
CURS  PENTRU  ÎMPUTERNICIREA
UMANULUI  DIN  OM

 
Evidenţiez: 
“Tu nu ești câte gânduri ai, ci ești pauza dintre gânduri.” 
“Ai tot ceea ce ai tu nevoie, la tine, pentru a înţelege tot ceea ce tu ai nevoie.” 
“Medicamentele sunt tot la noi (în caz de avem nevoie de ele), în Vibraţiile pe care le scoatem prin sunete și în 
felul nostru de a Vedea / Percepe / Gândi.“ 

Propun: 
Un curs despre:  Percepţie  / Întregire / Holistic sau “Cele Trei puncte de vedere“ sau Piesoteric*
CURS =  Expunere a unei percepţii subiectiv holistice într-o formă obiectivă

Nota! Nu este un curs în care o să copiezi și implementezi o singură acţiune, ci este un curs în care vei putea 
descoperi ce fel de acţiune și care este calitatea acţiunii care TU ești, pentru a reduce sau crește direcţia în care 
te vei duce.

 

*Educare - să scoţi afară sau să despăturești puterile minţii.
*Piesoteric - Piezo - a strânge, a apăsa, presiune. Eso - din 
înăuntru. Teric - ceea ce indică scop, rezultat.

 Descrierea întregului curs
 

 Pentru menţinerea și echilibrarea stării de creștere sănătoasă, este inteligent să investigăm în ce fel de  
mediu ne aflăm și modalităţile de interacţiune cu acest mediu.
 Avem impresia că trăim în 2 medii, unul intern și unul extern. Ajungem de multe ori la neputinţa realizării 
relaţiilor corecte dintre aceste medii și implicit nu vedem întreaga mișcare la care ne putem regla pentru a avea și 
primi rezultatele cooperării la cel mai înalt nivel.

 Acest curs:
- evidenţiază programele negative pe care le absorbim sau sunt impuse în societatea de astăzi;
- pune o lumină clară asupra legăturilor lipsă sau rupte, în relaţia dintre mediul intern și cel extern al sinelui;
- oferă tehnicile necesare unei stăpâniri și verificări de informaţie nouă care apare spontan în dieta noastră (fizica,        
sufletească și spirituală) sau prin informare din partea altora;   
- ajută la crearea spaţiilor (luminoase) de comunicare pentru schimbul ușor și potrivit de informaţie între / dintre  
oameni;
- oferă alternative la informaţia deja existentă în școli, și înflorește Umanul din fiecare;
- întărește și însănătoșește:

• capacitatea de a îndepărta programele limitative ale acţiunii sau gândirii: competitive, egocentrice, invidioase, 
agresive, dificile sau de inferioritate;
• responsabilitatea pentru corpul fizic și energetic, autodisciplina, cooperarea, creșterea pozitivă variată pentru 
caracterul sinelui, reglează disciplina familială, permite interacţiuni la o vibraţie mai înaltă;

- împuternicirea caracterului, pentru a ieși la suprafaţă și pentru a își depăși limitele împreună cu toţi cei cu care se 
dorește cooperare și cocreaţie;
- toate relaţiile vizibile și invizibile dintre fiinţe;
- accesarea stărilor înalte de conștientizare prin perceperea clară a Acţiunii Continue;
- luminează complexitatea Sinergetică;
- oferă acces la o viaţă misterioasă și plină de bucurii.
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Module:
 

0. Să ne cunoaștem înainte să începem
1. Tehnica studiului cuvintelor și folosirea corectă a internetului
2. Necesitatea Întrebărilor de o calitate ridicată
3. Documentare, Lecturi, Filme și Animaţii
4. Înţelegerea viselor și stărilor pe timp de noapte

 Modulul 0: Să ne cunoaștem înainte să începem

 Să facem un schimb de impresii și păreri despre cine suntem, felul în care vedem lumea și prezentarea 
motivaţiei unui astfel de curs pentru stabilirea participării la el.

 Modulul 1: Tehnica studiului cuvintelor și folosirea corectă a internetului

 Pentru ce? 
 Ca să putem să ne înţelegem clar cu alţi oameni și ca să putem noi să scoatem cu o claritate mai mare 
evenimentele din interior. Avem nevoie de o disciplină care să ne susţină creșterea în stabilirea relaţiilor potrivite 
unicităţii fiecăruia (sincere, adevărate, bune, hrănitoare) pentru ideile pe care le auzim din afară și cele primite din 
interior faţă de mișcarea Întregului. 
 
 Ce se întâmplă? 
 - La început: 

• Se scot la suprafaţă erorile comunicării obiective;
• Se pun în mișcare relaţiile clare a evenimentelor din comunicare; 
• Se evidenţiază necesitatea de a vedea și percepe sursa cuvintelor pe care le-am auzit;
• Se reorganizează definiţii în concret;
• Se împuternicește calitatea conversaţiei sincere și fără interpretări provocate de definiţii false sau     

minciuni deliberate.

 - Spre final: 
 Calitatea și Claritatea discuţiilor crește: activarea curiozităţii, activarea discernământului, eliminarea
criticilor subiective sau superficiale, verificările interne devin automate, eliminarea multor probleme din
comunicare pe parcursul întregii vieţi.

 De ce avem nevoie?
 Un caiet în care să scriem ce nu știm, ce știm despre ce nu știm, ce înseamă Cuvântul în dicţionarul Limbii 
și Literaturii Române, care este sursa cuvântului și ce definiţii are în alte limbi. ← Foarte important  deoarece multe 
cuvinte sunt traduse deliberat greșit.

 Folosirea corectă a internetului
 Se vor arăta programe care blochează reclamele care apar, se va arăta un site de Etimologie în Engleză care 
ajută la clarificarea multor minciuni/erori din sistemul de comunicare cu definiţii deliberat false.

 

 Modulul 2: Necesitatea Întrebărilor de o calitate ridicată

 Pentru ce?
 Ca să putem să scăpăm de ACŢIUNEA care se numește NEÎNŢELEGERE, care la rândul ei produce frică, 
teamă, regret, separare, multe boli din corpul fizic uman și inclusiv unele boli mentale.
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 Ce se întâmplă?
 - La început:  

• Să putem să ne REINFORMĂM;
• Să verificăm;
• Să discernem sau să vedem cu o claritate ridicată, “locul“ în care întrebarea ne duce sau pentru ce se 

pune întrebarea în sine;
• Să descoperim calităţile noastre ascunse, implicit putem să le descoperim și pe a altora, din momentul 

ridicării la un alt nivel de claritate  a viziunii complexităţii;
• Se discuta despre Calitate și Cantitate, Obiectivitate și Subiectivitate, Observaţii din toate spectrele 

simţurilor, Intrarea în Neînţelegere, Observarea a ceea ce face și crează Neînţelegerea;
• Să nu ne stresăm cu prea multe întrebări.

 - Spre final: 
 Descoperirea și punerea informaţiei la locul potrivit pentru creștere, claritate și cooperare cu cine alegem 
independent de sursa informativă, DAR implicit pentru toţi.

 Modulul 3: Documentare, Lecturi, Filme și Animaţii

 Tot ceea ce s-a evidenţiat în modulele 1 și 2, va fi pus în practică prin arătarea unor documentare sau lecturi 
sau animaţii educaţionale, cu scopul de a activa și a menţine starea de autodisciplina care iese din primele două 
module. Toată informaţia este de sine stătătoare, te stimulează din interior, este aplicabilă în viaţa de zi cu zi, te 
reconectează la Întreg, poate fi ușor de verificat, este pentru toată familia.

 Ce fac documentarele, lecturile, filmele, animaţiile pentru noi?
 • Restabilesc relaţiile sănătoase dintre evenimentele Obiective și Subiective, Sociale și Particulare,
Tehnocrate și Spirituale , Vizibile și Invizibile, Bune și Rele.
 •  Filmele, Documentarele, Lecturile și Animaţiile - vor fi primite acasă la finalul cursului pentru aprofun-
dare individuală (aproape 1.000 de ore).

 Modulul 4: Înţelegerea viselor și stărilor pe timp de noapte

 Evenimentele care se întâmplă pe timp de noapte în fiecare dintre noi sunt la fel de reale ca și evenimentele 
care se întâmplă în afara noastră pe timp de zi. Ele sunt interconectate profund și au efect asupra stărilor ‘ciudate‘ 
pe care le simţim când suntem treziţi.

 Pentru ce?
 Ca să nu mai evitam informaţiile primite din partea subconștientului și să le manifestăm în conștientul din 
viata de zi cu zi. 

 Ce se întâmplă?  
 Se vor evidenţia Visele (Viziunile) permanente din timpul nopţii, care au rămas cu noi după atâta timp și se 
vor evidenţia relaţiile lor împreună cu percepţiile noastre de pe timpul zi-noapte. Prin evidenţierea relaţiilor, este 
posibil ca cel care are aceste trăiri să le poată stăpâni și să perceapă semnificaţiile din aceste viziuni, implicit stările 
de frică (neînţelegere)  se diminuează sau dispar cu totul. 
 Stările de viziune sunt direct legate de celelalte 3 module care sunt propuse. 

 Rezultatele sunt inclusiv pentru oamenii care au problemele de cooperare cu alţii, se temperează
deoarece află că toţi avem vise pe timp de noapte care ne evidenţiază calitatea a cine suntem cu adevărat.
 Rezultatele sunt FENOMENALE.
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A.
 “Din momentul Luminării Complexităţii, Psihicul Evolutiv Spontan, care se auto-disciplinează la Sinergia 
Universului, cu Iubire Necondiţionată, Cooperare și Cocreaţie faţă de Sine, te manifestă în toate dimensiunile.

 Deodată descoperim că suntem introduși într-un Proces Evolutiv Psihologic, care, pe parcurs* ajunge la un 
punct culminant al unei stări împotriva Sinelui (implicit împotriva Sinergiei Universului).

 Dacă Procesul Evolutiv Psihologic este menţinut, începe credinţa în Progres Psihologic. Practic rezultatul este 
Continuitatea Nemulţumirii Continue și începe fragmentarea Psihicului în funcţii Ierarhice Sociale și implicit devii 
Pasiv sau Inert (Ipocrit sau Orbit) la continuitatea momentului Luminării Complexităţii.”

*pe parcurs = estomparea agresivă sau înșelătoare a
spontaneităţii, introducerea iluziilor.
*Psihicul Evolutiv Spontan - SUFLETUL care crește fără 
axa TIMP / SPAŢIU, iar REVELAŢIILE / PERCEPŢIILE sunt 
permanente. 
*Proces Evolutiv Psihologic - TEHNICILE primite din    
partea Sufletului și Spiritului și informaţia asimilată din 
partea oamenilor.
*Continuitatea Nemulţumirii Continue - Neîmplinirea
permanentă pe care o simţim cu toţii dar nu avem
vocabular sa ne evidenţiem noua acest fapt forţat
asupra noastră.

B.
 “Războinicul Puternic sau Medicul Priceput, este cineva care îmblânzește ideea (negru) de auto-distrugere 
expansivă și ideea (alb) de separare prin negarea celorlalte trăiri ale celor care sunt în tranziţii proprii separatiste.“ 

 Să se ia aminte că fiecare dintre noi are posibilitatea să trezească în interior un mai mare potenţial care ne 
susţine evoluţia Materială, Sufletească și Spirituală prin acţiunea Universal Sinergetică.

Lectură recomandată: https://iskconeducationalservices.org/HoH/concepts/107.htm 

Pag. 4

https://iskconeducationalservices.org/HoH/concepts/107.htm

