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”Fericiți Făcătorii de Pace, că aceia  Fiii lui Dumnezeu se vor chema”(Matei 5, 9) 

  

Cu permisiunea cititorului, aș dori să expun aici o părere personală asupra 
legăturii dintre pace și dezvoltarea durabilă, asupra legăturii dintre Pace și 
Dezvoltarea Educațională a unui popor care tinde să atingă un nivel elevat al 
conștiinței. 

Este totul așa de simplu : atunci când Copilul va întâlni Frumosul din 
Gândurile și Privirea Educatorului, atunci va iubi necondiționat Școala ! Mama 
copilului este primul Educator, primul Mare Dascăl – care facilitează accesul 
Frumosului, Divinului la Suflețelul fiecărui Copil . De aceea, mintea oricărei mame (ca 
și mintea fiecărui educator pe care Omul îl va întâlni în Viață) trebuie să fie eliberată 
de gânduri răscolitoare, de griji, de suferințe, de orice experiență traumatizant[, de 
vibrație joasă care ar putea să-i scadă nivelul energetic și influența pozitivă în 
creșterea, educarea Copiilor și în pregătirea lor pentru a deveni acei Oameni 
Frumoși, de care are atât de mult nevoie România actuală… ! 

Mintea, privită ca și un Cumul de gânduri generatoare de noi experiențe de-a-
lungul Vieții, trebuie să fie eliberată de influența nefastă a Ego-ului , de poziționalități, 
de programe-gunoi, de capcane spirituale sau de orice ar putea să blocheze accesul 
evolutiv, 

Planurile mentale trebuie armonizate astfel încât Lumina Divină să poată 
pătrunde ușor printre gândurile evolutive și să permită accesul la cele mai înalte 
nivele evolutive ale conștiinței. Astfel, prin Pace și Adevăr se va naviga pe Calea 
care permite Accesul la Cele mai frumoase și mai elevate Sfere Cognitive. Prin 
pășirea pe această Cale, prin promovarea Adevărului, Păcii, Frumosului, Iubirii 
necondiționate în Gândirea și Activitățile zilnice, s-a experimentat activarea Accesului 
în Câmpul generat de cele mai înalte planuri ale Conștiinței ! Este un 
adevărat ”Credit în alb” - așa cum frumos descrie, în Cursurile specifice Școlii 
Zalmoxiene, prietenul meu, Domnul Adrian Pop. 

Revenind la Primul Educator, Mama…Dincolo de cuvântul sacru care 
generează Iubire necondiționată și Respect nelimitat, Ei îi revine o Misiune grea dar 
și frumoasă : aceea de a aduce primele crâmpeie de Cunoaștere în Sufletul 
Copilului… Orice Mamă are Datoria de a prezenta Copilului necesitatea păstrării 
Păcii – ca fiind singura alternativă a păstrării și dezvoltării oricărei Formă de Viață , 
orice Mamă are datoria de a lupta pentru Pace și a se ruga pentru menținerea ei în 
toate formele locuibile din Univers. Fiecare Mamă are frumoasa menire de 
a  cunoaște, introduce și actualiza Frumosul în Sufletul Copilului, facilitând astfel 
primul Salt adevărat pe Scara nivelelor de conștiință… 



Copilul mic manifestă o singură mare frică – cea generată de ”lipsa mamei” ; 
atunci când va reauzi glasul frumos al Mamei, atunci când va simți în apropiere 
prezența Ei… va reapărea Iubirea necondiționată și această Frică va dispărea. Este 
așa de simplu… Orice Frică este generată de Lipsa Iubirii și a Credinței…Iată încă o 
dovadă ! 

Copilul crește frumos, în Pace…și ajunge la un următorul  nivel de educație; 
ajunge la Școală… Aici intervine frumosul Rol al Educatorului, minunata Menire a 
Învățătorului, importanta Misiune a Profesorului! Aici intervine Educația -  care nu 
poate fi continuată decât printr-o comunicare continua, de la Suflet la Suflet (așa cum 
inspirat și vocațional afirma  doamna profesor universitar dr. Crenguța Oprea la 
Secțiunea Educație din cadrul Conferinței Anuale a Consiliului Mondial Român, din 7-
8 septembrie 2019, de la București) [3]. Da așa este, pot afirma cu argumente de 
necontestat, este singura Cale…de transmitere a Luminii Cunoașterii de la 
SUFLET  CURAT la SUFLET CURAT! Prin Rugăciune, prin promovarea Păcii și a 
Respectului față de Orice Formă de Viață se primește ACCESUL la CUNOAȘTERE, 
la HARUL și INSPIRAȚIA DIVINĂ - absolut necesare pentru a păși pe această Cale! 
Dascălul devine astfel un important Vector de comunare și transfer al Frumosului în 
Viața fiecărui Copil! Este foarte important să sprijinim atât Mamele, Dascălii cât și 
Toți Cei implicați în Aprofundarea Cunoașterii și Educației - în transmiterea Fluxului 
de Lumină , capabil să contribuie semnificativ la îmbunătățirea proceselor de formare 
ale OMULUI FRUMOS ! 

Atunci când Copilul va cunoaște cu adevărat importanța Păcii în Suflete și în 
toate celelalte Medii de Viață, atunci Sufletul va alege minimalizarea rolului Ego-ului 
în gândire, în activități și va permite Luminii să introducă Inspirația Divină, în toate 
emoțiile pe care le va experimenta ! 

Orice Salt pe un nivel superior de conștiință este facilitat de Pacea în Suflete, 
Pacea în Relații, Pacea în Comunicare, de PACEA MONDIALĂ ! 

Argumente ? Este suficient de cunoscut termenul de Dezvoltare Durabilă… S-
a studiat mult modul în care se ajunge la aceeastă Dezvoltare Durabilă, modul în 
care Mediul Divin (MD) este cel care influențează atât Mediul Economic (ME), Mediul 
Natural (MN) , Mediul Social (MS) cât și interacțiile dintre ele [1] ! Putem afirma cu 
tărie : atunci când la conducerea acestor Medii (ME, MN, MS) se află OAMENI cu 
SUFLETE CURATE, Mediul Divin ajută la Dezvoltarea Durabilă ! 

 

            Atunci când Mediul Divin și Pacea Mondială sunt Cele care vor produce 
Dezvoltarea Durabilă a Omenirii, atunci Lumina Cunoașterii transmisă prin Inspirație 
Divină va influența atât interacțiunile cât și comunicarea din tripleta Educațională: 
Educatori (Edu) –Părinți (Păr)- Copii (Cop) ! Aceasta este CALEA ! Totul este atât de 
simplu [2] !!! 

            Există dovezi certe – în ceea ce privește  socializarea moleculară din 
câmpurile cuantice  microuniversale…trebuie doar să fim atenți puțin la mecanismele 
care facilitează regulile din interiorul acestor universuri fractalice [2]. Tot așa de mult 



trebuie să fim atenți la metafizica transmisă de Modelele de cercetare la care se 
asociază copii – în inocența lor, dar sub influența Mediului Divin ! 

            Acum la început de An Școlar, mă alătur Tuturor Celor care urează Copiilor 
României să întâlnească doar Dascăli Frumoși, să învețe fără griji și sănătoși, să 
învețe și să se joace în PACE pentru a  experimenta cu Iubire necondiționată 
…Bucuria Succesului și Dragostea de Carte ! 

            Mulțumiri, Felicitări și Gânduri Frumoase adresate Tuturor Dascălilor și 
Cercetătorilor care au înțeles și aprofundat Misiunea lor pe acest Plan Existențial și 
aduc în Sufletele Învățăceilor Lumina Divină ! 

            Mulțumiri speciale Tuturor Mamelor – care luptă cu multe griji zilnice 
incomensurabile pentru a dărui Omenirii Copii Frumoși – capabili să învețe și să 
devină Modelele Celor care vor semna Pacea Mondială, la Sarmizegetusa, în 
2050 (care poate fi realizată chiar mai devreme) ! 

            Mulțumiri Speciale …Tuturor Celor care au înțeles această importantă 
Misiune și sprijină Spiritual și Material Accesul la învățătură, la Cunoaștere, la 
Dezvoltare ! Mulțumiri Firmei RURIS pentru miile de Ghiozdane dăruite - care au 
adus, cu siguranță, Bucurie în Inimile Copiilor și multe Lacrimi de mulțumire și 
recunoștiință în ochii Părinților nevoiași ! Mulțumiri speciale, Domnului inginer Adi 
Pop ca și întregii frumoasei Familii !!!! Mulțumiri speciale Firmelor POP SERVICE 
ELECTRONICS, CORNUL ABUNDENȚEI, MAKTUB pentru implicare și pentru 
sprijinul oferit Educației din România! Mulțumiri Grupului de firme condus de dna 
Mădălina Pavel și a Asociațiilor implicate în toate aceste extraordinare programme ! 
Lista OAMENILOR FRUMOȘI este mai mare și rog – pe această cale – să fiu iertat 
pentru omisiuni…doar spațiul și timpul au oprit aici, doar temporar această Listă ! Un 
Gând frumos a fost asociat și trimis Tuturor Celor care contribuie la aceste minunate 
Proiecte ! 

            Personal, voi sprijini frumoasele Inițiative de cercetare ale tuturor Celor care 
doresc sî activeze în acest frumos domeniu al Vieții ! Cu multă responsabilitate, atât 
din mediul academic cât și din cel de cercetare în care se vor implica Asociațiile de 
Suflet, atât de dragi mie ! 

 Concluzii 

Accesul la Cunoaștere, la Educaație avansată și Cercetare științifică 
este nelimitat dar și condiționat de Respectul față de formele Vieții, iar Nivelurile 
Cognitive Superioare sunt asociate  doar Sufletelor curate – în mod special Celor 
care experimentează doar gândurile pacifiste... ! Fără Intenții frumoase, fără 
Stăruință, fără Smerenie, fără eliberarea de gânduri nepotrivite și de poziționalități 
nivelul de educație, cunoaștere și cercetare-inovare este doar unul modest ! Este 
simplu, este Calea transmisă de Hristos, Cale pe care va  păși, mai devreme sau mai 
târziu, întreaga Omenire… 
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