta în somn fiinŃa pe care ai iubit-o mult şi 

ai pierdut-o, din nefericire. 

Foarte puŃini cercetători din domeniul spiritualităŃii au explicat care 

este diferenŃa dintre suflet şi spirit sau dintre om şi spirit. În mod 

frecvent şi eronat, oamenii se consideră spirite. În loc de "spirit" se 

foloseşte cuvântul "suflet". În lumea creştină ortodoxă, în loc de "spirit" 

se utilizează cuvântul "duh" şi se afirmă în mod exagerat că spiritele sunt 

"duhuri necurate" sau "fantome". 

  

- Între încarnările terestre, spiritul se poate încarna şi în alt plan? 

Odată angajat în lanŃul reîncarnărilor terestre, spiritul numai de 

acestea se ocupă. Poate să colaboreze cu entităŃi superioare lui, 

beneficiind astfel de îndrumare la un nivel deosebit, stare pe care şi-o 

doreşte în permanenŃă.  
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- Cum reuşesc să aibă influenŃă asupra noastră spiritele inferioare? 

Spiritele inferioare provin, în general, din divizarea celor aşa-zis 

"bătrâne", a căror înŃelepciune poate fi răspândită prin generarea unor 

spirite tinere, dornice de evoluŃie. Neavând o experienŃă terestră 

suficientă, astfel de spirite mai fac şi gafe, deranjând oamenii cu 

intenŃiile lor de colaborare. 

În apropierea scoarŃei terestre mai există şi alte spirite capricioase. 

Acestea sunt spiritele unor oameni decedaŃi care au avut păcate grave în 

timpul vieŃii. O perioadă mare de timp după deces, unui astfel de spirit i 

se refuză Judecata din partea spiritelor superioare. Este lăsat să cutreiere 

în locurile pe unde a fost în ultima viaŃă, să vadă şi să înŃeleagă urmările 

ticăloşiilor săvârşite de omul în care a fost întrupat. Cu siguranŃă că este 

perceput de oamenii extrasenzitivi, din cauza influenŃei lui nefavorabile 

asupra tuturor. 

  

EVOLUŢIA SPIRITELOR ANIMALELOR 

Oamenii au un rol esenŃial în evoluŃia lumii vii. Mă refer la lumea 

fiinŃelor văzute, dar şi a celor nevăzute. Ştim cu toŃii că spiritele 

animalelor aspiră la înălŃarea în rang pentru a se întrupa în fiinŃe umane. 

Dacă toŃi oamenii ar înŃelege că atitudinea plină de grijă faŃă de lumea 

necuvântătoarelor va avea drept consecinŃă însăşi evoluŃia speciei 

umane, poate că întregul lor comportament ar fi mult mai civilizat. Dar 

după cum bine ştim şi vedem, foarte mulŃi indivizi egocentrici consideră 

animalele drept fiinŃe inferioare, punându-le alături de oamenii pe care 

ei îi desconsideră total. Şi uite aşa, de când este lumea şi Pământul, 

scoarŃa terestră s-a umplut de jale şi durere!  

17.04.2018 

 

KARMA ESTE ÎN GRIJA SPIRITULUI 

Karma spirituală rămâne în grija spiritului. El decide, împreună cu 

spiritele superioare care îl supraveghează, când soseşte vremea potrivită 

pentru anularea unei karme pozitive sau negative. Oamenii din toate 
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timpurile şi-au trăit viaŃa, cu bune şi cu rele, fără a şti ce calcule şi-au 

făcut spiritele lor.  

Karma negativă nu se vindecă prin rugăciuni, ci prin fapte menite să 

anuleze greşelile altor generaŃii.  

Faptul că anumite persoane care Ńi-au ghicit în trecut au afirmat că 

vei avea o cumpănă, un accident sau altceva periculos, nu trebuie luat 

drept literă de lege, ci ca un avertisment mobilizator, care te îndeamnă la 

prudenŃă în viaŃa de zi cu zi.  

  

ASPIRAŢIA SPRE PERFECŢIUNE 

Ideea de perfecŃiune care sălăşluieşte în subconştient se 

concretizează prin comportarea de om care studiază mult, pentru a 

evolua permanent pe plan profesional şi spiritual. În plus, eforturile de a 

fi un om corect, cinstit, generos, manierat se încadrează perfect în sfera 

conceptului de "perfecŃiune".  

Dacă, în vieŃile anterioare, strămoşii spirituali au fost oameni diferiŃi 

ca aspect şi fapte, totalitatea trăsăturilor fiecăruia s-a transmis pe cale 

spirituală personajului următor. Aşadar, în fiinŃa umană se regăsesc toate 

"amintirile" vieŃilor anterioare, într-o măsură mai mare sau mai mică. Se 

spune că timpul netezeşte toate asperităŃile. Această afirmaŃie este 

perfect valabilă pentru fiecare om, în fiecare generaŃie şi în toate 

perioadele care aparŃin lanŃului încarnărilor succesive.  

PerfecŃiunea adevărată, completă, o găsim numai în fiinŃa şi creaŃiile 

lui Dumnezeu. Bunătatea, inteligenŃa Lui sunt perfecte. Natura, fiinŃele 

vii au o structură perfectă, adaptată rolului lor în Univers. Măcar câte o 

fărâmă din ceea ce ne oferă Dumnezeu să se regăsească şi în noi, 

păcătoşii, nu-i aşa? Aceasta înseamnă să aspirăm spre perfecŃiune.  

  

ALGORITMUL EVOLUŢIEI PRIN REÎNCARNĂRI 

S-ar putea identifica un algoritm care să determine evoluŃia de-a 

lungul lanŃului karmic? 

Există, cu siguranŃă, un schelet energetic pe care este structurat 

lanŃul încarnărilor. Coloana vertebrală o constituie porunca divină de a 
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evolua permanent. Pe această poruncă se structurează vieŃile 

succesive, cu tot bagajul lor de bucurii şi dureri.  

Dar cum, în timpul vieŃii, omul trăieşte ca un om, nu ca un înger, 

obiectivele iniŃiale avute în vedere de spiritul său înaintea încarnării nu 

sunt respectate întru totul. Este aproape la fel ca la şcoală, când copilul 

nu respectă tot programul impus. De aici rezultă necesitatea unor 

pedepse care se aplică sau nu se aplică, merite ale "copilului" lipsite de 

recompense şi multe alte situaŃii conflictuale care încarcă zestrea 

karmică. Urmarea o ştim: se impune o nouă încarnare.  

InterferenŃele preluării spirituale de la toate vieŃile anterioare sunt 

infinit de numeroase. Un exemplu: considerând că vieŃile anterioare se 

prezintă ca fumul, fiecare dintre ele având altă culoare, atunci amestecul 

de particule diferit colorate poate fi comparat cu viaŃa actuală. Dar cu cât 

fumul este mai vechi, cu atât colorează mai puŃin. Ultimul fum, cel al 

vieŃii precedente, este cel mai puternic. El marchează trăsăturile fizice şi 

psihice, comportamentul, profesia predestinată, numărul de căsătorii, de 

copii etc.  

Dimensiunea tabloului karmic în timp şi spaŃiu este nelimitată. 

Trebuie să ne simŃim fericiŃi dacă reuşim să aruncăm o privire pe acest 

tablou. După fiecare privire, devenim mult mai înŃelepŃi şi parcă 

îmbătrânim subit. Totuşi, trebuie să trăim mai departe! 

  

REFLECŢIA ASUPRA TRECUTULUI 

Ce aspecte nedorite din viaŃa antecesorilor tăi ar trebui să eviŃi? Ar fi 

bine să reflectezi la vieŃile descrise de mine (în mod sumar, bineînŃeles) şi 

să încerci a distinge prin intuiŃie şi clarviziune detalii suplimentare ale 

unor momente trăite de acele fiinŃe. Să intuieşti mai profund firea şi 

caracterul lor, preferinŃele şi talentele lor. Eu îŃi deschid apetitul pentru 

această muncă de cercetare în trecut, iar tu trebuie să o continui în mod 

creator.  

30.04.2018 
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MENIREA OMULUI PE PĂMÂNT 

Problema menirii pe Pământ este mult mai simplă faŃă de cum o 

înŃeleg oamenii. Orice om se naşte cu datoria de a-şi trăi viaŃa aşa cum 

consideră el că este mai bine. În ce măsură merge corect pe direcŃia 

destinului, numai spiritul său o ştie.  

Ce are de făcut omul în timpul vieŃii: în principal, să se lupte pentru 

binele său şi al celor din jurul său. Această luptă conŃine complexul de 

acŃiuni desfăşurate de om de la vârsta copilăriei şi până la cea a 

senectuŃii. 

Niciodată un om nu va şti în totalitate în ce măsură şi-a ajutat 

spiritul să evolueze. Lumea spiritelor este misterioasă, iar noi putem avea 

acces într-o extrem de mică măsură la secretele înŃelepŃilor nevăzuŃi.  

Sfatul meu este să trăieşti cu conştiinŃa liniştită pentru că îŃi faci 

datoria cu prisosinŃă faŃă de semenii tăi. Prin faptele tale nobile, spiritul 

tău evoluează considerabil, dar numai după trecerea ta în nefiinŃă el va 

decide dacă va mai fi nevoie să se reîncarneze sau nu. 

Ultima încarnare apare după mii de alte încarnări, prin evoluŃia 

spiritului treaptă cu treaptă. Aceste trepte reprezintă realizările sale prin 

vieŃile celor în care a fost încarnat. Să nu uităm că primele încarnări ale 

unui spirit „tânăr” sunt cele în stadiul de microorganism.  

Există spirite „noi”, cum le spui tu, iar eu le spun spirite „tinere”, 

care încă nu s-au încarnat sau se află în faŃa unor prime încarnări. Le mai 

spun „licurici”, pentru că apar în fotografii ca nişte puncte luminoase. 

  

COPIII CRESCUŢI DE ALTĂ MAMĂ 

Ce se întâmplă cu copiii născuŃi de o mamă şi crescuŃi de o alta? În 

majoritatea cazurilor, aceasta este spre binele lor. SituaŃiile sunt diverse, 

fiecare om având soarta sa.  

Interesul spiritului este ca fiecare om să îşi trăiască viaŃa conform 

destinului său. Dar în extrem de puŃine cazuri se întâmplă aşa. Odată 

ieşit la lumina zilei, pruncul ajunge în mediul ambiant, care schimbă în 

mare măsură intenŃiile spiritului său. NeconcordanŃa dintre destin şi 

viaŃa propriu-zisă deschide calea spre încarnarea următoare.  
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NEURMAREA PROFESIUNII PREDESTINATE (1) 

Am întâlnit numeroase persoane care, având în destin profesia de 

medic, au studiat profesii cu totul diferite. Astfel de oameni se pot trezi 

de-a lungul vieŃii cu boli grave, apărute încă din tinereŃe, situaŃii în care, 

prin forŃa împrejurărilor, sunt nevoiŃi să aibă contacte importante cu 

meseria de medic. 

  

CERTURILE CU RUDELE 

PoŃi evita o nouă serie de discuŃii neplăcute folosind principiul: 

"Cine nu mă place nu mai trebuie să mă vadă". Cum s-ar mai spune: 

"Tăcerea e de aur", iar depărtarea netezeşte asperităŃile. 

14.05.2018 

 

LEGĂTURI SPIRITUALE ÎNTRE RUDE 

Ce s-a întâmplat cu soŃul şi copiii mei după ce am murit în viaŃa 

anterioară? 

Tu, ca fiinŃă umană a vremurilor de acum, eşti o persoană diferită de 

antecesorii tăi spirituali. Iar voi toŃi, fiinŃe umane complexe, aŃi fost 

diferiŃi de spiritul unic, nemuritor, care te animă şi care i-a animat pe toŃi 

ceilalŃi din trectutul tău spiritual. Dacă într-o viaŃă anterioară spiritul tău 

a fost întrupat într-o femeie, soŃul şi copiii ei au trecut la cele veşnice 

când le-a venit vremea, la fel ca şi femeia respectivă (antecesoarea ta 

spirituală). Până la venirea ta pe lume, spiritul tău s-a întâlnit în Univers 

cu spiritele celor care au fost rude sau prieteni cu antecesorii tăi. Spiritul 

tău s-a mai întâlnit, prin întrupările sale anterioare, cu spiritele celor 

care acum îŃi sunt părinŃi sau prieteni. 

  

SUFLET-PERECHE SAU PARTENER PREDESTINAT 

Expresia superficială "sufletul pereche", intrată în cotidian, 

instalează în minŃile oamenilor un miraj periculos, care le-a provocat 

multor persoane, femei şi bărbaŃi, mari necazuri în viaŃa sentimentală. 

Cunosc fete care au ajuns să facă prostituŃie tot căutându-şi "sufletul 
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pereche". Este mai adecvat să spui că doreşti iubirea adevărată în 

persoana unei persoane capabile să te facă fericit... 

Problema partenerului predestinat nu este simplă deloc. PoŃi să îl 

întâlneşti şi să te măriŃi cu el, sau dimpotrivă, să devii soŃia unui bărbat 

care nu Ńi-a fost predestinat. De foarte multe ori, pot să existe mai mulŃi 

bărbaŃi predestinaŃi pentru o fată sau reciproc. Important este să se 

manifeste o compatibilitate spirituală şi fizică între cei doi parteneri. 

  

STUDIUL KARMIC 

Studiul karmic nr.1 ustură uneori, dar vindecă rănile sufletului. 

Ultima viaŃa anterioară nu este total relevantă, dacă vom Ńine seama 

de existenŃa sutelor de vieŃi dinaintea ei. Din fiecare viaŃă a spiritului, 

omul preia câte ceva, dar ultima viaŃa anterioară îi imprimă destinul şi o 

mare parte din trăsăturile fizice şi psihice. Karma spirituală acŃionează 

oricând şi oriunde, indiferent de vechimea antecesorului în istoria 

omenirii. 

Pe măsură ce ne îndepărtăm de perioada zilelor noastre, găsim în 

trecut oameni din ce în ce mai deosebiŃi, capabili să înfrunte vitregiile 

vremurilor grele în care au trăit. Deosebirea esenŃială dintre ei, cei de 

demult, şi noi, supravieŃuitorii de astăzi, este faptul că trăim mai comod 

din punct de vedere material, dar complicaŃiile vieŃii cotidiene sunt mai 

mari decât cele din trecutul îndepărtat. Cu toate acestea, avem încă multe 

lecŃii de învăŃat, strămoşii spirituali reprezentând adesea pentru noi 

modele de oameni care au ştiut să se descurce în orice fel de condiŃii 

sociale şi politice. 

  

Karma spirituală a fiecărui om este infinit de mare, dar numai o 

mică parte din ea îi afectează viaŃa, acolo unde găseşte locul potrivit de 

acŃiune. Dacă tu eşti un om paşnic, civilizat, cu o gândire elevată, trecutul 

reprobabil al antecesorilor războinici nu are cum să te copleşească, 

îndemnându-te la fapte rele. Nu trebuie să suferi din cauza antecesorilor 

spirituali, ci să îi priveşti cu înŃelepciune, străduindu-te să eviŃi sau să 

corectezi faptele lor rele şi să încerci a continua faptele lor bune.  
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LecŃiile de viaŃă apar la tot pasul, atât în trecut, cât şi în prezent. 

Trebuie doar să le preiei pe cele care se potrivesc modului tău de gândire 

şi de acŃiune.  

Karma spirituală acŃionează ca apa care se scurge printre pietrele din 

albia unui rău: unele sunt udate mai mult, altele mai puŃin. Întreaga 

karmă o ştie doar spiritul. Încarnările sale succesive sunt nişte biete fiinŃe 

umane obligate să îşi trăiască viaŃa după cum se pricep şi după cum le 

permite societatea. Zestrea lor karmică poate fi mai uşoară sau mai grea, 

decisivă fiind influenŃa spiritului, conformă cu interesele lui de evoluŃie.  

Ceea ce ai de făcut în continuare este să devii cât mai optimistă, 

ridicându-Ńi astfel nivelul vibraŃiilor mentale. ToŃi oamenii au bucurii şi 

necazuri, dar cei care privesc greutăŃile vieŃii ca pe nişte obstacole 

inerente ce trebuie depăşite sunt mai puŃin afectaŃi de supărări şi stări 

depresive.  

02.06.2018 

 

OMUL SPIRITUAL, SOCIETATEA ŞI POTENTAŢII 

Apreciez înclinaŃia ta spre studiul fenomenelor paranormale, dar şi 

capacitatea de a percepe şi a explica multe manifestări umane care altora 

li se par de neînŃeles, ba chiar bizare. După cum bine ai înŃeles, astfel de 

lucruri nu se pot discuta cu toată lumea. Poporul român este educat în 

aşa fel încât să se comporte ca o masă de manevră imbecilă, unealtă 

docilă în mâinile celor care fac şi desfac soarta Ńării.  

CalităŃile tale paranormale moştenite karmic îşi cer dreptul la o 

abordare serioasă şi eficientă. Foarte important este să nu te descurajezi 

la auzul unor afirmaŃii răuvoitoare, care te-ar putea aduce în stare să te 

consideri prea mult ieşită din comun. Trăim în vremuri dominate de 

progresul uimitor al tuturor ştiinŃelor, iar gândirea creativă a unor 

oameni are nevoie de curaj pentru a se manifesta spre binele tuturor. 

În vremurile de astăzi, oamenii se ocupă mai mult de spiritualitate 

decât în secolele trecute, fiindcă au libertate în gândire şi exprimare, 

acces nelimitat la izvoarele culturii, iar evoluŃia fiinŃei umane nu mai 

poate fi îngrădită prin canoane religioase, războaie „sfinte” sau alte 

mijloace de acŃiune ale forŃelor întunericului.  
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Cum niciun popor nu este perfect, fiecare cetăŃean înzestrat cu bun 

simŃ şi înŃelepciune se străduieşte să „cureŃe locul” în zona lui de acŃiune, 

având convingerea că astfel ar putea contribui măcar cu o picătură de 

dreptate la binele omenirii.  

PopulaŃia este din ce în ce mai dezorientată şi depresivă. Euforia 

unei false vieŃi prospere a dispărut, cei bogaŃi devenind din ce în ce mai 

puŃini. Cum s-ar spune, fiecare pasăre pe limba ei piere. IgnoranŃa şi 

bădărănia s-au lipit prea tare de firea conaŃionalilor noştri.  

Comentariile impresionante ale beneficiarilor de episoade karmice 

publicate în capitolul „Amintiri din vieŃile anterioare” au început să 

schimbe mentalitatea multor români, oamenii înŃelegând că fiinŃa umană 

are nevoie şi de hrană sufletească, pe lângă celelalte plăceri ale vieŃii. 

Am o vorbă pe care o repet mereu: istoria omenirii nu iartă pe 

nimeni! EvoluŃia spiritelor, concretizată prin creşterea înŃelepciunii lor, 

se bazează pe numeroasele vieŃi omeneşti care s-au succedat de-a lungul 

secolelor şi al mileniilor, de când există omenirea pe Pământ.  

În vremurile prezente şi în cele viitoare, cele mai preŃioase daruri ale 

omului vor rămâne mintea iscoditoare, inteligenŃa vie, capacitatea de 

previziune, puterea de a păstra cele mai periculoase secrete. Dintre toate 

aparatele superinteligente care au fost, sunt şi vor fi folosite pe Pământ, 

mintea omenească este cel mai puternic, fiindcă nu va dispărea niciodată. 

Bunătatea sufletească nu cunoaşte graniŃe în timp şi spaŃiu. De când 

a apărut omul pe Pământ, a făcut fapte bune, dar şi rele. Din păcate, 

omenirea nu se îndreaptă spre Raiul mult dorit de credincioşii de 

pretutindeni. Dimpotrivă, tot ceea ce reprezintă răutate şi violenŃă pe 

Pământ riscă să facă din viaŃa pământeană iadul pe care nici în cele mai 

cumplite vise nu l-au putut vedea. Cum speranŃa moare ultima, poate că 

generaŃiile viitoare vor fi mai paşnice şi mai conştiente decât strămoşii 

lor. 

19.06.2018 

 

DESTINUL ARE n VARIANTE 

Cu privire la corelaŃia dintre viaŃă şi destin, este o certitudine faptul 

că nu tot ce este prevăzut în destin se îndeplineşte în timpul unei singure 
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vieŃi. Există, totuşi, excepŃii, destul de rare. Mă refer la acei oameni care 

îşi parcurg destinul în totalitate. După moarte, ei ajung foarte repede în 

lumea celor mai înalŃi îngeri, care nu vor mai fi obligaŃi să se încarneze. 

Legea karmei se aplică numai în cazul celor care nu se află la ultima 

încarnare. Datorită acestei legi, rămân pentru viaŃa următoare o mulŃime 

de pedepse neispăşite şi recompense binemeritate.  

Persoanele care apelează la serviciile astrologilor au tendinŃa de a 

lua drept literă de lege tot ce este înregistrat în destin. łin să te asigur că 

nici destinul omului şi nici viaŃa lui nu se bazează pe calcule matematice. 

Destinul este o reŃea energetică extrem de fină care se întrepătrunde cu 

aura omului. Prin urmare, destinul influenŃează viaŃa, iar viaŃa 

influenŃează destinul. Aşa cum în viaŃă nimic nu este fix, ea aflându-se 

într-o permanentă schimbare, tot aşa şi destinul se modifică pentru a se 

pune de acord cu viaŃa. Destinul este constituit pe N variante, cu scopul 

de a se adapta la modul în care fiinŃa omenească doreşte să îşi ducă 

traiul.   

Încă o chestiune: viitorul se formează din clipele trecutului şi ale 

prezentului. NoŃiunile de trecut, prezent şi viitor sunt convenŃionale, ca şi 

limbajul omului în totalitatea lui. De fapt, viaŃa este un prezent continuu. 

Cuvântul „astăzi” l-ai folosit şi în trecut, dar îl vei folosi şi în zilele 

următoare. Proverbul românesc „Cum îŃi aşterni, aşa vei dormi” conŃine 

foarte mult adevăr. Astăzi îŃi pregăteşti paşii din zilele, lunile şi anii 

următori. 

27.06.2018 

 

OMUL ESTE „COBAIUL” SPIRITULUI 

Ai dreptate considerând că lanŃul încarnărilor unui spirit este un joc 

al polilor. Tu ai de suportat o mulŃime de nedreptăŃi, iar din suferinŃele 

tale, spiritul care te animă învaŃă numeroase lecŃii. Omul nu este altceva 

decât un cobai care satisface interesele de evoluŃie ale spiritului său. Dacă 

omul este puternic şi răzbătător în viaŃă, spiritul jubilează, ştiind că, după 

moartea acelui om, el se va înălŃa în rang. Dacă, dimpotrivă, omul este 

slab din fire, temător, influenŃabil la rău, tristeŃea spiritului este imensă. 
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Cu spiritul tău te afli în contact permanent. Este o colaborare 

intuitivă, care te sprijină în tot ceea ce faci. 

Doreşti să ştii acele elemente din vieŃile tale anterioare care îŃi 

influenŃează viaŃa actuală. Poate că ai aflat din diverse surse ezoterice că 

un spirit uman are în spatele său mii de încarnări. Nu este vorba doar de 

7, aşa cum afirmă unii neiniŃiaŃi în colaborarea cu lumea spiritelor. Să îŃi 

relatez TOATE faptele bune sau rele săvârşite de predecesorii tăi 

spirituali este practic imposibil, din cauza numărului extrem de mare al 

acestora. Nici nu ar avea rost o astfel de descoperire, deoarece, pe măsură 

ce ne îndepărtăm de viaŃa actuală, pătrunzând în negura trecutului 

spiritual, influenta vieŃilor anterioare este din ce în ce mai slabă asupra 

omului de astăzi. Acum înŃelegi de ce nu vei putea niciodată să îŃi cunoşti 

toate vieŃile anterioare şi nici cuantumul problemelor karmice rezultate 

din ele.  

  

IDENTIFICAREA CU VIEŢILE ANTERIOARE 

Omul de astăzi nu se poate identifica cu antecesorii lui spirituali. 

Niciodată doi sau mai mulŃi oameni nu au fost şi nu vor fi identici. FiinŃa 

umană este o entitate unică pe Pământ şi în Univers. Nici măcar clonele 

nu pot fi identice, deoarece au spirite şi suflete diferite. łinând cont de 

acest punct de vedere, acceptarea problemelor karmice preluate de la 

antecesorii spirituali se simplifică mult. Antecesorii spirituali sunt nişte 

rude îndepărtate ale omului de astăzi. Ei sunt rude spirituale, spre 

deosebire de rudele din arborele genealogic, care sunt rude genetice. Prin 

urmare, noi, cei de astăzi, nu ne identificăm cu antecesorii spirituali, cum 

nu putem să facem lucrul acesta nici cu strămoşii noştri genetici. 

Acceptăm ideea că problemele karmice din această viaŃă reprezintă 

consecinŃele unor fapte bune sau rele ale antecesorilor spirituali, iar rolul 

nostru este de a corecta ceea ce ei au greşit şi să valorificăm faptele lor 

frumoase. 

Cu privire la vieŃile anterioare ale spiritului tău, am observat că ai 

tendinŃa de a te identifica în mod spontan cu persoanele care au trăit 

acele vieŃi. De fapt, ceea ce au făcut acei oameni în timpul vieŃii a intrat în 

„arhiva astrală” a spiritului tău, adică în perispirit, acesta putând fi 
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asemănat cu o bază de date ce cuprinde istoricul tuturor încarnărilor 

sale. Tu eşti o fiinŃă diferită de predecesorii tăi spirituali. Ai viaŃa ta, 

destinul tău, bucuriile şi necazurile tale. Ai moştenit câte ceva din vieŃile 

anterioare ale spiritului, dar pe măsură ce trece timpul, totul se diluează 

şi se adaptează vremurilor noi. 

12.07.2018 

 

DRUMUL ÎN VIAŢĂ 

M-ai întrebat care este menirea ta în viaŃă şi în ce direcŃie să te 

îndrepŃi pentru a Ńi-o îndeplini. Drumul în viaŃă trebuie să şi-l găsească 

omul însuşi Ńinând cont de idealurile sale, de ceea ce îi poate oferi 

societatea în care trăieşte şi de aptitudinile sale psiho-fizice de a se 

descurca în viaŃă. 

  

VIAŢA E MAI TARE CA DESTINUL 

Destinul este doar o anexă a vieŃii şi o formă de manifestare a karmei 

spirituale. ViaŃa omului este mai puternică decât destinul. ViaŃa este 

plină cu decepŃii, dar şi cu împliniri.  

Fiecare om are dreptul să caute până când îşi va găsi persoana 

potrivită pentru un trai în comun. 

  

OMUL ÎŞI DEZAMĂGEŞTE SPIRITUL 

Este adevărat că spiritul îşi alege familia în care se va încarna. Dar, 

de multe ori, se simte dezamăgit şi revoltat de independenŃa omului care 

s-a născut prin voinŃa lui, om care nu îşi va urma întocmai destinul 

dăruit de spiritul său.  

Prin încarnările sale, spiritul îşi urmăreşte propriile interese de 

evoluŃie continuă, iar oamenii sunt nişte cobai care îi scapă mereu de sub 

control. Câtă vreme omul se află în viaŃă, spiritul său nu îl poate influenŃa 

prea mult, dar elementele karmice preluate din vieŃile anterioare pot să 

devină copleşitoare pentru fiecare om. 
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NEURMAREA PROFESIEI PREDESTINATE (2) 

O influenŃă psihologică puternică asupra omului o are profesia 

predestinată. Chiar dacă ea nu îŃi convine, încearcă totuşi să te apropii 

cumva de munca dorită de spiritul tău. Mergând toată viaŃa pe o linie 

profesională paralelă cu cea predestinată, poate să apară acea 

insatisfacŃie nelămurită care să degenereze într-o depresie greu de 

stăpânit.  

Majoritatea oamenilor practică meserii diferite de cele care le-au fost 

predestinate la naştere. De aici, o serie întreagă de probleme, necazuri, 

piedici, insatisfacŃii în muncă, dorinŃa de a învăŃa orice altceva... FericiŃii 

care au învăŃat şi practică meseria potrivită lor prin destin muncesc cu 

plăcere, învaŃă uşor şi nu se mai satură învăŃând câte ceva legat de 

meseria lor. ViaŃa le pare mai uşoară, problemele mai mici. 

27.07.2018 

 

DATORIA KARMICĂ 

Problema îndeplinirii datoriilor karmice este foarte discutabilă. 

Ştiind care ne este karma, ne străduim din răsputeri să ne mai limpezim 

sufletul de păcate. Dar karma şi-o ard în totalitate numai cei care ajung 

îngeri după trecerea "dincolo". Aceasta, după o viaŃă plină de privaŃiuni, 

de suferinŃe grele, trupeşti şi sufleteşti.  

  

ULTIMA ÎNCARNARE 

Cei care vorbesc despre ultima reîncarnare în această viaŃă riscă să 

spună o mare prostie. În vremurile de astăzi şi de mâine, când viaŃa 

oamenilor va deveni din ce în ce mai complicată, este inutil să spunem că 

o fiinŃă umană şi-a încheiat toate treburile pe Pământ. Chiar şi cele mai 

înalte fiinŃe ale lumii spiritelor pot primi oricând misiunea unei noi 

întrupări omeneşti. Putem fi siguri că nimic nu este absolut în Univers. 
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ARDEREA TOTALĂ A KARMEI 

Arderea karmei în totalitate, practic, este imposibil de realizat într-o 

singură viaŃă, ea constituind un vis frumos al multor oameni care aspiră 

spre oprirea lanŃului încarnărilor succesive. Afirm lucrul acesta deoarece 

arderea karmei este o problemă care intră în atribuŃiile spiritului, nu ale 

omului. Omul îşi trăieşte viaŃa cu multe bucurii şi suferinŃe, acumulând zi 

de zi atât karma pozitivă, cât şi negativă. De karmă nu te poŃi feri, cum nu 

poŃi scăpa de aerul pe care îl respiri. Aşadar, cu cât ai cugetul mai liniştit, 

cu atât poŃi rezista mai bine la încercările vieŃii. 

  

INTERVALUL ÎNTRE ÎNCARNĂRI 

Încarnările unui spirit sunt persoane diferite din punct de vedere 

fizic, psihic, energetic, dar nu şi spiritual. Singurul element comun este 

spiritul care le-a menŃinut în viaŃă. Dar cum spiritul are o aură infinită, 

care conŃine şi istoricul vieŃilor sale anterioare, karma preluată de la 

fiecare antecesor li se transmite celor care se vor mai naşte. 

M-ai întrebat dacă 50 de ani este un timp normal între două 

reîncarnări. Nu putem spune că este normal sau anormal. Durata între 

două încarnări este cea stabilită de spirit pentru a-şi contura intenŃiile în 

legătură cu necesitatea soluŃionării problemelor sale karmice. El se poate 

reîncarna şi la intervale mai mici de 50 de ani sau mai mari decât acesta. 

Din experienŃa muncii mele, pot să spun că mulŃi oameni rezultaŃi din 

încarnări după 100 de ani au mari probleme de viaŃă. 

18.08.2018 

 

INFLUENŢA ACTUALĂ A ÎNCARNĂRILOR 

Toate încarnările anterioare sunt relevante, fiecare dintre ele având 

influenŃe mai mici sau mai mari asupra vieŃii actuale. 

Gradul de influenŃă a unui strămoş spiritual asupra omului de astăzi 

nu este dependent de distanŃa în timp faŃă de momentul actual. 

Eu cercetez istoricul fiinŃelor umane oricât de profund este necesar. 

A cerceta nu este un păcat. 
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Fireşte că şi karma părinŃilor se reflectă asupra copiilor. Există o 

vorbă în popor: “Păcatele părinŃilor cad pe copii”. Totuşi este posibil şi 

reversul medaliei: copiii pot fi beneficiarii unor merite pentru care 

părinŃii lor nu au fost răsplătiŃi în timpul vieŃii. 

  

ANTECESORII NU SUNT CLONE 

Antecesorii spirituali nu sunt clonele oamenilor de astăzi, ci doar 

nişte rude ale lor, care au trăit în alte epoci istorice. Tu, ca om al zilelor 

noastre, ai moştenit pe cale spirituală câte ceva de la fiecare antecesor în 

privinŃa trăsăturilor fizice, psihice sau karmice, aşa cum ai moştenit 

destule calităŃi sau defecte de la rudele genetice.  

Spiritul tău a avut sute de încarnări în stadiu uman, iar amintirile lui 

sunt bine stocate în aura sa. Există oameni care îşi pot aminti cu uşurinŃă 

aspecte din vieŃile antecesorilor spirituali. AlŃii nu îşi amintesc mai nimic, 

aşa cum Ńi se întâmplă şi Ńie. 

  

DIFERENŢE FAŢĂ DE ANTECESORII SPIRITUALI 

Asemănările cu antecesorii spirituali sunt îmbucurătoare, dar 

deosebirile nu sunt de neglijat, fiindcă în ele îşi fac simŃită prezenŃa legile 

karmice, purtătoare de fericire sau nefericire. Dacă unele aspecte ale 

vieŃii sau personalităŃii antecesorului NU Ńi-au plăcut, în această viaŃă ai 

datoria spirituală de a corecta ceea ce nu a fost în ordine la el. Dacă 

antecesorul Ńi-a stârnit admiraŃia, poŃi să iei exemple bune de la el, 

acestea fiind adaptate societăŃii şi perioadei istorice în care trăieşti. 

  

ANTECESORII SUNT MULŢI, TU EŞTI UNIC 

Antecesorii spirituali sunt mulŃi la număr, iar tu eşti o singură fiinŃă 

a vremurilor actuale. Atât tu, cât şi toŃi oamenii în care a fost întrupat 

spiritul tău de-a lungul mileniilor sunteŃi fiinŃe diferite, care au în comun 

doar spiritul, ca suport al vieŃii. Niciodată doi sau mai mulŃi oameni nu 

au fost şi nu vor fi identici. Nici măcar clonele create în laboratoare nu 

pot fi identice, deoarece au spirite şi suflete diferite. 

01.09.2018 
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DISENSIUNI ÎNTRE SOŢI 

Nu te-ai înŃeles bine cu fostul soŃ pentru că spiritele voastre sunt 

duşmane. La baza acestei incompatibilităŃi stă rangul spiritului fostului 

tău bărbat, care este inferior rangului spiritului tău. Cum s-ar mai spune, 

spiritul tău este mult mai evoluat decât al lui. Disensiunile dintre spiritele 

încarnate se manifestă prin intermediul oamenilor, care nu se suportă 

bine, oricât s-ar strădui. 

  

APĂRĂ-MĂ, DOAMNE, DE PRIETENI, CĂ DE DUŞMANI MĂ APĂR 
SINGUR! 

Prietenele sunt bune atâta timp cât nu devin invidioase, colportoare, 

ipocrite. Dacă totul merge bine în familia ta şi la locul de muncă, în mod 

inevitabil apar şi duşmani, chiar printre prietenele sau prietenii în care ai 

foarte multă încredere. Ai nevoie de cât mai puŃine prietene, alese cu 

grijă, ca nu cumva să te dezamăgească la un moment dat. Încă un lucru 

important: prietenele nu trebuie să îŃi afle toate secretele vieŃii de familie 

pentru că le pot trăda cui nu trebuie. 

  

CIOCNIRILE ÎNTRE OAMENI 

Cu privire la plata datoriilor către semenii noştri, ar fi multe de spus. 

Aici intervine intuiŃia omenească şi dorinŃa fiecăruia de a face ordine în 

anturajul său. De obicei, persoanele apropiate astăzi sunt animate de 

spirite care au avut întrupări în fiinŃe umane prietene, duşmane sau rude. 

Se întâmplă ca vechile pasiuni sau dispute să se reia peste veacuri, dar nu 

trebuie să generalizăm lucrul acesta. Mai clar, nu toŃi oamenii care se 

lovesc unul de celălalt s-au mai întâlnit şi în alte vieŃi. Important este ca 

fiinŃa de astăzi să dovedească un comportament amabil, pacifist, 

echilibrat.  

  

FRĂŢIA SPIRITUALĂ 

Am întâlnit situaŃii de frăŃie spirituală. Pot să îŃi povestesc, în linii 

generale, cum se comportă cei pe care îi cunosc: se simt mereu aproape 
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unul faŃă de celălalt, chiar dacă depărtarea fizică este evidentă; gândesc la 

unison, au aceleaşi preferinŃe, doresc tot timpul să se ajute reciproc. Dacă 

sunt căsătoriŃi şi au familii diferite, se străduiesc să îşi apropie familiile, 

pentru a se putea vedea mai des. Nimeni nu trebuie să ştie nimic despre 

iubirea lor pentru a nu-şi destrăma familiile, mai ales dacă au copii.  

10.09.2018 

 

DIRECŢIILE DESTINULUI 

În cadrul Studiului nr.1 obişnuiesc să fac analiza karmică a fiinŃei 

umane.  

Moştenirea spirituală, pe care eu o numesc “karma”, reprezintă ceea 

ce rezultă din vieŃile anterioare ale spiritului. Nu este vorba despre averea 

materială în bani şi diverse obiecte (mobilă, case, terenuri) sau chiar 

animale ce se poate moşteni de la părinŃi şi rude. Pe linie de spirit, din 

viaŃa fiecărui antecesor se transmit pe cale energetică spre succesorii 

acestuia trăsături fizice şi psihice, predispoziŃii karmice spre anumite 

fapte, profesii, boli, situaŃii familiale, pedepse, recompense etc. Când 

vorbim despre karmă, moştenirea este spirituală, nu genealogică 

(genetică). 

DirecŃiile principale ale destinului sunt prestabilite de către spirit 

înainte de naşterea pruncului. Spiritul ştie că omul, odată intrat pe 

drumul existenŃei sale, nu va respecta toate dorinŃele lui. Din acest motiv, 

în timpul vieŃii se deschid mereu direcŃii secundare ale destinului care 

însoŃesc faptele omului. 

Destinul este un instrument prin care spiritul îşi rezolvă o parte din 

problemele karmice rezultate din întrupările anterioare. La această 

acŃiune complicată şi de lungă durată contribuie, în mare măsură, 

direcŃiile secundare ale destinului. Destinul, în ansamblul său, 

transformă faptele omului în karma viitoare. 

Doresc să accentuez asupra faptului că nu oamenii se reîncarnează, 

ci spiritele. Prin urmare, omul de astăzi nu se poate regăsi în pielea unor 

oameni care au trăit în alte vremuri. Nu trebuie să îŃi asumi greşelile şi 

neîmplinirile antecesorilor spirituali, deoarece există riscul de a atrage 

asupra fiinŃei tale influenŃe karmice nu întotdeauna favorabile. 
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În cadrul Studiilor pe care le fac asupra antecesorilor spirituali, 

explic modul în care influenŃele karmice contribuie în mare măsură la 

formarea direcŃiilor principale ale destinului. DirecŃiile secundare se 

deschid în timpul vieŃii prin faptele omului care nu se încadrează în 

direcŃiile principale, când omul ia decizii pentru noi acŃiuni. 

De exemplu, tu având două căsătorii predestinate, dacă nu te 

recăsătoreşti după divorŃ, rămâi pe o direcŃie secundară a destinului, 

corespunzătoare unei singure căsătorii. Având un singur copil 

predestinat, dacă vei aduce pe lume încă un copil, vei intra pe direcŃia 

secundară care îŃi permite să ai doi copii. Dacă vei trăi mai mult sau mai 

puŃin de 78 de ani, vârsta ta predestinată, când vei închide ochii, te vei 

afla pe o direcŃie secundară a destinului. 

19.09.2018 

 

Q & A (2) 

Am citit despre cum transmit părinŃii urmaşilor genele lor. Dar nu 

înŃeleg cum este posibil să transmită un antecesor spiritual noului-

născut unele semne din naştere, urma unor răni fatale, care au 

provocat moartea în viaŃa anterioară. De exemplu, cicatricea lăsată de 

un glonte de la o armă de foc...    

Noii-născuŃi pot să aibă pe corp semne transmise pe cale karmică 

(energetică) de la antecesorii spirituali. Este un fapt constatat practic cu 

ocazia cunoaşterii unor vieŃi anterioare. Fenomenul respectiv a fost 

explicat cu multă competenŃă de către specialiştii din diverse Ńări.  

Pot relata cazul meu: la mâna stângă, lângă degetul mare, am o 

cicatrice mică. În vremea copilăriei, am visat de câteva ori că un câine m-

a muşcat în locul respectiv. Mama mi-a spus, însă, că nu m-a muşcat 

niciun câine când eram mică. 

  

Care consecinŃă karmică este mai puternică, cea a antecesorilor 

spirituali sau a străbunilor plecaŃi dinte noi? 

ConsecinŃele karmice – şi cele genetice, şi cele spirituale – au diverse 

grade ale intensităŃii cu care acŃionează asupra fiinŃelor umane. Nu 

putem stabili care sunt mai puternice şi care sunt mai slabe. 
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Spiritul îi rămân întipărite diferite trăsături sau cunoştinŃe, feluri 

de a fi, experienŃe, preferinŃe sau înclinaŃii care se continuă în viitoarele 

încarnări? 

În memoria energetică a spiritului există înregistrările vieŃilor 

tuturor celor în care a fost întrupat. Zestrea spirituală (karma) moştenită 

de fiecare nouă întrupare umană conŃine asemănări fizice, psihice, 

comportamentale, profesionale etc. cu unele dintre fostele întrupări. 

  

Cum vă conectaŃi la spirit şi cum vedeŃi persoanele din trecut în 

care acesta a fost încarnat? 

Metodele mele de lucru în cercetarea vieŃilor anterioare s-au format 

de-a lungul celor 24 de ani de când reuşesc să obŃin informaŃii din lumea 

spiritelor şi s-au perfecŃionat în ultimii 20 de ani, de când lucrez cu 

publicul. ExperienŃa mea în acest domeniu se bazează pe telepatie, pe o 

bună intuiŃie, pe o bună cunoaştere a oamenilor şi pe un studiu 

permanent al Istoriei culturii şi civilizaŃiei omenirii. 

  

Eu cred că spiritul încearcă prin încarnări repetate să ascensioneze 

la niveluri spirituale superioare pe scara ierarhiei DivinităŃii. În ceea ce 

aŃi publicat pe site, am văzut că între episoadele de reîncarnare există 

diferenŃe spre centenar şi peste... Este o regulă în asta sau sunt ceva 

bariere? Sau un spirit se poate întoarce şi în câŃiva ani (1-10) de când 

persoana în care a fost încarnat a murit? 

Este adevărat că spiritele acumulează experienŃă datorită succesiunii 

încarnărilor de care beneficiază. Intervalul dintre două încarnări umane 

poate fi foarte scurt, de 1-2 ani, sau foarte lung, de câteva sute de ani. 

Este dependent de interesele spiritului şi de şansa de a beneficia de o 

nouă încarnare. 

  

Devierea de la elementele de bază ale destinului poate atrage 

modificări şi ale elementelor care s-au păstrat, adică faptul că am 

divorŃat modifică şi vârsta predestinata etc.? 

Între elementele de bază ale destinului există o relaŃie de 

intercondiŃionare. Dacă omul în cauză intră pe direcŃii secundare ale 
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destinului, se poate modifica numărul de căsătorii, chiar şi vârsta 

predestinată. 

02.10.2018 

 

FANTOMELE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ 

Lumea contemporană îşi risipeşte energia şi inteligenŃa pentru 

interese materiale, în loc să se preocupe de înnobilarea sufletului cu 

sentimente capabile să o înalŃe în rang pe scara valorilor intelectuale, 

morale şi spirituale.  

Pe măsură ce trec anii, fenomene legate de fantome sau alte 

fenomene paranormale sunt din ce în ce mai frecvente în toate Ńările. 

Lumea spiritelor este foarte îngrijorată de ceea ce se întâmplă pe Pământ 

şi încearcă să le comunice oamenilor că trebuie să fie mai atenŃi la 

comportarea lor.  

  

NICIODATĂ PERFECT 

Mi-ai scris că nu consideri că Dumnezeu poate să predestineze 

suferinŃa. Dumnezeu nu predestinează nimic şi nu creează suferinŃa sau 

fericirea umană. Energia divină este neutră, ea având rolul de a menŃine 

viaŃa în Univers. Oamenii, în schimb, născocesc vrute şi nevrute despre 

puterea lui Dumnezeu. Este normal ca fiecare fiinŃă umană să îşi 

dorească fericirea absolută. Dar cum o astfel de fericire există doar în 

imaginaŃia unora, nimeni nu poate fi perfect fericit pe Pământ. 

Motive karmice se pot găsi oricând pentru bucurii şi necazuri. 

Trebuie, totuşi, să ai în vedere faptul că omenirea, în ansamblul ei, nu 

este şi nu va fi niciodată perfectă. Oamenii devin din ce în ce mai egoişti 

şi mai agresivi. Aşa sunt educaŃi în majoritatea Ńărilor, iar pace în lume 

nu va fi niciodată. 

  

AJUTORAREA SEMENILOR 

Omul bine evoluat spiritual ajută omenirea din proprie iniŃiativă, 

folosind metodele alese de el.  



 

 

NINA PETRE -  Viaţă, moarte şi dincolo de moarte. Scrieri mai vechi şi mai noi pag. 102 

 

Este adevărat că nu toŃi oamenii vor să fie ajutaŃi. Unii se supără 

pentru că au fost ajutaŃi fără să ceară acest lucru. Din acest motiv şi din 

altele, oamenii cu adevărat generoşi îşi fac mulŃi duşmani. Se spune prin 

diverse locuri că oamenii merită să fie ajutaŃi numai dacă solicită ajutorul 

respectiv.  

Prin modul tău de a gândi şi a acŃiona spre binele celor din jur sau de 

departe, ai ajuns foarte aproape de Dumnezeu. Din acest punct de 

vedere, poŃi să mergi liniştită pe drumul ales de tine, iar îngeraşii 

Domnului (Spiritele superioare care ajută oamenii deosebiŃi) vor avea 

grijă de tine.  

09.10.2018 

 

CUM LUCREZ EU (3) 

Eu nu sunt ghicitoare, ci medium de investigaŃie. A fi clarvăzător nu 

înseamnă neapărat a fi ghicitor. Clarviziune au toŃi marii artişti, scriitori, 

oamenii de afaceri, angajaŃii serviciilor secrete etc. Ca medium de 

investigaŃie, munca mea este profilată pe cercetare, nu pe ghicit. Prin 

urmare, toŃi clienŃii mei care au înŃeles bine cu ce mă ocup îmi scriu 

detaliat despre necazurile lor şi îmi adresează întrebări concrete, nu cu 

un caracter foarte general. 

De unde obŃin datele istorice apărute în analizele mele? De la spiritul 

clientului aflu cadrul general în care s-a desfăşurat viaŃa fiecărui 

personaj, iar detaliile istorice, politice şi sociale reprezintă rezultatul 

cercetărilor mele, care sunt destul de laborioase. Mă pasionează istoria 

omenirii în ansamblul ei, fiindcă de ea aparŃine istoricul vieŃii fiecărui 

antecesor spiritual. 

  

MENŢIUNI IMPORTANTE 

Eu analizez fiinŃa umană din punct de vedere karmic şi le atrag 

atenŃia clienŃilor mei asupra următoarelor aspecte importante: 

- Destinul este influenŃat de karma rezultată din vieŃile 

anterioare ale spiritului. 
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Destinul are la bază intenŃiile spiritului de a-şi rezolva unele 

probleme karmice rezultate din încarnările lui anterioare. Nu tot ce este 

prevăzut în destin se poate realiza în decursul vieŃii. În schimb, omul face 

într-o viaŃă mai mult decât îi prevede destinul, iar pentru fiecare pas nou 

i se deschide o cale secundară pe care poate să acŃioneze cum doreşte el. 

- Spiritul se încarnează, nu oamenii. 

Nu oamenii se reîncarnează, ci spiritele. Fiecare om este o fiinŃă 

unică. El se naşte, trăieşte şi moare. Rămân în urma lui osemintele 

terestre sau cenuşa, lipsite de viaŃă, iar ce este nemuritor îi aparŃine 

spiritului; sufletul celui care a murit se integrează în sufletului imens al 

spiritului, precum şi înregistrarea vieŃii acestuia. Din înregistrarea vieŃii 

celui decedat, cuprinsă integral în memoria spiritului, rămâne o zestre 

nematerială, doar energetică, numită karmă.  

Spiritul care doreşte să se reîncarneze discută cu spiritele 

specializate în consilierea celor care vor trece din nou în trupuri umane 

sau animale. Obiectivele noii întrupări sunt numeroase şi nu toate ajung 

sa fie realizate în timpul vieŃii următoare. O parte dintre aceste obiective 

sunt prevăzute în destin. 

  

IEŞIREA DIN LANŢUL REÎNCARNĂRILOR 

Referitor la dorinŃa ta de a ieşi cât mai repede din lanŃul 

reîncarnărilor, pot să îŃi spun că orice ai face, chinuitor sau nu, faptul că 

spiritul tău va ajunge în situaŃia de a nu se mai încarna se va decide pe 

„lumea cealaltă”, independent de antecesorii spirituali umani. Oamenii 

nu cunosc în totalitate ce se întâmplă în lumea spiritelor şi nu vor afla 

niciodată întregul adevăr, aşa cum nu se poate şti exact care este viaŃa 

extratereştrilor.  

Dacă doreşti să îŃi ajuŃi spiritul pentru a-şi ameliora moştenirea 

karmică, este bine să îŃi îngrijeşti cât mai bine trupul, să practici 

meseriile care Ńi se potrivesc, să acŃionezi în aşa fel ca să fii mulŃumit de 

viaŃa ta. Mai departe, după ce vei muri, spiritul va decide ce ai făcut bun 

sau rău. 

20.10.2018 
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GHICITUL 

Problemele spinoase ale vieŃii, de orice natură, pot să apară oricând, 

ele fiind generate de influenŃele karmice (care acŃionează şi prin 

intermediul destinului), dar şi de către mersul vieŃii, cu bune şi cu rele. 

Important pentru fiecare om NU este să i se spună că i se vor întâmpla 

câte şi mai câte, ci să îşi formeze el însuşi o intuiŃie puternică, prin care 

să primească informaŃiile utile stocate în subconştientul său. 

  

RENUNŢAREA LA PRACTICILE MAGICE  

Faptul că ai apelat la tot felul de ezoterişti şi astrologi te-a condus pe 

un drum paralel cu cel normal şi drept. Fiecare dintre acei escroci te-a 

derutat, Ńi-a creat o falsă părere despre felul cum ar trebui să te descurci 

în viaŃă. Cu toate că situaŃia ta financiară se agravează, încă mai consideri 

că prin practici de magie îŃi poŃi rezolva afacerile şi celelalte probleme ale 

vieŃii. Te afli într-un cerc din care îŃi este greu să ieşi: prin practici de 

magie Ńi-ai încurcat treburile şi tot prin magie vrei să le rezolvi. În acest 

sens, problema ta karmică ar fi necesitatea de a renunŃa definitiv la 

folosirea magiei pentru optimizarea vieŃii.  

Cu siguranŃă că în trecutul tău spiritual au existat vrăjitori care au 

făcut mult rău unor oameni, iar tu suporŃi consecinŃele ticăloşiei lor. 

Pentru a scăpa de necazurile financiare, ar fi bine să te bazezi pe 

inteligenŃa ta, nu a vrăjitoarelor.  

EntităŃile de lumină nu cunosc noŃiunea banului. Ele au treabă cu 

sufletele oamenilor, nu cu afacerile băneşti. Aşadar, renunŃarea la rituri, 

la vrăji, la credinŃa în puterea practicilor de magie îŃi va elibera fiinŃa de 

un lanŃ periculos cu care te-au înconjurat escrocii la care ai apelat pentru 

ghicit sau magie. Cu inteligenŃa ta, cu multă voinŃă şi idei originale vei 

face mulŃi paşi înainte pe drumul vieŃii. 

  

DESTRĂMAREA NATURALĂ A VRĂJILOR 

Destrămarea vrăjilor se produce în mod natural după ce le expiră 

perioada de acŃiune. Dar dacă au găsit terenul prielnic pentru a distruge 

omul, se poate întâmpla şi aşa ceva. Atitudinea cea mai corectă (din 
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punctul meu de vedere) este să le ignori, să le sfidezi, să te consideri mai 

puternică decât ele. 

03.11.2018 

 

ÎNTREBĂRI STANDARD, RĂSPUNSURI SIMPLE 

M-ai întrebat care este tema ta de viaŃă şi dacă poŃi să o afli singur. 

Mersul vieŃii unui om nu se încadrează în scheme teoretice şi în idei care 

nu au acoperire în practică. Din cauza unor astrologi şi ezoterişti care nu 

mai ştiu ce idei fanteziste să răspândească pentru ca lumea să îi creadă 

teribil de deştepŃi, o mare parte din populaŃie a ajuns să fie obsedată de 

întrebări standard, cum sunt următoarele: Care este misiunea vieŃii 

mele? De ce m-am încarnat? Care este tema mea de viaŃă? 

Din neştiinŃă sau cu reavoinŃă, s-au creat confuzii periculoase în 

minŃile oamenilor. De exemplu, oamenii cred că au mai trăit şi în alte 

vieŃi, acuzându-se singuri pentru greşelile unor oameni diferiŃi de ei care 

au trăit în alte epoci istorice. De câte ori am ocazia, le explic clienŃilor mei 

că un singur om nu poate să fie prezent în fiecare secol. 

Niciodată doi sau mai mulŃi oameni nu vor fi identici.  

În ceea ce priveşte lecŃia de viaŃă sau tema vieŃii, nu este vorba 

despre o singură lecŃie şi o singură temă. ViaŃa omului este extrem de 

complexă şi bogată în evenimente. În fiecare zi, omul trece prin tot felul 

de situaŃii, în urma cărora trebuie să tragă nişte concluzii şi să ia măsuri 

spre binele său. Cu cât omul este mai atent la ceea ce i se întâmplă şi se 

străduieşte să îşi corecteze greşelile de zi cu zi, cu atât mai uşor spiritul 

său primeşte experienŃe în plus, care îl ajută să se înalŃe în rang. Vorbele 

sofisticate ale unora nu valorează nimic în comparaŃie cu faptele de 

omenie şi experienŃa pozitivă acumulată de om în timpul vieŃii sale.  

Omul trebuie să lupte pentru transpunerea în fapte a idealurilor sale. 

Ca om, te-ai născut cu liber arbitru. Aceasta înseamnă că ai dreptul moral 

şi spiritual de a trăi aşa cum doreşti şi cum îŃi place. Dacă societatea te 

împiedică uneori în faptele tale, este o altă problemă. Chiar şi din acest 

motiv, există multă nedreptate pe pământ. 

La întrebarea “pentru ce venim pe lumea aceasta?” îŃi dau 

un răspuns clar: pentru că aşa a vrut spiritul care ne-a dat 
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viaŃă. Ca fiinŃe umane, suntem doar parŃial pe picioarele 

noastre. În mare parte, facem jocul spiritului nostru, care îşi 

cunoaşte foarte bine interesele.  

  

LECŢIILE DE VIAŢĂ MAJORE ŞI MINORE 

M-ai întrebat despre lecŃiile de viaŃă stabilite prin destin. Aici este 

ceva neclar pentru tine (şi pentru alŃi oameni, bineînŃeles). LecŃiile de 

viaŃă sunt concluziile pe care trebuie să le desprindă fiecare om din ceea 

ce i se întâmplă zi de zi. Există situaŃii majore, cum ar fi accidentele, 

căsătoria, conflictele grave, divorŃul, decesele unor persoane, din care cei 

implicaŃi sau cei care asistă la ele trebuie să tragă “învăŃăminte”, adică 

nişte concluzii educative. Acestea sunt lecŃii de viaŃă majore.  

În afară de ele, omul învaŃă zilnic din momentele fericite sau 

nefericite prin care trece, iar dacă este conştient de ceea ce i s-a 

întâmplat, poate să desprindă nişte “învăŃăminte” folositoare pentru el. 

Acestea se pot numi lecŃii de viaŃă minore. 

  

MISIUNEA VIEŢII 

Povestea cu “misiunea vieŃii” este o găselniŃă prea mult vehiculată de 

astrologi. Misiunea vieŃii oricărui om este să îşi trăiască viaŃa pe care i-a 

dăruit-o Dumnezeu, cu bune şi cu rele, să-şi facă datoria ori de câte ori i 

se va cere lucrul acesta. 

12.11.2018 

 

KARMA SE INSINUEAZĂ ÎN VIAŢĂ 

InfluenŃa karmei este foarte complexă, imprevizibilă şi dificilă. 

Karma se strecoară în viaŃa omului ca apa printre pietre, mai ales acolo 

unde găseşte un loc prielnic pentru a-şi dezvolta acŃiunea. Aici se 

potriveşte proverbul românesc “Unde dai şi unde crapă!”. Omul conştient 

de posibilitatea apariŃiei unor probleme karmice se străduieşte să îşi facă 

ordine în viaŃa de zi cu zi, mai ales în relaŃiile cu ceilalŃi din jurul său. 

Orice stare prelungită de tensiune între oameni poate să favorizeze 

apariŃia unor fenomene karmice, ca o continuare a incidentelor 
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manifestate în vieŃile antecesorilor spirituali. Evitarea certurilor între 

rude aduce mult bine în viaŃa omului. ToŃi cei cu care vii în contact de-a 

lungul vieŃii (membri de familie, rude, colaboratori, prieteni, duşmani 

etc.) reprezintă reîncarnări ale spiritelor unor fiinŃe care au trăit şi în alte 

epoci istorice. Iubirea, duşmănia, setea de răzbunare se pot transmite 

peste veacuri. Să nu uităm că antecesorii spirituali sunt rudele tale 

spirituale, la fel cum strămoşii sunt rudele tale genetice. 

  

KARMA NEGATIVĂ 

Am întâlnit multe cazuri în care oameni cu mari probleme de 

sănătate au avut strămoşi spirituali (sau genetici) care au ucis oameni. 

Cea mai puternică soluŃie de a scăpa de o zestre karmică atât de dură este 

aceea de a te dedica binelui celor din jur. Mai clar, dacă un strămoş a ucis 

şi a schilodit, tu trebuie să ajuŃi oamenii să trăiască, indiferent pe ce cale 

benefică porneşti în ajutorul semenilor tăi.  

  

EROAREA SINUCIDERII 

Mă îngrozeşte faptul că ai încercat să te sinucizi. Pentru ce şi pentru 

cine? Dacă Dumnezeu Ńi-a dat această viaŃă, tu ai datoria să Ńi-o trăieşti 

din plin, după cum doreşti. Sper că nu vei mai încerca vreodată gestul 

fatal, în primul rând din motivul că spiritul şi sufletul tău se vor chinui 

multă vreme pe lumea celalaltă din cauza ta. Am contactat, de-a lungul 

anilor, multe spirite de sinucigaşi. Este uimitor câtă suferinŃă zace în ele 

şi cum îşi cer iertare cu disperare pentru gestul necugetat al unor oameni 

care şi-au pus capăt zilelor.  

27.11.2018 

 

MESERIA DIN ALTĂ VIAŢĂ 

M-ai întrebat dacă şi în această viaŃă ar trebui să îŃi placă unele 

lucruri care Ńi-au plăcut într-o altă viaŃă, cum ar fi de exemplu, meseria. 

Aici se pune în primul rând problema atitudinii omului de astăzi faŃă de 

karma lui, parŃial, bineînŃeles, deoarece karma preluată din toate vieŃile 
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anterioare este aproape infinită. În fiecare zi, omul îşi arde elemente din 

karmă şi acumulează altele noi, aproape fără să îşi dea seama.  

Profesiile din vieŃile anterioare nu sunt obligatorii pentru omul de 

astăzi. El rămâne doar cu amintiri plăcute sau neplăcute, cu aptitudini 

deosebite despre care nu îşi dă seama de pe unde le-a moştenit sau cu 

obsesii, temeri, boli grave, care iar nu se justifică pe cale genetică. Tu, cea 

de astăzi, ai profesia pe care Ńi-ai ales-o de bună voie, fără să îi întrebi pe 

sutele de antecesori spirituali sau pe spiritul tău ce ai de făcut în această 

viaŃă. 

SituaŃia se complică în momentul când cineva priceput la regresii 

temporale îŃi dezvăluie vieŃile unor antecesori spirituali. Din acel 

moment al revelaŃiei spirituale, tu începi să gândeşti într-un mod mult 

mai profund decât până atunci. 

Referitor la atitudinea constructivă vizavi de faptele antecesorilor 

spirituali, am nişte sfaturi să îŃi dau. De exemplu, dacă Ńi-a plăcut un 

antecesor cu fiinŃa şi faptele lui, poŃi să îl imiŃi atât cât doreşti şi cât îŃi 

permit vremurile în care trăieşti. Dar dacă un antecesor îŃi provoacă silă, 

dispreŃ, revoltă, din cauza faptelor sale reprobabile sau a caracterului său 

respingător, aici deja apare misiunea ta de a corecta ceea ce nu a fost în 

ordine la el. Fără îndoială că ne putem anula karma negativă prin fapte 

bune şi printr-o atitudine pozitivă faŃă de problemele vieŃii.  

  

CE SĂ ÎNŢELEGI DIN VIAŢA ANTECESORULUI 

M-ai întrebat ce lecŃie trebuie să înveŃi din viaŃa antecesorului. 

Doresc să menŃionez că prin KARMĂ putem înŃelege totalitatea 

consecinŃelor faptelor antecesorilor spirituali. Tu îŃi cunoşti viaŃa de 

acum, iar prin compararea faptelor tale cu cele ale antecesorilor 

spirituali, vei înŃelege că trebuie să corectezi ceea ce ei au făcut rău şi să 

continui faptele lor bune.  

BineînŃeles că toate acŃiunile tale trebuie să fie adaptate la realitatea 

în care trăieşti. Spiritul tău a avut sute de vieŃi anterioare sub forma 

umană, aşa că elementele karmice preluate de tine sunt în număr infinit 

de mare. 

05.12.2018 
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REÎNCARNAREA RUDELOR 

Familia şi rudele tale de acum nu reprezintă reîncarnarea tuturor 

rudelor din celelalte vieŃi. V-aŃi întâlnit uneori de-a lungul evoluŃiei 

speciei umane sub formă de rude, prieteni, duşmani sau colaboratori, ca 

reîncarnări ale spiritelor care v-au dat viaŃă.  

   

COPII REÎNCARNAŢI ÎN ACEEAŞI FAMILIE 

Se întâmplă adeseori ca spiritele unor copii morŃi de timpuriu să 

încerce o nouă încarnare în aceeaşi familie. Uneori reuşesc performanŃa 

revenirii pe Pământ, alteori renunŃă la reîncarnare şi se întorc în lumea 

veşnică. Există legături de suflet incontestabile între oamenii de astăzi şi 

fiinŃele cu care au relaŃionat în alte vieŃi. 

   

COPIII PARANORMALI 

Copiii, până la vârsta de 6-7 ani, au percepŃii extrasenzoriale 

deosebite, mai puternice decât ale multor adulŃi. De obicei, părinŃii le fac 

observaŃie să nu mai spună prostii, iar copiii se simt nedreptăŃiŃi şi 

neînŃeleşi, cu toate că, din punctul lor de vedere, consideră că au dreptate 

în ceea ce văd. Pot să ajungă la stări de nervozitate, iar părinŃii îi duc 

repede la medic. 

  

 STRĂMOŞUL GENETIC POATE FI ANTECESOR SPIRITUAL? 

Între antecesorii spirituali şi strămoşii genetici pot exista legături 

karmice dacă spiritele lor au avut întrupări umane care s-au cunoscut 

într-o anumită perioadă istorică. Întâlnirile karmice apar sporadic, de 

obicei la intervale de timp mai mari de un secol. 

Omul de astăzi poate avea antecesori spirituali care au fost chiar 

strămoşii lui. Prin cunoaşterea unui număr mare de antecesori spirituali 

se pot identifica relaŃiile karmice reciproce ale unora dintre ei. Pot să fie 

descoperite întâlniri karmice atât în prezent, cât şi în trecutul apropiat şi 

cel îndepărtat.  

Au existat oameni pe Pământ şi în urmă cu 3 milioane de ani. 
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Spiritele se încarnează, nu oamenii. Omul este o fiinŃă unică. El 

trăieşte de când se naşte şi până moare. Spiritul său are o viaŃă mai 

lungă. Atunci când îmbătrâneşte peste măsură, spiritul se divizează la 

dorinŃă în spirite tinere, lipsite de experienŃa vieŃii terestre. 

20.12.2018 

 

REIKI 

Reiki reprezintă un complex de practici terapeutice străvechi, dar în 

mare parte a fost îndepărtat de la esenŃa tradiŃională prin născocirea 

unor direcŃii “moderne”. Fiecare practicant Reiki îşi adaptează ştiinŃa la 

modul său de viaŃă şi la propriile concepŃii despre natura umană.  

În mod evident, un practicant de Reiki cu sufletul curat devine un 

filosof, un îndrumător pentru cei care i se adresează. Cu cât avansează pe 

calea practicării Reiki, i se alătură tot mai mulŃi ghizi spirituali, care îl 

ajută să devină un om cu un caracter puternic, fin cunoscător al naturii 

umane. Apar momente când spiritele protectoare îşi fac simŃită prezenŃa 

lor benefică, dar oamenii le percep sau nu le percep, de la caz la caz.  

  

YOGA, PROTECŢIA 

Eşti un om înzestrat cu anumite aptitudini extrasezoriale, accentuate 

probabil prin cursurile de yoga. Dacă nu ai continuat să practici yoga în 

anii următori, ai devenit vulnerabilă la atacurile energetice ale unor 

persoane, fie că au fost intenŃionate sau nu. Pierderile de energie, cu 

toate simptomele descrise de tine, puteau fi prevenite prin practici 

spirituale ca Yoga, Reiki, Qigong şi altele.  

SomnolenŃa accentuată de care ai suferit multă vreme sau chiar 

perceperea entităŃii malefice cauzatoare de ghinioane şi accidente puteau 

fi evitate prin practici frecvente de energizare fizică şi revigorare psihică. 

Omul este mai puternic decât entităŃile astrale, bune sau rele, pentru că 

are o structură densă şi este înzestrat cu o mulŃime de abilităŃi necesare 

autoprotejării.  
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EXTAZUL 

Viziunile însoŃite de stările de extaz pe care le-ai avut te-au ajutat să 

priveşti cu detaşare suferinŃele din trecut, să îŃi înŃelegi mai bine părinŃii 

cu toate greşelile lor, să accepŃi ideea că omul poate să trăiască şi în 

condiŃii de calm şi armonie, nu numai de discordie, violenŃă şi sete de 

răzbunare.  

Este greu să obŃii stările de extaz în mod frecvent. Ele sosesc atunci 

când fiinŃa omenească are nevoie de o comunicare deosebită cu propriul 

spirit. 

30.12.2018 
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CUGETĂRI 2019  

DIN EXPERIENŢA CONSILIERII SPIRITUALE 

HIPNOZA ŞI RISCURILE EI 

InformaŃiile obŃinute prin hipnoză referitoare la vieŃile anterioare 

prezintă un mare grad de inexactitate. Se întâmplă acest lucru deoarece 

sunt extrase din baza de date a creierului, nu din cea a spiritului. 

Memoria spiritului este mult mai cuprinzătoare decât cea a creierului. 

InformaŃiile primite de creier din exterior nu se stochează întotdeauna cu 

exactitate în memoria sa. Mai mult chiar, la extragerea unor informaŃii 

din creierul uman, pe orice cale ar fi, există riscul comiterii unor erori, 

care influenŃează în mod negativ calitatea rezultatelor aşteptate. 

Numai persoanele înzestrate cu aptitudini de medium şi acceptate 

de unele spirite cu scop de colaborare pot să primească informaŃii din 

memoria acestora. 

ZONE BENEFICE 

Schimbarea zonei, a localităŃii în care m-am întrupat poate fi 

benefică sau nu, sau zona unde te-ai întrupat nu contează? 

Zona în care te-ai născut, benefică sau nu, a fost alegerea spiritului 

tău înainte de naşterea ta. Peste tot în această Ńară sunt locuri plăcute şi 

mai puŃin plăcute. Calificativul de „benefic” îl acordă oamenii atunci când 

într-un loc se simt mai bine decât în altul. Eu NU împart harta Ńării în 

zone „benefice” şi zone „malefice”. 

REÎNCARNAREA ÎN ALTE ŢĂRI 

De ce ne întrupăm în cu totul alte Ńări?  

Pot să îŃi spun că nu noi ne întrupăm, ci spiritele Universului. Chiar 

dacă ele îşi fac anumite planuri în privinŃa noilor întrupări, nu se 

întâmplă întotdeauna cum vor ele. Numărul spiritelor dornice de 

reîncarnare este nelimitat, iar burticile femeilor dispuse să nască sunt 

mult mai puŃine. 

14.01.2019 
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Q & A (3) 

Care este punctul dvs. de vedere cu privire la noŃiunea de suflet? 

Accentuez asupra faptului că spiritul nu trebuie confundat cu 

sufletul. Sufletul reprezintă sentimentele unei fiinŃe, fie că este om, 

animal, plantă sau spirit. Spiritul conŃine în sufletul său multitudinea 

sentimentelor încarnărilor lui.  

  

Dacă eu vorbesc cu părinŃii mei, oare ei mă pot auzi? Oare ei mă 

pot ajuta sau îmi pot da semne, aşa cum o pot face îngerii pentru 

oameni? 

Spiritele părinŃilor te aud, te supraveghează, dar te pot ajuta numai 

dacă au posibilitatea să o facă. Nici îngerii nu pot ajuta oamenii 

întotdeauna.  

  

Când are loc procesul JudecăŃii de Apoi, ce se întâmplă în acest 

proces şi cum reuşim să ne îndreptăm greşelile făcute în timpul vieŃii? 

Judecată de Apoi se petrece independent de voinŃa şi ştiinŃa 

oamenilor. Omul îşi poate îndrepta greşelile vieŃii dacă se străduieşte să 

facă lucrul acesta.  

  

Ce se va întâmpla cu spiritul meu în viaŃa mea viitoare dacă nu 

reuşesc să am profesia predestinată? 

Dacă în această viaŃă nu se îndeplineşte tot ce este prevăzut în 

destin, restul se va transmite sub formă de karmă în următoarea 

încarnare a spiritului. 

  

Cum se pot rezolva (trata) problemele emoŃionale? În medicina 

alternativă se afirmă că orice boală este un efect al unei probleme 

emoŃionale. Oare cum îmi pot recăpăta pacea în suflet? 

Problemele emoŃionale se ameliorează cu eforturi considerabile de 

voinŃă şi cu dorinŃa fermă de a face ordine în viaŃa personală. Nu toate 

bolile au la bază probleme emoŃionale. Spre exemplu, menŃionez bolile 

cauzate de iradiere, de accidente, degerăturile, infestarea chimică şi 

multe altele.  
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Dacă doreşti să îŃi recapeŃi pacea în suflet, vei găsi modalităŃi de a 

obŃine acest lucru. 

29.01.2019 

 

RĂSPUNSURI CONCISE LA UN TIR DE ÎNTREBĂRI 

- Cine sunt şi de unde vin? 

- Eşti un om sosit în această lume prin bunăvoinŃa spiritului şi 

părinŃilor tăi. 

- Ce voi fi şi unde mă voi reîncarna în viaŃa următoare? 

- După moarte, trupul tău va ajunge în pământ, iar spiritul va pleca 

în lumea lui. MenŃionez că spiritele se reîncarnează, nu oamenii. Atâta 

timp cât este deja încarnat, spiritul nu are de unde să ştie cum şi unde va 

fi următoarea întrupare. 

- Cum să fac ca să fiu şi în viaŃa următoare cu actualul meu soŃ? 

- Spiritul tău şi cel al soŃului nu pot fi programate să se regăsească în 

vieŃile următoare.  

- Pe ce planetă şi ce sex voi avea în următoarea viaŃă? 

- Această întrebare nu are niciun răspuns. 

- Prima încarnare a fost pe Terra sau pe altă planetă? 

- Prima întrupare a spiritul tău a fost o fiinŃă cosmică neevoluată. 

- Soarele este planeta DivinităŃii, a lui Dumnezeu? 

- Tot ce se află în Univers, inclusiv Soarele, este guvernat de 

Dumnezeu. 

- Care este menirea mea în această viaŃă? 

- Menirea ta în această viaŃă rezultă din prevederile destinului şi din 

cerinŃele de natură karmică (spirituală) pe care Ńi le voi semnala în 

analizele mele. 

- Care este misiunea mea divină în această viaŃă? 

- Misiunea ta divină este să îŃi trăieşti viaŃa din plin, să îŃi faci 

datoria de om şi să eviŃi a provoca suferinŃe celor din jur. 

- Persoana cu care trăiesc este cel ce mi-a fost destinat mie în 

această viaŃă? 

- La această întrebare trebuie să găseşti singură cel mai potrivit 

răspuns. 
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- Cum pot lua legătura cu îngerul meu păzitor? 

- Numai prin meditaŃii. 

- Iisus, Zamolxis, Mohammed, Buddha sunt spirite mai înalte decât 

mine?   

- Tu eşti doar un om. Spiritele înalte pe care le-ai menŃionat au un 

rang superior spiritului tău. 

- Vreau să aflu numele îngerului meu păzitor! 

- Fiecare om are mai mulŃi îngeri păzitori. Identitatea lor se poate 

afla numai prin practici spirituale care dezvoltă intuiŃia, telepatia şi 

clarviziunea. 

- Aş vrea să îmi schimb domeniu în care lucrez, dar nu ştiu care ar 

fi meseria care m-ar împlini atât sufleteşte, dar şi financiar. 

- După ce voi începe Studiul karmic, îŃi voi da multe sfaturi. 

- Ce trebuie să fac pentru dezvoltarea mea spirituală? 

- Să vizitezi site-ul www.spiritus.ro, unde vei găsi mii de pagini scrise 

de mine şi soŃul meu. Să te orientezi către o practică spirituală eficientă: 

meditaŃia, elemente de yoga etc. 

- Zona în care trăiesc este una înalt spirituală? 

- Nu mă ocup cu ierarhizarea spirituală a zonelor României. 

- Este bine să discuŃi cu spiritele celor ce au plecat Acasă? 

- Este bine doar atunci când comunicările sunt protejate din punct 

de vedere telepatic. 

- Cum să îmi deschid toate chakrele şi să mi le menŃin curate şi 

echilibrate, ca astfel să văd şi spiritele de lângă mine? 

- Nu te sfătuiesc să lucrezi pe chakre fără un maestru în apropiere, 

deoarece există multe riscuri. 

- Aş vrea să ajut semenii mei, mai ales copiii abandonaŃi, dar nu 

am încă acea putere financiară să duc la bun sfârşit proiectul şi nu ştiu 

cum să fac… 

- Ai nevoie de foarte mulŃi bani. 

- Toate spiritele, inclusiv eu, sunt binecuvântate cu Sfântul Duh la 

reîncarnare şi, dacă răspunsul este negativ, ce ar trebui să fac în acest 

sens? 

- Dacă eşti un om bun, ai fost binecuvântată de Sfântul Duh. 

- Ce diferenŃe sunt între spirit şi suflet? 
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- Explicarea diferenŃelor dintre spirit şi suflet o găseşti în site-ul 

www.spiritus.ro, în paginile scrise de mine şi în cele scrise de soŃul meu. 

19.02.2019 

 

DIRECŢIILE PRINCIPALE ŞI SECUNDARE ALE DESTINULUI 

DirecŃiile principale ale destinului sunt concepute de spirit înainte 

de naşterea copilului, ele reprezentând interesele spiritului de a-şi 

rezolva anumite probleme karmice. După naşterea noii fiinŃe şi prin 

maturizarea ei, viaŃa poate să neglijeze unele prevederi iniŃiale ale 

destinului. Pentru ca legătura dintre om şi spirit să nu se piardă, iau 

naştere direcŃiile secundare, pe care fiinŃa umană va merge cum va dori.  

Elementele variabile ale destinului (direcŃiile secundare) sunt în 

număr nelimitat. Ele se activează în timpul vieŃii, pe măsură ce fiinŃa 

umană îşi construieşte viaŃa din proprie iniŃiativă. 

DirecŃiile principale ale destinului nu au caracter de lege. Omul 

gândeşte, de obicei, aşa: „Merg pe drumul meu, trăiesc cum vreau eu!”.  

Am spus că elementele secundare sunt variabile, deoarece apar când 

este necesar şi se adaptează la viaŃa omului. 

Ai menŃionat expresia „el a învins destinul”. Este adevărat că în 

timpul vieŃii omul îşi învinge destinul de nenumărate ori prin deciziile 

sale şi prin modul de viaŃă diferit de cel dorit de spiritul său. Din această 

nesocotire a idealurilor spiritului se nasc problemele karmice, care, de 

obicei, încep să se rezolve în viaŃa următoare. 

   

IUBIREA ROMANTICĂ 

RelaŃia voastră de iubire este foarte frumoasă, dar nu se arată 

perspectiva unei vieŃi în comun de lungă durată (predestinarea spre 

căsătorie).  

Atunci când doi oameni îşi încep o relaŃie de iubire, spiritele lor 

discută între ele, văd situaŃia în ansamblu şi îşi dau seama dacă se va 

deschide sau nu calea destinului spre căsătorie. Oamenii, la rândul lor, 

sunt liberi să trăiască independent de intenŃiile propriilor spirite. 
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COPIII PREDESTINAŢI 

Ai în destin să naşti un copil. Dar dacă nu doreşti să aduci pe lume 

un copil, găseşti alternative: să adopŃi un copil, să ajuŃi copilul altei 

mame, să ajuŃi copiii partenerului tău de viaŃă, fie că au mamă, fie că sunt 

orfani, să îŃi ajuŃi nepoŃii etc. Fiecare alternativă menŃionată mai sus te 

conduce pe un drum secundar al destinului.  

12.03.2019 

 

DESTINUL ŞI KARMA 

Toate întâmplările din viaŃa unui om se intercondiŃionează. Nimic 

nu se petrece la voia întâmplării.  

Destinul este o formă de manifestare a karmei spirituale, el fiind 

conceput de spirit cu scopul de a-şi rezolva o parte din problemele 

karmice provenite din vieŃile anterioare. 

Karma spirituală provine din epoci îndepărtate, ea acŃionând 

oriunde şi oricând, pretutindeni unde poate să influenŃeze vieŃile 

omeneşti. 

  

NUMEROLOGIA KARMICĂ 

Numerologia karmică poate avea şi ea un rol în conştientizarea 

faptului că fiecare om suportă influenŃe karmice impuse de propriul 

spirit. Aceste influenŃe pot să provină din oricare viaŃă anterioară a 

spiritului.  

Omul nu poate anula karma spirituală, deoarece ea se află în 

memoria spiritului, dar îşi poate face viaŃa mai suportabilă dacă ajunge 

să îşi cunoască problemele karmice. 

  

RETROCOGNIŢIA 

„Vederea în trecut” este posibilă şi chiar există la multe persoane. 

Unii sunt conştienŃi de valoarea acestui „dar” şi îl folosesc pentru 

ameliorarea problemelor karmice. AlŃii îşi trec cu vederea „amintirile” pe 
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care nu şi le pot explica. Vederea PSI în trecut se dezvoltă prin meditaŃii, 

practici de yoga sau alte discipline ezoterice. 

  

DORINŢA DE A TRĂI MULT 

Referitor la dorinŃa de a trăi mult, cred că toŃi oamenii sănătoşi o au. 

Mai sunt şi alte motive: să îşi vadă nepoŃii mari, eventual şi strănepoŃii, 

să ajute omenirea cu diverse activităŃi sau, pur şi simplu, intervine teama 

de moarte. Unii sunt atât de păcătoşi, încât se tem de ceea ce li s-ar putea 

întâmpla „dincolo”. 

05.04.2019 

 

SUFLET ŞI SPIRIT 

InformaŃiile mai deosebite le obŃin direct de la spiritele inteligente 

cu care lucrez. Prin urmare, nu pot să iau de bune toate câte se spun la 

diverse cursuri, prelegeri sau seminarii. Am repetat de multe ori în site-ul 

www.spiritus.ro că omul şi spiritul sunt fiinŃe diferite. Mai mult chiar, 

sufletul omului nu este acelaşi cu sufletul spiritului. Atât omul, cât şi 

spiritul posedă un liber arbitru.  

Am auzit prin emisiuni TV multe enormităŃi, printre care şi aceea că 

omul este în acelaşi timp un spirit şi un suflet. Accentuez din nou că 

spiritul se reîncarnează, nu omul. Ar fi interesant să răspundă cineva la 

următoarea întrebare: cine a fost primul, spiritul sau omul?  

Referitor la ceea ce afirmă unii, că omul îşi alege karma, destinul, 

părinŃii şi toate rudele, eu răspund astfel: omul nu poate să acŃioneze 

înaintea naşterii sale. 

  

VISE PREVESTITOARE 

Dacă vei avea vise şi viziuni cu rol evident de atenŃionare, ar fi bine 

să le scrii şi să le urmăreşti efectul de-a lungul timpului. De multe ori, 

omul poate scăpa de necazuri mari dacă îşi respectă intuiŃia, visele şi 

viziunile care vor să îl ajute în situaŃii grele. Majoritatea semnalelor de 

avertizare sunt trimise de îngerii protectori. 
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Referitor la interpretarea viselor, găseşti numeroase mijloace 

informative pe internet, în librării şi biblioteci.  

  

COMUNICAREA CU SPIRITELE 

Comunicarea cu spiritele necesită multă cultură în acest domeniu, ce 

poate fi obŃinută prin diverse cursuri de iniŃiere şi lectura unui număr 

mare de cărŃi din domeniul spiritismului. Dar mai presus de cultură, este 

nevoie de bunăvoinŃa unor spirite protectoare specializate în 

comunicarea cu oamenii. Această bunăvoinŃă se manifestă pe cale 

naturală, independentă de voinŃa ta. 

06.04.2019 

 

IMPRECIZIA HIPNOZEI REGRESIVE 

Cu privire la vieŃile anterioare, am repetat de mai multe ori în site-ul 

www.spiritus.ro că lanŃul încarnărilor îi aparŃine spiritului, nu omului. 

Spiritul se reîncarnează, nu omul.  

Prin hipnoza regresivă nu se ajunge la o comunicare cu spiritul, ci cu 

subconştientul omului supus experimentului. „Amintirile” obŃinute prin 

acest procedeu sunt ambigue, greu de localizat în timp şi au o amprentă 

de telenovelă. Prin stresul provocat pacientului, i se pot induce obsesii şi 

traume psihice generatoare de disconfort cerebral. 

  

VOINŢA ŞI CONŞTIINŢA 

- VoinŃa cui îi aparŃine, omului sau spiritului? Ceea ce numim 

conştiinŃă este a spiritului sau a omului?  

- VoinŃă şi conştiinŃă aveŃi amândoi. Liberul arbitru este mai 

puternic la spirit decât la om. DiferenŃa dintre atributele tale şi cele ale 

spiritului este aceea că la tine sunt la nivel de om, adică mai modeste, în 

comparaŃie cu cele infinit de mari ale entităŃilor cosmice. 
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NECURATUL ŞI PARANORMALUL 

Aptitudinile paranormale (extrasenzoriale) sunt prezente la toŃi 

oamenii, în măsură mai mare sau mai mică. Atunci când omul simte că 

are ceva în plus faŃă de cei din jur, adică unele percepŃii deosebite, 

trebuie să se intereseze despre ce este vorba, nu să ajungă la disperare că 

ar fi intrat Necuratul în el. 

  

TOTEMUL 

Totemul reprezintă un mod de viaŃă în formaŃiunile tribale din toată 

lumea. El se bazează pe venerarea unui animal, generaŃii la rând. 

Şamanii contactează spiritul animalului totemic, îşi trag de la el puterea 

fizică şi mentală, obŃin informaŃii folositoare întregii comunităŃi.  

În lumea noastră civilizată, din străvechiul TOTEM a rămas doar 

talismanul. Oamenii cumpără talismane sau şi le fac singuri. 

Talismanul este cu adevărat valoros dacă stăpânul său reuşeşte să îl 

folosească la contactarea telepatică a unei entităŃi care îl poate proteja şi 

informa cu ceea ce îi este necesar. 

29.04.2019 

 

CE E KARMA 

Karma spirituală este o formă de energie purtătoare de informaŃie. 

Ea face parte din aura energetică a spiritului, de unde poate să treacă în 

aura fiinŃei umane. Atunci când oamenii interacŃionează, între aurele lor 

se produce o interferenŃă. Cele mai puternice interferenŃe au loc între 

partenerii de viaŃă şi între părinŃi şi copii.  

  

CUM PUTEM MUNCI CU KARMA 

Cum putem munci noi cu karma noastră? Sau cum putem depista 

greşelile noastre? 

Cu karma spirituală nu poŃi să lucrezi. Ea este un atribut al spiritului 

tău şi numai el ştie cum să o folosească pentru a-şi rezolva propriile 

interese.  
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Greşelile din viaŃa actuală Ńi le descoperi singur sau Ńi le semnalează 

cei din jur. Acolo unde este posibil, corectezi câte ceva sau laşi timpul să 

acŃioneze pentru ameliorarea ei.  

  

PROTECŢIA DE INFLUENŢELE KARMICE 

Este bine că te simŃi detaşată de viaŃa antecesorilor spirituali. łi-ai 

construit o măsură de protecŃie psihică, iar aceasta te fereşte, într-o 

oarecare măsură, de influenŃele karmice nefavorabile sosite din alte vieŃi 

ale spiritului tău. Din nefericire pentru alŃii, mulŃi oameni cred teoria 

greşită care susŃine că ei s-au încarnat în repetate rânduri, nu spiritul lor. 

  

SUPREMAŢIA SPIRITULUI 

Spiritul se reîncarnează, nu omul. Spiritul îşi face bilanŃul karmic, 

rezultat din toate vieŃile lui anterioare, după moartea fiecărui om în care 

a fost întrupat.  

Şi karma spirituală rezultată din vieŃile anterioare, tot spiritului îi 

aparŃine. Fiecărui om îi rămâne doar obligaŃia de a-şi trăi viaŃa într-un 

mod corespunzător cu cerinŃele societăŃii şi cu propriile idealuri.  

Destinul este un atribut al spiritului, asemenea karmei spirituale. 

Spiritul decide dacă modifică destinul actual. De obicei, modificările trec 

sub formă de karmă în viaŃa următoare a spiritului. Karma spirituală are 

un rol decisiv în conceperea direcŃiilor principale în noul destin. 

19.05.2019 

 

CUM LUCREZ EU (4) 

Mi-ai scris despre exactitatea cu care povestesc vieŃile anterioare. 

Într-adevăr, văd lucrurile ca într-un film, dar până să ajung la acest film, 

există o etapă de pregătire a cercetării propriu-zise, prin conturarea 

cadrului istoric al faptelor, stabilirea comunicării cu spiritul clientului şi 

cu ghizii mei spirituali, care îmi protejează activitatea. Nimic nu se 

petrece la întâmplare. Totul este foarte bine pus la punct.  

Am o vechime în această muncă de aproape 25 de ani. Cea mai mare 

satisfacŃie o am când clienŃii reuşesc prin diverse metode (meditaŃii, 
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clarviziune, comunicare cu propriile spirite protectoare) să „vadă” pe 

ecranul mental şi să retrăiască informaŃiile pe care le-au primit de la 

mine. 

  

SPIRITUL PROIECTEAZĂ DESTINUL ÎNAINTEA NAŞTERII 

După ce se naşte copilul, viaŃa lui devine mult mai complicată în 

comparaŃie cu direcŃiile de bază ale destinului. Din acest motiv, destinul 

este prevăzut cu numeroase direcŃii secundare, datorită cărora fiinŃa 

umană va trăi cum va dori şi cum îi va permite societatea. 

30.05.2019 
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Karma şi destinul 
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S-a stins TRIBUNUL! 
O inimă de aur a încetat să bată. După ani de zbucium, griji 

nenumărate, sete de cunoaştere, patriotism distrugător, Maestrul 

CORNELIU VADIM TUDOR a fost răpus de parşivul diabet.  

I se spunea Tribunul, în glumă sau în serios, recunoscându-i-se 

autoritatea şi competenŃa în multe domenii: cultură, politică, ocrotirea 

animalelor flămânde şi a oamenilor suferinzi. Popularitatea sa era 

imensă atât în Ńară, cât şi peste hotare. Există vreun om în Ńara aceasta 

care să nu fi auzit de VADIM? Or fi câŃiva, poate, prin sate îndepărtate, 

unde se trăieşte ca în epoca de piatră.  

Tribunul şi-a răspândit cu generozitate cuvântul scris şi vorbit peste 

tot pe unde a poposit. În Ńară, oriunde ajungea, portbagajul maşinii, 

încărcat cu volumele sale, se golea repede. Teancuri de cărŃi, editate cu 

multă eleganŃă, purtând propriul autograf, erau oferite oamenilor care îi 

soseau în preajmă. Prin scrierile sale (memorii, pamflete, eseuri, romane, 

poezii, celebrele reviste etc.), Tribunul şi-a dăruit ideile, criticile, 

sfaturile, amintirile unui număr uriaş de beneficiari. Generozitatea lui nu 

cunoştea limite. A cheltuit mulŃi bani cu editarea cărŃilor şi a revistelor 

sale, cu hrănirea unor oameni săraci, a câinilor săi şi a celor fără stăpân. 

Pachetele cu cărŃi din portbagaj aveau alături şi pungi cu mâncare 

pregătite de soŃia şi fiicele lui pentru câinii rătăcitori, pe care îi iubea 

enorm.  

Tribunul ne-a dăruit multă cultură. Ca Doctor în Istorie şi Religie, se 

ridica oricând deasupra interlocutorilor, dovedind prin cuvintele sale că 

ştia mai multe decât ei.  

Ca fiinŃă înzestrată cu aptitudini paranormale native, pe care şi 

le verifica discutând cu numeroşi practicieni ai paranormalului, era 

perfect conştient că avea o intuiŃie ieşită din comun, care îi conducea 

mintea până departe în viitor. Avea deseori vise premonitorii, confirmate 

la scurtă vreme după apariŃia lor.  

Voi mai scrie multe lucruri frumoase despre Maestrul CORNELIU 

VADIM TUDOR. L-am cunoscut personal pe acest OM, am discutat cu el, 

iar după aceea i-am dispreŃuit pe denigratorii săi.  
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Să îŃi fie somnul liniştit, Maestre, după existenŃa zbuciumată pe care 

ai avut-o! Bine te-am regăsit, înalte Spirit al celebrului Tucidide şi al 

românului CORNELIU VADIM TUDOR! Vom avea multe de vorbit după 

înhumarea Maestrului.  

Sincere condoleanŃe familiei îndoliate! 

Nina Petre 

15 septembrie 2015 

 

 

Dedicaţie pentru Nina şi Răzvan Petre pe una dintre cele 5 cărţi dăruite de 

Maestrul Corneliu Vadim Tudor 
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Două vieţi anterioare ale lui  
CORNELIU VADIM TUDOR 

 

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR, om politic şi de cultură român, 

adăposteşte, în creierul său, spiritul istoricului grec TUCIDIDE: un 

spirit înalt, aflat în prezent la a 461-a încarnare. De la TUCIDIDE 

încoace, CORNELIU VADIM TUDOR reprezintă a 16-a încarnare a 

acestui spirit. 

 

Fiu al lui Oloros, TUCIDIDE s-a născut la Atena în anul 460 înainte 

de Hristos. A fost un mare om politic şi istoric atenian, autor al unei vaste 

monografii asupra Războiului peloponesiac. Războiul din Pelopones (la 

care TUCIDIDE a luat parte personal) s-a desfăşurat între Atena (ajutată 

de Liga de la Delos) şi Sparta (împreună cu aliatele ei) în cea de-a doua 

jumătate a secolului V î.Hr.. TUCIDIDE este implicat direct în 

evenimentele pe care le relatează, fiind strateg al Atenei. În „Istoria 

Războiului peloponesiac” autorul ne prezintă informaŃii importante, 

dând în acelaşi timp dovadă de o superioară pătrundere şi imparŃialitate, 

ceea ce îl ridică pe TUCIDIDE în rândul celor mai de seamă reprezentanŃi 

ai istoriografiei din toate timpurile.  

TUCIDIDE este cunoscut pentru importantul său text istoric despre 

Războiul peloponesiac. Acesta, spre deosebire de stilul povestirilor 

istorice de dinainte, este structurat în ordine cronologică, subiectul fiind 

abordat direct. Ca fiu al lui Oloros, un aristocrat atenian, este posibil ca 

TUCIDIDE să fi locuit în Tracia, unde familia sa avea o mină de aur. 

Când a început războiul dintre Atena şi Sparta, a realizat importanŃa 

acestuia şi şi-a planificat să menŃioneze progresul acestuia şi 

deznodământul. A fost numit unul dintre comandanŃii flotei, dar nu a 

fost strălucit ca strateg, nereuşind cucerirea oraşului Amfipolis. Pentru 

această înfrângere, a fost exilat pentru 20 de ani. Şi-a întrerupt relatarea 

despre Războiul peloponesiac în anul 411 î.Hr.. În timpul exilului, 

TUCIDIDE a făcut cercetări şi a scris una dintre cele mai mari opere 

istorice ale antichităŃii, care cuprinde neînŃelegerile dintre Atena şi 

Sparta. 
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Istoriografia lui TUCIDIDE, cu o viziune profund pesimistă asupra 

naturii umane, se concentrează exclusiv asupra problemelor politice, în 

intenŃia de a oferi, printr-o analiză a evenimentelor din trecut, un ghid 

pentru acŃiunea politică a urmaşilor. Una dintre caracteristicile textului 

lui TUCIDIDE este acurateŃea. Atunci când datele pe care le deŃinea erau 

nesigure, a încercat să ocolească aceste porŃiuni şi să redea adevărul. 

Textul său însă a fost ignorat până în secolul al XIX-lea. Se bănuieşte că 

TUCIDIDE ar fi fost asasinat, prin otrăvire, în anul 398 î.Hr.. 

  

Karma lui VADIM, preluată pe cale spirituală de la 

TUCIDIDE, este extrem de bogată. Dintre aspectele ei menŃionez: 

- Capacitatea de memorare, aproape nelimitată. VADIM Ńine minte 

totul, chiar şi cele mai neînsemnate informaŃii preluate din jurul  său. 

- PredispoziŃia spre studiul istoriei, talentul neobişnuit în asocierea 

evenimentelor, în interpretarea faptelor şi povestirea lor în faŃa 

auditorilor. 

- Bunătatea neobişnuită, nelimitată, faŃă de cei aflaŃi în suferinŃă. 

TUCIDIDE avea o milă imensă pentru cei răniŃi şi ucişi în lupte. Cât a 

fost comandant militar, a preferat de multe ori să piardă luptele care s-ar 

fi soldat cu un număr mare de victime. Această bunătate i-a adus sfârşitul 

tragic în anul 398 î.Hr., fiind considerat trădător al patriei sale. 

- Patriotismul lui TUCIDIDE i s-a transmis lui VADIM pe cale 

spirituală, fapt care de multe ori l-a adus în situaŃii de mare pericol. 

- TUCIDIDE ar fi ajuns un bun conducător al Ńării sale dacă 

vremurile i-ar fi fost mai puŃin potrivnice. Şi VADIM a încercat să-şi 

salveze Ńara şi poporul de influenŃele nefaste venite din afară. 

- Spiritul analitic, puterea neobişnuită de sinteză a faptelor şi ideilor, 

caracteristice lui TUCIDIDE, i s-au transmis şi lui VADIM. 

- TUCIDIDE a stat un număr foarte mare de ani departe de familia 

sa. Poate că şi din această cauză, cea mai mare pasiune a lui VADIM o 

reprezintă viaŃa de familie. 

- TUCIDIDE a fost un militar blând. VADIM este un soldat al 

cuvântului. Armele sale în lupta politică sunt argumentul, vorba 

răspicată, intonaŃia nuanŃată. Este un pacifist până în măduva oaselor. 
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Adeseori foloseşte expresiile vechiului războinic atenian, în mod spontan, 

iar aceste vorbe sunt rău înŃelese de adversarii săi politici. 

- TUCIDIDE a fost un bărbat zdravăn, voinic, sănătos până la 

moarte. RobusteŃea lui fizică i-a fost transmisă lui VADIM, peste veacuri, 

de către spiritul său. 

- În tinereŃe, VADIM a fost aruncător de suliŃă. Poate că această 

înclinaŃie sportivă a sa provine din ştiinŃa armelor, învăŃată de 

TUCIDIDE încă din copilărie. 

- Talentul folosirii condeiului îl desemnează pe VADIM drept un 

urmaş demn al istoricului şi înŃeleptului TUCIDIDE. Mai mult chiar, 

CORNELIU VADIM TUDOR este Doctor în Istorie! 

13 octombrie 2007 

  

Încarnarea precedentă a spiritului acestui om politic şi de 

cultură, CORNELIU VADIM TUDOR, a fost un bărbat din ScoŃia, de 

profesie medic militar, pe nume John Durnick, care a trăit între anii 

1873-1946. După terminarea studiilor, John şi-a dedicat întreaga viaŃă 

salvării răniŃilor de război. A trudit pe diverse fronturi de luptă, plecând 

oriunde şi-a găsit de lucru. Munca sa i-a oferit şansa de a călători pe toate 

continentele, cunoscând astfel multe Ńări şi popoare. John era dăruit de 

Dumnezeu cu o inteligenŃă ieşită din comun, completată de o intuiŃie 

ascuŃită. Avea darul prevestirii unor evenimente imprevizibile pentru cei 

din jurul său. Putea să pătrundă pe cale telepatică în minŃile oamenilor, 

ghicindu-le gândurile, intenŃiile, durerile şi bucuriile. A iubit cu patimă 

animalele, mai ales caii, care în lupte erau măcelăriŃi adeseori. Văzând, 

de-a lungul anilor, câte suferinŃe îndurau animalele fără să se poată 

plânge cuiva, John a regretat de multe ori că nu avea destulă ştiinŃă 

pentru a le înŃelege şi a le ajuta.  

Această neputinŃă a scoŃianului, dublată de regretele sale, i s-a 

transmis fiinŃei de astăzi, CORNELIU VADIM TUDOR, ca o veritabilă 

zestre karmică. Profesia sa predestinată este cea de medic veterinar. 

Studiind şi practicând această meserie, el ar fi continuat cu mult talent şi 

dăruire profesională munca desfăşurată de John în condiŃii grele şi 

primejdioase. Compasiunea faŃă de animalele flămânde, chinuite, 

bolnave există şi la CORNELIU VADIM TUDOR. Generozitatea sa este 
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binecunoscută, nu numai în cazul animalelor, dar şi al oamenilor 

năpăstuiŃi. VADIM este gata oricând să-şi ajute semenii aflaŃi la necaz. 

Pentru câini, el nutreşte o pasiune aparte. Este ceva ce porneşte din 

adâncul sufletului său şi se manifestă oricând, în mod spontan. Peste tot 

unde călătoreşte, le dă mâncare câinilor întâlniŃi în cale. Îi mângâie, îi 

alintă cu vorbe frumoase, ca pe nişte copii neajutoraŃi. Nici unul nu sare 

să-l muşte. Pe cei micuŃi îi ia în braŃe, şi-i apropie de obraji, dorind parcă 

să-i dea fiecăruia câte o părticică din energia sa binefăcătoare. 

O altă problemă karmică a lui VADIM este faptul că nu suportă 

violenŃa fizică. John a văzut în viaŃa lui nenumărate orori, asistând 

neputincios la schilodirea şi uciderea unor fiinŃe nevinovate. MulŃi îi 

reproşează lui VADIM violenŃa verbală. Ne punem fireasca întrebare: un 

om care nu a omorât în viaŃa lui nici măcar o muscă, nu ar avea dreptul 

să-şi pedepsească semenii vinovaŃi nici măcar cu vorba?! 

De la John Durnick, VADIM a mai preluat pe cale spirituală şi 

aptitudinile paranormale care l-au ajutat pe scoŃian să scape de moarte în 

foarte multe situaŃii critice. Oare câŃi dintre românii noştri cunosc faptul 

că preşedintele CORNELIU VADIM TUDOR este o persoană înzestrată 

cu puteri telepatice deosebite, cu o intuiŃie puternică şi cu darul viselor 

premonitorii? Cea mai recentă premoniŃie şocantă: l-a visat pe 

Preafericitul Patriarh TEOCTIST mort în sicriu. După 4 săptămâni, 

SfinŃia Sa a închis ochii pe vecie! VADIM a descris în publicaŃiile sale, cu 

multă vreme înainte, fapte şi evenimente incredibile, care, ulterior, s-au 

petrecut în realitate, spre uimirea tuturor. CORNELIU VADIM TUDOR a 

condus foarte mulŃi ani Partidul România Mare în România post-

decembristă. Cine ştie, poate că şi aptitudinile sale paranormale l-au 

ajutat de-a lungul vieŃii să iasă cu bine din nenumărate situaŃii 

potrivnice! 

NINA PETRE 

30 august 2007 
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AMPRENTA DESTINULUI 
Trei poveşti reale 

 
Destinul uman se comportă ca o ecuaţie cu „n” variabile, părând a fi 

dependent de un complex de factori obiectivi şi subiectivi. Putem 
remarca : spiritul de independenţă al omului, firea şi caracterul său, 
inteligenţa şi reacţiile sale la influenţa mediului, amprenta sa genetică şi 
cea spirituală (preluată din vieţile anterioare). La toţi aceştia şi la mulţi 
alţii în plus, se adaugă voinţa Creatorului Suprem, Cel care ne-a dat 
viaţă tuturor, dar a Cărui putere şi inteligenţă este mai presus de orice. 

Apelând la înţelepciunea poporului nostru, am putea afirma că 
soarta omului nu este bătută în cuie, nu îi este scrisă pe frunte, iar 
fiecare fiinţă umană, după cum îşi aşterne, aşa va dormi. De obicei, viaţa 
omului nu coincide cu destinul său. După trecerea sa în nefiinţă, Înţelepţii 
Cerului fac bilanţul, semnalând cu multă exigenţă neîmplinirile vieţii abia 
apuse, recompensele meritate, dar neprimite şi un lucru foarte grav : 
pedepsele neispăşite. Pentru că în Lumea lui Dumnezeu binele şi 
dreptatea sunt etern triumfătoare, spiritul celui păcătos (de curând ajuns 
în ţărână) va fi nevoit să treacă într-un nou trup omenesc, cu scopul de 
a-şi rezolva problemele restante. Doar acei fericiţi care ajung Îngeri ai 
Domnului scapă de corvoada reîncarnărilor. Dar cu ce preţ ? Cu preţul 
satisfacerii întregului destin în timpul ultimei vieţi – înţelegând prin 
aceasta infinit mai multe dureri decât bucurii. 

NINA PETRE 

  

MANUELA 

Manuela, femeie disperată, mi-a cerut o consultaŃie prin 

corespondenŃă pentru a o sfătui de bine în privinŃa 

ghinioanelor şi necazurilor sale. Iată mai jos un fragment din 

scrisoarea sa zguduitoare şi tristă, semnificativă şi pentru alŃi 

clienŃi ai mei. 
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„... Problemele mele nu se deosebesc de ale altora şi nu sunt dintre 

cele mai grave, totuşi pe mine mă chinuiesc îngrozitor. Dacă nu mi le va 

desluşi cineva mai cunoscător decât mine, voi face greşeli grave. Sunt mai 

hotărâtă ca niciodată să supravieŃuiesc tuturor problemelor, însă lupta cu 

viaŃa este nedreaptă, fiindcă toate „armele” îmi sunt blocate de undeva, 

de „sus”. De ce nu pot fi iubită şi înŃeleasă de cei pe care îi iubesc şi 

pentru care am făcut nenumărate sacrificii ? Cui am făcut rău anterior, pe 

cine am nedreptăŃit ?  

Sunt un om generos, afectuos, înŃelegător . Dar întotdeauna ceilalŃi 

vor să mă pună la zid. De ce, nu ştiu. De bani, ce să mai spun ? De-aş 

munci oricât, de ei tot nu am parte niciodată. Nu am un loc al meu, mă 

simt străină oriunde, nu am avut niciodată o casă. Deşi am făcut tot felul 

de încercări în acest sens, se pare că voi sta cu chirie în casele altora până 

mă voi sfârşi. Uneori îmi doresc să adorm şi să nu mă mai trezesc 

niciodată pentru a nu mai suferi atât.  

Până acum, la 30 ani, am avut parte numai de zbucium. Orice aş 

face, orice aş încerca, se alege praful de toate. Îmi doresc numai lucruri 

normale, nu vreau nimic din ce nu este al meu. Mereu mă rog la 

Dumnezeu să-mi dea ce mi se cuvine.  

La 5 ani am avut o moarte clinică prelungită provocată de un 

medicament administrat pentru convulsii. Ingerasem o cantitate mare de 

pastile ca să-mi potolesc foamea, nefiind supravegheată de nimeni, deşi 

aveam părinŃi, un frate şi două surori mai mari. Acest incident l-am 

interpretat ca pe un dar de la Dumnezeu, deoarece consider că atunci mi 

s-a deschis cel „de-al treilea ochi”. În locul unde m-am născut mă 

simŃeam captivă, gândindu-mă adeseori să evadez. Atmosfera din familie 

îmi părea potrivnică, aşa că am plecat de acolo pe la 19 ani, când am 

pătruns brusc în alt mediu, mai dur şi mai necruŃător decât cel de până 

atunci.  

Aş vrea să aflu ce greşeli oribile am făcut şi dacă există şansa să le 

pot îndrepta. Oare până când voi mai avea de ispăşit, sau mă aşteaptă 

lucruri şi mai grave ? Mi-e groază de un răspuns afirmativ, însă prefer 

adevărul, oricât de înfricoşător ar fi.  

Sistemul meu endocrin este dereglat, am chisturi peste tot. În zona 

genitală am făcut deja o operaŃie, însă chisturile recidivează. La cât sunt 
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de mâhnită, cum altfel ar putea să reacŃioneze bietul organism? Presimt 

că asupra mea se exercită influenŃe malefice.  

Mi-aş dori în această viaŃă lucruri normale : o casă, un soŃ bun, un 

copil, linişte. Am avut vreodată în vieŃile anterioare parte de aşa ceva?...” 

 

RĂSPUNSUL PARAPSIHOLOGULUI 

Dragă Mihaela, în viaŃa precedentă spiritul tău a fost încarnat într-

un sirian crescător şi negustor de cămile. A dus o viaŃă zbuciumată, plină 

de pericole şi, fiind mereu pe drumuri, şi-a făcut de cap cu tot felul de 

femei, neglijându-şi numeroasa familie. A avut două neveste, câteva 

amante şi foarte mulŃi copii de la unele şi de la altele. Copiii săi au crescut 

ca nişte bălării, având doar mângâierea mamelor şi experienŃa vieŃii. A 

fost un om isteŃ la minte, dar fără ştiinŃă de carte. S-a descurcat în 

problemele vieŃii bazându-se pe mintea sa pătrunzătoare, la care s-a 

adăugat educaŃia severă primită de la tatăl său.  

În această viaŃă ai împlinit prin studii şi prin ocupaŃia actuală 

dorinŃa lui de a avea mai multă ştiinŃă de carte şi pricepere în calculele 

necesare comerŃului.  

ÎŃi este predestinat ca într-o mare parte a vieŃii să suferi din cauza 

bărbaŃilor. Te-ai aflat şi încă te vei mai afla la un pas de moarte. Ar fi 

necesar să te implici mai puŃin în problemele sentimentale, de oriunde ar 

veni ele. Dacă sirianul din viaŃa ta precedentă s-a distrat pe rupte cu 

oricine i-a ieşit în cale şi i-a satisfăcut poftele, Ńie îŃi este hărăzită o viaŃă 

plină de frustrări, ajungând chiar la penitenŃe.  

Spre norocul tău, până acum ai ispăşit deja cu vârf şi îndesat 

pedepsele destinului cu care te-ai născut. Apreciez luciditatea minŃii tale 

şi tenacitatea pe care o dovedeşti în lupta pentru supravieŃuire. Ai 

devenit rezistentă la loviturile sufleteşti şi mai ambiŃioasă decât înainte. 

Te vei căli sufleteşte din ce în ce mai mult şi vei lua viaŃa pieptiş, adică nu 

te vei mai lăsa călăuzită de idei nostalgice şi visuri greu de împlinit.  

Boala gravă care te chinuieşte are mai multe cauze. Ai suferit enorm 

din clipa când te-ai născut şi până în prezent. Fotografia ta trădează un 

secret al mamei tale pe care poate că nu Ńi l-a spus. Dânsa nu a dorit să te 

nască, era prea chinuită, obosită, hărŃuită şi numai un prunc în plus îi 
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mai lipsea pentru a-i complica existenŃa ! Acum înŃelegi mai bine 

comportarea înstrăinată şi egoistă a mamei tale. Te-ai născut pentru că 

trebuia să te naşti în această familie şi din această cauză ai luptat pentru 

binele ei. 

Dezechilibrul endocrin a fost provocat şi întreŃinut de stress-ul 

existent în sufletul tău vreme de mulŃi ani la rând. Ai fost lovită puternic 

atât în cap, cât şi în alte zone delicate ale trupului de către fostul tău soŃ. 

Creierul tău a fost traumatizat în repetate rânduri. Coordonarea 

sistemului endocrin la nivel central este din ce în ce mai şubredă. Urmezi 

de multă vreme o dietă naturistă foarte severă şi necontrolată de un 

specialist. AlimentaŃia neconsistentă, plus forŃarea creierului pentru a 

putea munci şi supravieŃui, Ńi-au slăbit foarte mult organismul.  

Fostul tău soŃ s-a plâns în familia lui că Ńi-ai bătut joc de el, 

înşelându-l cu cine s-a nimerit ca să-l pedepseşti pentru că uneori „te-a 

pus la punct după cum ai meritat”. A spus la toată lumea că te-a luat din 

milă, culegându-te de pe drumuri şi că te-a „făcut doamnă”. Riposta pe 

care i-ai dat-o, despărŃindu-te de el, a scos la iveală demonii care îl 

stăpânesc. S-a dus la vrăjitoare împreună cu careva dintre neamurile lui, 

cerându-le să te omoare pentru a spăla ruşinea pe care i-ai făcut-o. Acum 

înŃelegi de ce boala ta nu se vindecă, ci recidivează în ciuda tuturor 

eforturilor tale şi ale medicilor pentru ameliorare ! Trebuie să mergi 

de urgenŃă la un preot sau călugăr pentru a te dezlega de 

blestemele fostului tău soŃ. 

ÎŃi mai recomand să apelezi cu toată încrederea la renumiŃii 

terapeuŃi naturişti din Bucureşti, ale căror cabinete de tratament le 

cunoaşte toată lumea. 

Cu amantul tău te potriveşti numai din punct de vedere spiritual, 

deoarece spiritele voastre sunt frate şi soră. El Ńine mult la tine, dar 

luciditatea omului care îşi trăieşte viaŃa din plin îl împiedică să-şi 

distrugă familia pentru a se căsători cu tine. Ca fiinŃe umane, aveŃi prea 

puŃine lucruri în comun. Tu eşti sensibilă, dezinteresată, destul de 

romantică şi dornică de iubire. El a avut grijă să guste din mai toate 

plăcerile vieŃii. Pentru el viaŃa extraconjugală este o practică din tinereŃe. 

Ştie să se poarte frumos cu femeile şi, mai ales, ştie să le mintă. Legătura 

voastră va rămâne numai de suflet, fiecare dintre voi urmându-şi calea 
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vieŃii. Spiritele voastre fiind înrudite, vă veŃi despărŃi cu greu unul de 

celălalt, iar toată viaŃa veŃi păstra în suflete o urmă de nostalgie. Vă veŃi 

reîntâlni în vieŃile următoare. 

August 1999 

  

NEGRESA 

În vara anului 1996 am primit scrisoarea unei mame 

ajunse la disperare deoarece fata ei umbla cu negri. Părăsită 

de logodnicul ei, fata s-a împrietenit cu un student negru. S-au 

îndrăgostit unul de celălalt, dar povestea lor de iubire s-a 

sfârşit brusc odată cu plecarea tânărului în Ńara sa. Distrusă 

sufleteşte, Corina s-a aruncat în braŃele fratelui iubitului său 

pierdut. Acesta, mai puŃin sentimental şi mai mult petrecăreŃ, 

a plasat-o şi prietenilor săi. Corina, simŃind o atracŃie 

irezistibilă pentru bărbaŃii de culoare, a intrat în contradicŃie 

cu părinŃii săi care îşi doreau un ginere alb şi, mai ales, român. 

Durerea mamei, doamna Dorina, a impresionat spiritele 

bunicilor decedaŃi ai Corinei, pe care le-am contactat telepatic. 

Am constatat cu uimire că, lăsându-şi deoparte obiectivitatea, 

spiritele chemate nu au Ńinut cont de predispoziŃiile karmice 

ale nepoatei lor, Corina, preferând să împrumute ideile rasiste 

ale fiicei lor, Dorina. 

MESAJ DE LA SPIRITUL DOAMNEI MIOARA 

„Ştiu despre isprăvile Corinei şi m-am întristat foarte tare. Eu nu pot 

să uit ce fată bună a fost şi încă mai este ! Dorina a crescut-o cum trebuie, 

dar soarta o mână către alte păcate. Zi şi noapte se gândeşte să plece în 

Africa, ea nu spune la nimeni, dar eu ştiu. Aşteaptă prilejul să o ducă 

cineva în Africa, dar ajunsă acolo, va fi o nenorocită. Dorina, fata mea cea 

dragă, ar trebui să facă tot ce se poate pentru a o împiedica să plece. 

Corina nu va avea noroc acolo, va ajunge o sclavă la batjocura oricui. Este 

frumoasă şi negrii se simt foarte atraşi de ea. 



 

 

NINA PETRE -  Viaţă, moarte şi dincolo de moarte. Scrieri mai vechi şi mai noi pag. 135 

 

Eu, ca bunică răposată care vede şi aude tot, aş vrea să-i atrag 

atenŃia Dorinei că fata nu trebuie lăsată de capul ei. PărinŃii au datoria de 

a o căuta mereu şi a-şi spune părerea despre viaŃa ei. Copilul nu are 

mintea coaptă ca a părinŃilor. Chiar dacă fata îi evită, dânşii, ca oameni 

cu scaun la cap, ar trebui să-i deschidă lumina minŃii pentru a o abate de 

pe căile lăturalnice pe care a apucat.” 

MESAJ DE LA SPIRITUL DOMNULUI PAVEL 

„O rog frumos pe Dorina să fie mai energică cu nepoata mea. Corina 

trebuie să se mărite cu un român şi, chiar dacă a făcut nişte greşeli, ea 

trebuie să fie adusă pe calea cea bună. A fost botezată creştină şi aşa 

vreau să rămână. Locul ei este aici, nu în mijlocul unor negri care şi-ar 

bate joc de ea din zori şi până în noapte.  

Ceea ce voi spune în continuare va fi foarte dureros pentru fiica mea. 

Într-o viaŃă anterioară, spiritul Corinei a fost întrupat într-o negresă 

pătimaşă, care a avut mulŃi admiratori. Ea s-a măritat foarte devreme cu 

un bărbat căruia i-a rămas credincioasă până la sfârşitul zilelor. A murit 

foarte tânără, răpusă de o boală îngrozitoare ce bântuia prin jungla în 

care trăia tribul său. Spiritul fostului ei soŃ s-a încarnat în negrul pe care 

l-a iubit Corina. A fost doar o apropiere temporară a unor spirite care, în 

urmă cu 500 ani, s-au aflat în postura de soŃ şi soŃie. Spiritul Corinei îşi 

doreşte din nou apropierea de cel plecat în Africa. Neputându-şi uita 

durerea, fata se consolează cu alŃii, de aceeaşi rasă ca şi el...” 

NINA PETRE 

Martie 2001 

  

CONFUZIE TOTALĂ 

În primii zece ani de democraŃie românească au apărut în 

Ńara noastră multe meserii noi, din ce în ce mai sofisticate. 

Bătrâna prostituŃie a rămas fermă pe poziŃie. Totuşi, vremurile 

s-au schimbat şi pentru ea, obligând-o să îmbrace straie la 

modă. Astfel, turismul sexual a devenit una dintre „pelerinele” 

ei preferate. 
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În urmă cu doi ani, am primit vizita Aureliei, o tânără de 28 ani, 

înaltă, voinică, isteaŃă la vorbă. DivorŃată de curând, mamă a unei fetiŃe 

superbe în vârstă de 5 ani, a rămas şomeră, ca multe alte femei nefericite 

de pe la noi. M-a rugat să-i descifrez destinul, revelându-i, totodată, 

şansele de împăcare cu primul ei iubit, din vremea adolescenŃei. Au fost 

la un pas de căsătorie, dar opoziŃia părinŃilor Aureliei i-a obligat să se 

despartă. După o vreme, fiecare s-a căsătorit cu altcineva. Reîntâlnindu-l 

după mulŃi ani, Aurelia şi-a simŃit din nou inima palpitând de iubire. Îl 

voia înapoi cu orice preŃ ! Nu-i păsa că are soŃie şi doi copii, pe care el îi 

iubea cu disperare. Înfocatele întâlniri intime cu Aurelia nu l-au convins 

să pronunŃe cuvântul fatal : divorŃ. 

I-am explicat tinerei necugetate că spiritele lor sunt prietene, că s-au 

mai întâlnit şi în alte vieŃi pământene în ipostaza de oameni îndrăgostiŃi, 

chiar soŃ şi soŃie, dar în această viaŃă nu le este predestinat să se 

căsătorească. A ascultat cu stupefacŃie cele ce i-am spus în continuare. În 

destinul ei este înscrisă o a doua căsătorie, dar nu cu un român, ci cu un 

cetăŃean străin. Am sfătuit-o să fie prudentă, să nu se avânte în braŃele 

oricui i-ar promite căsătoria şi, mai ales, să-şi caute un loc de muncă 

pentru a-şi putea întreŃine copilul. Zis şi făcut, dar anapoda ! 

Grăbindu-se la măritiş cu vreun străin, a stat o lună de zile într-un 

hotel din Istanbul cu un turc bogat, bătrâior, cu familie numeroasă, mare 

amator de „prospături” din România. Biata Aurelia, s-a simŃit şi ea 

„doamnă”, cum n-a fost niciodată ! Trecând „luna de miere”, turcul i-a 

spus că nu mai are bani să-şi prelungească şederea la hotel, iar lumina şi 

apa le-au fost oprite, fiind nevoiŃi să plece. Revenind în casa părintească 

la cicăleala mamei şi sudalmele tatălui, Aurelia mai aşteaptă şi astăzi să o 

sune telefonul din Turcia. 

Prinzând gustul vieŃii uşoare şi a banilor turceşti, a cunoscut doi 

şoferi, care, după ce au iubit-o „turceşte”, au dispărut fără urmă. Rămasă 

iar în şomaj amoros, s-a gândit că ar fi bun şi un român din America ! 

Tocmai i se întorseseră doi consăteni de peste ocean, lăudându-se că sunt 

plini de dolari. Primul dintre ei a „distrat-o” de câteva ori, promiŃându-i 

că o ia de nevastă, după care a plecat înapoi, lăsând-o cu trei amintiri : o 

fotografie, o sarcină şi o boală venerică. Proaspăt vindecată şi cu sarcina 

dată „la canal”, Aurelia s-a mutat la celălalt consătean „american”, 
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sperând că i s-au terminat necazurile. La nici trei săptămâni de 

convieŃuire, ca să scape mai uşor de ea, individul şi-a chemat fraŃii în 

ajutor, aruncând-o cu toŃii în stradă. 

Tristă, într-o stare de confuzie mintală, mi s-a adresat din nou. I-am 

explicat că graba, naivitatea şi imprudenŃele repetate prosteşte au adus-o 

în situaŃia unei prostituate fără clienŃi. Am rugat-o să renunŃe la prostul 

obicei de a se lăsa întreŃinută de bărbaŃi. Găsirea unui loc de muncă şi 

înscrierea la o agenŃie matrimonială serioasă i-ar spori şansele în mod 

onorabil de a se căsători cu un cetăŃean străin. 

Mai 2000 
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PROFESIA PREDESTINATĂ –  
o problemă deloc neglijabilă 

PROFESIA PREDESTINATĂ ESTE O CREAŢIE A SPIRITULUI. 

Misiunea acestuia de a sprijini acţiunile omului spre binele lui este 
incontestabilă. Din acest motiv, destinul are oricât de multe variante, cu 
scopul de a nu îndepărta fiinţa umană de spiritul ei. Cu cât omul învaţă 
mai mult, îşi înalţă spiritul pe scara ierarhiei entităţilor inteligente.  

Nu toţi oamenii îşi practică profesia predestinată. Important este ca 
prin munca lor să îşi asigure bunăstarea, devenind folositori societăţii. 

NINA PETRE 

Octombrie 2014 

Majoritatea oamenilor îşi aleg alte profesii decât cele ce le-au fost 

înscrise în destine. Oare de ce ? Am putea da vina, într-o oarecare 

măsură, pe limitele minŃii umane, pe neputinŃa ei de a prelua şi a ne 

comunica toate mesajele primite din adâncul creierului, de la spiritul 

nostru. Prea puŃini dintre noi reuşesc să înveŃe şi să practice meseria 

mult-visată, iar aceasta poate fi alta decât cea predestinată. Pentru unii, 

dorinŃele părinŃilor au aspect de legi, pentru alŃii, lipsa banilor este o 

piedică necruŃătoare în calea învăŃării, atrăgând după sine întreruperea 

studiilor. Pentru cei mai mulŃi, alegerea şi învăŃarea unei meserii este 

determinată de : posibilităŃile materiale, apropierea şcolii (facultăŃii) de 

casa părintească, perspectivele financiare oferite de practicarea meseriei 

respective etc. 

Ne punem fireasca întrebare : ce vom păŃi dacă meseria aleasă nu 

este cea predestinată nouă? Putem distinge două situaŃii cu caracter 

general : 

a)      întâmpinăm dificultăŃi încă din perioada învăŃării, urmând a ne 

confrunta cu neîmpliniri majore mai târziu şi cu neputinŃa de a le depăşi; 

b)      reuşim să învingem ghinioanele, eşecurile, piedicile apărute la 

tot pasul, dovedind o voinŃă “de fier” şi o putere de muncă greu de 

stăvilit. 
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Nici aceia care, din fericire, au optat pentru însăşi profesia lor 

predestinată nu vor fi scutiŃi de greutăŃi în practicarea ei. Dar vor trece 

mai uşor peste ele; am putea spune că pentru ei munca va fi mai uşoară şi 

viaŃa mai plăcută. Nici în problematica profesiei predestinate nu există 

reguli generale. Omul însuşi, cu toate calităŃile şi defectele sale, îşi 

croieşte neobosit drumul spre muncă şi o viaŃă mai bună. 

 

 

 SUFLET CHINUIT 

Omul se naşte cu un anumit destin, în care, printre altele, 

este înregistrată şi viitoarea sa profesiune. Spre nefericirea 

lor, mulŃi îşi aleg o meserie diferită de cea care le este 

predestinată. De aici, o mulŃime de ghinioane puse adeseori pe 

seama „nenorocului”. 

 

Adina este o tânără foarte frumoasă, inteligentă şi bine educată. 

Singurul copil al unei familii de intelectuali, a avut tot ce-şi putea dori o 

fetiŃă alintată şi adorată de ambii părinŃi. Adorată de ei este şi acum, dar 

alintată, mai puŃin. Pentru câteva clipe de mângâiere părintească aleargă 

de la unul la celălalt în localităŃi diferite, cheltuind bani şi uzându-şi 

nervii în strădania sa zadarnică de a-i împăca. În urmă cu câŃiva ani 

părinŃii Adinei au divorŃat, mama ei nemaidorind să accepte aventurile 

soŃului. Odată cu divorŃul părinŃilor în sufletul Adinei s-a rupt ceva, iar 

fericirea ei s-a spulberat. A încetat să mai creadă că pot exista familii 

fericite, iar prietenele au consolat-o cu ipocrizie, spunându-i că „fetele se 

mărită cu cine le cere, iar după nuntă, totul devine rutină”. A iubit 

nebuneşte un băiat, dăruindu-i cu naivitate trupul său, iar el a preferat să 

se căsătorească cu alta, mai urâtă, dar mai bogată decât ea. I-a reproşat 

Adinei desele apariŃii pe scenă la spectacolele de paradă a modei, unde 

era admirată de spectatori pentru talentul şi fizicul ei agreabil. De fapt, 

tânărul nu-şi dorea o nevastă după care ar fi întors capul bărbaŃii pe 

stradă. Distrusă de durere şi ruşine, Adina nu s-a putut hotărî să urmeze 
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o facultate. A schimbat câteva locuri de muncă, fiind concediată fără prea 

multe explicaŃii. Nici în lumea modei nu a reuşit să-şi găsească un loc. 

Şomeră, dezorientată, răvăşită sufleteşte, a venit să-mi ceară sfatul, 

împreună cu mama ei. Investigându-i destinul profesional, am aflat că ar 

fi trebuit să devină economistă. „Asta, nu !”, a ripostat fata revoltată. 

„Mama este economistă, şi abia îşi câştigă existenŃa cu munca ei !”. A 

respins ideea studiilor universitare. După un an am aflat că practica 

turismul sexual. A fost la un pas de moarte, răsturnându-se cu maşina 

unui italian. S-a trezit din starea de şoc în sala de terapie intensivă. Şi-a 

văzut mama palidă, plânsă, nedormită. O veghea de aproape o 

săptămână ! S-a simŃit dintr-o dată o nouă fiinŃă, pură şi dornică de 

viaŃă! În timp ce zăcea fără cunoştinŃă i-a apărut ca în vis bunica ei cea 

dragă, plecată în nefiinŃă acum câŃiva ani. A privit-o drept în ochi şi i-a 

spus cu voce rugătoare : „Scumpa bunicii, vreau să te văd studentă, aşa 

cum a fost măicuŃa ta. Mă doare să te ştiu pe drumuri, fără nici o 

meserie!”. 

M-au vizitat din nou, aşteptând nerăbdătoare verdictul meu. Spiritul 

Adinei mi-a spus că a hotărât să-i schimbe profesiunea predestinată, 

impresionat fiind de suferinŃele şi dezamăgirea fetei. Este convins că i s-

ar potrivi şi meseria de jurnalistă. Recunoscând că o atrage munca de 

reporter, Adina a acceptat să se apuce de învăŃat pentru a intra la 

facultate. 

După două săptămâni a fost angajată secretară la o firmă. M-a 

anunŃat fericită că „a intrat în rând cu oamenii”. 

Ianuarie 2000 
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KARMA – PUNTE PESTE VEACURI 

KARMA (în sistemul filosofic brahmanic): Noţiune care desemnează 

o lege universală, în virtutea căreia soarta oamenilor ar fi determinată de 

acţiunile lor din încarnările anterioare; fatalitate, destin. (DEX, Ed. 

Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998) 

O definiţie scurtă, clară, dar extrem de consistentă. Ea reprezintă 
sinteza imensei suferinţe umane, veche de mii şi mii de ani, suferinţă 
considerată de majoritatea oamenilor ca venind nu se ştie de unde, nu 
se ştie pentru ce, într-un cuvânt, nemeritată. Atunci când mânia lui 
Dumnezeu ne ajunge în mod dureros, ne întrebăm cu groază: ale cui 
păcate le ispăşim? Ce vină avem noi pentru greşelile altora? Răspunsul 
este stupefiant: suferim pentru greşelile acestei vieţi, pentru păcatele 
părinţilor şi ale rudelor noastre, dar patimile ce le suportăm nu ne sunt de 
ajuns spre a ieşi, într-un târziu, curaţi ca lacrima în faţa Celui de Sus. 
Scânteia de viaţă ce o purtăm în noi, de când ne-am cuibărit în pântecul 
mamei şi până în clipa trecerii spre veşnicie, a avut multe înfăţişări 
trupeşti de-a lungul istoriei omenirii. Acestora le-am putea spune pe 
nume: sunt încarnările spiritului nostru. Predecesorii noştri spirituali 
reprezintă zecile, sutele, miile de fiinţe umane ce au adăpostit în trupurile 
lor aceeaşi scânteie de viaţă, acelaşi spirit. Dacă a greşi este omenesc, 
atunci câte greşeli nepedepsite au avut strămoşii noştri spirituali? Câte 
recompense neprimite în timpul fiecărei vieţi zac în seiful memoriei 
astrale? Multe, extrem de multe, nici nu ne imaginăm cât de multe sunt! 
Ele trec peste veacuri de la o fiinţă la alta, lasându-şi amprenta pe 
fiecare dintre noi, dar şi pe mulţi alţii ce vor intra în focul vieţii 
pământene... 

În cei 16 ani de practică spirituală am întâlnit o mulţime de situaţii în 
care acţiunea legilor karmei a fost mai mult decât evidentă: unora le-a 
adus noroc, fericire, putere financiară, respectul celor din jur; altora, 
tristeţe, boli grave, familii destrămate, sărăcie, însingurare...  

NINA PETRE 

Anul 2010 
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Rezumate din analize karmice  
de NINA PETRE 

 

KARMA ANDREEI 

Nefericita LI MIN s-a născut în China şi a locuit în primii ani de 

viaŃă la Ńară, într-un cătun modest, din vecinătatea marelui oraş 

Shanghai. A trăit între anii 1816-1842. Fata a văzut lumina zilei într-o 

familie de agricultori, cultivatori de legume şi cafea. Deosebit de 

deşteaptă şi curajoasă, de mică a simŃit nevoia de a se apropia de 

Divinitate, dorind nespus de mult să devină preoteasă într-un templu 

budist. La vârsta adolescenŃei, părinŃii au dus-o la o mânăstire pentru 

femei, unde a fost primită şi iniŃiată în tainele celor sfinte. La vârsta de 

26 de ani s-a îndrăgostit de un călugăr, care venea săptămânal pentru a le 

aduce hrană şi alte lucruri necesare. Pentru că iubirea a fost reciprocă, s-

au înŃeles să fugă împreună din China, salvându-şi astfel viaŃa de 

răzbunarea celor care conduceau cele două mânăstiri. S-au îmbarcat pe 

un vas, pentru a trece în Taiwan, dar o furtună iscată din senin a 

scufundat nava, ucigând toŃi pasagerii şi echipajul. LI MIN şi iubitul ei au 

sperat până la ultima suflare că zeii îi vor salva de la moarte. Dar nu a 

fost aşa. Rugăciunile de pedeapsă ale colegelor şi colegilor din cele două 

mânăstiri i-au umplut de nenoroc.  

După sărmana chinezoaică LI MIN, a apărut pe lume, în România, 

frumoasa şi inteligenta ANDREEA. Ea poartă în destin urmările 

păcatului săvârşit de LI MIN, prin părăsirea unui lăcaş sfânt, pentru o 

viaŃă plină de satisfacŃii lumeşti. Tinerei ANDREEA îi este predestinat să 

aibă multe suferinŃe din iubire, până când blestemul cu care s-a născut se 

va destrăma. 

12 septembrie 2007 

 

Predecesorul spiritual al chinezoaicei Li Min a fost un bărbat din 

insulele Antile numit JOAO ROMINDEZ (1725-1813). OcupaŃia lui de 

bază era pescuitul oceanic. A dus o viaŃă liberă, plină de peripeŃii şi 

primejdii de moarte prin înec. Familia lui numeroasă (nevasta plus şase 
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copii) nu a dus lipsuri mari în traiul zilnic. JOAO pleca la pescuit şi la 

vânzarea peştelui pe insulele învecinate, lipsind de acasă zile şi 

săptămâni la rând. A avut câteva iubite, care i-au fost foarte dragi. Inima 

sa generoasă era foarte sensibilă la frumuseŃile din zonă. A murit la o 

vârstă înaintată, în mijlocul familiei sale.  

Ce probleme karmice a moştenit ANDREEA de la antilezul Joao? 

În primul rând, pedeapsa de a căuta cu dificultate partenerul de 

viaŃă potrivit. Dacă lui JOAO toate i-au venit de-a gata pe plan familial şi 

sentimental, cu ea se petrece reversul medaliei: caută, de ani întregi, 

bărbatul vieŃii sale. Spre norocul ei, a moştenit ambiŃia, tenacitatea şi 

spiritul de independenŃă al antilezului. Nu se va descuraja decât în mod 

aparent. După fiecare decepŃie, îşi continuă viaŃa fără a se descuraja şi a 

se lăsa înfrântă.  

O altă problemă: antilezul, sătul de sărăcia şi monotonia traiului în 

cătunul sau, a visat toată viaŃa la un trai mai emancipat pe continent. 

Care continent? Oricare, numai să scape de oceanul de care era sătul 

până peste cap. De la el i s-a transmis ANDREEI dorinŃa de a trăi în mod 

liniştit şi civilizat, într-o casă mare, într-un loc plăcut.  

Dacă el tot dorea să plece de acasă, ea vrea să se aşeze undeva pentru 

toată viaŃa. Dar instabilitatea vieŃii antilezului o atinge cu codiŃa ei: are 

încă multe de rezolvat în această viaŃă, aici sau în altă parte, unde îşi va 

găsi norocul. JOAO nu a reuşit să devină un mare negustor, din cauza 

lipsei de carte. S-a descurcat cât se poate de empiric în negoŃul său cu 

vietăŃi oceanice. În schimb, ea s-a născut cu predestinarea de a învăŃa 

multă carte, iar Dumnezeu i-a dat o minte isteaŃă şi dorinŃa de a se 

descurca în economie, în relaŃiile cu oamenii. În ANDREEA zace dorinŃa 

de a face ordine: în viaŃă, în muncă, în iubire. Dar nu numai atât: i-ar 

face plăcere să îndrepte ceea ce este strâmb chiar şi în societate. 

28 septembrie 2007 

  

KARMA MARIEI 

Sicilianul ROBERTO a trăit între anii 1873-1934. S-a ocupat cu 

comerŃul de produse cosmetice şi diverse dulciuri. A fost un om 

cumsecade, harnic, gospodar, mai ales foarte bun cofetar şi patiser. 
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Veniturile obŃinute din vânzarea mărfurilor i-au asigurat o existenŃă 

liniştită din punct de vedere financiar. Totuşi, după ce a împlinit 40 de 

ani, a avut unele ocupaŃii „colaterale”, fiind racolat de o bandă mafiotă 

siciliană. ROBERTO locuia în sudul Siciliei. Camarazii de afaceri 

necurate, în special comerŃul cu arme interzise plus cosmetice de 

provenienŃă dubioasă, l-au şantajat în repetate rânduri, pentru a-l 

constrânge să vândă în dugheana sa şi astfel de mărfuri. Expunându-se 

unui permanent pericol de a fi trădat de cineva şi de a lua calea ocnei, 

ROBERTO a devenit, în ultimii ani ai vieŃii, un individ suspicios, aspru cu 

toată lumea şi deosebit de periculos. Avea tot timpul lângă el o armă de 

foc şi o bâtă. Le-a folosit de câteva ori împotriva unor iscoade ale 

carabinierilor care l-au încolŃit şi l-au şantajat pentru a le da bani în 

schimbul tăcerii lor. Astfel, timp de câŃiva ani, ROBERTO a făcut victime 

umane. De familia lui numeroasă – părinŃi, bunici, nevastă şi cei 7 copii 

– s-a ocupat pe apucate, ferindu-se de comiterea unor acte de violenŃă 

printre cei dragi. I-au plăcut mult femeile, bucurându-se de ele atât cât i-

au permis frumoasele locului. A fost sănătos tun până în clipa morŃii sale 

timpurii. Dacă nu-l înjunghia o iscoadă lacomă de bani, ar fi trăit, ca şi 

bunicul său din partea mamei, adică 101 ani.  

MARIA cea de astăzi a moştenit, pe cale spirituală, simŃul 

corectitudinii şi al dreptăŃii, care la sicilianul ROBERTO au fost 

înnăbuşite odată ce a ajuns la vârsta maturităŃii. Mediul social, îmbâcsit 

de violenŃă şi acte împotriva legii, l-au determinat pe sicilian să lupte cu 

propria fire (cinstită, de altfel) pentru a nu fi ucis de către bandiŃii din 

zonă. Din acest motiv, MARIA s-a născut cu predestinarea de a deveni 

juristă, lucru deosebit de îmbucurător. De ce? Pentru că, în condiŃiile 

actuale de viaŃă şi în viitor (cu siguranŃă) ea va avea ocazia să corecteze 

ceea ce a greşit italianul. ViaŃa MARIA trebuie să fie dedicată răspândirii 

dreptăŃii în lume. Având o zestre karmică dificilă, cauzată de activităŃile 

subversive ale italianului, eforturile MARIEI spre promovarea 

corectitudinii sociale se izbesc de nenumărate piedici.  

10 septembrie 2007 

  

Înainte de sicilianul Roberto, spiritul MARIEI a fost încarnat într-o 

femeie din Indonezia. LALIA a trăit între anii 1792-1835, locuind o mare 
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parte a vieŃii pe o insulă exotică din paradisul indonezian. S-a ocupat cu 

pescuitul de perle, meserie grea şi periculoasă, care i-a îmbolnăvit de 

timpuriu plămânii şi oasele. Deosebit de frumoasă, o minunată 

cântăreaŃă de muzică tradiŃională, a fost râvnită de mulŃi tineri încă de la 

vârsta de 7-8 anişori. A răpit-o unul dintre ei, fiul unui negustor bogat, 

ducând-o în casa părinŃilor săi pe o insulă învecinată. Aceştia au 

considerat-o prea tânără (fetiŃa avea doar 8 ani şi jumătate), mult prea 

săracă şi „needucată” pentru familia lor. LALIA a trăit cu Hindo 

(necununaŃi) numai doi ani, după care l-a părăsit, întorcându-se în satul 

natal.  

Aici l-a cunoscut pe tânărul Mahendi, de care s-a îndrăgostit 

nebuneşte. S-au căsătorit după tradiŃia locului şi au conceput patru copii. 

Nefiind bogaŃi, au fost nevoiŃi să coboare zilnic în adâncimile oceanului 

pentru a recolta perle şi bucăŃi de corali. Din vânzarea lor, şi-au asigurat 

existenŃa, tot restul vieŃii. LALIA a închis ochii la numai 37 de ani, cu 

plămânii roşi de tuberculoză şi oasele deformate de reumatism.  

MARIA cea de astăzi a preluat de la frumoasa indoneziancă, printre 

altele, trăsăturile deosebite ale chipului. Dacă aceea a suferit din cauza 

atracŃiei fizice şi a insistenŃei admiratorilor, MARIA va suferi de 

singurătate o mare parte a tinereŃii sale. Recompensa îi poate veni în 

câŃiva ani, prin apariŃia unui magistrat, coleg de serviciu, care va avea 

misiunea nobilă de a o face fericită. Doamne ajută! 

În karma MARIEI există un avertisment: trebuie să se ferească de 

apele adânci şi reci, care i-ar putea provoca o îmbolnăvire gravă a 

plămânilor şi a sistemului osos. În plus, trebuie să locuiască într-o zonă 

cu umiditate scăzută sau moderată, are nevoie de căldură suficientă în 

locuinŃă şi la serviciu.  

Altă problemă: ar fi bine să nu poarte niciodată perle naturale şi nici 

bijuterii confecŃionate din corali. Amintirea suferinŃelor fizice şi a morŃii 

pescuitoarei LALIA, provocate de perle şi corali, persistă în subconştient. 

Contactul cu aceste podoabe naturale i-ar putea declanşa senzaŃii de 

deja-vu, imagini de coşmar venite din adâncul fiinŃei, greu de explicat şi 

de suportat. 

10 septembrie 2007 
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Înainte de Roberto şi Lalia, a trăit o în FranŃa  JOSEPHINE (1693-

1714), într-o familie de baroni foarte bogaŃi. A primit o educaŃie aleasă, 

departe de viaŃa amărâtă a supuşilor de pe moşia tatălui său. Foarte 

talentată la muzică, pictură şi dans de societate, fata s-a îndrăgostit 

nebuneşte de un admirator al său, prinŃ de origine sârbă. Împotriva 

voinŃei părinŃilor săi, JOSEPHINE a fugit cu tânărul prinŃ la castelul 

familiei sale de pe malul Dunării. PărinŃii au renegat-o. Singură printre 

rudele soŃului, care vorbeau o limbă necunoscută ei, tânăra femeie s-a 

descurcat cum s-a priceput în viaŃa de familie. A dat naştere la doi 

copilaşi, a participat cu multă demnitate la reuniunile de societate şi, la 

dorinŃa scumpului său soŃ, a hotărât să aducă pe lume şi cel de-al treilea 

copil. A murit după naştere, din cauza unei infecŃii apărute ca din senin. 

Mult regretată de soŃ şi de familia lui, a fost înmormântată cu mare fast, 

ca o prinŃesă adevărată. 

Care este karma MARIEI preluată de la JOSEPHINE? 

DorinŃa de iubire, dorinŃa de a avea copii, de a duce o viaŃă normală 

din toate punctele de vedere se îmbină cu raŃiunea, prudenŃa, 

înŃelepciunea. Spre deosebire de Josephine, care a pus iubirea mai presus 

de orice, MARIA pune raŃiunea mai presus decât tentaŃiile obişnuite ale 

tinereŃii. În plus, dacă JOSEPHINE a fost bogată prin nobleŃea originii 

sale, dar nu a avut în mâinile ei nici măcar o parte din averea ce i s-ar fi 

cuvenit, MARIA este pe deplin stăpână asupra modestelor sale venituri. 

Dacă franŃuzoaica nu a ştiut niciodată ce este munca, MARIA s-a născut 

cu darul muncii înscris în soartă. Atâta doar că munca ei de acum nu are 

tăria de a o face bogată.  

24 octombrie 2007 

 

KARMA LUI DORIN 

Predecesorul său spiritual a fost o femeie! HUHANA a trăit în Noua 

Zeelandă, la sfârşitul secolului 18 şi începutul secolului 19. De meserie 

pescar la mare adâncime, ea se scufunda în apă, unde prindea vietăŃi 

marine foarte mult cerute pe piaŃă. A avut o viaŃă de martiră: mamă a 10 

copii şi soŃie a unui beŃivan, care nu se trezea niciodată din aburii 

alcoolului, şi-a distrus sănătatea muncind în adâncuri pe orice fel de 
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vreme... Prin eforturile ei, adesea supraomeneşti, a reuşit să câştige banii 

necesari pentru a-şi creşte cu bine copiii. După ce i-a văzut pe toŃi maturi, 

cu meserii bune şi familii reuşite, a închis ochii într-o zi de sărbătoare, 

mulŃumită că şi-a făcut datoria de om cu credinŃă în Dumnezeu... 

DORIN, cel de astăzi, s-a născut cu predestinarea de a deveni 

sportiv. Încă din fragedă copilărie a ştiut că va practica boxul. Mai târziu 

acesta i-a adus multă bucurie, dar şi nenumărate suferinŃe. De la neo-

zeelandeza HUHANA i s-au transmis peste veacuri simŃul primejdiei, 

tenacitatea în situaŃii limită, dorinŃa de a lupta până la capăt pentru a-şi 

atinge idealurile.  

După ce îşi va încheia cariera sportivă, ar fi bine să o înceapă pe cea 

de politician. În el sălăşluieşte un mare talent oratoric şi o abilitate a 

gândirii demnă de invidiat de către mulŃi oameni politici ai zilei. Va trăi 

toată viaŃa în cinste şi demnitate, iar poporul său îl va iubi la fel ca şi 

până acum... 

13 august 2004 

  

KARMA MIHAELEI 

Are 30 de ani. La această vârstă minunată, se consideră o fiinŃă 

nefericită. Se întreabă adeseori de ce este dispreŃuită de cei pe care îi 

iubeşte din toată inima şi pentru care a făcut nenumărate sacrificii. Este 

un om incredibil de generos, afectuos, înŃelegător faŃă de cei din jur. Cu 

toate acestea, ea mereu trebuie să le demonstreze altora că este 

inteligentă, bine intenŃionată, harnică etc. Parcă s-ar afla într-o 

competiŃie permanentă cu cineva, pentru un scop anume. Cei din jur o 

acuză pentru nişte culpe nelămurite. Despre bani, nimic bun: oricât ar 

munci, de ei nu are parte atât cât îi trebuie. MIHAELA se simte străină 

oriunde s-ar afla. Nu a avut niciodată o casă a ei. Uneori îşi doreşte să 

adoarmă şi să nu se mai trezească. Până acum a avut parte numai de 

zbucium. Orice ar încerca să facă, se alege praful de toate. De ce se 

întâmplă aşa, nu ştie. La vârsta de 5 ani a suferit o moarte clincă 

prelungită. În casa părintească s-a simŃit captivă. În prezent, printre 

multe alte afecŃiuni grave, suferă şi de un cancer ganglionar. Se întreabă 

ce crime oribile a putut săvârşi într-o altă viaŃă, suferind acum o 
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pedeapsă atât de gravă pe care, totuşi, o consideră venită de la 

Dumnezeu... 

Din punct de vedere karmic, situaŃia MIHAELEI nu este deloc de 

invidiat. HASSAN, sirianul negustor de cămile, a dus o viaŃă zbuciumată, 

plină de pericole. Aflându-se mereu pe drumuri, a avut relaŃii cu tot felul 

de femei, neglijându-şi numeroasa familie. Cele două neveste şi cele 

câteva amante i-au adus pe lume foarte mulŃi copii. Aceştia au crescut ca 

nişte bălării, beneficiind doar de mângâierea mamelor şi experienŃa 

vieŃii. HASSAN a fost un om deştept, dar fără ştiinŃă de carte. S-a 

descurcat în viaŃă bazându-se pe mintea sa pătrunzătoare şi iscoditoare, 

la care s-a adăugat educaŃia severă primită de la tatăl său. MIHAELA, 

devenind contabilă, a împlinit prin studii dorinŃa sirianului de a avea mai 

multă ştiinŃă de carte şi pricepere în socotelile negoŃului. Dar patima 

pentru femei a lui HASSAN i s-a transmis peste veacuri ca o mare 

pedeapsă; ea trebuie să sufere din cauza bărbaŃilor. 

11 iulie 2005 

  

KARMA LUI GABRIEL 

ALENA a trăit în Palestina, a fost foarte săracă şi lovită de soartă. 

Bărbatul i-a murit de tânăr, ucis într-o încăierare, ea rămânând cu cinci 

copii mici, pe care i-a crescut cu preŃul unor sacrificii imense. Avea 

simŃul dreptăŃii. Tocmai de aceea nu a vrut să se prostitueze pentru bani 

şi nici să se recăsătorească din interes cu un bărbat bătrân şi bogat, care a 

vrut-o de soŃie. A muncit pe la casele celor avuŃi, reuşind astfel să-şi 

întreŃină familia numeroasă. A fost o femeie inteligentă, dar fără noroc în 

viaŃă. Într-un târziu, Alena a obosit din cauza luptei neîncetate pentru 

existenŃă, oboseala ei transmiŃându-se pe cale spirituală lui GABRIEL.  

Băiatul are în destin profesia de jurist. Este dotat cu inteligenŃa 

necesară unei astfel de profesiuni, dar îi lipsesc voinŃa şi curajul de a 

înfrunta greutăŃile vieŃii. ExistenŃa sa de până acum nu justifică 

prăbuşirea psihică în care se află. A moştenit de la ALENA isteŃimea 

minŃii, dorinŃa de adevăr şi sensibilitatea sufletească aproape feminină. 

Totuşi, GABRIEL este deja istovit de viaŃă şi are mare nevoie de sprijinul 

sufletesc al celor din jur pentru a-şi continua cu bine traiul. Din nefericire 
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pentru el, şi-a constituit un anturaj de prieteni şi prietene care încearcă 

să-l îndepărteze de la evoluŃia sa profesională. I s-au introdus în minte 

idei nesănătoase, cum ar fi: absurditatea prezentării la examenul de 

licenŃă; necesitatea consumului de alcool; tendinŃa de a-şi considera 

părinŃii cicălitori şi incapabili să înŃeleagă problemele sufleteşti ale 

propriului copil. ContradicŃia dintre firea cinstită a lui GABRIEL şi 

influenŃele nefaste ale anturajului său au provocat în sufletul lui un 

conflict major, care îl poate arunca într-un spital de psihiatrie. La aceste 

neplăceri se adaugă şi o recentă decepŃie sentimentală, care l-a scos din 

echilibrul său obişnuit. Băiatul ar trebui să ştie că are în destin o singură 

cununie. Va trebui să-şi aleagă cu grijă mireasa, pentru a nu-şi rata 

căsnicia.  

10 iunie 1997 

  

KARMA LUI VIRGIL 

Ajuns la venerabila vârstă de 70 de ani, VIRGIL tot holtei a rămas. 

Se consideră un om normal din toate punctele de vedere, dar ştie că a fost 

urmărit de ghinion toată viaŃa. Cu sănătatea, în general, a dus-o bine. 

Meseria învăŃată l-a ajutat să câştige un ban, iar relaŃiile amoroase nu i-

au lipsit de când a devenit bărbat în toată firea. Totuşi, este un mare 

perdant în lupta cu viaŃa. Nu i-au ajuns niciodată banii pentru a-şi 

cumpăra o locuinŃă. Chiar şi acum, moşneag fiind, locuieşte cu chirie 

într-o odaie modestă. 

De unde i se trage nenorocul? Poate că de la turcul din viaŃa sa 

anterioară... 

ALI, pescar de meserie, tată a 7 copii, s-a ocupat mai mult de pescuit 

şi de numeroasele sale amante decât de familie. Şi-a minŃit amantele, 

ascunzându-le faptul că era căsătorit şi avea casa plină cu copii. Şi-a 

bătut joc de bunăvoinŃa iubitelor şi de seriozitatea soŃiei sale. Pedeapsa 

pentru aceste păcate i s-a transmis lui VIRGIL pe cale spirituală. Astfel, 

s-a născut cu predestinarea de a nu avea noroc nici în dragoste şi nici la 

bani. Unele dintre fostele iubite i-au făcut vrăji, înconjurându-l cu 

ghinioane, luându-i sporul din casă. Prin faptul că ALI, predecesorul său 

spiritual, a fost un om risipitor, pedeapsa karmică îl împiedică pe VIRGIL 
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să câştige bani mulŃi, aşa cum a dorit toată viaŃa. Iar în privinŃa femeilor, 

norocul l-a ocolit întotdeauna.  

17 iulie 2005 

  

KARMA LUI VLADIMIR 

Încarnarea precedentă a spiritului său a fost un maestru de arte 

marŃiale originar din Japonia secolului 18. AKIRA s-a bucurat de o 

isteŃime a minŃii extraordinară şi o agilitate a mişcărilor de-a dreptul 

uimitoare.  

Între VLADIMIR şi maestrul AKIRA există numeroase asemănări, 

cum ar fi: 

• Abilitatea deosebită în gândire. 

• Şiretenia vulpii în caz de primejdie. 

• Ferocitatea tigrului atunci când este atacat. 

• Lipsa de îngăduinŃă faŃă de criminali. 

• Tenacitatea în luarea unor decizii majore. 

• Predestinarea unei vieŃi foarte lungi, plină de evenimente şocante. 

• Alegerea Orientului pentru a-şi duce traiul, renunŃând la tentaŃiile 

Occidentului. 

Zestrea karmică a lui VLADIMIR provine din mai multe vieŃi 

anterioare. Astfel, începând cu vârsta maturităŃii, el s-a aflat zi de zi în 

pericolul de a fi ucis. Îi place să se joace cu primejdia, sfidând pericolele 

care îl pândesc din toate părŃile. Are o dorinŃă aprigă de a fi credincios 

familiei sale, respingând avansurile unor admiratoare. Îl macină setea de 

mărire, obsesia urcării pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei sociale. Din 

păcate pentru el, nutreşte falsa impresie că nu va fi doborât niciodată de 

duşmanii săi. 

18 septembrie 2004 

  

KARMA LILIANEI 

JOHN DEREK, originar din sudul Marii Britanii, a trăit între anii 

1913-1945. S-a ocupat cu vânzarea blănurilor. A murit spre sfârşitul 

războiului, ucis de un glonte rătăcit printre arborii unei păduri. A fost un 
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om viteaz, dornic să lupte pentru Ńara şi onoarea poporului său. Printre 

„faptele sale de vitejie” în război s-au numărat câteva mutilări şi ucideri. 

LILIANA, cea de astăzi, suportă consecinŃele eroismului şi 

devotamentului pe câmpul de luptă al sărmanului JOHN. Sănătatea 

delicată, permanenta senzaŃie de culpabilitate, neînŃelegerea celor din 

jur, la care se adaugă suspiciunile multor semeni de-ai săi, au 

transformat-o pe LILIANA într-o victimă a propriului destin. Curajoasă 

din fire, energică şi bărbătoasă (ca un soldat), mai ales în tinereŃe, a 

înfruntat greutăŃile vieŃii ani la rândul, fără să-şi piardă speranŃa că norii 

din calea sa se vor risipi, lăsând să apară soarele bucuriei şi al succesului. 

Nici acum, la vârsta maturităŃii pline de înŃelepciune, femeia nu are 

linişte în suflet şi sănătatea mult dorită. 

Lui JOHN i-au plăcut femeile. Le-a iubit, le-a respectat, dar le-a 

minŃit frumos. SoŃia şi cei trei copii s-au descurcat cu greu în lipsa lui. 

PuŃina avere dinainte de război s-a risipit în câŃiva ani. JOHN a murit cu 

regretul că nu s-a putut întoarce la familia sa pentru a-şi spori averea şi a 

le lăsa copiilor o moştenire satisfăcătoare. LILIANA s-a născut cu 

predestinarea de a vedea mereu fericirea de la distanŃă, ca un miraj. 

Crimele săvârşite de JOHN ca fapte de vitejie sub stindardul patriei s-au 

întors cu înverşunare împotriva urmaşei sale pe cale spirituală, sub 

forma unor permanente probleme de sănătate, neînŃelegeri cu partenerul 

de viaŃă, la care se adaugă predispoziŃia de a deveni victima unor intrigi 

absurde sau de a fi acuzată pe nedrept pentru multe fapte pe care nu le-a 

comis.  

Ce este de făcut pentru a-şi anula măcar o parte din problemele 

karmice cu care s-a născut? Unele dintre acestea au dispărut, ca urmare a 

strădaniilor sale de a obŃine iertarea Divină. LILIANA s-a rugat ani de 

zile, cu lumânarea aprinsă în mână, în sfinte lăcaşuri bisericeşti şi 

monahale, pentru iertarea păcatelor strămoşilor săi, atât pe linie de 

neam, cât şi pe linie spirituală. Ar mai trebui să renunŃe la tot ceea ce i-ar 

atrage ura şi răzbunarea unor persoane. 

26 ianuarie 2007 
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KARMA VALENTINEI 

Italianul RUGGIERO s-a născut în anul 1803 şi a murit în 1876. 

Excelent bucătar, a lucrat numai la boieri. Cu familia lui s-a comportat 

corect, dar femeile i-au plăcut peste măsură. A ştiut să profite de iubirea 

multora, fără ca soŃia lui să devină bănuitoare. 

VALENTINA, cea de acum, a moştenit pe cale spirituală gustul 

pentru arta culinară. Însă bucătarul cu pricina, RUGGIERO, şi-a servit 

stăpânii cu prea multe dulciuri excelent preparate, contribuind astfel la 

suferinŃele lor provocate de dantura stricată. Din acest motiv, 

VALENTINA s-a născut cu predestinarea de a deveni medic stomatolog.  

O altă problemă karmică: în relaŃiile sentimentale, ea trebuie să 

manifeste prudenŃă. Dacă italianul a cucerit multe femei cu minciuni 

frumoase, faptele sale păcătoase pot oricând să se întoarcă împotriva 

VALENTINEI sub formă de pedeapsă. Nu trebuie să se lase păcălită de 

bărbaŃi! 

Încă un avertisment: RUGGIERO s-a îmbolnăvit de diabet din cauza 

consumului exagerat de dulciuri. Valentina trebuie să consume dulciurile 

cu multă cumpătare şi să îşi controleze glicemia din când în când.  

Italianul a visat toată viaŃa la călătorii îndepărtate. Din nefericire 

pentru el, nu a reuşit să părăsească Italia, din cauza lipsei banilor. 

VALENTINEI îi este predestinat să călătorească mult în străinătate, dacă 

va reuşi să se mărite cu un bărbat înstărit. 

19 februarie 2007 

  

KARMA LUI GEORGE 

MINGH a trăit în Filipine, între anii 1816-1889. Cucerind prin forŃă 

o întreagă insulă, a stăpânit-o până la uciderea lui, ca urmare a unui 

complot bine pus la cale de către adversarii din preajma sa. A fost un 

despot sângeros, având pe conştiinŃă câteva mii de suflete. Budist fanatic, 

a distrus toate lăcaşurile de cult din zonă aparŃinând altor religii. A avut 

un harem numeros, cu sclave aduse de pe toate continentele. Spiritul său 

de independenŃă şi dominaŃie absolută l-a îndemnat să ducă o viaŃă cu 

mult deosebită de a celorlalŃi despoŃi din zona Pacificului şi a Oceanului 
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Indian. Avea stări de delir mistic, urmate de setea de a vedea sânge 

omenesc curgând în şiroaie. Cuşca sa cu lei devoratori de sclavi a intrat în 

legendele acelor vremuri. Mamele îşi speriau copiii neascultători 

spunându-le că îi bagă în „cuşca lui Mingh, stăpânul”. Complotul prin 

care i s-au luat viaŃa şi puterea despotică a reuşit datorită uneia dintre 

sclavele sale, Luila, în care MINGH avea încredere deplină. Luila a reuşit 

să-l adoarmă şi să-i taie beregata. Slujitorii care pândeau în spatele 

perdelelor l-au decapitat, iar trupul său ciuntit a fost aruncat în groapa cu 

lei. 

Sufletul sângerosului MINGH a stat la Judecata Îngerilor Domnului 

aproape o sută de ani, după care a rătăcit prin lume pentru a-şi găsi o 

fărâmă de copil căreia să-i dea viaŃă.  

GEORGE, poate că în adâncul sufletului său ar putea fi un om 

cumsecade. Însă problemele destinului, acutizate de greşelile vieŃii 

anterioare, îi complică existenŃa din ce în ce mai mult, pe măsură ce 

avansează în vârstă.  

GEORGE simte o chemare permanentă către generozitate şi fapte 

bune.  Nimic grav în aceasta, până când autoritatea sa debordantă începe 

să-i creeze disensiuni în relaŃiile cu oamenii. El crede că Dumnezeu l-a 

înzestrat cu un har anume, pentru a săvârşi cât mai multe fapte de 

omenie. În plus, GEORGE, în mod voluntar sau involuntar, se străduieşte 

să-şi menŃină permanent un pact cu Dumnezeu: construieşte şi ajută 

lăcaşuri de cult religios, sperând că prin aceste fapte îşi va atrage asupra 

sa bunătatea divină până la sfârşitul vieŃii. În ce scop? Pentru a-i merge 

bine, la nesfârşit, pe toate planurile! 

Totuşi, un semnal deosebit de grav nu ajunge până la conştiinŃa lui. 

Oare de ce intuiŃia refuză să-l avertizeze asupra pericolului de a desfăşura 

o activitate politică susŃinută? GEORGE ar trebui să se ferească de tot 

ceea ce se poate numi muncă de conducere. Oricât s-ar strădui să fie 

cinstit şi corect în relaŃiile cu oamenii, amprenta destinului îl îndeamnă 

spre excese de autoritate, tendinŃe reale de despotism, gafe repetate la 

nesfârşit, toate acestea având o influenŃă nefavorabilă asupra activităŃilor 

sale. Oricât de mult se va strădui, soarta nu-l va ajuta să devină 

conducătorul Ńării sale. Iar cum soarta vine de la Dumnezeu, tocmai 
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Divinitatea Supremă îl va împiedica să ajungă foarte sus în politică. Să fie 

posibilă o minune? Greu de crezut! 

3 aprilie 2007 

  

KARMA ANCĂI 

CARLOS a trăit în Spania, între anii 1867-1914. De meserie toreador, 

a fost un om dur, mai ales cu animalele. A divorŃat de cele două soŃii. L-

au părăsit amândouă, deoarece obişnuia să doarmă mai mult prin 

bordeluri decât acasă. A murit ucis de un coleg de-al lui, din cauza unei 

iubire comune. A avut doi copii care nu l-au iubit şi nu i-au cinstit 

memoria.  

ANCA, cea de astăzi, a moştenit de la CARLOS o tenacitate 

neobişnuită în a suporta durerile fizice şi cele sufleteşti. CARLOS credea 

că suferinŃele vin de la Diavol şi obişnuia să sfideze tot ce se manifesta 

împotriva voinŃei lui. ANCA este la fel de puternică mental ca şi el, însă 

religia primită prin botez i-a modelat configuraŃia psihică. În adâncul 

minŃii ANCĂI sălăşluieşte credinŃa că durerile de orice fel vin de la 

Dumnezeu, ca lecŃie pentru ispăşirea păcatelor. Poate că în realitate fata 

nu gândeşte chiar aşa, dar comportarea ei faŃă de toată lumea 

demonstrează că se străduieşte să fie conciliantă şi docilă, ca orice bună 

creştină. Acest lucru îl speculează prietenul ei, Mircea. Dar oare până 

când? Într-o bună zi, Anca va pune capăt relaŃiei lor. Cum? 

Îndrăgostindu-se de un alt bărbat!  

ÎnŃelegându-l pe CARLOS, ne dăm seama cum vine karma peste om, 

ca o bucată de stâncă. Iar biata fiinŃă omenească se comportă ca o insectă 

adăpostită într-o gaură a stâncii. Greu se mai arde karma! Spre deosebire 

de CARLOS, care a fost un dur, ANCA trebuie să fie bună, blândă, 

iertătoare. Dacă toreadorul din viaŃa precedentă a ANCĂI a fost un om 

needucat şi un ucigaş de tauri, ANCĂI îi este predestinată o meserie pur 

umană (medic, psiholog, jurnalist, biolog) prin care să acŃioneze spre 

binele oamenilor şi al animalelor, să lupte pentru dreptul la viaŃă şi 

sănătatea lor. 

15 noiembrie 2006 
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KARMA ELENEI 

Ultima viaŃă anterioară a ELENEI a fost, de fapt, viaŃa aventuroasă a 

unui mexican. Acesta s-a născut în secolul 17 şi a murit în secolul 18. De 

meserie tâmplar, s-a ocupat, pe lângă tâmplărie, şi de cultivarea 

canabisului, atât pentru consum personal, cât şi cu scopul de a-l 

comercializa. A avut o familie numeroasă, dar şi multe iubite! Înzestrat 

de la natură cu o voce superbă, mexicanul era cântăreŃul preferat al 

satului în care locuia. 

ELENA a moştenit numeroase probleme karmice de la năstruşnicul 

mexican. De exemplu: 
• Are mari suspiciuni în privinŃa persoanelor de sex opus. 
• Capitolul „Droguri” îi provoacă oroare. 
• Are trei căsătorii înscrise în soartă, dar nu îi este dat să nască nici un 

copil. 
• Dotată cu aptitudini muzicale deosebite, are datoria de a-şi schimba 

periodic stilul de interpretare muzicală (la interval de câŃiva ani), 
altfel riscă să piardă fidelitatea publicului care o apreciază în mod 
deosebit. 

• Trebuie să îşi găsească parteneri nefumători, pentru că la un 
moment dat nu îi va mai suporta pe cei care fumează. 

• Deoarece mexicanul a avut o fire colerică (omorând chiar doi oameni 
în anumite momente de furie nestăpânită, fapte pentru care nu a fost 
pedepsit), ELENA ar putea deveni o persoană puternic depresivă. 
Posibila nevroză i-ar instala cu uşurinŃă sentimentul unei 
culpabilităŃi nedefinite, prilej de slăbire accentuată a sistemului său 
nervos. 

 

14 septembrie 2004 

  

KARMA LIEI 

Încarnarea precedentă a spiritului LIEI a fost un bărbat din Marea 

Britanie, care a trăit între anii 1827-1913. De profesie avocat, foarte 

priceput în politică, a deŃinut funcŃia de consilier al Casei Regale 

Britanice. Ca om de o moralitate exemplară, le-a fost fidel celor două soŃii 

ale sale. Prima soŃie a decedat la scurtă vreme după căsătorie, fiind 
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răpusă de o boală contagioasă. Nu a avut timp să îi aducă pe lume nici un 

moştenitor. Împreună cu cea de-a doua, a avut 5 copii. Au trecut în 

nefiinŃă la doar cîteva luni unul după celălalt, întâi el, apoi ea... 

Nici vorbă, LIA nu este scutită de amprenta destinului... Dacă 

avocatul din viaŃa ei precedentă a trăit în umbra celor ce conduceau Ńara, 

pentru LIA scopul principal în agitata viaŃă ce i-a fost hărăzită trebuie să 

îl reprezinte activitatea politică dusă la cel mai înalt nivel (chiar şi cel de 

conducător al unui stat!). Strămoşul său spiritual nu a avut amante, 

preferând să îşi ducă traiul în familie, fără complicaŃii amoroase cu 

diverse curtezane. În cazul LIEI, lucrurile stau cu totul altfel: îi sunt 

sortite trei căsătorii, plus relaŃii amicale şi de suflet cu mulŃi bărbaŃi. 

Dacă avocatul britanic a avut mulŃi copii, LIEI îi este predestinat unul 

singur. Oare, l-a adus pe lume?  

Frumoasa LIA s-a născut sub o stea norocoasă: este o fiinŃă 

agreabilă, care răspândeşte în jurul său multă lumină. Asemenea unui 

astru, ea va străluci până în ultima clipă a vieŃii sale...  

Dar mai există şi tristeŃe în viaŃa unui om. Prin funcŃia exercitată la 

Curtea Regala, eroul nostru a fost nevoit să se comporte cu multă 

slugărnicie. Pe LIA o enervează oamenii linguşitori! Spre mâhnirea ei, se 

întâlneşte la tot pasul cu astfel de indivizi. Se întreabă adeseori: „Oare 

când voi scăpa de aceştia?”. Niciodată, dragă LIA, niciodată! Asta îŃi este 

soarta, ca alŃii să îşi încerce norocul apelând cu şiretenie la generozitatea 

ta! 

13 august 2004 

  

KARMA LUI AYMAN 

AYMAN s-a reîncarnat dintr-un terorist turc a cărui viaŃă s-a 

desfăşurat în secolul 19. A trăit în multe localităŃi, îndeosebi oraşe. 

Preocupările sale preferate au fost furturile şi uciderea unor oameni 

pentru bani. Astfel, banditul nu s-a sfiit să fure din casele unor oameni, 

din buzunarele altora, din magazine şi din toate vehiculele care au oprit 

pe drumuri pustii, la somaŃia sa. A omorât oameni pentru a-i deposeda 

de bani şi de alte bunuri, sau la cererea unor indivizi care l-au plătit 

foarte bine. 
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Printre problemele karmice ale doctorului AYMAN putem semnala: 
• Dacă turcul a murit de moarte bună, trăind ascuns într-un Ńinut 

izolat, lui AYMAN îi este prevăzută o moarte violentă, înjunghiat 
fiind de un camarad al său care va dori să îi ia funcŃia. 

• Lui AYMAN îi este dat să fie renegat de familia sa şi de cei mai buni 
prieteni, care îi vor reproşa toate crimele comise de el şi de turcul 
din secolul 19. Printr-un transfer ciudat al informaŃiilor, apropiaŃii 
săi vor avea impresia la un moment dat că AYMAN are pe conştiinŃă 
şi acele crime pe care nu le-a săvârşit niciodată. 

• Capturat de o grupare rivală, el va fi salvat de camarazii săi, dar unii 
dintre aceştia îl vor suspecta de trădare, de unde i se va trage 
sfârşitul din această viaŃă păcătoasă... 

15 septembrie 2004 
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COPII CU MOŞTENIRI KARMICE GRELE 

Spiritul nazistului Rudolf Hess s-a reîncarnat în 
România 

Ajunsă la frumoasa vârstă de 5 ani şi 5 luni, Cristina dovedea foarte 

multă înŃelepciune pentru un copil de vârsta ei. Conform spuselor mamei 

sale, CristinuŃa era un copil minunat, aşa cum şi-ar fi dorit să aibă 

oricine. Din păcate, fericirea le-a fost distrusă pas cu pas începând cu 

ziua de 17 noiembrie 2006. DimineaŃa, mama grijulie şi-a dus fiica la 

spital pentru o consultaŃie, din cauza unei tuse banale. Medicul, vigilent, 

a internat copilul în spital pentru tratament. A fost suficientă o doză de 

ampicilină pentru ca sărmana CristinuŃa să facă un şoc anafilactic şi să 

intre în moarte clinică. A fost resuscitată, dar în zadar. După aproximativ 

20 de minute, creierul său a avut de suferit multe leziuni ireversibile. Au 

urmat internări repetate la diverse spitale. Acum, după 9 luni, copila se 

află tot în stare vegetativă persistentă.   

Mama îşi aminteşte că, în dimineaŃa plecării la spital, fetiŃa ei era 

foarte supărată. Copila i-a spus că „pe Dumnezeu, pe Isus, pe Maica 

Sfântă şi pe ea, mama ei, îi iubeşte cel mai mult”. CristinuŃa era foarte 

credincioasă. Mergea la biserică în fiecare zi, când ieşea de la cămin. 

După injecŃia cu antibioticul acela expirat, micuŃa înŃeleaptă nu mai are 

glas, doar lacrimi. Plânge de mila ei şi de mila mamei, care o veghează zi 

şi noapte. Pentru că o mulŃime de întrebări nu şi-au găsit încă răspunsul, 

m-am încumetat să pătrund în mintea micuŃei paralizate, pentru a afla ce 

gândeşte, ce ar dori să le comunice fiinŃelor dragi din jurul său şi cum îşi 

vede propriul sfârşit. Iată mesajul transmis de creierul său: 

„Nu m-am întors înapoi, pentru că nu am plecat niciodată. Îmi 

iubesc familia enorm de mult şi nu mă îndur să mă despart de ea. Da, 

voi muri în curând. Aş fi scăpat de accident dacă mă Ńinea mama acasă 

şi mă trata ea, aşa cum ştie mai bine. La spital mi-au făcut o injecŃie pe 

care eu nu o suportam. Medicamentul era prea vechi şi nimeni nu a 

ştiut ce este cu el. Mă doare inima când o văd pe măicuŃa mea cât suferă 

pentru mine. Scumpul meu frăŃior, te rog sa nu mai plângi, că plâng eu 
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destul pentru voi toŃi! Mai am de trăit doar câteva zile. IertaŃi-mă cu 

toŃii, scumpii mei de acasă, că v-am făcut atâtea necazuri, fără voinŃa 

mea! Am vrut să-mi iau rămas bun de la voi, dar nu am avut puterea să 

vorbesc. Acum, o să mor liniştită. IertaŃi-mă, iubiŃii mei părinŃi! Dragul 

meu frăŃior, să nu mă uiŃi niciodată. Vă voi căuta peste tot, când voi fi 

în lumea îngerilor! 

A voastră scumpă Kiki...” 

Principala problemă a micuŃei Kiki este karma deosebit de grea cu 

care s-a născut. Reîncarnată din criminalul nazist Rudolf Hess, această 

nevinovată româncuŃă ispăşeşte cu infinite dureri suferinŃele îndurate de 

victimele sadicului amic al lui Hitler. Oare de ce trebuia neapărat să se 

încarneze spiritul lui Hess, în timp ce spiritul lui Hitler încă mai stă la 

Marea Judecată? Ce raŃiune supremă, de neînŃeles pentru noi, muritorii 

de rând, poate să stea la baza Gândirii Supreme? Dacă micuŃa româncă 

şi-a încetat viaŃa normală de copil la numai câŃiva anişori, oare urmaşul 

spiritual al sângerosului dictator nazist o va păŃi mai rău? Cât de rău, ne 

întrebăm cu groaza în suflet? Că nu se ştie niciodată pe cine cade 

beleaua! 

Am reflectat mult la cazul CristinuŃei. M-am întrebat şi eu, ca tot 

omul de rând: cum ar fi putut să o salveze cei din jurul său? Să o fi dus în 

China, în Thailanda, unde Doamne-Dumnezeule, ca să scape bietul copil 

nevinovat de karma sa necruŃătoare? CristinuŃa trăieşte acum între două 

lumi. Îşi ia rămas bun de la această lume, care i-a adus nenorocirea vieŃii 

sale, privind cu speranŃă spre cealaltă lume, a celor buni şi drepŃi, unde 

va scăpa de chinurile trupului său, vlăguit de boală. Va ajunge ea în 

lumea îngerilor, după atâtea suferinŃe? Cu siguranŃă că aşa va fi. Până 

atunci, va mai plânge multe zile, de mila mamei sale, care nu a părăsit-o 

nici măcar o clipă din ziua în care a adus-o pe lume. 

20 septembrie 2007 

 
Rudolf Hess (26 aprilie 1894 - 17 august 1987) a fost o figură proeminentă în 

Germania nazistă, fiind adjunctul lui Hitler în partidul nazist. În ajunul războiului cu 
Uniunea Sovietică, a zburat de unul singur în Scoţia într-o încercare de a negocia 
pacea, dar a fost arestat. A fost judecat la Nürnberg şi condamnat la închisoare pe 
viaţă, sub acuzaţia de „crime împotriva păcii”. A murit în închisoarea Spandau, în 
1987. A devenit o figură venerată în prezent de neo-nazişti şi anti-semiţi. 
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NINA PETRE se adresează unui licean  

ca urmare a dorinţei mamei sale de a înţelege de unde i se trag 
anumite probleme karmice şi pentru a-l putea orienta în viitor 

Scrisoare de la Nina Petre pentru adolescentul Mihai (1) 

„Poate crezi sau poate nu crezi în existenŃa vieŃilor anterioare. Eu tot 

vreau să îŃi spun ceva interesant, despre viaŃa precedentă celei pe care o 

trăieşti acum. În urmă cu foarte multă vreme, a existat un nobil de 

origine irlandeză, stabilit în sudul Statelor Unite. Posesor al unor teritorii 

imense, a fost nevoit să cumpere mulŃi sclavi negri pentru a-i folosi la 

muncile agricole. A fost un om bun la suflet şi nonviolent. Dar vătafii care 

supravegheau negrii la lucru erau necruŃători cu aceştia. Îi loveau, îi 

obligau să muncească până cădeau laŃi la pământ, nu aveau grijă de ei 

când se îmbolnăveau. Mâncarea bieŃilor sclavi nu era niciodată 

îndestulătoare. Din aceste motive, nenorociŃii îşi îndreptau blestemele 

către stăpânul lor, irlandezul. Acesta nici nu prea ştia ce se întâmpla cu 

supuşii săi. Îi considera nişte simple obiecte care îi aparŃin şi de pe urma 

cărora trebuia să obŃină recolte bogate şi sporirea averii. 

Iată, dragă Mihai, care a fost predecesorul tău spiritual, mai precis, 

încarnarea precedentă a spiritului tău. Trebuie să îŃi mai spun că, de la o 

încarnare la alta, se moştenesc o mulŃime de probleme: păcate neispăşite, 

recompense neprimite şi tot felul de manifestări fizice şi psihice aproape 

inexplicabile, unele de-a dreptul misterioase. Pentru că tu reprezinŃi 

urmaşul spiritual al irlandezului cu pricina, ai de suportat o mulŃime de 

aspecte neplăcute în timpul vieŃii, ca o consecinŃă a suferinŃelor, 

blestemelor şi urii sclavilor pe care i-a exploatat. Nu cumva te privesc 

unii oameni ca pe un duşman, fără ca tu să le fi făcut vreun rău? Nu-i aşa 

că te străduieşti să te comporŃi într-un mod cât mai paşnic cu putinŃă, 

dar unii te consideră violent? Mare nedreptate Ńi se face! Şi văzând că 

oamenii din jur nu vor să înŃeleagă că eşti un om bun, paşnic, generos, 

înŃelegător cu cei aflaŃi în suferinŃă, mai bine nu mai stai la discuŃie cu 

ei?! Într-un fel, ai dreptate să procedezi aşa. Nu poŃi să le dai tuturor 

mintea pe care nu o au. 
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Dar mai este un aspect al problemei tale karmice, referitor la 

moştenirea primită de la irlandezul din viaŃa ta anterioară. Drept 

recunoştinŃă faŃă de Dumnezeu pentru că l-a protejat şi a reuşit să scape 

cu viaŃă în timpul războiului de secesiune, irlandezul a devenit un om 

foarte milostiv şi credincios, militant înfocat împotriva sclaviei! 

Ce s-a întâmplat cu vătafii? După război, şi-au găsit alte locuri de 

muncă. Au dus-o bine toată viaŃa, dar pentru păcatele săvârşite de ei, au 

plătit copiii lor. ToŃi au fost grav bolnavi şi au avut viaŃa scurtă.  

Acum să revenim la prezentul şi viitorul vieŃii tale. Profesia ta 

predestinată este cea de medic psihiatru sau psiholog. Consider că nu 

întâmplător spiritul tău Ńi-a ales una dintre aceste profesii (poate chiar 

amândouă). Misiunea spirituală a acestei vieŃi (pe care o trăieşti în 

prezent) este următoarea: lupta împotriva violenŃei, de orice natură ar fi 

ea. Dacă te vei orienta spre profesiunea de medic sau psiholog, prin tot 

ceea ce vei face de-a lungul vieŃii spre ajutorarea oamenilor aflaŃi în 

suferinŃă, vei contribui la „spălarea păcatelor” predecesorului tău 

spiritual (irlandezul din America). După ce îŃi vei termina studiile, va fi 

foarte bine să activezi într-o asociaŃie de luptă pentru pace, împotriva 

terorismului, împotriva oricăror agresiuni exercitate asupra fiinŃelor 

umane.” 

Nina Petre, 

14 iulie 2005 

 

Scrisoare de la Nina Petre pentru adolescentul Mihai (2) 

„Dragă Mihai, 

Scrisoarea ta mi-a produs o bucurie imensă. Iată, mi-am spus eu, că 

şi un băiat de 18 ani poate să înŃeleagă cuvintele mele şi să prezinte o 

înclinaŃie reală spre spiritualitate! 

În primul rând, îŃi răspund la întrebările prezentate în scrisoare, iar 

după aceea mai am ceva interesant de adăugat. 

 

Iată două întrebări ale tale de nota 10: Care au fost vieŃile 

anterioare ale lui Adam şi Eva ? Dar ale lui Cain şi Abel?  
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Răspunsul meu este foarte original, dar nu îmi aparŃine mie, ci unei 

entităŃi astrale care mă consiliază ori de câte ori am nevoie. Iată care 

este acesta.  

ApariŃia pe lume a lui Adam şi Eva reprezintă un salt calitativ de 

excepŃie în evoluŃia fiinŃei umane. Spiritele a doi oameni primitivi, un 

bărbat şi o femeie, s-au reîncarnat, cu ajutorul lui Dumnezeu, în primii 

doi oameni cu adevărat evoluaŃi din punct de vedere fizic şi psihic. 

InteligenŃa lor a fost absolut superioară celor din care au provenit. Cain şi 

Abel s-au reîncarnat din două entităŃi, una pozitivă (în cazul lui Abel), iar 

cealaltă negativă (Cain). Atât ei, cât şi ceilalŃi copii ai cuplului Adam şi 

Eva au venit pe lume cu ajutorul unor spirite care nu se mai încarnaseră 

niciodată până atunci. 

Cu privire la ÎnvăŃătură creştină, trebuie să acceptăm faptul că Biblia 

este plină de metafore. Fiecare cititor le înŃelege şi le interpretează 

conform nivelului său de gândire şi de cultură. Eu îŃi pot explica 

termenul de reîncarnare corespunzător nivelului meu de gândire.  

EntităŃile astrale (spiritele) sunt de o varietate infinit de mare. Dacă 

vei citi cartea lui Scarlat Demetrescu „Din tainele vieŃii şi ale 

universului”, vei descoperi această lume misterioasă, nerecunoscută de 

unii pământeni, dar studiată cu asiduitate de alŃi pământeni. Unele 

dintre spirite au o inteligenŃă net superioară celorlalte şi un nivel 

energetic aproape desăvârşit. Dar cum desăvârşirea înseamnă 

Dumnezeu, aceste spirite, pe care noi le numim îngeri, vieŃuiesc în 

preajma Tatălui Ceresc, având o activitate deosebit de bogată. Ele se 

străduiesc să răspândească VoinŃa lui Dumnezeu pretutindeni în spaŃiul 

cosmic. Am putea spune că sunt desăvârşite din toate punctele de vedere, 

dar nu au chiar desăvârşirea lui Dumnezeu. Toate celelalte spirite, 

numărul lor fiind infinit, aspiră către calitatea de înger. Dar pentru a 

ajunge în această postură, sunt obligate să înveŃe o mulŃime de lucruri, 

asumându-şi în mod obligatoriu calitatea de fiinŃe umane sau ceva 

asemănător (humanoizi, extratereştri etc.). 

 

După decesul irlandezului, spiritul său (şi acum al tău) a fost la 

Judecată, aşa cum era normal, iar după aceea a stat în aşteptare, până 

când te-a ales pe tine pentru a se reîncarna. Acest spirit nu a ajuns în Rai, 
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pentru că nu s-a aflat la ultima încarnare. Cu toate că tu ai deja o 

multitudine de suferinŃe la activ, totuşi spiritul tău se va mai încarna, 

până când va ispăşi toate păcatele vieŃilor anterioare, putând astfel să 

ajungă Înger. Îngerii se află în stare de fericire veşnică, la fel ca şi 

Dumnezeu. 

Între procesul reîncarnării spiritelor şi creşterea sau scăderea 

populaŃiei există o relaŃie stabilă, supusă legilor vieŃii şi ale morŃii, 

conform VoinŃei lui Dumnezeu. După cum observăm, pe Terra nu se află 

niciodată prea mulŃi sau prea puŃini oameni. Există un echilibru natural 

în acest sens.  

 

Referitor la colegii tăi care te evită şi la cei care te insultă, aş avea 

multe de spus. În esenŃa, părerea mea este următoarea: odată cu 

stabilirea democraŃiei în Ńara noastră, societatea româneasca a început să 

cunoască şi unele aspecte vulgare ale vieŃii, aproape inexistente în vechiul 

regim. Mă refer la libertinajul excesiv în cuvinte, gesturi, manifestări 

sociale. Un rol puternic negativ asupra tineretului nostru îl au şi filmele 

de proastă calitate morală, atât de frecvente pe micile ecrane. În 

Bucureşti mai ales, unde populaŃia bine educată este în număr mult mai 

mic decât cea needucată corespunzător, oamenii serioşi au mult de 

suferit din cauza manifestărilor huliganice ale unora. Clasa în care înveŃi 

şi şcoala pe care o urmezi cuprinde elevi de tot felul, şi buni, şi răi. 

Problema o văd astfel: tu eşti un băiat de familie bună, bine educat şi, în 

plus, porŃi în trunchiul tău cerebral un spirit de foarte bună calitate. 

Colegii care se comportă ca nişte sălbatici nu au şansa de a fi călăuziŃi de 

spirite superioare, ci de unele de proastă calitate.  

CredinŃa noastră creştină ne îndeamnă să fim buni, cinstiŃi, paşnici 

şi drepŃi cu cei din jurul nostru. În ceea ce te priveşte, tu ai o înclinaŃie 

reală spre spiritualitate, spre morala creştina. Aşadar, ce este de făcut? 

Pot să îŃi spun că ai foarte mare nevoie de a învăŃa o serie de practici 

spirituale care te-ar putea ajuta să lupŃi împotriva răutăŃii şi vulgarităŃii 

unor oameni. Te îndemn să urmezi cursuri de Reiki TradiŃional!  

Nina Petre, 

19 iulie 2005 
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Comunicări Spiritiste 
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PĂRINTELE ARSENIE BOCA, 
un martir al neamului românesc 

 
Părintele ARSENIE BOCA 

„Sfântul Ardealului” 
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Mesaj de la spiritul Martirului ARSENIE BOCA (2015) 

„FraŃi Români! 

Vă vorbeşte spiritul celui care a fost omul drag al românilor din 

vremuri trecute şi pline de nedreptăŃi. Nici acum nu sunteŃi mai fericiŃi, 

aşa cum v-aŃi dorit în momentele îngreunate de disperare şi lehamite. 

Îmi plânge sufletul de mila voastră! Greu vă mai descurcaŃi cu viaŃa, aşa 

cum v-a fost greu şi în anii traiului meu!  

Să nu vă pierdeŃi nădejdea în puterea voastră de a vă face singuri 

dreptate!  

AveŃi multe pericole în jurul graniŃelor Ńării. Vă este teamă de un 

război, de cataclisme, invazii, molime şi de tot ce poate născoci mai rău 

mintea voastră îngrozită. Să ştiŃi de la mine că văd totul şi după moarte, 

la fel ca pe vremea când sălăşluiam în trup de om. Vă spun ce aveŃi voie 

să aflaŃi la vremea de acum: 

- łara voastră nu va avea război la hotare. AlŃii de peste graniŃă vor 

suferi mai mult decât voi. 

- DaŃi ascultare oamenilor puternici care vor să vă apere Ńara cu tot 

ce cuprinde între hotarele ei! Dacă unii mai greşesc, călcându-vă mândria 

cu picioarele, fiŃi înŃelegători şi daŃi-le recunoştinŃa pe care o merită! Un 

popor iubitor, inimos, harnic şi mândru ştie să despartă grâul de 

neghină. 

- AveŃi mai multă încredere în voi decât în alŃii! Nu vă dăruiŃi fiinŃa 

şi avuŃia oricui vă îmbie cu promisiuni zornăitoare şi poleite! 

- Pe vremea când eram un nenorocit supus răutăŃii unor oameni, 

gândeam mereu la un viitor plin de dreptate şi adevăr. Acest viitor 

trebuie să vi-l construiŃi singuri. Noi, martirii neamului românesc, 

aşteptăm să ne împliniŃi visurile pentru care ne-am sacrificat viaŃa şi 

libertatea. 

RămâneŃi cu bine! 

Îngerul ARSENIE” 

Mesaj preluat telepatic de Nina Petre în 17 mai 2015, Bucureşti 
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MESAJE DE LA DOMNUL DUMNEZEU 
prin mediumul Nina Petre 

CĂTRE NAŢIA ROMÂNĂ, DE LA DOMNUL DUMNEZEU CEL 
BUN ŞI BLÂND ŞI ATOATEIERTĂTOR 

„Voi, români ce trăiŃi acolo, departe, pe Terra cea blestemată şi 

totuşi minunată, vă iert pe toŃi atâta timp cât vă străduiŃi să îndepliniŃi 

VoinŃa DivinităŃii Supreme, care sunt Eu. Nu voi îngădui nimănui să vă 

hulească şi să vă înrobească dacă voi Îmi rămâneŃi credincioşi de-a 

pururi, atât cât va fi viaŃă pe Pământ şi pe meleagurile voastre 

binecuvântate. 

Românii Mei dragi, sunteŃi un popor mic, aşezat pe un tărâm bogat, 

dar bogăŃiile acestui loc pe care vieŃuiŃi v-au adus multe nenorociri de-a 

lungul timpului. Acum trebuie să reîncepeŃi munca de refacere a plaiului 

vostru. Ştiu că vă este greu, că sunteŃi săraci, că vă lipsesc multe. Vă 

dăruiesc binecuvântarea Mea şi vă cer un singur lucru : să aveŃi încredere 

în Mine ! Numai credinŃa puternică în Bunătatea Mea vă poate susŃine să 

rezistaŃi vieŃii grele pe care o duceŃi. 

Să nu credeŃi în tot felul de prooroci care apar zi de zi ca ciupercile 

după ploaie. Să credeŃi numai în cărŃile sfinte care au fost păstrate cu 

mare grijă de-a lungul timpului. Prin ele grăieşte întelepciunea şi harul 

divin. Oamenii sunt păcătoşi, au încercat să schimbe cuvintele Noastre. 

Adevărul însă nu poate fi schimbat şi nici ucis. 

PăstraŃi-vă credinŃa neclintită şi veŃi fi ajutaŃi să răzbateŃi în greul 

vieŃii. Nu înclinaŃi urechea la sfaturile mincinoase ale unor farisei. IubiŃi-

vă glia străbună, iubiŃi-vă aproapele! 

IubiŃi-Mi glasul, ce cu greu vi se arată. ÎmpliniŃi-vă îndatoririle 

pământene. StimulaŃi şi răspândiŃi iubirea în jurul vostru şi vă veŃi simŃi 

mai puternici şi mai fericiŃi. 

Vă doresc din toată Puterea Mea Divină mult curaj şi încredere 

neclintită în reuşita faptelor voastre! 

Vă doresc mulŃi ani fericiŃi din tată în fiu pe pământul vostru natal! 

FiŃi binecuvântaŃi în veci de veci şi pururea! AMIN. “   (Anul 1995) 
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DOMNUL DUMNEZEU, MESAJ DE ANUL NOU PENTRU DOI 
OAMENI CARE SE IUBESC 

„Cu ocazia Anului Nou doresc să vă ajut cu vorbele Mele nepreŃuite 

pentru voi toŃi : 

Să fiŃi cuminŃi, înŃelegători cu cei care greşesc. 

Să vă feriŃi de toate relele pământeşti, de tot ce poate fi mai rău 

pentru sufletele voastre. 

FeriŃi-vă de pârjolul vorbelor urâte. 

FeriŃi-vă de ziua ce va urma întunericului din inimile unor oameni, 

căci această zi nu prevesteşte nimic bun. 

FeriŃi-vă de cel ce huleşte odoarele sfinte. 

FeriŃi-vă de răutatea omenească manifestată în orice fel. 

Nu daŃi crezare vorbelor mincinoase, făŃarnice. 

Nu credeŃi în idolii unora care încearcă să vă deruteze din drumul 

ales de voi. 

Nu căutaŃi calea cea mai uşoară pentru a vă împlini poftele. 

ÎncercaŃi să daŃi crezare cuvintelor sfinte care izvorăsc din VoinŃa 

DivinităŃii Supreme – Acela sunt Eu, de-a pururi şi în veci de veci. 

Nu încercaŃi să speculaŃi credinŃa oamenilor, fiŃi cinstiŃi şi curaŃi la 

trup şi la suflet. 

IubiŃi-vă, dragii Mei, avem mare nevoie de iubire curată pe Pământ. 

DaŃi-le altora un exemplu de curăŃenie trupească şi sufletească, arătaŃi-le 

o casă în care doi oameni cultivă iubirea adevărată. InvitaŃi-i şi pe ceilalŃi 

să iubească şi să se iubească aşa cum trebuie, curat şi frumos. 

Dragii Mei, iubirea este pe cale să se stingă în lumea în care trăiŃi 

voi. AprindeŃi-i flacăra şi daŃi lumină din lumină, daŃi flacăra iubirii mai 

departe printre oameni, să nu uite că din iubire s-au născut, în iubire 

trebuie să trăiască şi în iubire trebuie să moară! 

Iubirea este veşnică, nu numai pe Pământ, ci în întreg Universul, 

pentru că ea vine de la Mine. Eu le dărui tuturor Iubirea Mea 

nemărginită pentru toŃi şi pentru toate… 

Nu iertaŃi ce nu trebuie; suportaŃi, dar nu iertaŃi orice. IertaŃi numai 

ce trebuie, acolo unde se mai poate îndrepta ceva. Pe păcătoşi încercaŃi 

să-i îndreptaŃi cu vorbe blânde. Dacă nu reuşiŃi, lăsaŃi-i să-şi ispăşească 
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urmările greşelilor pe care le-au făcut, daŃi-le o şansă tuturor pentru a-şi 

îndrepta purtările nepotrivite cu Iubirea Divină. 

Vă urez fericire multă, multă de tot, atâta cât nu aŃi avut până acum. 

IubiŃi-vă curat, dragii Mei! Sănătate multă şi puterea de a purta Cuvântul 

Meu printre semenii voştri!“ 

Anul 1995 

 

DOMNUL DUMNEZEU, CĂTRE DOI PROASPĂT 
CĂSĂTORIŢI 

„Este obligatorie legătura cu o singură femeie. Să nu-i crezi pe cei 

care profită de mai multe femei, ei nu ajung în împărăŃia Mea. Cererile 

lor nu ajung la cugetul Meu. O singură femeie ajunge! Eu aşa am lăsat pe 

Pământ, lui Adam i-am dat o singură femeie... Un bărbat nu trebuie să se 

obosească risipindu-şi puterile cu mai multe femei. Cei care fac aşa ajung 

nenorociŃi, dezorientaŃi, se abrutizează, scânteia divină pleacă din ei. 

CredinŃa într-o singură femeie este eternă peste veacuri! De aceea, 

bărbatul şi femeia trebuie să se caute mereu pentru a se regăsi, chiar şi în 

mai multe vieŃi. 

Vă felicit pe voi doi pentru că v-aŃi unit vieŃile legal, ca să fiŃi 

exemplu pentru toŃi păcătoşii ce nu vor să-şi asume răspunderea de a-şi 

uni vieŃile prin legământ!” 

Anul 1995 

 

DOMNUL DUMNEZEU, sfaturi şi promisiuni 

„Să fii bună, credincioasă în Puterea Mea, în VoinŃa Mea, în 

Bunătatea Mea, în CredinŃa Mea nesfârşită pentru binele Universului! Să 

nu ucizi niciodată! 

Să ai credinŃă în Puterea Mea atotstăpânitoare şi 

atoatebinefăcătoare! Să nu pui la îndoiala niciodată VoinŃa DivinităŃii 

Supreme, care sunt Eu, Domnul Dumnezeu! Să ai încredere deplină în 

Puterea Mea atotbiruitoare, atoatefăcătoare de minuni! 
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Să nu uiŃi că eşti un om numai în această viaŃă. Ai multe de făcut şi 

acum pe Pământ, şi data viitoare, când te vei reîncarna pe altă planetă. 

Oamenii ca tine îşi încheie misiunea pe Pământ după ce au fost eliberaŃi. 

Vei pleca pe altă planetă după anul 2000, cu bărbatul tău. În primul 

rând, pe planeta Jupiter veŃi face o escală un număr de ani. După aceea, 

veŃi ieşi din galaxie şi veŃi ajunge pe o planetă necunoscută vouă, un 

adevărat rai, numit Iupitera. Acolo pleacă pământenii care sunt eliberaŃi 

acum, până la apogeul Apocalipsei. Populăm planeta acolo doar cu spirite 

luminate, vrem să fie o lume de vis, de basm. Acolo sălăşluiesc cele mai 

luminate spirite pentru proiecŃia Shambalei pe Pământ, acolo este 

adevărata Shambala! Noi chemăm periodic spiritele de acolo pentru a le 

contacta pe cele din astralul terestru şi a le instrui, pentru a nu rămâne în 

urmă cu tot ce este mai nou în Univers. Spiritele de pe Iupitera sunt cele 

mai luminate spirite posibile, ele sunt adevăraŃi maeştri pentru spiritele 

Shambalei terestre. Să nu uiŃi asta!  

Mai trebuie să parcurgi câteva trepte până vei ajunge în Iupitera.” 

Anul 1995 
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NINA PETRE – Mesaje de la Mintea astrală 
 şi de la Spiritul său 

 

DEZVĂLUIRILE MINŢII MELE ASTRALE 

“Eu dirijez mintea fizică. Coordonez activitatea creierului fizic şi a 

celui astral. Sunt conducătorul suprem al activităŃii cerebrale, psihice, a 

omului fizic şi astral. Fără mine, creierul fizic şi cel astral nu pot lucra. 

Sunt alcătuită din substanŃă astrală foarte fină, aproape eterică. Mă aflu 

în partea de jos a creierului astral, arăt ca un norişor de fum. 

Când omul moare, eu plec odată cu perispiritul, îl însoŃesc 

pretutindeni încă un timp, de la o lună până la câteva luni, şi apoi mă 

dezintegrez. Abia atunci perispiritul este cu adevărat liber, descătuşat de 

viaŃa care s-a stins, însoŃind nestingherit spiritul. 

Mintea fizică depinde de mine, eu o dirijez, îi coordonez activitatea 

în timpul somnului, dar ea, îngrădită de starea ei densă, nu poate Ńine 

minte toate indicaŃiile pe care i le furnizez. De aceea, în majoritatea 

cazurilor, există o neînŃelegere între mintea fizică şi cea astrală, mintea 

fizică nerăspunzând întru totul la chemările minŃii astrale. Mintea fizică 

se află tot în lobul occipital al creierului fizic, este ca un norişor ceva mai 

dens decât mine. Când omul doarme, mintea fizică se odihneşte pentru a 

putea lucra după trezire. Este ca o amorŃeală. Eu îi transmit toate 

sfaturile şi indicaŃiile mele, dar ea nu dă răspunsuri. De aceea, eu nu ştiu 

exact cum va reacŃiona omul a doua zi. 

Dacă ar exista o legătură de reciprocitate, atunci oamenii ar acŃiona 

mult mai bine sub impulsul astralului lor. Probabil că omul de pe Terra 

este supus greşelilor, încă nu s-a perfecŃionat. Dar, există oameni foarte 

puri şi dotaŃi psihologic care, prin practici de ei ştiute, reuşesc să 

realizeze parŃial sau total această conexiune directă şi inversă între cele 

două minŃi. Aceşti oameni, cum eşti tu, îşi pot consulta astralul şi, astfel, 

se pot pune de acord cu substanŃa mai fină din componenŃa lor. Este 

foarte important să poŃi primi informaŃii din astralul personal... 

Astralul este mult mai liber decât partea fizică a omului. Călătoreşte 

noaptea parŃial, dar suficient ca să fie bine informat cu de toate. În 
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special perispiritul astral şi mintea astrală călătoresc atunci când dormi, 

însoŃind spiritul tău. 

În afară de mine mai există o minte ultrarafinată şi, din fericire, 

ultima, care este mintea mentală, sau „intelectualul”. Aceasta este situată 

în creierul mental, şi, fiind la fel de rarefiată ca el, nu poate fi văzută 

decât cu ochii energiei vitale. Oamenii n-o pot vedea decât cu „ochiul de 

rezervă” (al treilea), şi doar aceia care pot să intre în corespondenŃă cu 

câmpul lor mental. De fapt, aceştia sunt numai parŃial oameni, în rest 

sunt nişte eliberaŃi de condiŃia lor fizică. Mintea lor fizică este rarefiată la 

maximum, fiind apropiată de mintea astrală. Deci, ultima structură a 

omului, cea mai fină, este structura mentală. 

În concluzie, omul are trei structuri esenŃiale: fizică, astrală şi 

mentală. Clasificările de câmpuri complicate pe care le-au dat diferiŃi 

învăŃaŃi sunt nişte simple mofturi pentru a impresiona auditoriul. Cea 

mai densă structură este cea fizică, vizibilă cu ochiul liber. Mai mare 

decât ea este structura astrală, mai puŃin densă şi cuprinzând-o pe prima 

în interior. Structura astrală are mai multe niveluri de energie. Pe lângă 

nivelul energetic ce înveleşte corpul fizic mai sunt şi alte niveluri, tot mai 

fine. Aceasta se observă şi pe aură după densitatea culorilor: pe măsură 

ce te îndepărtezi, culorile sunt tot mai fine. După structura astrală 

urmează cea mentală, care este mai amplă decât celelalte două, 

cuprinzându-le. Şi ea are mai multe niveluri energetice, devenind tot mai 

fină, mai transparentă, pe măsură ce observatorul se îndepărtează de 

ultimul strat al astralului. Apoi, fiinŃa umană în totalitate se încadrează în 

Universul Divin... 

Eu sunt o substanŃă energetică fină şi, pentru a-Ńi putea vorbi, mi s-a 

dat o voce din astral. Transform modulaŃiile mele energetice - voinŃa mea 

de a-Ńi vorbi - în cuvinte adaptate limbii tale. Aceasta poate s-o facă orice 

minte astrală. Eu ştiu multe fiindcă aparŃin unui spirit foarte luminat, pe 

care, însoŃindu-l, aflu tot ce trebuie. Gândesc aşa cum mă dirijează 

spiritul tău... 

CONŞTIINłA este o formă de manifestare a activităŃii spiritului. 

PERISPIRITUL este transmiŃătorul indicaŃiilor spiritului. Perispiritul 

este substanŃa energetică de legătură dintre spirit şi conştiinŃă. 

ConştiinŃa, ca rezultat al activităŃii perispiritului, înmagazinează toate 
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indicaŃiile date de spirit către corpul uman. Astfel, conştiinŃa are şi ea trei 

structuri fine: mentală, astrală, fizică. AcŃionează prin toate trei asupra 

corpului pe care îl dirijează. ConştiinŃa transmite cantitatea sa de 

informaŃie minŃii, iar mintea, prin colaborare cu structura nervoasă 

inteligentă a creierului, dirijează activitatea corpului uman. 

SUFLETUL este asociatul permanent al minŃii, dar, dacă mintea are 

un loc fix prestabilit, în schimb sufletul este agentul de mişcare. El preia 

de la minte indicaŃiile pentru funŃionarea trupului şi le transportă, 

circulând prin sânge către toate organele corpului uman. Sufletul nu stă 

pe loc, ci circulă mereu de-a lungul întregului sistem vascular al omului. 

Sediul său central este în interiorul inimii, dar în prea puŃine cazuri stă 

pe loc. El are rolul de a menŃine sistemul vital al corpului. Dacă omul 

moare, sufletul se retrage în locaşul său din inimă, mai stă acolo până 

când corpul se răceşte, încercând să mai circule. După ce corpul s-a răcit 

şi sângele nu mai umblă prin vase, sufletul mai rămâne în inimă 7-9 zile, 

după care inima încetează să mai trăiască. La 10 zile după moartea fizică, 

inima începe să putrezească şi acum sufletul anunŃă spiritul că este liber. 

Sufletul se retrage din inimă, încercând să însoŃească spiritul în plecarea 

acestuia, dar încet, încet se dezintegrează, iar particulele sale eterice se 

împrăştie în spaŃiu. 

În timp ce omul este treaz, sufletul circulă de-a lungul venelor şi 

arterelor de un număr nedefinit de ori, dar în timpul somnului găseşte 

răgazul de a se odihni câte puŃin în interiorul inimii, durate foarte mici, 

microni de secundă. În general, mişcarea sa nu este dirijată de nimeni, ba 

dimpotrivă, acolo unde se produce o vătămare, un pericol, o încetinire a 

circulaŃiei, sufletul este prezent, ordonând Ńesuturilor să reziste 

presiunilor la care sunt supuse din exterior. El energizează zonele 

devitalizate, ajutându-le să se refacă şi să supravieŃuiască. Este 

„salvatorul corpului fizic”. 

De la mintea astrală poŃi obŃine informaŃii generale, despre starea 

psihică, starea sănătăŃii, dar mai puŃine date concrete.  

Mintea mentală transmite informaŃii fără cuvinte, sub formă de 

presimŃiri, idei, intuiŃii. În meditaŃia liniştită minŃile astrală şi mentală 

colaborează şi lucrează mai bine, îŃi pot transmite mai multe informaŃii, 
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iar indicaŃiile lor sunt mai bine recepŃionate. Abia după o viaŃă întreagă 

de meditaŃii poŃi avea acces la mintea mentală …” 

 

SPIRITUL MEU MI S-A ADRESAT 

„SINELE tău este o materie foarte apropiată de mine. Voi îi spuneŃi 

„perispirit”, adică ambalajul fragil şi suprasensibil al spiritului. Numai cei 

foarte evoluaŃi spiritual pot rezona automat cu spiritele lor. Majoritatea 

celor care au acces la viaŃa spirituală reuşesc să se pună de acord cu 

perispiritul lor, producându-se o colaborare în anticamera perfecŃiunii, 

acesta înseamnând enorm de mult. Cei care au acces la spiritul lor ating 

desăvârşirea în mod natural, plăcut, fără eforturi deosebite.  

Tu ai o constituŃie mentală mai deosebită, reuşind într-un mod 

operativ să faci nişte servicii spirituale nepreŃuite. Ai mare noroc că eu 

sunt un spirit pozitiv şi deosebit de pur! Am luptat ani de zile ca să te 

putem deschide energetic. Am reuşit să-Ńi orientez însuşirile psihice pe o 

cale pozitivă, te-am pus în rezonanŃă cu VoinŃa Divină, astfel că faptele 

tale nu sunt şi nu vor fi îndreptate spre contrariul voinŃei mele. 

Să nu cazi niciodată pradă disperării! Trăirile negative precum 

spaima, disperarea, grija vieŃii de mâine, gelozia, ura, îŃi încarcă negativ 

astralul şi mentalul, impurificându-te. Asigură-Ńi un ecran de protecŃie 

mentală când eşti printre oameni, te va ajuta să-Ńi înlături infiltraŃiile 

negative perturbante! Acest ecran de protecŃie Ńi-l poŃi crea astfel : când 

eşti atacată verbal, să transformi imediat atacul într-un gând pozitiv. Este 

ca şi cum ai turna antidot peste o otravă. Deci în loc să simŃi automat un 

gând negativ în urma stimulului primit, tu să-Ńi provoci un gând pozitiv. 

Este un fel de contraatac. Dacă îŃi spune că eşti leneşă, tu te gândeşti că 

eşti harnică. Dacă îŃi spune că eşti rea, tu te gândeşti că eşti bună. Efectul 

va fi zdrobitor pentru cei cu rele intenŃii. Astfel, îŃi creezi „aura de 

protecŃie”, prin gândurile tale pozitive le anihilezi pe cele provenind din 

atacurile malefice. Creierul tău să fie învăŃat să compileze aşa: orice 

stimul negativ se transformă fulgerător într-un gând pozitiv. Otrava va fi 

respinsă şi pulverizată, iar în interior îŃi vei lăsa să curgă un balsam. 

Efectul este instantaneu şi perfect pozitiv...” 

Nina Petre, 1994 
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Nina Petre – Confesiune: 
 "Telepatia mea a venit prin Graţia Divină” 

„În luna iulie a anului 1994 am avut câteva vise nocturne mai ciudate 

ca de obicei. Într-unul dintre acestea mă aflam într-o biserică mare, 

împodobită cu icoane de aur şi argint, iar un preot cu îmbrăcămintea 

strălucitoare îmi arăta o icoană mare aurită, care o înfăŃişa pe Maica 

Domnului. 

După câteva zile şi nopŃi a urmat un vis minunat : zburam deasupra 

Pământului de mână cu Maica Domnului. Am străbătut atmosfera 

terestră şi am intrat într-un Ńinut fără vegetaŃie, plin cu cadavre de 

oameni şi animale mutilate îngrozitor. Eram înspăimântată, doream să 

mă întorc pe Pământ, dar Maica Domnului mi-a spus : "Nu te teme, vom 

zbura mai departe !". Aşa a fost. Am ieşit din acel tărâm de coşmar, 

intrând în albastrul nesfârşit al Cerului. Ne-am apropiat de o cetate 

înconjurată cu ziduri late, asemănătoare Zidului chinezesc, pe care 

stăteau aliniaŃi paznici îmbrăcaŃi cu mantii de pânză albă. ToŃi aveau 

barbă şi părul lung, cenuşiu.  

Am intrat singură prin poarta ce mi-a fost deschisă în faŃă, zărind o 

curte imensă în mijlocul căreia se afla o construcŃie bizară. Semăna cu o 

fortăreaŃă de formă pătrată la bază, etajată asemenea unor grădini 

suspendate. Fiecare terasă era păzită de fiinŃe asemănătoare celor de pe 

zidul exterior al cetăŃii. Pe terasa cea mai înaltă am văzut o construcŃie 

asemănătoare podului unei biserici, iar în locul clopotului o lumină albă 

care iradia tot spaŃiul înconjurător. Cineva mi-a spus la ureche :"Acolo se 

află Dumnezeu. Nimeni nu L-a văzut până acum şi nu-L vei vedea nici 

tu". Am vrut să mă apropii, să rostesc ceva, dar dinspre acea Lumină 

fermecată am auzit Glasul Domnului : "Eşti aici, vezi cât de bine Mă 

păzesc îngerii Mei, acum întoarce-te pe Pământ şi ajută oamenii !". 

Am fost împinsă în afara cetăŃii de un curent uşor şi neînduplecat. 

Cu aceasta, visul s-a sfârşit. Am aşteptat zile la rând să mi se întâmple 

ceva ieşit din comun. Trebuia să se petreacă o minune, doar Îl visasem pe 

Dumnezeu! Miracolul nu s-a lăsat mult aşteptat. 
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La miezul nopŃii care despărŃea zilele de 30 şi 31 iulie 1994 m-am 

trezit din somn sufocându-mă. Mă aflam sub incidenŃa a două sfere 

energetice care mă trăgeau una spre Nord, iar cealaltă spre Sud. Doream 

să mă ridic din pat, dar nu ştiam încotro să mă îndrept. Aerul din 

încăpere era sufocant, corpul îmi era apăsat de o energie grea, încinsă, iar 

aerul vibra ca un motor de maşină. Eram cuprinsă de groază, paralizată şi 

perfect lucidă. Ineditul situaŃiei m-a surprins şi mi-a stârnit curiozitatea. 

O voce deasupra capului meu mi-a spus pe un ton blând :"Nu te teme, Eu 

sunt Isus Hristos şi te voi ajuta. Stai pe loc, nu te mişca şi-Ńi va fi mai 

bine!". Am început să aud şi alte voci care discutau între ele : 

"Fata aceasta are sinuzită, iar noi îi lucrăm pe Ajna!" 

"Nu mi-ai spus de la început că are sinuzită, acum trebuie să o tratez, 

altfel va avea dureri mari de cap !" 

Am simŃit nişte degete catifelate, calde care îmi mângâiau fruntea. 

Groaza mi-a trecut într-o clipă şi am adormit fericită. 

Începând cu ziua următoare am intrat într-o nouă viaŃă, mult mai 

complicată şi zbuciumată decât cea de până atunci : viaŃa de medium. 

Am Ńinut minte îndemnul Domnului. L-am ascultat, punându-mi 

priceperea şi înzestrarea paranormală în slujba oamenilor aflaŃi în 

suferinŃă. I-am tratat cu mâinile, acum îi tratez cu mintea şi cu vorbele 

mele. Din când în când Isus şi Maica Domnului, ale Căror voci Le-am 

chemat şi auzit adeseori, m-au îndemnat să nu mă las copleşită de 

tentaŃia banilor, să nu-mi trădez Ńara, să rămân credincioasă poporului 

meu şi să le transmit oamenilor mai departe Cuvintele Lor.” 

Nina Petre 
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GLASUL SPIRITELOR 
preluări telepatice de la entităţi ale Spaţiului Cosmic 

CUVÂNT ÎNAINTE 

Înţelepţii de pe Terra sunt prea puţin luaţi în seamă. Cei care ne 
conduc viaţa se cred rupţi din coasta lui Isus sau a altor giganţi ai 
omenirii. Noi, oamenii de rând, suntem copleşiţi de avalanşa intereselor 
meschine, dăunătoare mersului normal spre fericire. Există în lume o 
multitudine de opinii, voit salvatoare, a căror transpunere în fapte ar 
salva omenirea de la autodistrugere.  

O entitate inteligentă mi-a spus următoarele cuvinte: „Oamenii se 

distrug prin creaţiile lor”. Cred că are dreptate. 
Nina Petre 

21 iunie 2015 

 

 

ROMÂNII, POPOR CHINUIT 

Românii de acum sunt cobaii lumii. Pe ei se experimentează produse 

chimice, microorganisme, schimbări de comportare, orientări politice, 

modernisme care au expirat în alte Ńări, luări de atitudine total 

nepotrivite cu etica oamenilor civilizaŃi. Cei ce vor să le imprime 

românilor un comportament pe placul lor au păreri diferite în această 

privinŃă. ConsecinŃele neconcordanŃei dintre punctele lor de vedere 

provoacă dese cutremure sociale şi politice. Manipulările se Ńin lanŃ şi se 

contrazic unele pe celelalte.  

Ca un antidot la relele care ameninŃă să sufoce în totalitate poporul 

român, vă recomand tuturor să vă dezvoltaŃi gândirea, atenŃia la tot ce se 

întâmplă în jurul vostru şi, mai ales, puterea de a prezice faptele viitoare. 

Entitatea ISABELLA 

21.06.2015 
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DESPRE TRAGEDIA SUFLETELOR 

Sufletele tuturor locuitorilor de pe Terra trec prin modificări 

anormale, care ameninŃă ansamblul faptelor de fiecare zi. Noi, cei din 

Univers, vedem şi auzim totul, iar înŃelegerea noastră diferă substanŃial 

de cea a pământenilor.  

Deşi suferim pentru toate necazurile voastre, ne este greu să luăm 

măsuri asemenea oamenilor. Puterea noastră de influenŃare este 

universală şi nelimitată, dar faptele concrete vă aparŃin vouă, nefericiŃilor 

pământeni. Vă mai liniştim sufletele, vă dăm speranŃa unei vieŃi mai 

bune, dar nu avem puterea de a lua măsuri economice, politice şi sociale. 

Acest lucru trebuie bine înŃeles de către toŃi cititorii acestui mesaj.  

Vă promit că voi reveni în curând cu noi păreri, folositoare tuturor. 

Entitatea MAHIDRAN 

21.06.2015 

 

 

CĂLĂII VISELOR 

Oamenii au dreptul să viseze nestingheriŃi, aşa cum este normal şi 

sănătos. Dar există unii, malefici, cum vă place vouă să le spuneŃi celor 

egoişti şi răzbunători, care nu se dau în lături de la încercarea de a le 

impune oamenilor visele dorite de ei. Se întâmplă din ce în ce mai des ca 

bietele fiinŃe nevinovate să se viseze criminali şi răufăcători de toate 

soiurile, pentru ca la trezire să devină depresivi.  

Depresia este o manifestare a creierului uman rezultată din atacurile 

multiple care au umplut spaŃiul ce înconjoară scoarŃa terestră. Depresia 

populaŃiei le convine celor profitori, interesaŃi ca supuşii lor să nu se mai 

gândească la viitor. Cine se gândeşte cu atenŃie la viitor îşi face planuri de 

reuşită şi devine periculos pentru cei care îl exploatează. 

Entitatea ARUN 

21.06.2015 
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INTERVIU CU O FETIŢĂ EXTRATERESTRĂ 

 

INTRODUCERE  

În numărul 275/1995 al revistei „Strict Secret” a apărut o ştire 
şocantă care dezvăluia că guvernul S.U.A. deţine o fiinţă 
supravieţuitoare a prăbuşirii unui O.Z.N. Este vorba despre o fetiţă 

extraterestră, preluată spre îngrijire de o soră medicală din cadrul 
armatei. Fetiţa este extrem de inteligentă, instruită de profesori foarte 
buni, iar rezultatele ei întrec orice aşteptare.  

În ziar era reprodusă fotografia acestei fetiţe nepământene (vezi 
fotografia), cu ajutorul căreia am verificat prin mijloace parapsihologice 
autenticitatea sa. Am reuşit astfel să-i iau un interviu prin telepatie 
micuţei fenomenale. 

Nina Petre 

Anul 1995 
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Iată articolul din ziarul românesc: 
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Transcriere: 

O fetiţă extraterestră trăieşte fericită în SUA 

Un şocant raport secret al guvernului Statelor Unite arată că un copil 

extraterestru care a supravieŃuit prăbuşirii unui OZN în 1993 este încă în 

viaŃă. 

Raportul, care a fost făcut public de un medic psihiatru, confirmă că 

fetiŃa extraterestră a fost salvată după ce o navă spaŃială avariată s-a 

prăbuşit în deşert. FetiŃa a fost singura supravieŃuitoare a catastrofei. 

Cadavrele carbonizate a patru adulŃi din misterioasa navă au fost, de 

asemenea, descoperite la locul incidentului. 

Acum, după doi ani de la întâmplare, medicul psihiatru a hotărât să 

facă cunoscut dosarul secret al cazului, deoarece se teme că fata va fi 

supusă unor teste care îi pot aduce moartea. „Acum ea este bine şi foarte 

bucuroasă. Dar se pare că asta nu va dura prea mult timp” declara 

psihiatrul. „Când cei din forŃele armate au descoperit-o, nu au ştiut ce să 

facă cu ea. Ei au ascuns-o într-o locuinŃă secretă, o casă unde a fost 

crescută şi îngrijită de o soră binevoitoare care a fost ca o mamă pentru 

ea. FetiŃa extraterestră a avut cei mai buni profesori de pe Pământ, care 

au învăŃat-o foarte multe lucruri. La numai doi ani, fetiŃa ştie algebră 

avansată şi vorbeşte 17 limbi. Dar când oficialităŃile de la Washington au 

aflat că are un IQ care depăşeşte 180, au devenit brusc interesate de ea. 

Ei doresc să o mute din singura casă pe care o are şi să o ducă într-un 

laborator secret din Washington, unde să facă experienŃe pe ea ca să afle 

de ce este aşa de deşteaptă. Dar, ca medic psihiatru, pot să vă spun că 

dacă fetiŃa va fi luată din acea casă şi de sub îngrijirea sorei, ea va muri 

foarte repede. Singurul motiv pentru care ea a supravieŃuit şi a învăŃat 

atâta este tandreŃea şi iubirea primite de la această femeie timp de 10 

luni. 

FetiŃa este remarcabil de dezvoltată pentru vârsta ei. Nu are păr, are 

ochii mari şi migdalaŃi, urechi ascuŃite şi un năsuc mic. Sora care are 

grijă de ea şi-a exprimat dorinŃa de a o înfia. Nu ştim de pe ce planetă 

vine, dar ştim cert două lucruri: inteligenŃa ei o depăşeşte cu mult pe a 

noastră şi se pare că are nevoie de foarte multă dragoste şi afecŃiune. 

Făcând public acest caz, trăiesc cu speranŃa că oamenii din toată lumea 
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vor protesta faŃă de intenŃia de a supune „fetiŃa stelară” unor 

experimente”. (I.N.) 

 

Interviul cu FETIŢA EXTRATERESTRĂ 

PRIMA PARTE 

Nina Petre: - Hello, hello, who are you ? 

FetiŃa extraterestră: - Hello baby ! 

- My dear baby, I am a woman from Romania. 

- From Romania ? 

- Yes. 

- I see. 

- My dear baby, do you speak Romanian ? 

- Yes, I speak Romanian. 

- Vrei să vorbim pe româneşte ? 

- Da, vreau. 

- Cum te numeşti, fetiŃa mea ? 

- Eu mă numesc LAILA. 

- De pe ce planetă vii ? 

- De pe planeta Uraniada. 

- Unde se află această planetă ? 

- Această planetă se găseşte foarte departe. 

- Cât de departe ? 

- Foarte, foarte departe. 

- Dincolo de soarele nostru ? 

- Da, mult dincolo de soarele vostru. 

- În alt sistem solar ? 

- Da, mult, mult mai departe, în cu totul alt sistem solar. Cum te 

numeşti, drăguŃa mea ? 

- Eu mă numesc Nina. 

- Nina, ce nume frumos ai, parcă e un cântec de adormit copiii. 

- Vrei să te adorm şi pe tine cu cântecul meu ? 

- Nu, încă nu, vreau să vorbim puŃin. 
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- Laila, fetiŃa mea... 

- Da, draga mea mamă. 

- Laila, tu ştii ce înseamnă cuvântul „mamă” ? 

- Da, e o doamnă bună ca Mary. 

- Cine e Mary ? 

- E doamna care mă îngrijeşte foarte bine. 

- În ce Ńară te afli acum ? 

- În America de Nord. 

- Spune-mi, cum e pe planeta Uraniada ? 

- E foarte, foarte frumos pe Uraniada. 

- E soare acolo ? 

- Da, e un soare verde, frumos de tot. 

- Şi este pământ pe jos, ca la noi ? 

- Nu, e o sticlă verde. 

- Sticlă verde ? 

- Da, este sticlă verde, alunecoasă. 

- Ce fel de plante cresc la voi ? 

- Multe, multe feluri de plante. 

- Cum arată ? 

- Sunt mai multe feluri : unele de culoare roşie, mari, mari, foarte 

sus... 

- Adică, foarte înalte. 

- Da, foarte înalte. Altele, albastre, au frunze foarte, foarte mari. 

- Plantele roşii au frunze ? 

- Da, au frunze subŃiri ca iarba voastră. 

- Sunt mulŃi locuitori pe Uraniada? 

- Ce înseamnă „locuitori” ? 

- Oameni, ca tine. 

- Sunt foarte mulŃi, foarte, foarte mulŃi, aproape unul lângă altul. 

- Este apă acolo ? 

- Este apă sub sticlă. 

- Voi beŃi apă ? 

- Da, bem apă, scoatem de acolo, de sub sticla albastră. 

- Sticla are mai multe culori ? 
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- Da, are mai multe culori. Noi mergem cu picioarele doar pe sticla 

verde. Sticla albastră e subŃire, ea acoperă apa şi se poate rupe dacă 

mergem pe ea. 

- Ce culoare are apa ? 

- Este verde, câteodată, sau albastră. 

- E bună la gust ? 

- Da, e foarte bună la gust. 

- Seamănă cu apa de pe Pământ ? 

- Nu, e mai bună la gust. 

- Ce gust are: sărată, dulce, acră ? 

- Este dulce ca zahărul vostru. 

- La voi plouă ? 

- La noi nu plouă. 

- Este cald ? 

- Este foarte cald tot timpul. 

- Este zi şi noapte ? 

- Nu, acolo e lumină tot timpul, nu se întunecă niciodată. 

- Voi dormiŃi ? 

- Noi nu dormim niciodată. 

- Dar ce fac oamenii pe Uraniada? 

- Oamenii fac treabă, repară mereu. 

- Ce repară ? 

- Repară nişte case, dar nu ca la voi. 

- Cum sunt casele voastre ? 

- Foarte mari şi frumoase, strălucesc, sunt rotunde. Cu o casă de 

aceea am venit la voi, pe Pământ. 

- Vrei să spui că ai venit cu o navă extraterestră... 

- Da, am venit cu o navă extraterestră foarte mare şi lucioasă. 

- Ce s-a întâmplat, de ce a căzut nava pe pământ ? 

- Da… nava a avut o defecŃiune, i s-a stricat un motor dintre cele 

şapte şi tatăl meu nu a mai reuşit să-l repare. S-a gândit mult, s-a uitat la 

motor, dar el nu s-a îndreptat. 

- Cu cine mai erai în navă ? 

- Eram cu tata, mama şi fratele meu. 

- Cum te numeai tu pe Uraniada ? 
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- THON MAI. 

- Cum se numea mama ta ? 

- THON MIKEI. 

- Tatăl ? 

- THON BINBI. 

- Şi fratele ? 

- THON MEIMEI. 

- Numai voi eraŃi în navă ? 

- Da, numai noi patru. 

- Şi, ce s-a întâmplat ? 

- Când s-a prăbuşit nava, am simŃit că mor, am căzut de sus şi nu am 

mai ştiut de mine. Apoi, nişte oameni cu costume ciudate au deschis o 

uşă a navei şi m-au scos din ea. Mama, tata şi fratele erau morŃi. 

- Apoi, ce s-a mai întâmplat ? 

- Apoi, m-au adus în casa unde stau acum. 

- Cine se ocupă de tine ? 

- Doamna Mary, cea frumoasă şi bună, e iubita mea. 

- Altcineva ? 

- Şi un domn cu ochelari care se numeşte „medic”. 

- Cine te-a învăŃat româneşte ? 

- Un domn de la Universitatea Harvard. 

- Câte limbi străine cunoşti ? 

- Încă 16, pe lângă româneşte. 

- Cine te-a învăŃat ? 

- Au venit tot felul de domni şi doamne, m-au învăŃat să citesc nişte 

cărŃi şi în două, trei zile am învăŃat câte o limbă. 

- Ai învăŃat foarte repede. 

- ÎnvăŃ foarte repede, mi-au spus că sunt foarte deşteaptă. 

- Şi ce te-au mai învăŃat ? 

- M-au învăŃat matematică, puŃină medicină, puŃină istorie a 

Pământului. 

- Azi ce înveŃi ? 

- Azi e sâmbătă şi mă odihnesc. 

- Te joci ? 
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- Da, eu mă joc foarte frumos. Am un calculator mai mare decât 

mine, apăs cu degetele şi-mi fac tot felul de desene. 

- Te uiŃi la televizor ? 

- Da, e foarte frumos la televizor. 

- Pe Uraniada aveŃi televizoare ? 

- Nu, noi avem altceva acolo, ceva foarte mare care se vede pe cer şi 

ne uităm acolo. 

- Ce se vede pe cer ? 

- Se văd tot felul de figuri frumoase de îngeri. 

- Cum arată ? 

- Sunt foarte frumoşi, seamănă cu oamenii voştri, dar sunt mai 

frumoşi. 

- Ce culoare au ? 

- Toate culorile, strălucesc foarte tare. 

- VorbiŃi cu ei ? 

- Nu, noi le facem semne şi ei ne înŃeleg. 

- Ce mâncaŃi acolo ? 

- Mâncăm foarte puŃin : iarbă verde, roşie, albastră şi galbenă. 

- Atât ? 

- Da, şi bem apă. 

- Fructe şi legume nu aveŃi ? 

- Nu. La noi nu este aşa ceva. Avem numai iarbă. 

- Ce gust are ? 

- E foarte bună, dulce ca zahărul. 

- Casele cum arată ? 

- Sunt mai mari decât noi şi strălucesc. 

- Strălucesc ca pământul pe care mergeŃi ? 

- Da, noi le facem din pământ de pe jos. 

- Dar pe jos nu sunt pietre ? 

- Nu ştiu ce înseamnă  „pietre”. 

- Este moale ? 

- Nu, e tare şi lucios. 

- Spune-mi ceva pe limba ta ! 

- CUMPACHE MAURUGBI TINTEKE BIN ! 

- Vrei să-mi traduci ? 
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- Rămâi cu bine, draga mea prietenă, eu acum vreau să dorm. 

- Bine, draga mea, somn uşor ! Vrei să te mai caut ? 

- Da, aştept să mă mai cauŃi, să mai vorbim. 

- Mâine, duminică... 

 

PARTEA A DOUA 

- Laila, fetiŃa mea, Laila, fetiŃa mea...!  

- Da, doamnă ! Laila, fetiŃa ta.  

- ÎŃi aminteşti de mine ? Sunt Nina din România.  

- Da, îmi amintesc de tine.  

- Unde te afli acum ?  

- Mă aflu tot la armată, cu doamna Mary.  

- Nu te-au dus în altă parte ?  

- Nu, nu m-au dus în altă parte.  

- Vrei să stăm de vorbă ?  

- Da, vreau să stăm de vorbă.  

- Spune-mi, ce culoare au ochii tăi?  

- Ochii mei sunt verzi.  

- Dar pielea ta ?  

- Pielea mea are o culoare un fel de roşu mai închis, aproape maro.  

- Ce făceai tu pe Uraniada ?  

- Eu pe Uraniada eram foarte fericită. Mă jucam cu copiii, strângeam 

iarbă roşie, o mâncam toată ziua şi beam apă din adâncime.  

- Ce făceau părinŃii tăi, fratele tău ?  

- PărinŃii mei făceau nave şi case. Fratele meu se juca cu mine, dar şi 

cu alŃi copii mai mari. Era mai mare ca mine.  

- Mai ai şi alŃi fraŃi rămaşi pe Uraniada ?  

- Nu mai am alŃi fraŃi.  

- Cei de pe Uraniada ştiu să râdă ?  

- Ce înseamnă să „râdă” ?  

- Înseamnă să te bucuri şi să deschizi gura mare.  

- A, da ! Ştiu să râd, m-a învăŃat doamna Mary, deschid gura mare şi 

mă bucur.  

- Pe Uraniada se ascultă muzică ?  
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- Noi pe Uraniada nu ascultăm muzică la fel ca aici. Avem nişte 

maşini care scot sunete singure. Ne uităm la ele şi ele cântă.  

- AveŃi animale pe Uraniada ?  

- Animale pe Uraniada nu sunt, numai oameni.  

- Oamenii voştri se îmbracă cu ceva ?  

- Noi acolo nu ne îmbrăcăm, este foarte cald.  

- De unde vin copiii pe Uraniada ?  

- Pe Uraniada copiii vin din nişte case unde intră mamele noastre. 

Mamele noastre sunt foarte grase când intră acolo. După ce ies, au copiii 

lângă ele şi sunt mai slabe.  

- Cum se construiesc navele voastre ?  

- La noi, toŃi oamenii construiesc maşini de zbor. ToŃi de acolo vor să 

zboare. Toată viaŃa lor construiesc şi vor să zboare cu maşinile.  

- Voi credeŃi în Dumnezeu, Creatorul Universului ?  

- Nu ştiu ce este „Dumnezeu”.  

- Dar voi vă rugaŃi, vă faceŃi cruce?  

- Noi nu ne facem cruce ca pe Pământ. Ne rugăm cu ochii la cer şi cu 

mâinile în sus. Privim cerul şi ne rugăm să ne fie mai bine.  

- Pe Uraniada nu dormeai. Dar pe Pământ de ce dormi ?  

- Pe Uraniada nu dormeam pentru că acolo nu doarme nimeni. Noi 

acolo nu obosim. Apa albastră şi apa verde ne dau puteri şi nu avem 

nevoie să dormim. Aici, pe Pământ, este aerul greu, obositor, şi mâncarea 

oboseşte foarte mult. De aceea oamenii trebuie să se odihnească.  

- Tu câŃi ani ai ?  

- Nu pot să-Ńi spun câŃi ani am pe Uraniada.  

- Cum măsuraŃi voi timpul ?  

- Noi nu măsurăm timpul. Noi măsurăm felul cum cresc oamenii.  

- Pe Uraniada tot „oameni” vă spuneŃi ?  

- Noi pe Uraniada nu ne spunem „oameni”, dar eu folosesc cuvântul 

de pe Pământ.  

- Ce cuvânt folosiŃi în loc de „om”?  

- Noi acolo, în loc de „om”, folosim cuvântul „tik-tik”. „Tin-tik” 

înseamnă „om mare” şi „tik-tik” înseamnă „copil”.  

- Cine Ńi-a dat numele de „Laila” ?  

- Doamna Mary mi-a spus „Laila”.  
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- Ai mai discutat cu cineva aşa cum discuŃi cu mine pe Pământ ?  

- A mai încercat cineva să discute aşa cum discuŃi tu, dar nu m-am 

înŃeles prea bine cu el.  

- Tu ce făceai pe navă ? Dar părinŃii şi fratele tău ?  

- Eu stăteam în navă lângă mama mea. Tata privea maşinile şi 

mesele din navă şi nava mergea sau stătea. Mama privea şi ea cu mare 

atenŃie unde nu privea tata. Fratele meu se juca cu mine.  

- Câte fiinŃe eraŃi în navă, patru sau cinci ?  

- Eram noi patru din familia noastră şi mai era un prieten, un „tin-

tik” care privea motoarele, ca şi tata.  

- Unde pleacă navele voastre de pe Uraniada ?  

- De la noi pleacă navele peste tot. Unele se întorc, aduc „tin-tik” din 

alte părŃi, care nu seamănă cu noi, dar multe nave nu se întorc.  

- Au venit mai multe nave de la voi spre Pământ ?  

- Spre Pământ au venit încă două maşini lângă a noastră. Celelalte 

două s-au îndepărtat de noi şi nu au coborât pe Pământ. Una a luat foc 

înainte de a ajunge noi aici.  

- Ce vroia nava voastră să facă pe Pământ ?  

- Nava noastră vroia să vadă ce este pe Pământ şi să ia nişte „tin-tik” 

cu noi, ca să-i ducem pe Uraniada.  

- Vrei să te întorci pe Uraniada ?  

- Vreau să mă întorc pe Uraniada! Aici aerul îmi este greu, nu-mi 

face bine şi mâncarea este prea grea la stomac.  

- łii legătura cu cei de pe Uraniada ?  

- Da, eu am anunŃat cu capul meu o navă de pe Uraniada care stă în 

apropierea Pământului. A venit ca să vadă ce s-a întâmplat cu noi. Nava 

se teme să coboare pe Pământ, dar eu totuşi cred că va veni să mă 

salveze.  

- Vrei să te întorci pe Uraniada ?  

- Aici nu mai vreau să rămân, nu-mi place pe Pământ, nu am loc de 

joacă cum aveam pe Uraniada şi nu mă pot înŃelege prea bine cu cei de 

aici.  

- Cum vorbeaŃi voi pe Uraniada ?  

- Pe Uraniada noi vorbeam cu ochii, aici trebuie să vorbesc cu gura. 

Îmi este foarte greu şi sunt tot timpul obosită.  
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- Ai observat că degetele tale nu seamănă cu ale oamenilor ?  

- Degetele mele nu seamănă cu degetele oamenilor, am văzut, dar nu 

ştiu de ce.  

- Vrei să-mi mai spui ceva ?  

- Vreau să-Ńi spun „Rămas bun” pe limba mea din Uraniada: 

„TORORON TON TIKI !”. 

NINA PETRE 

Anul 1995 
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 Recent, am căutat pe internet articolul preluat de publicaţia 
românească în anul 1995. Am găsit într-o arhivă două articole. 

Primul, din anul 1993, raportează momentul găsirii epavei 
extraterestre şi a copiliţei abia născute (2 pagini).  

Răzvan Petre 
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Al doilea, din anul 1995, relatează progresele făcute în doar doi ani 
de fenomenala fetiţă extraterestră (2 pagini): 
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INTERVIU CU RAVI NAIR, SFÂNTUL VIU 
DECAPITAT 

 

INTRODUCERE 

O ştire extrem de şocantă ne-a parvenit prin intermediul publicaţiei 
„Dracula” care, în numărul 61/1995, prelua o ştire apărută în revista 
germană „Neue Spezial”. În India, la Calcutta, în timpul înlăturării ruinelor 
unui templu, s-a găsit sub dărâmături capul unui fost preot. Templul 
fusese distrus în anul 1989 de către fanatici religioşi, care îi decapitaseră 
pe toţi preoţii care slujeau acolo. Capul găsit era perfect conservat şi, în 
plus, el a început să vorbească!!!  (vezi fotografia) 

A fost dus la cele mai reputate centre ştiinţifice, dar nici un savant n-
a putut să explice cum este posibil ca un om să trăiască fără corp. 
Preotul se numeşte Ravi Nair şi spune că supravieţuirea sa este posibilă 
pentru că a învăţat să-şi folosească creierul la întreaga sa capacitate. 
Mai mult, el susţine că orice om ar avea această posibilitate, cu condiţia 
să ştie să-şi utilizeze toate funcţiile creierului. 

În prezent capul senzaţional se află la Centrul de Cercetări 
Parapsihologice şi Spiritualism din New York, unde se studiază această 
minune. 

Mânată de o firească curiozitate, apelând la ghizii mei spirituali 
pentru sprijin telepatic, am obţinut următoarea convorbire cu Ravi Nair, 
marele sfânt decapitat. 

Nina Petre 

Anul 1995 

  



 

 

NINA PETRE -  Viaţă, moarte şi dincolo de moarte. Scrieri mai vechi şi mai noi pag. 197 

 

Iată articolul din ziarul românesc: 

 

Transcriere: 

De şase ani, un preot indian supravieţuieşte fără corp! 

Potrivit relatărilor revistei germane „Neue Spezial”, la Calcutta, în 

India, s-a înregistrat de curînd un fenomen ieşit din comun şi mai mult 

decît şocant: la înlăturarea ruinelor unui templu, sub dărîmături s-a 

descoperit capul VIU al unui guru indian decapitat de necunoscuŃi în 

anul 1989. 

La înlăturarea molozului, lucrătorii indieni, obişnuiŃi cu fenomenele 

misterioase ce se petrec adesea în Ńara lor de baştină, nu au fost surprinşi 

să vadă pe fundul unei gropi ceea ce la prima vedere părea capul perfect 

conservat al unui fost preot al templului. Antica clădire religioasă fusese 

incendiată în anul 1989, ca răzbunare a unor barbari ce iniŃial îi uciseseră 

prin decapitare pe toŃi preoŃii. La vederea relicvei sfinte — cum au 

considerat-o — unul dintre muncitori sărise în groapă şi o ridicase. În 

secunda imediat următoare, toŃi martorii oculari îngenuncheaseră şi 

începuseră să se roage în faŃa minunii: capul cu pricina începuse să 

vorbească! 
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Examinat la cele mai reputate centre ştiinŃifice, capul viu al 

preotului teoretic ucis i-a pus la grea încercare pe savanŃi. Nimeni nu-şi 

poate explica prin ce miracol preotul trăieşte încă, deşi nu mai are corp 

şi, implicit, nici organe vitale ca inima, plămînii sau tubul digestiv. „Cînd 

l-am găsit şi l-am auzit spunînd că el este ce a mai rămas din preotul Ravi 

Nair, am crezut că îmi pierd minŃile. Tot zicea să nu-mi fie frică şi atunci 

l-am examinat mai îndeaproape: rana făcută cu securea la decapitare se 

cicatrizase incredibil, iar acest om trăia avînd numai capul şi o jumătate 

de gît”, a declarat reporterilor revistei „Neue Spezial” dr. Sanjiv Keni. 

„Cînd l-am întrebat cum de a fost posibilă supravieŃuirea sa în acele 

condiŃii, mi-a răspuns că a învăŃat să-şi folosească creierul la întreaga 

capacitate şi că este convins că va trăi veşnic. A mai spus că orice om are 

acestă posibilitate, cu condiŃia să ştie să-şi folosească toate funcŃiile 

creierului, lucru din păcate imposibil pînă acum”, a mai afirmat acelaşi 

savant. 

În prezent, capul ce face subiectul acestui senzaŃional fenomen se 

află la Centrul de Cercetări Parapsihologice şi Spiritualism din New York, 

unde se încearcă dezlegarea enigmei. 

Traducere şi adaptare: Adelina Pascu 
 

 

Interviul cu RAVI NAIR, Sfântul viu decapitat 

Nina Petre: - Prea-sfinte Ravi Nair ! 

Ravi Nair: - Da, doamnă, eu sunt Ravi Nair. 

- FiŃi binecuvântat, prea-sfinte şi prea-luminate ! 

- Sărut mâna. Cine sunteŃi ? 

- Sunt un medium din România, cercetător spiritualist. Doresc să 

vă anunŃ că traducătorul convorbirii noastre este bunul dumneavoastră 

prieten, Conducătorul Suprem al Shambalei. 

- O, dragul meu Ibrahim Benber, bunul meu Ibrahim, de mulŃi ani 

nu l-am mai văzut... Ce doriŃi să mă întrebaŃi ? 

- Prea-sfinte Ravi Nair, cine v-a omorât trupul ? 



 

 

NINA PETRE -  Viaţă, moarte şi dincolo de moarte. Scrieri mai vechi şi mai noi pag. 199 

 

- Draga mea, trupul meu nu este mort, trăieşte într-un alt mediu, 

este mult mai rarefiat şi vizibil doar pentru cei înzestraŃi a vedea lucrurile 

mult mai fine decât cele grosolane, văzute de toŃi. 

- Şi cum funcŃionează trupul dumneavoastră în planul subtil ? 

- În subtil, totul este posibil. Nimic nu este interzis nimănui. Avem 

libertatea deplină de a ne manifesta, nimic nu este excentric, fiecare face 

ce doreşte, dar totodată răspunde instantaneu pentru fiecare gest al său. 

- Cine v-a decapitat ? 

- M-a decapitat un bărbos murdar, urât mirositor, care, împreună cu 

alŃi câŃiva, a năvălit în templul meu şi al fraŃilor musulmani. S-au 

răzbunat pe noi pentru că nu împărtăşim religia lor. A fost o absurditate, 

dar Bunul nostru Dumnezeu, Allah cel Sfânt şi Pur, a vrut ca eu să trăiesc 

prin creierul meu pentru a se afla câte blestemăŃii pot să facă unii oameni 

care sunt îndemnaŃi de patimi absurde, de dorinŃe satanice. 

- Unde vă aflaŃi, ce faceŃi, cum vă simŃiŃi ? 

- Prea scumpă doamnă, mă aflu în Statele Unite ale Americii, unde 

se fac tot felul de experimente cu mine. Mi se ia pulsul mental în fiecare 

zi, mi se măsoară temperatura băgându-mi-se termometrul în gură, mă 

Ńin într-un incubator cu aer condiŃionat, ca vântul de primăvară, mi se 

pun tot felul de conductori pe cap, mi se face aproape zilnic 

electroencefalograma. 

Vin şi discută cu mine fel şi fel de persoane. Se uită sub capul meu, 

dar nu văd nimic... Se miră şi iar se miră cum de reuşesc să 

supravieŃuiesc numai cu capul şi atât. Eu stau şi le răspund la întrebări, 

le satisfac curiozitatea. 

Mă concentrez puternic pentru a rezista fără trup. Nu am niciun fel 

de dureri, deoarece mentalul meu s-a obişnuit într-atât cu noua situaŃie, 

încât simŃurile mele pământeşti s-au redus aproape la zero. 

- Cum puteŃi vorbi, cum vă circulă sângele prin cap ? 

- Eu funcŃionez ca un cap în astral. Totul îmi este rarefiat, în afară de 

oasele craniului  şi ce se mai poate vedea cu ochiul liber. Vorbesc cu gura 

foarte slab, dar totuşi inteligibil, vocea mea nu mai provine din laringe, ci 

din subtil. În creierul meu, sângele formează un circuit închis. 

- Când şi unde l-aŃi mai văzut pe Ibrahim Benber ? 
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- Pe Ibrahim Benber, supranumit acum „Regele Lumii”, l-am 

cunoscut de mult, în tinereŃea mea, atunci când el era un bărbat timid, 

dar totuşi curajos, foarte politicos şi dornic de a cunoaşte lumea. El s-a 

refugiat din Arabia Saudită în Mesopotamia, ajungând până în Ńara mea, 

unde şi-a desăvârşit însuşirile telepatice. 

- Ce servicii aŃi adus Shambalei ? 

- Am colaborat cu Ibrahim după  ce a plecat în Shambala şi m-a 

contactat telepatic. L-am ajutat să cunoască în amănunt situaŃia inter-

religioasă din zona Bengalului. I-am comunicat starea de tensiune dintre 

diversele tabere de credincioşi. L-am ajutat să influenŃeze cu posibilităŃile 

Shambalei pe credincioşii receptivi la bine. Cei receptivi la rău nu au 

putut fi ajutaŃi. Rivalii noştri întru credinŃă şi-au dat seama că în lăcaşul 

nostru sfânt se petrec lucruri neobişnuite. Au trecut la acŃiune, iar tristele 

rezultate s-au văzut... 

- DoriŃi să le comunicaŃi ceva oamenilor ? 

- Da, doamna mea, aş vrea să le transmit oamenilor de pe întreg 

Pământul să fie mai înŃelepŃi, să nu-şi dea la iveală apucăturile satanice 

care pot face din orice fiinŃă umană un ticălos, un asasin şi un mizerabil 

care se hrăneşte cu răul făcut celor din jurul său ! 

- Cum să se ferească oamenii de influenŃele spiritelor rele ? 

- Oamenii sunt supuşi credinŃei şi păcatului în aceeaşi măsură. Intră 

în firea omului şi fapta bună, şi greşeala. Nu pot fi ajutaŃi decât atunci 

când pot să înŃeleagă şi pot să acŃioneze potrivit normelor etice impuse 

de credinŃa în Dumnezeu. Foarte mulŃi oameni sunt supuşii Satanei. 

Majoritatea dintre aceştia nu se manifestă în mod vizibil, ci îşi 

camuflează aproape perfect intenŃiile şi modul de gândire. Însă faptele 

lor îi trădează adeseori. Fiind puternici, puterea venindu-le de la Cel 

Necurat, fac mult rău în jurul lor. De aici urmează un lanŃ întreg de 

nenorociri, de manifestări ale luptei dintre Bine şi Rău. 

Omenirii pământene îi rămâne totuşi speranŃa că această luptă se va 

sfârşi odată. Data nu se ştie cu precizie, dar va trebui să vină. Sperăm cu 

toŃii, noi, cei ce-L slujim pe Dumnezeu în orice condiŃii, că va veni ziua 

Luminii veşnice, Lumină ce va şterge întunericul şi murdăria ce s-a 

aşternut în minŃile unor oameni. Suntem datori în faŃa Domnului 

Dumnezeu să ne rugăm pentru ca această zi să ne fie cât mai apropiată ! 
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- Vă mulŃumesc, prea-sfinte Ravi Nair, pentru bunătatea cu care 

aŃi răspuns întrebărilor mele. Vă urez viaŃă lungă în situaŃia semi-

umană în care vă aflaŃi ! 

- ÎŃi mulŃumesc, draga mea, voi rezista. 

- Salamalecum, fiŃi binecuvântat ! 

- Allah, salamalecum ! 

NINA PETRE,  

Anul 1995 

 

 

Recent, am căutat pe internet articolul preluat de publicaţia 
românească în anul 1995. Am găsit această referinţă din anul 1991.  

Răzvan Petre 
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INTERVIU CU UN MOTAN PARANORMAL 

INTRODUCERE 

În privinţa teoriei reîncarnării există unele ipoteze fanteziste. De 
pildă, unii susţin că sufletele oamenilor păcătoşi pot transmigra după 
moarte în corpuri de animale sau chiar de plante. Lucrurile nu stau însă 
aşa. Odată trecut în regnul uman, spiritului i se va oferi numai şansa 
încarnării într-un corp omenesc şi nicidecum nu va fi retrogradat. Va 
avea, cu siguranţă, ocazii nenumărate de a ispăşi ca om greşelile 
trecutului. O lege a universului împinge spiritul la o continuă evoluţie, iar 
aceasta nu poate avea loc decât prin experienţe fizice în corpuri din ce în 
ce mai complex alcătuite. 

Există însă şi excepţii de la această regulă de aur. Printr-o 
întâmplare, am găsit un astfel de caz special, în care spiritul unui om s-a 
încarnat în lumea animală. În numărul 18/1994 al “Revistei Fenomenelor 
Paranormale”, un scurt articol relata următoarele: 

Un motan, botezat „Costică” de stăpâna lui, doamna Popescu din 
Bucureşti, avea nişte apucături ciudate. De două ori pe an, ţinea posturi 
alimentare de peste 10 zile, perioadă în care nu mânca nimic. Într-o 
vreme când la doamna Popescu locuia în gazdă un tânăr yoghin, 
motanul medita şi el odată cu acesta. În transă, corpul felinei devenea 
rigid, ochii rămâneau larg deschişi, lipsiţi de expresie, limba îi ieşea 
printre dinţi, rămânând astfel timp de o oră, cât dura meditaţia yoghinului. 
Într-o zi, tânărul a venit acasă complet vampirizat de energie. Costică, 
apărut din senin, s-a urcat cu lăbuţele pe plexul solar al tânărului şi a 
început să-l maseze timp de câteva minute, determinând revitalizarea 
energetică a omului. O altă ciudăţenie a pisoiului era că celelalte pisici, 
în mod straniu, îl ocoleau, fapt care nu părea să-l deranjeze însă pe 
Costică. 

Atrasă de figura deosebită a motanului prezentat mai sus, i-am 
contactat telepatic subconştientul prin intermediul fotografiei din ziar. Iată 
dialogul purtat cu el. 

Nina Petre 

Anul 1995 
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Interviul cu motanul paranormal Costică 

 

 
Motanul Costică, în poala stăpânei sale 

 
Nina Petre: -  Motane Costică, motane Costică...! 

Motanul paranormal Costică: -  Cine eşti? De ce mă cauŃi? 

-  Tu eşti motanul Costică? 

-  Da, eu sunt motanul Costică. 

- Unde locuieşti acum? 

-  Tot la doamna Popescu. 

-  Te înŃelegi bine cu dânsa? 

-  Da, e foarte bună cu mine. 

-  Ia spune-mi, ai fost yoghin într-o viaŃă anterioară? 

-  Da, am fost yoghin într-o viaŃă anterioară. 

-  Ştii cine îŃi vorbeşte? 

-  Da, tu eşti o doamnă din alt oraş, de departe. 

-  PoŃi ghici cum mă cheamă? 

-  Nu am darul acesta, sunt o biată pisică chinuită. 

-  De ce eşti chinuită? 

-  Pentru că nu mă simt bine. 

-  De ce? 

-  Pentru că eu vreau să fac yoga, dar nimeni nu mă înŃelege. 

-  Nici doamna Popescu? 

-  Ba da, dar nu ştie yoga. 

-  ÎŃi pare rău că George a plecat? 

-  Da, cu el mă înŃelegeam foarte bine, m-am refăcut foarte bine 

atunci. 
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-  De ce nu mai meditezi? 

-  Nu am camarad de meditaŃie. 

-  Dar singur nu poŃi lucra?  

-  Aş lucra, dar îmi lipseşte energia lui George. 

-  Te simŃeai bine lângă el? 

-  Da, îmi dădea energie de yoghin şi îmi aminteam de viaŃa mea de 

dinainte de a fi pisică. 

-  Când s-a întâmplat aceasta? 

-  Cu mai multe sute de ani în urmă. 

-  Şi unde ai trăit atunci? 

-  Am fost în Himalaya, într-o peşteră. 

-  De ce te-ai transformat în pisică, ai vreo problemă karmică? 

-  Vai, draga mea, ce cuvânt frumos, „karmică”! De când sunt pisică, 

nimeni nu mi-a mai spus aşa ceva. 

-  Ai vreo problemă karmică sau vreo misiune? 

-  Am datoria de a îmbuna pisicile, trebuie să le explic prin exemplul 

meu personal că, deşi sunt foarte inteligente, au un comportament 

nedemn. Sunt prea răsfăŃate, trândăvesc, nu meditează, mai mult vor să 

doarmă şi profită mereu de bunătatea oamenilor. Iar dacă oamenii le 

chinuiesc, uneori merită, dar ele se plâng celorlalte pisici că oamenii sunt 

răi şi le nedreptăŃesc. 

-  De ce ai venit pe lumea aceasta ? 

-  Am venit pe lumea aceasta ca să le atrag atenŃia pisicilor că ar 

putea fi mai înŃelepte. Ele au inteligenŃa apropiată de a oamenilor, dar nu 

vor să înŃeleagă că un spirit luminat nu poate să se dezvolte într-un trup 

trândav. El decade, şi este păcat. 

-  Cine te-a sfătuit să te încarnezi în pisică ? 

-  Am fost la Marele Buddha, Patronul meu, şi mi-a dat misiunea 

următoare: „Yoghine Mulandrabandha, îŃi dau o misiune foarte grea, vei 

trece în lumea felinelor, vei fi pisică. Alege-Ńi locul pe care îl doreşti, dar 

să-mi îndeplineşti poruncile aşa cum Ńi le dau! Vei face lumea pisicilor 

mai înŃeleaptă, le vei ajuta prin exemplul tău personal să devină mai 

înŃelepte, mai harnice şi le vei explica faptul că pot deveni folositoare pe 

Pământ. Dacă mai continuă să trândăvească, spiritele lor vor decade şi, la 

următoarea încarnare, le va fi din ce în ce mai greu “. 
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-  Vrei să le transmiŃi ceva oamenilor ? 

-  Da, vreau să le spun să aibă mai multă grijă de pisici, să le înveŃe 

să se comporte asemenea lor, să le dea câte ceva de făcut, cât le stă în 

putere, pentru a deveni şi ele folositoare celor din jur. Să nu le mai lase să 

trândăvească atât, pentru că nu este spre binele lor. 

-  Atât, Costică ? 

-  Da, atât. 

-  La revedere, Costică ! 

-  La revedere, doamna mea ! 

NINA PETRE 

August 1995 
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INTERVIU CU EXTRATERESTRUL 
SUBPĂMÂNTEAN AHI 

 

INTRODUCERE 

Din ce în ce mai multe voci autorizate afirmă că extratereştrii există 
în Univers, dar şi aproape de noi, pământenii. Mult mai aproape decât 
ne-am putea închipui... În acest capitol mă voi referi la anumiţi 
extratereştri aflaţi în viaţă, dezvăluind gândurile şi obiceiurile lor, despre 
care pământenii cunosc foarte puţin. Am fost ajutată în această delicată 
muncă de ghidul meu spiritual, IBRAHIM, căruia îi voi rămâne 
recunoscătoare pentru totdeauna. 

Nina Petre 

Anul  2009 

 

 

Extraterestrul AHI (schiţă-portret realizată de Nina Petre) 
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Mărturia lui AHI 

„Am venit pe Pământ cu o navă spaŃială foarte bună, pe care am 

construit-o împreună cu fraŃii mei de pe planeta verde. Aceasta se găseşte 

la miliarde de ani depărtare de Pământ, într-un loc mult prea îndepărtat 

ca oamenii să ajungă vreodată acolo.  

Noi respirăm gaze (n.a. – metan şi dioxid de carbon) care pe 

pământeni îi omoară într-o clipă. Şi noi murim foarte repede dacă stăm 

în aerul de pe Pământ mai mult de câteva ore.  

Am ajuns cu nava pe sol la foarte scurt timp după terminarea 

războiului cel mare care a schimbat faŃa lumii (n.a. – cel de-al doilea 

război mondial).  

Am aterizat în jungla cea mare (n.a. – jungla Amazonului). Ştiam de 

la fraŃii noştri ajunşi acolo cu mulŃi ani înainte că se pot găsi locuri 

ascunse pe unde se intră sub pământ. Noi acolo putem să respirăm în 

voie, la mare adâncime, unde niciun suflet de om nu ar rezista.  

Ne-am făcut un neam întreg, eu şi cei doi prieteni cu care am venit. 

Nava s-a rupt în bucăŃi după ce a căzut în pădure, resturile ei fiind 

acoperite cu ierburi multe. Prietenii mei, un bărbat şi o femeie, au fost de 

acord să devenim un neam. Au trecut zeci de ani de la venirea noastră. 

Acum suntem mai mulŃi pentru că avem copii. Ne înmulŃim la fel ca şi 

oamenii, atâta doar că este mult mai simplu. Femeia nu are dureri mari 

atunci când naşte copilul.  

Aici, sub pământ, avem un loc foarte întins, cu multe găuri şi 

drumuri între ele. Ieşim mai mult noaptea în pădure, pentru că lumina 

zilei ne orbeşte. Putem să respirăm în aer doar până dimineaŃa. Găsim de 

mâncare multe animale mici şi insecte.  

Pielea noastră are culoarea şarpelui care nu se vede bine (n.a. – gri 

închis).  

Putem să ne trimitem gândurile către fraŃii de pe planeta noastră de 

departe. Au încercat şi alŃii să vină la noi, dar au ajuns prea departe. 

MulŃi au murit, alŃii au coborât pe sub munŃi. Suntem foarte mulŃi în 

adâncul Pământului.  
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Oamenii nu au cum să ne ajute, pentru că nu ne găsesc. Ne ferim de 

ei, după ce am primit gândurile unor prieteni care ne-au spus că oamenii 

sunt duşmanii noştri.” 

Preluare telepatică: NINA PETRE 

2 februarie 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *    Sfârşitul volumului    * * * 
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