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Toate informațiile cuprinse in aceasta  carte, 

inclusiv textul, grafica, imaginile și alte materiale 

sunt destinate exclusiv pentru a vă oferi informații 

generale și nu pentru a înlocui sfatul medicului sau 

tratamentul pentru afecțiuni medicale specifice. 

Vă sfătuim să consultați întotdeauna medicul 

dumneavoastră atunci când aveți întrebări sau 

nelămuriri cu privire la starea dvs. de sănătate; 

Utilizați, de asemenea, toate cunoștințele pe care le 

aveți înainte de a începe un nou program de 

tratament pentru a vă asigura că informațiile noastre 

și interpretarea acestor informații de către dvs. sunt 

potrivite pentru mai multe detalii individuale. 

(Autorul) 

Doresc să  mulțumesc personalităților care m-au 

inspirat și prin intermediul cărora am ajus la sursa 

informațională atât de prețuită: Gregg Braden,  

Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Dr. John Ionescu, 

Dr.William Nelson, Dr Florinela Bălan, Inginer 

Eugen Bargăboanu, Centrul Reik energy healing 

Los Angeles.  
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Cuvânt înainte: 

supraponderabilitatea și obezitatea  

Supraponderabilitatea și obezitatea reprezintă 

probleme majore pentru aproximativ o treime din 

populația lumii. Principala cauză a obezității este un 

dezechilibru energetic între caloriile asimilate din 

alimente și arderea lor pe tot parcursul zilei, ne 

spune Dr.William Nelson. 

Alți factori care contribuie la obezitate sunt: 

abuzul de produse alimentare, predispoziția 

ereditară, factorii congenitali, lipsa de activitate 

fizică, alcoolismul, traumele psihice, emoționale și 

nervoase, tulburările endocrine etc. 

Un plan terapeutic eficient include adoptarea 

unui stil de viață sănătos, însoţit de exerciții fizice. 

În intestine există un proces de fermentare, fără 

digestie, calitatea nutrienților scade și, prin urmare, 

celulele nu obțin suficientă „hrană“. Se instalează 

înfometarea, toxinele nu sunt eliminate la timp, ele 

fiind stocate în țesutul adipos, şi apar, aşadar, multe 

boli asociate obezităţii. 



8 

Obezitatea este asociată cu un risc crescut de 

apariţie a altor afecţiuni, inclusiv boli 

cardiovasculare, accidente vascular-cerebrale, diabet 

de tip 2 și mai multe tipuri de cancer, longevitate 

scăzută și efectiv o calitate mai scăzută a vieții. 

Se pare că anumite comportamente precum 

mâncatul în exces, lipsa mişcării sau neglijarea 

condiției fizice au dereglat în timp procesele care 

reglează pofta de mâncare și distribuirea grăsimii în 

organism, ceea ce înseamnă în mod evident că 

persoanele respective câștigă în greutate și nu mai 

pot slăbi. Corpul încearcă întotdeauna să mențină un 

echilibru, astfel încât rezistă perturbărilor pe termen 

scurt, instalate în urma diverselor diete nesănătoase. 

Există dovezi care sugerează că modificările 

comportamentale pe termen lung, cum ar fi 

alimentația sănătoasă și activitatea fizică regulată, 

însoțite de susținere psihologică, orientată spre 

obţinerea de rezultate, pot determina din nou 

organismul să elimine excesul de grăsime din 

organism și să împiedice depozitarea ulterioară a 

acesteia. 

Pierderea în greutate rezultată dintr-o dietă 

sănătoasă, o minte clară și exerciții fizice, conduce 

la o rezistență mai bună la insulină, la diminuarea 

inflamaţiilor, la o susținere psihologică eficientă și 

la o modulare benefică a hormonilor obezității. 
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 Și acum să intrăm puțin în intimitatea problemei 

obezității pentru a o înțelege mai bine. 

Înainte să ajungem la o formulă magică ce ne 

eliberează de kilogramele în plus, trebuie să 

parcurgem câteva capitole informative pentru a 

înțelege în profunzime ce se întâmplă cu noi, atât în 

interior, cât și în exterior, care sunt uneltele pe care 

le avem la îndemână – cele pe care Creatorul ni le-a 

oferit la naștere –, care ne sunt slăbiciunile și cum le 

facem față, care este modalitatea corectă de a privi 

problema și care este locul de unde putem porni 

pentru a o rezolva. 
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PARTEA ÎNTÂI 

IDENTIFICAREA 

1. Sănătatea în totalitatea ei 

Fizica cuantică spune că suntem energie 

(informație, inteligență) situată pe diferite frecvențe.  

Pentru a înțelege în ce constă procesul de 

însănătoșire, trebuie să înțelegem ce suntem și cum 

funcționăm pe toate planurile existențiale. 

Suntem formați din mai multe corpuri: 

1 - energetic subtil (unde de energie invizibile 

ochiului uman, detectate de aparatele de fizică 

cuantică), acel corp care are cea mai înaltă 

frecvență; 

2 - mental (informație-gânduri) – informația 

începe să se miște, acum este o formă de energie 

ușoară în mișcare lentă; pe măsură ce devine mai 

densă, aceasta este captată de către creierul nostru 

sub forma gândurilor; 
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3 - emoțional (emoțiile) – energie în mișcare, 

mai densă decât energia gândurilor; 

4 - fizic (corpul fizic), cel care are cea mai joasă 

frecvenţă; energie condensată. 

 Aceste corpuri se întrepătrund și comunică 

permanent. 

Sănătate absolută înseamnă sănătate în toate aceste  

4 Dimensiuni (4 corpuri). 
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Totodată, aș putea spune că, odată ce energia 

are o vibrație înaltă, și gândurile și emoțiile – dar și 

corpul fizic – sunt de aceeași calitate. Nu ai cum să 

ai gânduri extraordinare și să fii plin de emoții 

negative. Este imposibil să te simți minunat și să fii 

bolnav. Putem spune: calitatea energiei noastre – 

baza creației este exprimată în plan fizic prin 

calitatea sănătății fizice. 

2. Spiritualitatea 

Ce este spiritualitatea? 

„O funcție naturală vie a ființei umane, 

independentă de credință, religie sau dogme. 

Spiritualitatea este recunoașterea existenței 

adevăratului sine, a esenței noastre, ceea ce 

presupune să învăţăm să ne lăsăm conduși de el.“  

„Ființa umană este invitată să se dezvolte pe 

deplin în armonie cu Pământul și Universul“, 

postulează dr. Alain Boudet care își construiește 

demonstrația pe trei stâlpi: 

a. Știința = înțelegerea forțelor vieții și a forțelor 

Universului. 

b. Spiritualitatea = legătura cu esența noastră 

profundă. 
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c. Dezvoltarea personală = realizarea obiectivelor 

conform idealului care ne conduce în viață. 

3. Ce este Conștiința? Ce este Creierul? Ce 

este Mintea? Care este legătura dintre ele? 

Pentru a înțelege bine textul acestei cărți, este 

bine să clarificăm termenii folosiți: 

Gândurile: forme de energie, informație în 

mișcare, informație decodată ajunsă la creierul 

nostru. 

Emoția („E-motion“): energie în mișcare, 

informație sub formă de energie mai condensată 

decât gândurile, energie care se apropie mai mult de 

ultima etapă de condensare, corpul fizic; am putea 

spune că emoțiile sunt mai multe gânduri amestecate 

coerent, informație concentrată, chimia corpului.  

Creierul fizic (creierul cenușiu): organul cel mai 

complex pe care îl deținem în corpul fizic. 

Creierul spiritual (emisfera dreaptă): acea 

inteligență energetică prin care suntem conectați la 

inteligența Universală. Creierul spiritual este 

receptiv la imagini și la tot ce ține de creație. 

Mintea este rezultatul Creierului în acțiune. 
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Glanda pineală este traductorul. Ea traduce 

limbajul între cele două emisfere pe care le deținem: 

logic (emisfera stângă) și creativ (emisfera dreaptă). 

Fiindcă cele două emisfere lucrează diferit și 

vorbesc două limbi diferite, ele au nevoie de un 

traductor. 

Atunci când aceste două emisfere sunt în 

echilibru și comunică între ele perfect, și traducerea 

se face foarte bine, astfel încât putem ajunge la 

stadiul maxim, la perfecțiune în plan fizic. Această 

stare de echilibru a fost regăsită la cele mai mari 

genii ale umanității, precum Albert Einstein. 

Ceea ce trebuie noi să facem este să ținem în 

balanță aceste două emisfere și să ne asigurăm că 

traducerea limbajului este corectă. 

Fluorura împiedică funcționarea optimă a glandei 

pineale. Fluorura se află în pasta de dinți, apa 

potabilă, apa de gură, guma de mestecat, alimente de 

origine marină și ceai. 

Aluminiul și îndulcitorii artificiali perturbă 

legăturile nervoase, ceea ce duce la dereglarea 

funcționării corecte a glandei pineale. 

Conștiința este executorul, ea execută Creierul. 

Deci în locul unde Conștiința este prezentă, acea 

parte a Creierului devine funcțională. 
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Atenția este un remarcabil instrument al 

Conștiinței de a opera. 

De exemplu: atunci când Conștiința se 

localizează prin atenție în spațiul creierului unde se 

află „ura“, acest segment va fi activat. Când 

Conștiința va activa partea creierului unde se află 

dragostea și recunoștința, atunci acea parte a creierul 

va fi activă. Și tot ce îți vine în minte va fi în 

concordanţă cu aceasta, deoarece Mintea este 

rezultatul activității Creierului. Nu Creierul este cel 

care decide, ci Conștiința. Creierul este doar un 

organ prin care Conștiința se manifestă în plan fizic. 

Chakrele: centri energetici, vortexuri care fac 

posibil schimbul energetic informațional dintre 

corpul nostru fizic și Energia Universală (Energia 

Cosmică, Informația Pură). 

4. De ce suntem noi aici? 

„Suntem ființe spirituale, înzestrate cu un intelect 

și trăim o experiență în corp fizic.“ 

Suntem aici doar pentru „A FI“ ceea ce suntem 

noi în esență, într-o formă condensată. 

Întrebarea este: cum să fim? 

Totul este în mișcare și se transformă, fie spre 

progres, fie spre dezintegrare. 



17 

Desigur, cred că toată lumea își dorește „să fie 

bine“, „să susțină progresul“, altfel simpla existență 

nu ne-ar oferi nicio plăcere fizică. 

Obligația noastră este să menținem această stare 

de „a fi bine“ pe tot parcursul vieții. 

Avem mereu posibilitatea de a schimba lucrurile 

în viaţă. Prin focalizarea Conștiinței în altă direcție 

putem modifica cursul vieții, în direcția corectă. Și 

exact acest fenomen îl veți înțelege după ce veţi 

termina de citit această carte. Va sfătuiesc să o 

recitiți de mai multe ori. 

5. Energia și Inteligența 

Energia - Informație în mișcare. 

„Informația transformă energia, energia atrage 

informația.“ 

„Devii ceea ce gândești.“ 

„Atragi ceea ce simți.“ 

„Creezi ceea ce îți imaginezi.“ 
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Ce este Energia? (explicație dată de un inginer- 

Reiki energy healing Los Angeles)  

O piatră este energie, gândurile tale sunt energie, 

emoțiile tale sunt energie, corpul tău este energie 

etc. 

Corpul tău are un câmp electromagnetic în jurul 

lui. Acest câmp este numit Aură. 

Tu ești Corpul tău și Aura ta. Corpul tău, la fel ca 

aura, este unic. 

Împământarea este foarte importantă, deoarece 

prin împământare ne eliberăm de energiile negative 

acumulate. Ne încărcam din Cer și ne descărcam în 

Pământ. 

Dacă nu reușim să mergem desculți pe iarbă sau 

pe pământ, atunci ne așezăm pe un scaun, cu spatele 

drept și să ne îndreptam atenția asupra zonei 

pelviene a corpului. Conectează-ți zona pelviană cu 

Pământul, imaginând-ți un cordon care se extinde 

din corpul tău. Vizualizează conectarea Energiei tale 

cu acest cordon de împământare. Centrul 

Pământului este locul în care energia încărcată se 

neutralizează. Împământarea ta ajută să-ți cureți 

spațiul tău de Energia altor persoane, cât și de 

propria-ți energie negativă. Cere-i Corpului și Aurei 

tale să elibereze toate energiile nedorite. Atunci 



 

când te simți nervos, mută-ți această furie afară de 

corp, către centrul Pământului. Această tehnică este 

o cale sigură de a te elibera de furie și frustrare, fără 

a-i răni pe ceilalți. Împământarea Aurei și a 

Corpului este ușoară, pentru că urmează curgerea 

gravitației. Atunci când îți conectezi Corpul cu 

Pământul, permiți energiei nedorite să plece și lași 

gravitația să o preia. 

Oamenii sunt înconjurați în mod constant de 

câmpuri de Energie. Acestea curg prin ei. Oamenii 

depind de Energie și folosesc Energia. De asemenea, 

multe sisteme ale corpului uman produc câmpuri 

electrice naturale care curg prin organism. Un câmp 

de forță puternic, întotdeauna prezent, emană din 

inimă. 

Fiecare acțiune a nervilor este acompaniată de un 

câmp de forță. Acest curent măsurabil își are 

originea în pereții celulelor, care se încarcă diferit în 

interior faţă de exterior. Mâncarea și oxigenul 

pătrund în celulă și garantează energia pentru 

mușchi, țesuturi și organe. În același timp, dioxidul 

de carbon, apa și sedimentele sunt eliminate. Aceste 

procese metabolice, indiferent dacă au loc în 

mușchi, glande, nervi sau în creier, sunt procesul 

regenerativ al organismului. 

Îmbătrânirea este o cauză a reducerii 

potențialului electric al corpului. După vârsta de 20 

de ani, încărcarea electrică a celulelor corpului se 
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