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              EDIłIE SUBSIDIARĂ A MINIREVISTEI MENORA      
                                 PUBLICAłIE A COMUNITĂłII EVREILOR FOCŞANI         
  
Despre morala unor obiceiuri omeneşti. Iată câteva adevăruri nu întotdeauna uşor 
de acceptat ! Însă, dacă stăm strâmb şi privim drept, cu siguranŃă că le-am observat 
valabilitatea în propria-ne experienŃă şi nu de puŃine ori. Să aveŃi o inimă plină de 
pace ! Cu iubire, Odette Irimiea                            (articol trimis de d-na Odette Irimiea )  

 

Supărarea este una din cele mai răspândite încălcări ale legilor universului,care poate 
determina diferite  neplăceri în viaŃa, atât a celui pe care te superi, cât şi în propria ta viaŃă. 
Supărarea copilului pe părinŃii săi, a părinŃilor pe copii creează ruperea şi deformarea celor mai 
fine structuri energetice, cu consecinŃe din cele mai grave. Pentru ca să se nască un 
copil armonios bărbatul şi femeia trebuie să se iubească unul pe celălalt. În timpul sarcinii femeia 
trebuie să fie liniştită şi răbdătoare şi nu trebuie să se supere sau să trăiască sentimente negative..  
Ea trebuie să accepte cu seninătate realitatea, aşa cum este şi să nu admită părerile de rău în 
legătură cu trecutul sau să grăbească viitorul. 

Femeile gravide să nu vizioneze filme care răspândesc violenŃa întrucât agresivitatea lor subconştientă 
devine necontrolabilă, cu efecte devastatoare asupra psihicului şi trupului viitorului copil. De 
aceea oamenii adulŃi şi copiii ar trebui să vizioneze numai opere de artă, al căror nivel de agresiune 
subconştientă este negativ.  Naşterea cu picioarele înainte şi prin cezariană reprezintă o trufie 
ridicată a mame copilului. Naşterea prematură înseamnă umilirea mândriei. Copiii 
născuŃi prematur sunt deosebit de slabi şi bolnăvicioşi, iar aceasta înseamnă aceeaşi blocare a 
mândriei. Când  părinŃii aleg numele copilului acesta se fixează în karma copilului şi îi 
influenŃează structurile câmpului. Numele se întipăreşte în câmpul bioenergetic şi depinde de 
karma celui al cărui nume îl poartă copilul. Înainte, nu întâmplător, copiilor li se dădeau nume de 
sfinŃi. Karma luminoasă, pură a sfinŃilor se unea cu karma copilului, îl proteja şi acŃiona în 
favoarea lui. Dându-i copilului numele unei rude riscăm, deoarece greşelile şi viciile sale va trebui 
să le ispăşească cel care a luat odată cu numele şi o parte din karmă, adică copilul. O bunică în anii 
săi de tinereŃe a iubit un om, însă nu a dorit copilul şi a făcut avort. Pentru uciderea iubirii şi 
a copilului a trebuit să plătească fica şi nepoata, adică urmaşii ei. În cazul unei lovituri cu 
pumnul suferă unul singur - vinovatul, în cazul lovirii bioenergetice întrucât omul este la nivelul 
biocâmpurilor, într-o conexiune directă cu toate rudele sale, cu copii săi, lovitura traversează 
întregul lanŃ de rudenie. Şi ca recul, vine pedeapsa împotriva agresorului şi a familiei acestuia. O 
femeie şi-a sfătuit prietena să facă un avort, la rândul lui bărbatul a insistat ca soŃia să 
avorteze. Această dorinŃă exprimată în cuvinte sau în gând de a nimici viitorul copil este 
o încălcare a legilor pentru care omul plăteşte cu sănătatea şi cu soarta sa. O femeie şi-a abandonat 
copilul în spital. Prin aceasta ea a săvârşit o crimă atât de mare încât nimeni n-o putea absolvi de 
pedeapsă. Dragostea faŃă de copii face parte din cele mai înalte legi ale universului şi de aceea 
orice formă de încălcare a acestei iubiri, exprimată prin renegarea copilului, refuzul de a avea copii 
sau de a purta o sarcină, ne mai vorbind de avort, în special în fazele înaintate, renegarea omului 
iubit şi nu numai cu faptele, cu vorba, ci chiar şi cu gândul, poate duce la urmări din cele mai 
grave.  

Sub nici un motiv să nu spui unui copil: eşti leneş, nu eşti bun de nimic, eşti prost etc. 
fiindcă aceasta  creează în el cusurul ce i se reproşează.  Mama care spune copilului: uite dacă ai să 



 
fii cuminte, dacă ai să înveŃi bine îŃi cumpăr cutare lucru face din copilul său un sclav al cărui 
stăpân va fi lucrul promis. Dacă părintele îndeplineşte toate capriciile copilului şi începe să 
depindă de acesta, copilul se  transformă într-un tiran şi poate muri. Dacă copilul este ocrotit în 
permanenŃă el se va deprinde a nu se mai păzi singur şi în acest mod îşi va pregăti primejdii în 
viitor. Mamele care se sacrifică până la umilinŃă pentru binele copiilor lor sfârşesc într-o mare 
amărăciune. La fel şi copiii, de a căror naştere părinŃii nu s-au bucurat, sunt profund nenorociŃi, 
întrucât trăiesc  într-un chin spiritual. Copiii trataŃi cu asprime nu devin buni. Ei vor vedea 
în părinŃii lor adevăraŃi duşmani, când aceştia întrebuinŃează continuu pedepse şi ameninŃări.  

Răul nimicitor şi total vine atunci când copiii majori şi capabili de muncă continuă să trăiască lângă mama 
lor, să se bazeze pe ea, iar ea, la rândul ei, permiŃând să fie exploatată din toate punctele de 
vedere. În acest mod străzile se umplu în permanenŃă de copii neajutoraŃi, incapabili de a se îngriji 
pe ei însăşi. Să mulŃumeşti părinŃilor ceea ce eşti tu astăzi, iar copiii tăi Ńie îŃi vor mulŃumi pentru 
ceea ce vor fi ei mâine.  

Egoismul, cruzimea închid canalele energetice de legătură cu Dumnezeu şi omul respectiv nu 
mai primeşte energia necesară întreŃinerii vieŃii. În această situaŃie el este nevoit să ia energia de 
la alŃi oameni, devenind vampir energetic. Acest lucru distruge sistemul de protecŃie al copiilor săi. 
Copii încep să fie bolnavi, pot avea tulburări psihice şi alte probleme. Când simŃiŃi că cineva vă 
fură energia,rugaŃi-vă ca aceluia să-i fie dăruită iubirea divină şi energia care-l va schimba, îi va 
purifica sufletul şi-L va uni cu Dumnezeu. Egoismul şi interesul personal ne izolează de 
restul oamenilor şi acest simŃ al separării îi face pe oameni insensibili la nevoile altora.  O 
persoană egoistă manifestă un ataşament excesiv pentru ea însăşi, este o plagă socială. Egoiştii au 
foarte puŃini prieteni. Câteva cunoştinŃe şi relaŃii superficiale le umplu viaŃă. Contactele cu  ceilalŃi 
sunt limitate. Prin felul de a gândi se închid în lumea lor strâmtă.   Prin gândurile voastre puteŃi să 
schimbaŃi un egoist făcându-l generos. Să se emită spre el numai vibraŃii de generozitate 
şi bunăvoinŃă.    

DispreŃul faŃă de noi şi profunda nemulŃumire faŃă de sine constituie o agresiune faŃă de Dumnezeu.  
DispreŃul şi blamarea omoară înainte de toate iubirea faŃă de un alt om.  Orice ticăloşie ar comite 
un om împotriva noastră noi nu avem dreptul să respingem iubirea faŃă de el. Bărbatul care 
dispreŃuieşte femeia se degradează spiritual, începe să sufere de diferite boli şi îmbătrâneşte mai 
repede ca de obicei. Trebuie să vă schimbaŃi atitudinea faŃă de femei şi faŃă de situaŃiile legate de 
ele. Trufia şi dispreŃul faŃă de oameni generează lipsa dorinŃei de a trăi, sentimentul 
pierderii sensului vieŃii.  

Ura este o forŃă care te leagă de persoana pe care o  urăşti. Ancorarea de înŃelepciune dă naştere 
dispreŃului. Acesta începe de la cap. De aceea se blochează bio-câmpul în regiunea capului..  În 
curând dispreŃul se întoarce împotriva propriei persoane. De aceea, se deteriorează câmpul în 
jurul rinichilor şi apare distrugerea acestora. Nimeni nu poate strânge bani dacă-i 
dispreŃuieşte. Zgârcenia şi economia aduc boală şi dezastre.  

 

                                                (SFÂRŞITUL ARTICOLULUI!)                
                                                                   
În ideea că această nouă publicaŃie vă va face o deosebită plăcere, noi cu consideraŃia şi 

respectul cuvenit, aşteptăm din partea tuturor doritorilor noi mesaje, documente şi alte dovezi şi mărturii 
ale trecerii timpului, alături de care amprenta istoriei fiinŃelor noastre a fremătat, freamătă şi va fremăta.  

(Pe adresa rondmircea@yahoo.com  şi pe site-ul www.focsnai.jewish.ro  ne puteŃi contacta şi 
vizualiza rodul muncii noastre ).                

 
                      AUTORUL - VĂ SALUTĂ CU STIMĂ ŞI CONSIDERAłIE !! 
                                                   LECTURĂ PLĂCUTĂ ! 


