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I

Vasile-sorin Curpan
Toată viața căutam să aflăm, căutăm cunoașterea și murim tot
neștiutori!!!
Din nefericire!!!
Mitrofan Emilia
Pe măsură ce aflăm ne dăm seama de multitudinea lucrurilor pe
care nu le știm.
Vasile-sorin Curpan
Îndoiala naște contradicțiile;
deșteptăciunea scoate în evidență prostia;
revoluţia este în antiteză cu contrarevoluția!!!
Evoluția este în antiteză cu stagnarea!!
Urâtul naște frumosul!!!
Grotescul naște rafinamentul și sublimul!!!
Da, așa este!!!
Vasile-sorin Curpan
Asta este însăși MIȘCAREA VIEȚII, Parcursul Naturii, al
DIVINITĂȚII!!!
Al Universului cognoscibil și a celui incognoscibil!!!
A materiei și a spiritului!!
A materialismului și a idealismului laolaltă!!!
Cum spuneam …
Contradicțiile nasc Omul, ele îmbină armonios dualitatea ființei
umane, antitezele sunt esențiale în gândirea umană și în
progresul omenirii.
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Mitrofan Emilia
Nu degeaba contrastele se atrag pentru că altfel nu s-ar produce
explozia necesară dezvoltării.
Vasile-sorin Curpan
Da, da
Așa cum se atrag magneții de poli opuși sau sexele reciproc.
Deci este aici o lege naturală, universal!
Așa se pare!!!!
Mitrofan Emilia
Este dacă vrei desenul tău...acela care demonstra curgerea
universului, declinul unuia înseamnă dezvoltarea celuilalt.
Vasile-sorin Curpan
Mișcarea ființei, mișcarea vieții, mișcarea Istoriei.
Mitrofan Emilia
Toate au un punct de întâlnire.
Vasile-sorin Curpan
Contradicțiile și mișcarea fundamentează existența
și materială și umană.
Mitrofan Emilia
Perfect adevarat.
Vasile-sorin Curpan
Da. Este un mare adevăr.
Existența este până la urmă o virtute!!
Mai ales existența vie și conștientă.
Existența este un vertabil marker.
O reală amprenta lăsată de conștiința umană.
Mă gândeam ...
Ce este puterea??
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Puterea leviatanului a lui Hobbes??
Mitrofan Emilia
Este greu să definești puterea.
Vasile-sorin Curpan
Puterea politică, puterea etatică cea care face să înceteze
războiul fiecăruia cu ceilalti?
Puterea și autoritatea rămân un mister al umanității când le
privim așa cum este și normal din perspectiva SOCIALĂ!!
Mitrofan Emilia
Corect ce zici tu dacă analizăm puterea din punct de vedere
macro! Dar la nivel micro - la nivel de individ cam cum se
definește puterea?
Vasile-sorin Curpan
Fără putere etatică ar fi anarhie și societatea s-ar dizolva
omenirea căzând în animalitate. Asta pentru că nu domină
morala, etica.
Mitrofan Emilia
Este o capacitate pe care unii o au din naștere sau este pur și
simplu o rezultantă a celorlalte capacități și abilități ale
individului?
Vasile-sorin Curpan
Altfel , chiar și fără stat societatea ar putea evolua. Dar asta ar
însemna un înalt grad de conștiinta și de moralitate.
Mitrofan Emilia
O altă întrebare ar fi: cum gestionăm puterea?
Vasile-sorin Curpan
Societatea gândită de Marx - comunismul, o societate fără
Stat!!!
Patima puterii este grea, și omul cade repede victima ,,puterii,,
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și culmea cade victimă tocmai cel care exercită puterea
adică guvernantul!!
Mitrofan Emilia
Atunci dacă extrapolăm la individ puterea individuală este o
capacitate cu dezvoltare semiconștientă care în lipsa
autocenzurii acaparează și chiar duce la distrugerea individului.
Vasile-sorin Curpan
Moralitatea este o stare de înaltă conștiință a individului care se
ghidează în viață după regula abținerii de la comportamentele
care vatămă pe alții sau care aduc atingere conviețuirii sociale
și moralității publice, adică bunelor moravuri.
Da, puterea individului exercitată arbitrar și nechibzuit conduce
la autodistrugere.
Puterea trebuie să realizeze o stare de echilibru în societate
o armonie socială să-l înfrâneze pe cel potentat și puternic și
să-l ocrotească pe cel slab sau neputincios.
Nu am dreptate??
Mitrofan Emilia
Ba da, dar ca să realizeze o stare de echilibru în societate
puterea individului trebuie sa creeze în primul rând o stare de
echilibru interior chiar individului în cauză.
Vasile-sorin Curpan
Așa că pe lângă principiile democratice ale majorității politice
parlamentare trebuiesc să funcționeze și principiile democrației
constituționale și legale care îl apără pe cel în minoritate chiar
și în fața majorității.
La nivel individual puterea trebuie înfrânată de conștiința
omului ca să nu ajungă să pervertească individual iar peste tot
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și toate, fie singular Omul fie colectiv Societatea, trebuie să
,,troneze,, Idealul.
Mitrofan Emilia
CORECT! BINE PUNCTAT!
Vasile-sorin Curpan
Fără un scop fără un Ideal omenirea se prăbușește în haos la fel
după cum fără Ideal și Omul privit individual decade la starea
de animalitate!!
Până la urmă într-o lume materială Idealul este forța motrice a
omului și a societății, iată îmbinarea deplină a Materialismului
cu Idealismul.
Sufletul adică fărâma de Conștiință Universală sălăsluiește în
trup în materie, în energie grosieră, căzută pentru a se putea
şlefui.
Energia înaltă se șlefuiește în energie grosieră, decăzută, adică
în materie, gralul sufletului, potirul său Sacru este chiar trupul
nu-i așa??
Așa că antiteza Materialism-Idealism este o Utopie și o eroare
fundamentală a omenirii care o împiedică spre a cunoaște
marile Adevaruri. Mai degrabă îmbinarea dintre cele două
concepte dă naștere înțelegerii mai depline a Universului!!
Yig și Yang propriu filosofiei pragmatice confucianiste chineze
s-ar regăsi, înainte de toate, în împletirea dintre Ideal și
Material și abia apoi în împletirea dintre Bine și Rău, Adevăr și
Minciuna!!
Nu-i corect??
În opinia mea pare a fi corect. Dihotomia dintre materialism și
idealism , antiteza artificial creată între ele, a determinat
stoparea Umanității în progresul către Marea Cunoaștere.
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Marile Adevăruri nu presupun operarea cu exclusivisme și cu
radicalisme!! Dimpotrivă totul se circumscrie Întregului, pentru
că toate fac parte din Univers.
Vasile-sorin Curpan
Lupta aceasta dintre contradicții crează și cizelează Omul și
Umanitatea. fără luptă, fără adevăr și greșeală ar fi o viață
paradisiatică, de Eden. Ori, această viață a fost interzisă
Omului odată cu căderea din Rai, adică odată ce s-a îndoit , a
devenit iscoditor și a încercat el însuși să cunoască
Adevărurile.
Înainte de ,,cădere,, omul era în preajma Divinității dar nu era
conștient de adevăr, acesta era doar un dat.
Un dat fără scop, adică fără Ideal.
Omenirea trăia în Paradis dar nu era cuprinsă de contradicții
când a ,,căzut,, s-a îndoit adică a încercat SINGURĂ să își
găsească Calea și Destinul.
Să găsească Cunoașterea, adică oamenii să devină mici zei!!!
Mitrofan Emilia
Eu am impresia că tu o să scrii cartea de filosofie discutând cu
mine.
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II
Vasile-sorin Curpan
Sunt două feluri de Istorie Universală;
Una este Istoria științifică a lumii și alta este Istoria filosofică a
lumii.
Aparent politica internatională se corelează cu istoria filosofică
dar cu adevărat legatură strânsă are cu istoria științifică,
pozitivistă.
Şi asta se observă empiric cel mai bine la periodizarea istoriei
universale care a fost preluată și de relațiile internaționale
deși aceasta periodizare este convenționala dar ea s-a impus
prin intermediul istoriei pozitiviste, științifice.
Ştii cum este...
Istoria științifică este ca legea aplicată de instanță;
Istoria filosofică este ca retorica și silogismele utilizate de
avocați în fața instanței de judecată.
Mitrofan Emilia
Acum am înțeles la ce te refereai.
Vasile-sorin Curpan
Speculațiile în Relațiile Internaționale ajută la derutarea și
înfrângerea psihologică a adversarului dar numai fundamentate
pe pozitivism adică pe știința istorică.
Ambele Istorii și cea pozitivistă și cea speculativă își au rostul
și menirea lor în Politica Internațională.
Interpretările de substanță se fundamentează pe Istoria
filosofică dar datele și situatiile concrete au la bază Istoria
științifică.
Realitatea se împletește cu ficțiunea în Relațiile Internaționale
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Mitrofan Emilia
Este foarte interesant ce spui!
Vasile-sorin Curpan
Obiectivitatea se împletește și se întretaie cu mitul și mai ales
cu mistificarea așa că sistemele politice internaționale sunt
sisteme de agregare istorică bazate pe fapte concrete însă
interpretarea în privința lor este pur subiectivă depinzând de
agentul care o efectuează.
Ele descriu în modul cel mai clar ,,balanțele de putere,, în
politica internațională și totodată explică alinierea și
rearanjarea subiectelor în funcție de diversele conjucturi în
Relațiile Internaționale deoarece studiază tocmai structurile
etatice și cele supraetatice.
Revoluțiile tehnologice și cele științifice au revoluționat și
relațiile sociale inclusiv cele inter-statale provocând chiar în
anumite momente istorice veritabile Revoluții!!
Așa se explică CURGEREA LUMII adică evoluția politică a
omenirii, devenirea și transformarea continuă a statelor de pe
mapamond nimic nu este încremenit, static ci totul este în
mișcare.
Iar mișcarea în Politică inclusiv în Relațiile Internaționale se
efectuează în spațiul geografic determinat și într-un timp istoric
concret!!
Îți plac aceste noi Teorii ale politicii internaționale perorate de
subsemnatul???!!!
Adevărul este că orice instrumente teoretice s-ar utiliza
,,Sistemele Politice Internaționale,, evidențiază un lucru legic ,
obiectiv, în mod indiscutabil ȘI ANUME:
Imperiile se nasc, cresc și ,,mor,,
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Orice structură supraetatică este din fașă sortită pieirii
asta pentru că Imperiile nu sunt state federale în sensul real al
termenului ci sunt sisteme politice internaționale.
Asta uită stăpânii lumii de 10.000. de ani încoace!!!
Imperiile întotdeauna se vor dezintegra deoarece ele nu sunt
state veritabile ci sunt sisteme politice internaționale.
Naționalismele popoarelor care compun Imperiile determină
ruinarea și prăbușirea acestora în mod invariabil, obiectiv și
legic!!!
Lucrul acesta se va produce atâta timp cât va exista umanitatea.
După agregare unificare mai mult sau mai puțin forțată
întotdeauna urmează dezagregare, împărțirea Imperiilor în
statele componente.
Doar statele componente sunt state adevarate fiindcă ele sunt
unitățile de bază ale oricărui sistem politic internațional!!!
ESTE CORECT!!!???
Se evidențiază astfel și în Relațiile Internaționale adică în
Politica Internațională aceeași creștere și descreștere existentă
în tot Universul.
Aceasta fiindcă atât legile naturale , fizice cât și legitățile
sociale, inclusiv cele care ,,guvernează statele,, sunt
fundamentate pe aceeași Energie Cosmică Universală.
Acea creștere și descreştere a Universului cognoscibil
corespunde creșterii și descreșterii Imperiilor mapamondului
nimic nu persistă totul este în eternă mișcare, transformare
totul este guvernat de acea Energie Primară Universală după
aceleași metode, procedee și mijloace!!!
Veșnicia este însăși Transformarea, Devenirea, Lupta aceasta a
contrariilor fiind eternă.
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Aceasta pare a fi Legea Universală Cosmogonică!
De aceea Omul nu este decât ,,praf de stele,,!
Da, într-adevăr este praf de stele dar metafora subliniază
tocmai eterna transformare.
Nu există de fapt nici trecut și nici prezent ci doar VIITOR!!!!!
Doctrinarii spun că există doar prezent dar greșesc; există doar
viitorul care constituie garanția perpetuării LEGII
UNIVERSALE, adică a contradicțiilor a mișcarii în spațiu și în
timp.
Căderea omului a fost programată de însăși Legea Universală
pentru că o viață liniștită , paradisiacă și eternă nu există
căderea omului în păcat afirmă existența mișcării și perpeturea
contradicțiilor universale între stările umane etice opuse:
bine-rău, drept-nedrept, frumos-urât, adevăr-minciună!!!
NU-I AȘA???
Nu pare real???
Originile sistemelor politice internaționale, ale omului , ale
umanității sunt în această Lege Universală
Care ce spune această Lege?
Că totul se transformă fiind în eternă mișcare
Că nimic nu este infailibil cu excepția Legității Supreme care și
ea este o necesitate pentru existența Materiei.
Or, materia nu poate exista fără mișcare;
fără mișcare Materia s-ar autodistruge!!! Categoric!!
Dar oare Ideea ar putea exista fără mișcare, transformare?
Categoric nu ar putea exista nici ideea din următoarele
considerente:
Ideea încremenită nu este folositoare nu este novatoare ea fiind
pusă tot în slujba transformării deci a mișcării. Așa se face că
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sufletul trebuie transformat cizelat, salvat, mântuit adică
transformat!!!!
Deci și Materia și Ideea au acelasi soft, același program ca
atare, cred că există unitatea materie-idee sau materie-spirit și
nu o dualitate ireconciliabilă!!!
În fond materia nefiind altceva decât energie căzută, energie
grosieră, adică de joasă frecvență. Şi transformarea aceasta a
materiei în spirit, în energie pură și a energiei grosiere în
materie este tot o MIȘCARE, adică o Evoluție!!!!
Dacă și Spiritul și Materia sunt guvernate de aceeași Legitate
Eternă și Universală, Cosmică înseamnă că am demonstrat
netemeinicia dualității existenței în Materie și Spirit!!!
Ele posedă un Soft comun, au o comandă unică și ca atare nu
pot fi antitetice.
Omul este sub legea universală, Cosmosul este sub LEGEA
UNIVERSALĂ, Pamantul este sub această Lege TOTUL
ESTE SUPUS ACESTEI LEGI CARE SE DEFINEȘTE PRIN
VEȘNICA ȘI ETERNA transformare prin lupta dintre contrarii
și prin conservarea mișcarii ca formă de existență nu numai a
Materiei dar și a Spiritului!!!!
Dacă Umanitatea ar fi bună și contradicțiile ar înceta dacă
exploatarea s-ar sfârși dacă Omul nu ar mai cunoaște răul ci
numai binele practic s-ar înfrânge această Lege și asta ar
însemna sfârșitul Omenirii, dar chiar și sfârşitul Universului!!!
Încremenirea fie ea în Iad sau în Rai este sfarșitul Omenirii!!!
Înțelegi?????
Mitrofan Emilia
da
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Vasile-sorin Curpan
Pentru că s-ar înfrânge Legea Universală a Contradicțiilor și a
perpetuiei Mișcări!!!
Mitul Raiului sau a Iadului este Idealul omenesc de a sparge
această Lege!!
Omul simte nevoia îndepărtării de această Lege rece și amorală
și dorește o Zeitate care să-i întțeleagă comportamentul,
dorințele și trăirile sale.
Şi se spune că această iîncremenire era la începutul lumii când
Omul stătea lângă Zeul său dar că pentru greșeala sa a pierdut
starea de bine
încremenirea semnifică sub aspect social siguranța umană
lângă Dumnezeul său, în Paradis!!!
ori aceasta nu prea pare a exista, din păcate!!
te-am innebunit de tot!!!???
fiecare în viața aceasta este pe cont propriu și face cum crede
că este mai bine
dar fiind supus Legii contradicțiilor când omul dorește să facă
bine sau când crede el că face bine apare și starea opusă,
antitetică, adică răul!!
de asta se spune la noi la Români: faci bine și iese rău!!!
și atunci care ar fi rostul Omenirii pe Pământ??
care ar fi menirea vieții în Univers?
Vasile-sorin Curpan
poate că rostul vieții în Univers este tocmai experimentarea
contradicțiilor și a transformărilor!!! desigur, aceeași menire o
văd și în privința Omenirii. să experimenteze contradicția,
astfel transformându-se!!!
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III

Vasile-sorin Curpan
am constatat anterior că distincția dintre Materialism și
Idealism este o mare eroare și faptul că nu există o separație
categorică între Materie și Spirit
am mai precizat ieri și faptul că Legea Cosmică Universală
Supremă este cea a contradicțiilor, adică a Mișcării, a evoluției
și a transformării.
Vasile-sorin Curpan
spuneam că ea ,,guvernează,, în opinia mea nu doar legile
fizice și naturale ci și relațiile sociale , atât cele microsociale
dintre oamenii priviți în mod singular cât și cele macrosociale
referitoare la relațiile dintre comunitățile umane din cadrul
societății dar și dintre diversele societăți umane.
spuneam că această Lege Eternă se reflectă și asupra relațiilor
macrosociale la nivel etatic și a celor interstatale.
adică faptul că ea este omniprezentă și omniscientă guvernând
tot Universul viu sau neînsuflețit
și că în opozitie cu această Lege, Energie Supremă, există
dorința omului de așa-zisă ,,sedentarizare,, adică de
încremenire concretizată în mitul vieții idilice din Paradis.
dar cum înțelegem noi Transformarea, Devenirea, Mișcarea???
Mișcarea , ea însăși și prin ea însăși, genereaza Spațiu și Timp.
Mișcarea poate fi executată de Materie, de Substanță dar nu
numai de aceasta.
Mișcarea poate fi executată și de Energie , adică de Idee sau de
spirit.
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să ne gândim numai cât este de ușor să translezi gândul în timp
dar și în spatiu. el merge cu o viteză net superioară vitezei
luminii
practic gândul este instantaneu
vrei să îți amintești ceva și imediat apar în Conștiință imaginile
proiective ale acelui gând!!!!
gândul aproprie Umanitatea de Dumnezeire întrucât și omul se
poate duce cu gândul oriunde, oricât și oricând
desigur, față de Creatorul său nu poate să aibă o Idee pe care să
o gândească, să o rostească, și imediat, instantaneu aceea Idee
șă se materializeze!!!
Așadar gândul execută și el ,,mișcare,,
apare și dispare.
Ideea revine sau o pierdem definitiv
Vasile-sorin Curpan
se pune firesc o întrebare simplă: dar cum Ideea execută
mișcarea?
Ideea execută mișcarea în concept adică în formă. execută o
mișcare doar în abstracțiunea sa
prin însăși apariția și dezvoltarea Ideii!!
ea este FORMA în timp ce Substanța, Materia este FOND
Ideea nu este palpabilă , Materia poate fi percepută fără
probleme!!
uneori însă și Ideea se poate obiectivă adică se poate
materializa, transformându-se în FOND:
ai Ideea scrierii unei cărți
când redactezi cartea Ideea a devenit palpabilă, s-a obiectivat,
aceasta probează indubitabil transformarea FORMEI în FOND,
adică evoluarea Ideii în Materie
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dar să fim atenți și să înțelegem că de fapt această obiectivare
este numai Relaţivă deoarece cartea rămâne tot Idee!!!
doar că este o Idee fixată într-un material de manuscris sau
tipografic!!!
aici pare că transformarea este doar o iluzie și că o carte tiparită
rămâne în realitate tot Idee și nu Materie deoarece contine teze
adică idei. s-ar părea că astfel acceptăm dualitatea IdealMaterial. dar ni se pare că este eronat acest punct de vedere în
sensul că orice materializare , orice transformare suferită de
Materie datorită aplicării unei Idei este în primul rând FORMĂ
ADICĂ Idee
Ideea se poate materializa, obiectivă dar astfel nu își pierde
caracterul Ideatic
a fost deci Ideea înaintea Materiei??
Vasile-sorin Curpan
a fost Ideea înaintea Materiei prin intermediul Energiei
Cosmice Universale, adică a Legii Supreme Universale cea
care ,,guvernează,, totul!!
de unde putem deduce acest aspect??!!
tocmai din faptul că aprioric celorlalte energii, inclusiv a
Materiei, ca și energie grosieră a existat un ,,soft,, un creier
care a comandat și a organizat totul în temeiul unor Reguli sau
a unor Legi.
Legea însăși adică chiar Energia, Ideea s-a organizat pe sine
ca să poată supraviețui, să se poate transforma și adapta la
condiții și la parametri diferiti
Universul este o creație a acestei Legi Universale realizat în
mod legic dar nu și în mod conștient
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această Lege Universală Cosmică nu este morală sau imorală
dimpotriva este amorală
ea este ,,interesată,, să spunem așa doar de eterna sa perpetuare
atât și nimic mai mult
efectele generate concretizate în apariția vieții, a Omului , a
altor forme de viata și chiar a întregului Univers cognoscibil cu
siguranță că nu afectează și nu împietează asupra evoluției
Legii Supreme Universale
în esență Contradicția deci naște, generează Mișcarea
purtătoarea germenilor dezvoltării și a evoluției!!
CHESTIUNEA CAUZALITATII
este omul, societatea și statul liber sau supus unor
condiționalități????
Vasile-sorin Curpan
cauzalitatea sau determinismul se releva în raporturile dintre
state ca fiind modalitatea prin care un agent - statul x
influiențează statul y -alt agent - să adopte o decizie, adică un
anumit comportament
se relevă prin intercondiționările din mediul social obișnuit :
omul muncește că să câștige bani, spre exemplu.
ordinea în Univers depinde de Legea Supremă Universală deși
aceasta,, impune,, această ordine în mod inconștient.
căutând să scape de opresiunea contradicțiilor proprii Legii
Supreme umanitatea a creat un plan de realizare a
determinismului fundamentat pe teleologic, adică pe scop!!!
pe finalitate!!!
așa s-a născut spiritualitatea omenească generată de nevoia
resimtită a ocrotirii omenirii de către Zei. finalitatea este o
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viața conformă unor principii morale care să nu ,,supere,,
Divinitatea în scopul recuperării Paradisului pierdut.
jertfa umană privită atât individual cât și integrator colectiv se
atașeaza Ideii de Salvare, de Mântuire care în esență constă în
conferirea Privilegiului celor Drepți de a sta în preajma
Divinitatii.
așa cum a fost anterior căderii în păcat!!
deci scopul suprem este o întoarcere în timp la momentul
Omeririi inocente, aflată în grația Divinității
dar să punem întrebarea fundamentală: există determinismul
sau cauzalitatea?
din viața de toate zilele observăm empiric relațiile de la cauză
la efect, adică raporturile sociale de determinare
și la nivel macrosocial determinismul funcționeaza în sensul
arătat anterior cauza-efectul cauzei.
atunci ne putem pune întrebarea dacă exista ,,întâmplarea,, sau
dacă totul este determinat, necesar?
poporul nostru vorbește de soarta omului privit în mod singular
se spune : astă nu a avut noroc în viață
soarta apare în acest context că o pecete deterministă , că un
marker determinist - cauzalist asupra individului.
Vasile-sorin Curpan
prima temă a fost mișcarea, spațiul și timpul. materia și ideea. a
două se referă la cauzalitate și determinism
revenim și continuam:
Apreciez că în lumea materială există determinare fără ca prin
aceasta să înțelegem intervenția directă și nemijlocită a
Energiei, Legii Supreme Universale
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determinismul apare din legitățile inferioare de ordin fizic și el
este prezent, desigur, și în relațiile sociale
apariția unui fenomen într-un lanț cauzal adică într-o stare de
determinare presupune obligativitatea acestuia și faptul ca acel
fenomen apare că fiind inevitabil!!
dimpotrivă, întâmplătorul poate să existe la fel de bine cum
poate să nu existe, poate exista într-un anume fel sau în altul
fără a deranja cu nimic sistemul.
Unitatea dualității necesitate-întâmplare sau determinismindeterminism este absolut necesară pentru existența
Universului, a vieții și, în final, a omului.
nu există numai întâmplare după cum nu există numai
determinism!!!
cum reliefăm acest aspect?
Legea Universală Supremă generează în aparență întâmplare
ea nefiind , în esență, perceptibilă.
legile naturale, fizice și legile adică regulile sociale sunt prin
natura lor deterministe.
mărul este atras de Pamant oriunde pe glob datorită forței de
atracție gravitațională, legiuitorii lumii din orice spațiu și din
orice timp au impus/impun norme juridice pentru regularizarea
- adică determinarea - conduitelor membrilor societăților
umane organizate etatic.
moralitatea, etica , estetica generează fiecare, în parte, raporturi
de determinare, de cauzalitate.
la fel și religiile lumii prescriu comportamente demne de urmat
de către credincioși tocmai în scopul determinării acceptării
acelor conduite prestabilite sub finalitatea Salvării Sufletului,
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adică a fărâmei de Energie Pură , Înaltă, conținută de fiecare
individ.
conceptele de ,,posibil,, și ,,real,, comportă discuții în sensul că
pentru a ajunge Realitate orice fenomen sau orice obiect a fost,
mai întâi, în stadiu de Posibilitate!!!
deci Ideea este posibilă dar ea devine palpabilă doar atunci
când se obiectivează adică atunci când devine reală.
din multitudinea de posibilități numai o parte din concepte se
vor materializa devenind realități.
Existența este o unitate indestructibilă între necesar și
întâmplător tot așa cum existența constituie o împletire între
Materialism și Idealism!!!
altfel spus ceea ce este real este clar că a fost și posibil dar ceea
ce este posibil se poate, în anumite conditii, transforma în real.
Corelația de la posibilitate la realitate este legătura de la
FORMĂ la FOND, tot așa cum legătura de la Formă la Fond
trădează și corelația dintre Idee și Materie!!!
iată că nu ne-am înșelat: o parte din fenomenele și conceptele
incluse în ,,POSIBIL,, pot, prin transformare, devenire să intre
în categoria REALULUI, adică a obiectivului.
aceasta este ,,MIȘCAREA,, TRANSFORMAREA TOT DE
LA IDEE LA MATERIE, adică de la concept, de la forma la
fond, la material, palpabil!!!!!
Vasile-sorin Curpan
de principiu manifestarea Ideii are loc în ,,posibil,, adică în
potenţialitate în vreme ce Materia se manifestă în ,,real,, adică
în realitatea faptică obiectivă.
departe de noi intenţia de a face incursiuni în teoriile
cauzalităţii. ele sunt binecunoscute.
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legitatea însă trebuie să o analizăm din perspectivă socială prin
prisma propriului punct de vedere!!
determinarea fenomenelor se observă cel mai ușor analizând
categoria filosofică de ,,lege,,.
Vasile-sorin Curpan
legitatea implică o îmbinare între cauzalitate ,regularitate și
constanţă, pe de o parte, și coexistenţă și coeziune, pe de altă
parte.
o legatură generală, universală, esenţială și necesară aceasta
reprezintă LEGEA.
ea este o trăsătură universală a realităţii. așa fiind ea este o
trăsătură universală a Materiei, fiindcă materia se obiectivează
în realitate.
dar se pune interogaţia: este Legea și o trăsătură universală,
esenţială și necesară și pentru Lumea Ideilor????
este Legea aplicabilă și în privinţa Ideii?
când Ideea se obiectivează este aplicabilă Legea deoarece Ideea
se transformă astfel în Materie
și , până la urmă, Legea se aplică în final Materiei!!!
dar dacă legităţile nu sunt aplicabile și Ideilor cum mai putem
vorbi despre UNITATEA DINTRE POSIBIL ȘI REAL,
UNITATEA DINTRE IDEE ȘI MATERIE???
nu cumva materialiştii și idealiştii care postulează dualitatea
concepţiilor filosofice în materialiste și idealiste au dreptate, în
final??!!
Legea este aplicabilă Realului deci și Ideii însă doar acelor Idei
care au aptitudinea ca prin transformare, evoluţie să devină
Substanţă, Materie!!!
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adică acelor Idei care, practic, crează liantul dintre Idealism și
Materialism prin posibilitatea convertirii lor în elemente
palpabile, materiale.
așa fiind între posibil și real există și o etapă intermediară
alcatuită din ideile care au aptitudinea transformarii lor prin
manifestare obiectivă în Substanţă
tocmai aceasta ,,etapa intermediara,, probeaza unitatea
indestructibila SPIRIT (IDEE) - MATERIE(SUBSTANŢĂ)!!
libertatea umană este iluzorie deoarece, în final, omul este
aproape total condiţionat social prin: Drept, Religie, Morală,
Ştiinţă, Artă, Cultură, Tradiţii și Mentalitate
libertatea umană nu se poate realiza în cadrul acestor
determinisme decât numai în context social, adică în cadrul
colectivităţii umane și, finalmente, în cadrul societatii.
este apropiată ca doctrina marxismului această teza deoarece
apreciez că libertatea aceea propriu-zisă promovată de
liberalişti , libertatea pozitivă, nu mai exista demult!!!
și asta dacă acea formă de libertate a existat vreodată!!!
Vasile-sorin Curpan
libertatea umană presupune și reţinerea restrângerii ei pe cale
naturală, firească pentru a se putea realiza traiul în comun al
oamenilor precum și abilitatea unora de a exploata făţiş sau
ascuns munca altor oameni în scopul obţinerii plusvalorii!!!
libertatea socială nu reprezintă altceva decât intercondiţionarea
dintre semeni în scopul prezervării societăţii și a consolidării și
dezvoltării colectivităţii umane!!
Vasile-sorin Curpan
la nivel etatic aceste structuri se intercondiţioneaza reciproc în
așa fel încât deşi scena relaţiilor Internaționale este considerată
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anarhică totuşi intercondiţionările interstatale determină
echilibrul și asigură conştientizarea acceptării traiului în comun
și a colaborării între naţiuni și între state!!!
Vasile-sorin Curpan
individul este liber numai dacă recunoaşte libertatea sa și
celorlalţi aceasta tocmai în scopul asigurării și prezervării
siguranţei sale și a comunităţii
statul este ,,liber,, numai în măsura în care nu încalcă libertatea
altor structuri etatice și execută îndatoririle sale întocmai și cu
bună-credinţă.
de asemenea, statul este ,,liber,, când se recunoaşte egalul
celorlalte state din comunitatea Internațională și atunci când nu
manifestă nici un fel de tendinţe expansioniste, anexioniste,
revanşarde și agresiv - imperialiste!!!!
armonizarea completă a relaţiilor sociale atât între oameni cât
și între state - deci microsocial și macrosocial - este un Ideal
care ar conduce la ÎNFRÂNGEREA LEGII ETERNE
SUPREME UNIVERSALE care se fundamentează pe
contradicție și transformare!!
armonia ar conduce la încremenire și ar distruge contradicțiile.
Ea este clamată și postulată de Religiile lumii!
Comunismul preconizat de doctrina marxistă este, din aceste
considerente, mai mult o Religie decât o doctrină politică!!!
pentru că el postulează încetarea antagonismelor din societate
și instituirea deplină a armoniei sociale. Comunismul își
propune să construiască Paradisul aici pe Terra!!!!!
Vasile-sorin Curpan
poate doctrina socialiştilor reformişti, cea comunistă, a cizelat
și mai mult Religia depăşind în teorie toate contradicțiile
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aceasta deoarece în Religie sunt privilegiaţi în Rai și asupriţi în
Iad.
dar în Religia comunistă toţi erau egali fără privilegii și fără
discriminări și fără aparat de constrângere obiectivat prin Stat
sau prin Iad în doctrinele teiste-religioase!!
Vasile-sorin Curpan
și este binecunoscut că roadele sunt dulci dar rădăcinile și
drumul până la final este sinuos, lung și uneori plin de cruzimi
care s-au manifestat pe deplin în acea perioadă intermediară
dintre capitalism și socialism denumită dictatura
proletariatului sau societatea socialistă!!!!
Vasile-sorin Curpan
poate că socialismul revoluţionar, comunismul adică, deşi la
origine nu era antireligios a devenit, în practică, net antireligios
tocmai pentru că dorea impunerea propriei religii. lupta
deodată și simultan și împotriva capitalismului pe plan
doctrinar și împotriva Religiei pe plan spiritual!!!
Vasile-sorin Curpan
mare eroare!!!
nu au putut sesiza că Doctrina Religioasă Creştină este în fond
o doctrină egalitar-comunistă și că ea nu trebuia combatută ci
dimpotrivă susţinută și promovată, readaptată și cizelată!!
aceasta a fost cea mai gravă eroare a practicii politice
comuniste!!!
totul: Univers, Terra, Omenirea, omul privit în mod singular,
viata însaşi că formă de existenţă este supus cauzalităţii,
determinismului.
doar Legea Supremă Cosmică Universală nu este condiţionată
de un alt fenomen. însă Ea pare a fi condiţionată de
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NECESITATEA conservării și autoreproducerii Sale, aspecte
materializate prin manifestarea și perpetuarea contradicțiilor,
cu ajutorul mişcarii și a transformării!!!
cu alte cuvinte Legea Universală se auto -condiţionează pentru
a se putea perpetua în veşnicie, de fapt în atemporal.
iar acest Univers, aceasta lume, noi Oamenii nu suntem decât
produşii, efectele somnului acestei LEGI SUPREME
UNIVERSALE.
suntem doar creaţia unor mici ,,picături,, din această LEGE
care ,prin evoluţie și transformare crează, distruge și recrează
Universul și Lumea!!!!
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IV
Devenirea că luptă a contrariilor. Evoluția și transformarea –
temelia întregului Univers și însușire fundamentală a Legii
Supreme Cosmice Universale.
Devenirea nu se referă la cantitate ci se raportează la
calitate; ea constituie o categorie de calitate iar calitatea
reprezintă totalitatea însușirilor esențiale, determinante pentru
un fenomen sau pentru un obiect.
Calitatea este o trăsătură universală a lumii, a
Universului, a însăși existenței. În această expunere nu importă
noțiunea de cantitate. Ceea ce importă este calitatea deoarece
aceasta explică ”devenirea”.
Trecerea de la o ”calitate” la o altă ”calitate” se
realizează prin salturi care pot fi mai rapide sau mai lente.
Faptul că evoluția sau devenirea se realizează că un postulat
legic, obiectiv, se deosebește prin aceea că aceleași principii
sunt aplicabile Universului, materiei vii și omului că ființă
socială.
Trecerea de la o ”calitate” la o altă ”calitate” se
realizează prin marile cicluri de extindere-restrângere ale
Universului, prin dezvoltarea formelor de viață pe planeta
Terra, prin dezvoltarea motrică și intelectuală a omului privit la
nivel individual și prin ”trecerea” sociatăților umane prin mai
multe stadii de dezvoltare socială, adică prin mai multe
orânduiri sociale.
Devenirea, fie ea cosmică, terestră, Relaţivă la viață în
general sau Relaţivă la om și la societate se fundamentează pe
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”contrarii” sau ”contradicții”, adică pe Lupta dintre
Contradicții.
Nu este cazul să realizăm o teorie generală a
contradicțiilor și a devenirii. Dar este necesar să analizăm lupta
contradicțiilor fiindcă aceasta stă la temelia Legii Supreme
Cosmice Universale iar devenirea, adică transformarea,
evoluția este fundamentul Universului, al vieții, al existenței pe
planeta Terra, al dezvoltării motrice și cognitive a omului,
privit în mod singular și a dezvoltării Umanității în ansamblu,
inclusiv a dezvoltării statelor.
Contradicțiile sunt universale și asta nu pentru că așa ne
spun diversele curente filosofice ci datorită faptului că
reprezintă ”elementul motor” al softului, adică a Energiei
Supreme Universale.
Zbaterea, lupta dintre forțe opuse: vitale-letale; binerău; dreptate-nedreptate; frumos-urât etc. determină evoluția,
devenirea. Noi ne ferim să spunem că determină
PROGRESUL deoarece nu întotdeauna evoluția sau
transformarea a însemnat și progres!! Și aceasta mai ales în
relațiile sociale și în modul de organizare a societății!!!
Contradicția supremă universală constă în luptele dintre
firțele constructive din Univers și forțele distructive ale
Cosmosului. Spunem constructiv și distructiv în înțelesul
conștiinței umane fiindcă aceste forțe acționează inconștient
fiind generate ”în orb” de Legea Eternă și Supremă.
La nivelul biologicului, a viului, contradicția supremă
constă în lupta dintre forțele vitale și forțele letale. La nivelul
socialului, a omului și a Umanității, lupta se duce: între relațiile
sociale de producție proprii unor orânduiri sociale diferite; între
30

diferite doctrine, ideologii și concepții Relaţive la viață și la
evoluția omenirii; între doctrinele politice propriu-zise și între
interesele divergente ale statelor și ale structurilor supraetatice.
Contradicțiile deci – reținem în concluzie – creează și
recreează Universul, energia, energia grosieră – adică materia
și în final viața. Contradicțiiile au creat omul și l-au valorizat
atât sub aspect individual cât și sub aspect integrativ social.
Adaptarea speciilor la mediu natural, adaptarea oamenilor la
condițiile de viață social-politice și economice se realizează
toate în temeiul luptei contradicțiilor și a realizării devenirii
universale și umane.
Contrariile și lupta dintre ele constituie mijlocul
îndeplinirii transformării, a evoluției. Acestă devenire, valabilă
în tot Universul, este o însușire fundamentală a Legii
Energetice Supreme Universale, adică a acelui ”Dumnezeu”
amoral și inconștient care a generat Cosmosul.
Energia Supremă Universală ”se hrănește” practic cu
această evoluție, pe care noi oamenii suntem tentați să o
calificăm că fiind ”PROGRES”. În realitate, evoluția nu este
nici progresivă, nici regresivă pentru că Legea Eternă nu
”judecă” după constantele morale ale civilizației omenești. De
altfel, așa-zisul caracter ”progresiv” sau, după caz, ”retrograd”
este evidențiat doar în relațiile sociale, distincția efectuându-se
în raport de standardele morale ale societății de la un moment
dat, determinat.
Cum ”devenirea” constituie mijlocul de întreținere a
Energiei Supreme Universale rezultă că evoluția nu are efectiv
un scop, un țel și că este infinită. Ea va exista tot atât timp cât
va dăinui Energia Supremă Universală. Dacă evoluția,
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devenirea este practic infinită înseamnă că ea nu subzistă cu
un anume scop iar sensul ei este inexistent!!! Valorizarea
devenirii transformând-o într-un efectiv progres o poate face
Umanitatea. Această valorizare se realizează prin stabilirea
unui scop nobil și progresiv pe care oamenii trebuie să-l atingă.
Fie individual, fie colectiv omul trebuie să posede un țel pentru
a-și putea valoriza viața. În lipsa scopului omul decade la o
stare de quasi-animalitate iar societatea, mai devreme sau mai
târziu, se dezintegrează!!!
Pe de altă parte, valorizarea devenirii omului, situată la
o treaptă superioară constă în actul de creație. Indiferent de
domeniu: științific, artistic, cultural, actul de creație
valorizează omul și ajută la progresul întregii Umanității.
Să nu omitem un element extrem de important Relaţiv
la evoluție. În plan material dar parțial și în plan ideatic
mișcarea reprezintă ”motorul” luptei contradicțiilor și totodată
elementul prin care se realizează devenirea, evoluția și
progresul social.
Devenirea implică deci o schimbare calitativă realizată
printr-un salt. Nu întotdeauna schimbarea calitativă constituie
un fapt pozitiv dar nimeni nu îi poate lua caracterul de
SCHIMBARE.
Și, dacă recunoaștem evoluția, transformarea, devenirea
înseamnă că nu suntem partizanii imobilismului care
postulează o lume încremenită în niște tipare predeterminate.
Nimic nu se poate rămâne încremenit în veșnicie:
stelele se nasc și mor la fel și oamenii. Totul este în
transformare iar eu, cel ce scriu aceste rânduri nu sunt altceva
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decât ”praf de stele” pentru că odată atomii care alcătuiesc
făptura mea au fost într-o stea!!!
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V
Vasile-sorin Curpan
ieri discutam despre Devenire ca luptă a contrariilor și despre
Evoluţia și Transformarea privite ca temelie a întregului
Univers și ca însuşire fundamentală a Legii Supreme Cosmice
Universale
astăzi vom puncta chestiuni Relaţive la conştiinţă și la raportul
dintre Existenţă și Conştiinţă
și omul, privit individual, și Umanitatea posedă Conştiinţă
individuală în primul caz și colectivă în cel de-al doilea.
dar întrebarea care se pune este aceasta: Existenţa este o
realitate obiectivă sau doar subzistă pentru faptul că este
percepută de conştiinţă, ea fiind în realitate o iluzie?
faptul că existăm în acest context apare ca o iluzie??
putem exista în acest Univers dar să nu existăm în pluriUniversurile paralele?
Raportul dintre existenţă și conştiinţă este problematica
fundamentală a cunoaşterii filosofice - meditative.
existenţa pare a fi independentă de conştiinţă deoarece fiecare
agent conştient percepe , în Relaţivitatea sa, obiectele și mediul
antropic și înconjurător într-un mod aproximativ identic.
ca atare, existenţa este o realitate obiectivă, de sine stătătoare
dar, fără conştiinţă cine poate constata că existenţa exista în
sine și pentru sine, că ea este o materialitate obiectivă?
așa fiind raportul dintre existenţă și conştiinţă este privit ca
fiind relaţia fundamentală a filosofiei datorită faptului că există
și se perpetuează distincţia antitetică între Idealism și
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Materialism, adică între Spirit sau Idee și Materie sau
Substanţă.
dacă această dihotomie nu mai prezintă relevanţă atunci, firesc,
nici distincţia dintre existenţă și conştiinţă nu mai capată
aprioric o valoare de simbol
și totuşi raportul dintre existenţă și conştiinţă trebuie lămurit
din perspectiva integratoare a Spiritului și a Materiei.
să nu uităm că și Materia este tot Energie de o frecvenţă mai
joasă, mai grosieră și în aceste condiţii putem afirma că
TOTUL este energie, deci spirit.
existenţa se obiectivează la nivelul simţurilor umane cel mai
ușor prin materialitate care nu reprezintă altceva decât o
structură energetică de o altă calitate decât energia pură sau
Spiritul
aşadar și Sufletul dar și Trupul sunt constituite din aceleaşi
ingrediente sau mai corect spus în temeiul aceluiaşi program,
soft
problema raportului dintre Existenţă și Conştiinţă este o falsă
chestiune aceasta întrucât energia se autopercepe prin
intermediul conştiinţei care, și dacă acceptăm că este o funcţie
superior organizată a creierului , reprezintă , în fapt, tot un
produs al energiei deoarece Materia este Energie
problema se pune în alţi termeni!!!
raportul dintre existenţă și conştiinţă constituie în realitate o
autocontemplare a Energiei însăși
Desigur, Existenţa este o realitate obiectivă dar materializarea
acesteia nu putea fi mai bine percepută și măreţia ei
contemplată. și atunci a apărut în scenă Conştiinţa care să
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contemple și să conştientizeze mareţia și infinitatea
Universului
conştiinţa reprezintă mijlocul de percepţie a Energiei, metoda
prin care aceasta urmăreşte activ propria sa lucrare.
dar oare Legea Supremă Universală are nevoie de
autocontemplare dacă este amorală și neconştientă?
desigur că nu !!!! dar efectul mişcării energetice inclusiv a
mişcării materiale - parte din mișcarea energetică până la urmă
- generează în mod obiectiv conştiinţă
Conştiinţa aceasta Universală este Divinitatea celebrată și
invocată de oameni
Ea ESTE PRODUSUL INTERACŢIUNII SPIRIT - MATERIE
și este morală, volitivă și purtătoare a unei stări cognitive
extraordinare!!!
Dumnezeirea se identifică cu Conştiinţa Universală și prin Ea
se percepe Legea Supremă Universală de către oameni
fie că noi considerăm că în creier rezidă Conştiinţa umană , fie
că apreciem că acest organ uman are doar rol de ,,antenă,,
pentru captarea Conştiinţei noaste, care este o fărâmă din
marea Conştiinţă Universală
rezultatul este acelaşi :noi percepem Legea Univerală prin
Conştiinţa Universală adică prin Divinitate și ca atare
raportarea Omenirii se face aprioric la Conştiinţa Universală
deoarece este accesibilă înţelegerii umane și nu la Legea
Cosmică Eternă Universală
noi oamenii percepem Universul prin și alături de Dumnezeu,
de Conştiinţa Universală
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Dumnezeu este chiar Legea Eternă Universală în mișcare
acumulând întreaga informaţie a Universului , a transformărilor
acestuia
EL supraviețuieşte oricărei schimbări, oricărui salt deoarece
este intim corelat cu Legea adică cu Energia Pură Universală.
EL ESTE CHIAR CONŞTIINŢA ACESTEI ENERGII PURE
UNIVERSALE.
cunoaşte programul acestei desfăşurări energetice teribile
contopindu-se cu această energie!!
Deci energia pură universală în sine nu posedă conştiinţă dar ca
efect al evolutiei , al transformării și al distrugerii și
autodistrugerii energetice și materiale s-a format un program
adică un ,,soft,, conştient de forţa unică a Energiei eterne
Universale
Vasile-sorin Curpan
acest ,,soft,, guvenează Universul privit că o pluralitate de
Universuri , adică un Unic Univers multidimensional
Vasile-sorin Curpan
Aceasta Conştiinţă Universală înmagazinează Ştiinţa
Universului și fiind activă se implică în ordonarea proceselor și
a metodelor pentru obţinerea unei finalităţi. desigur fiind
chintesenţa Energiei pure universale Divinitatea sau Conştiinţa
Universală are forţa acestei energii : este omnipotentă,
omniscientă, ştie viitorul și trecutul și pentru EA orice salt
calitativ nu reprezintă NIMIC fiindca acesta a mai fost
experimentat de-a lungul Evoluţiei adică a Mişcării energetice
în Univers, mișcare în care includem și mişcarea materiei
Vasile-sorin Curpan
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de aceea îndemnul: CREDE șI NU CERCETA!!! pentru că
oricâtă Cunoaştere ar dobândi Omul sau Umanitatea, în
ansamblul ei, nu se poate compara, nici pe departe, cu
Conştiinţa Universală
dar unde este situată această Conştiinţă Universală? are EA un
loc anume destinat?
locul Conştiinţei Universale adică a lui Dumnezeu este peste
tot unde Legea Eternă Cosmică Universală se află în
desfăşurare, adică în Mișcare.
așa fiind, Dumnezeirea se află în tot Universul energetic și mai
ales pe treptele cele mai înalte de energie
în materie se află Dumnezeirea dar fiind materia o energie
decazută, pervertită desigur că ea nu este eminamente pătrunsă
de Conştiinţa Universală!!!
așa se întâmplă și la oameni care nu sunt altceva decât energii
decăzute , întrupate sau materializate!!
și totuşi la Oameni se spune că energia decăzută are scopul
fixării conştiinţei care are rolul de a cizela Spiritul sau Sufletul
adică acea fărâmă din Conştiinţă Universală, adică din
Dumnezeire.
de aceea se spune că omul a fost facut după CHIPUL ȘI
ASEMĂNAREA LUI DUMNEZEU în sensul că omul posedă
o ,,fărâmă,, din imensa și infinita Conştiinţă Universală
Creatorul nostru Legea pură Universală ne-a lăsat în grija
Conştiinţei Sale, adică a Divinităţii tocmai pentru că noi
oamenii posedăm o scânteie Divină, adica o firimitură din
Conştiinţa Universală
și atunci care mai este raportul dintre Existenţă și Conştiinţă în
aceste condiţii???
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filosofii dar și oamenii de ştiinţă pozitivişti sunt datori să
răspundă la această întrebare!!
Vasile-sorin Curpan
legea pură Universală în mişcarea sa imensă energetică crează
Conştiinţă Universală și întregul Univers energetic și material
iar Umanitatea intră , fiind conştientă, sub patronajul
Conştiinţei Universale , A LUI DUMNEZEU, adică a părţii
conştiente din ENERGIA PURĂ ETERNĂ COSMICĂ
UNIVERSALĂ!!
Vasile-sorin Curpan
atunci însemnă că raportul dinte existenţă și conştiinţă din
perspectiva Umanităţii se descrie astfel: necesitatea prezervării
cu orice preţ a legăturii cu Conştiinţa Universală, adică cu
Dumnezeirea, cu Divinitatea!!!
Vasile-sorin Curpan
aceasta deoarece Conştiinţa Umană este o copie imperfectă și
la nivel infim a Divinităţii, adică a Conştiinţei Universale. Or,
conştiinţele umane trebuie să se raporteze la Conştiinţa Mamă
Universală din care își trag nu numai originea dar și seva și
izvorul, adică unde își găsesc echilibrul și fundamentarea!!!!
Vasile-sorin Curpan
RAPORTUL DINTRE EXISTENŢĂ ȘI CONŞTIINŢĂ descris
astfel nu este pur Idealist!!! Dimpotrivă, putem afirma că
respectă dualitatea Întregului, a Unităţii deoarece Conştiinţa
Universală este numai Energie sau cum spun savanţii
pozitivişti Materie Negativă iar existenţa umană este
materializată , obiectivată sub forma Materiei Pozitive , adică a
Materiei propriu-zise!!
Vasile-sorin Curpan
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dacă pare Idealistă aceasta explicaţie, desigur puerila și
incompletă, aceasta se datorează faptului că , în definitiv, totul
este IDEE, Energie , că până la urmă Materia este tot Energie,
e drept aflată la un nivel calitativ inferior.
Lumea Materială este o parte componentă a Lumii Energetice
iar Materia este absorbită în Energie, în Idee
Forma de bază a existenţei Universale este Energia. Materia
este doar un accident, adică o stare provizorie de transformare
a energiei înalte în energie grosieră. Tocmai această
materializare a Energiei este ,,cheia,, devenirii și a
transformării universale sub aspect CALITATIV.
cum în Univers totul este în mișcare, în desfăşurare, nimic nu
se pierde, totul se transforma rezultă că și materia va reveni la
starea să primară energetică!!
materializarea, corporalizarea reprezintă trepte inferioare
energetice. de aceea și fărâma de energie pură trebuie să se
şlefuiască în trupul uman pentru a se putea desăvârşi, adică să
sufere în această energie grosieră și decăzută care este
Substanţa, Materia!!
Divinitatea fiind însăși programul Legii Universale se
confundă cu aceasta.
EA are privilegiu de a ,,privi,, și de a ,,contempla,, măreaţa
desfăşurare de forţe a Energiei Supreme Universale a carui,,
creier,, de altfel și Este!!!
Oamenii privesc această măreţie în continuă desfăşurare ivită
din lupta continuă a contradicțiilor, a forţelor energetice
Universale. și ei, oamenii, percep la un nivel inferior
grandoarea Universului iar prin ochii și simţurile lor se desfată
în măreţie și grandoare Conştiinţa Universală, adică partea
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conştientă de sine însăși și de Universul creat şi recreat din
Energia Supremă Cosmică Universală!!
Vasile-sorin Curpan
bineînţeles, și Umanitatea va avea un sfârşit în această luptă
oarbă a contrariilor. Dar Conştiinţa Universală va proteja
Omenirea atâta timp cât aceasta va fi necesară pentru
îndeplinirea menirii sale.
dar care este menirea Omului în Univers?
ivit din oarba și incleştata bătălie a contradicțiilor Omul a intrat
sub protecţia Conştiinţei Universale fiind considerat un ,,bun,,
de preţ
menirea Umanităţii??!!
poate recrearea condiţiilor de început pentru acumularea
Informaţiei Universale
în acest fel Conştiinţa Universală, Dumnezeirea, își reaminteşte
ceea ce ştie cu prisosinţă: începuturile formării Conştiinţei că
păstrătoare activă și nu pasivă a Informaţiei.
Poate rosturile umane și menirea altor civilizaţii existente în
Univers este acela de a reproduce și la nivel de conştiinţă
această luptă a contrariilor
lupta contradicțiilor din Energia Eternă Cosmică Universală,
din Impulsul Primar și Unic, a fost și este o luptă oarbă ,
inconştientă. Însă odată cu apariţia viului lupta contrariilor s-a
mutat în sfera biologicului
odată cu apariţia fiinţelor superioare înzestrate cu conştiinţă, cu
o fărâmă din Conştiinţa Universală, lupta contrariilor s-a
deplasat în zona psihologicului și din momentul agregării
societăţilor umane această luptă se duce în sfera socialului!!
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odată cu apariţia statelor pe Terra lupta a căpătat un caracter
macrosocial iar în contemporaneitate tinde ca această ,,luptă a
contrariilor,, să se mondializeze. Deci,lupta contrariilor pe
Terra a făcut continuu salturi calitative dar și cantitative
majore, extinzându-se!!!!
Conştiinţa Universală spune Religia a cerut Umanităţii
încredere deplină și abţinerea de la Cunoaştere. Abţinerea de la
cunoaştere tocmai pentru ca Umanitatea să fie ferită de Lupta
Contradicțiilor
atunci cu ,,temerea,, că Omul să nu ia și secretul nemuririi - să
manânce din Pomul Vieții - după ce în prealabil mâncase din
Pomul Cunoaşterii Binelui și Răului, Divinitatea a izgonit omul
din PARADIS(RAI)!!!!
Lângă Divinitate Omul ştia tot dar nu era Conştient că ştie!!
Omul nu avea alternativă, nu cunoştea contrariile. Aceasta era
perfecţiunea Omului în viziunea Divinului. Lipsa cunoştinţelor
despre ,,LUPTA CONTRARIILOR,,. Când Omul a înţeles
lupta contrariilor, adică a cunoscut teza și antiteza - BINELE
ȘI RĂUL - nu a mai fost folositor în mod direct și nemijlocit și
atunci a fost alungat pe o treaptă energetică mai inferioară,
fiind întrupat.
asta pentru că Omul a descoperit ,,lupta contrariilor,,
și de atunci Omul trebuie prin jertfa de sine să acceadă în
Împărăţia lui Dumnezeu, adică în preajma Conştiinţei
Universale!!
adică să nu se preocupe de ,,lupta contrariilor,, de stările
antitetice opuse!!
să ia în considerare o UNICĂ STARE Binele și să slujească
continuu și necondiţionat Conştiinţei Universale!!
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VI
sorincurpan: dacă Omul continuă să cerceteze lupta contrariilor
o viaţă întreagă atunci va ajunge în Iad, adică într-un loc al
continuelor frământări
sorincurpan: omul descoperă ceea ce și-a dorit: contradicția
continuă , infinită sub forma suferinţei eterne
sorincurpan: aici contradicția este între natura Divină a Omului
și căderea sa în Iad
sorincurpan: practic, Conştiinţa Universală eludează lupta
contrariilor în faţa omului arătând-o ca fiind ceva abject și anti
divin!!
sorincurpan: totuşi se pare că această ,,luptă a contrariilor,,
reprezintă esenţa naşterii Divinităţii și a Universului
sorincurpan: dar Conştiinţa Universală doreşte ca EA singură
să ştie ,,secretul luptei contrariilor,,!!
sorincurpan: pentru că secretul ,,luptei contrariilor ,, naşte
Dumnezeire
sorincurpan: și se spune, iată Adam a mâncat din măr și a
devenit unul dintre noi!!
sorincurpan: adică ce și cine a devenit Adam?
sorincurpan: lupta contrariilor în plan uman , individual și
social, naşte idei, determină îndoiala și evoluţia care sub aspect
Uman este echivalentă cu progresul!!!
sorincurpan: or, tărâmul Conştiinţei Universale, care este de
fapt întregul Univers energetico-material, este prezentat în
Scrierile Sacre Revelate ca fiind în încremenire, aducându-se
continuu Slavă lui Dumnezeu
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sorincurpan: acolo, în ,,Împărăţia lui Dumnezeu,, nu mai există
antagonisme, teze și antiteze, este o fericire continuă și se
închină imnuri de slavă conştiinţei universale
sorincurpan: păi , ori Conştiinţa Universală a descoperit o altă
Lege Eternă Universală Cosmică fundamentată pe static , pe
încremenire, ori se laudă Staticul , încremenirea pentru a se
constata Veşnicia lui Dumnezeu!!!
sorincurpan: cred că a doua variantă este mai apropiată de
realitate
sorincurpan: concret: lupta continuă a forţelor antagoniste
energetice naşte echilibru și produce constanţă și static,
încremenire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sorincurpan: păi cum ar fi posibil??
sorincurpan: da, Universul energetic și cel material este în
continuă mișcare (de fapt universul material este tot...energetic)
efect al veşnicei lupte a contrariilor!!
sorincurpan: dar, aceasta asigură perenitate Energiei Supreme
Universale Cosmice și veşnicie Conştiinţei Universale a acestei
energii, adică Divinităţii!!
sorincurpan: mişcarea asigură transformarea și evoluţia
întregului Univers și , totodată, asigură și garantează fiinţarea
eternă a Energiei Universale Cosmice și a Conştiinţei
Universale!!!
sorincurpan: aşadar la nivel energetic și conştient , la cel mai
înalt nivel, transformarea nefiind posibilă ea încetează și dă
naştere încremenirii, staticului!!
sorincurpan: păi nu este aici o contradicție în termeni?
sorincurpan: nu, nu este o contradicție în termeni!!!
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sorincurpan: aceasta deoarece Energia și Materia - Energie
decazută - sunt supuse luptei contrariilor veşnic
sorincurpan: dar Conştiinţa poate ajunge la un asemenea nivel
de şlefuire moral-etică și la un asemenea nivel de acumulare,
analiză și sintetizare a Informaţiei
sorincurpan: încât să atingă limita superioară Supremă
obiectivă
sorincurpan: la Conştiinţa Universală nu se pune problema
fiindcă aceasta a ştiut totul deodată dar pe conştiinţa umană
lupta contradicțiilor o poate împinge spre culmi nebănuite!!
Desigur mă refer aici la Conştiinţa Umană Colectivă , la
Conştiinţa Umanităţii!!!!!
sorincurpan: cum spuneam și anterior poti şti tot dar dacă nu
eşti conştient de ceea ce ştii nu este nici o problemă!!! A se
observa cazul Omului în Paradis.
sorincurpan: Când însă Omul devine conştient de el însuşi , de
lumea înconjurătoare și de lupta contrariilor care generează, de
regulă, progres pentru Umanitate atunci
sorincurpan: el poate deveni incomod dacă nu chiar periculos
sorincurpan: Calea aratată Omului este una non-contradicțorie
pentru a-i înfrâna dorinţa de cunoaştere și pentru a-i demonstra
că oricâte cunoştinte ar dobândi el, Omul, tot neştiutor va fi!!
sorincurpan: acest postulat este veridic!!
sorincurpan: în comparaţie cu Conştiinţa Universală, cu
Dumnezeirea, Omul nici nu există!!!!!!!!
sorincurpan: nici ca potenţialitate creatoare dar nici ca
potenţialitate distructivă.
sorincurpan: atunci Omul trebuie să aleagă calea desăvârşirii
MORALE să ajungă din nou PUR ȘI NEPRIHĂNIT precum
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era în Paradis. numai că ispitele sunt mari și şarpele tentator
adică Cunoasşterea tentează pe Umanitate!!
sorincurpan: dar şarpele tentator, diavolul din Relgie, este
efectul ,,luptei contradicțiilor,, a îndoielii și a stării de
incertitudine!!
sorincurpan: el este deci tot efectul luptei contrariilor adică , în
final, a Energiei Eterne Cosmice Universale.
sorincurpan: el este tot o conştiinţă dar care nu încearcă să
înlăture ,,lupta contradicțiilor,, din conştiinţele individuale și
colective!!!
sorincurpan: el pare a fi vechea conştiinţă iar Divinitatea pare a
fi noua conştiinţă!!!
sorincurpan: deci, subliniem încă o dată, că raportul dintre
Existenţă și Conştiinţă este în realitate un non-sens!!!
sorincurpan: adevărat este că Existenţa fiinţează separat de
Conştiinţă dar ea este până la urmă Energie ca și Conştiinţa.
sorincurpan: ca atare, Existenţa a inventat din hazard sau din
necesitate obiectivă Conştiinţa pentru că prin gândire și
meditaţie să se auto-contemple, să se autoadmire!!!
sorincurpan: să se autocizeleze și să se vadă , să se perceapă
prin propriile sale simţuri!!!
sorincurpan: Energia conştientă este cea mai înaltă formă
energetică. Divinitatea, celelalte civilizaţii extraterestre și
Umanitatea au misiunea , fiecare la nivelul ei, de a descoperi și
de a redescoperi , de a modela și de a remodela Universul sau
mici fărâme din acesta!!!!!
sorincurpan: universul ne apare astfel ca o buclă închisă cu
toată infinitatea sa
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sorincurpan: modelat, remodelat, construit și distrus succesiv
de Energia Supremă Cosmică Universală, aflat în continuă
mișcare datorită luptei contradicțiilor,
sorincurpan: și guvernat de Conştiinţa Universală , de
Dumnezeire, privită că softul rezultat în urma aplicării eternei
legi a contradicțiilor!!
sorincurpan:
eterna
contradicție
generează
eterna
încremenire!!!
sorincurpan: aceasta este cea mai paradoxală corelaţie din
filozofie!!!
sorincurpan: acesta este raportul fundamental al filosofiei. Din
el decurge raportul , desigur important, dintre Existenţă și
Conştiinţă!!!!
sorincurpan: mişcarea generează static!!!
sorincurpan: atunci putem accepta-teoretic și ipotetic - că
vreodată staticul , încremenirea, nemişcarea a generat
mișcare!!!
sorincurpan: că staticul a generat lupta contradicțiilor și
Energia Eternă Cosmică Universală!!!
sorincurpan: și în mod indirect și mediat , faptul că staticul ar fi
putut genera Conştiinţa Universală prin mijlocirea Energiei
Supreme Cosmice Universale!!!
sorincurpan: Atunci oare mă intreb: ce este încremenirea,
nemişcarea?
sorincurpan: Ce este staticul???
sorincurpan: Oare acesta ESTE ECHILIBRUL SUPREM AL
TUTUROR FORMELOR ENERGETICE, INCLUSIV A
ENERGIEI
ETERNE
SUPREME
COSMICE
UNIVERSALE???!!!
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sorincurpan: atunci să fie oare adevărat că lupta contrariilor,
departe de a fi veşnică, reprezintă o etapă - imensă ce-i drept pentru instaurarea statorniciei contradicțiilor???!!!!
sorincurpan: pentru crearea staticului ??
sorincurpan: pentru ajungerea la încremenire prin echilibru??
sorincurpan: pentru înlăturarea antagonismelor și a oricăror
contradicții?
sorincurpan: ciudat, contrariile luptă pentru distrugerea lor și
pentru instaurarea liniştii!!!
sorincurpan: dar oare nu acesta este Idealul Omenirii??!!
sorincurpan: o viaţă fără suişuri și coborâşuri, fără răutate și
fără grupări anagonice, rivale!!
sorincurpan: nu vrem noi să ieşim definitiv din animalitate prin
încetarea urii, minciunii și jocurilor de culise , încetarea
definitivă a antagonismelor în societăţile umane!!!!
sorincurpan: da
sorincurpan: CAM ASTA VREM
sorincurpan: ACESTA ESTE IDEALUL
sorincurpan: depăşirea contradicțiilor și instaurarea păcii
eterne!!!
sorincurpan: și atunci?
sorincurpan: aceasta este desăvârşirea Supremă în Univers?
sorincurpan: clamată de Religiile lumii terestre și transformată
în doctrină de Politica (Religia????) Comunistă!!!
sorincurpan: Idealul uman este desăvârşirea socială în frăţie și
egalitate
sorincurpan: în dreptate și fără opresare!!!
sorincurpan: fără contradicții și fără antagonisme!!!
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sorincurpan: adică ceea ce a instaurat Dumnezeirea, Conştiinţa
Universală a Energiei Supreme Cosmice Universale!!!!!

***

sorincurpan: să continuăm cu interogaţiile noastre, cu
frământările noastre!!!
sorincurpan: ce rol joacă Filosofia în conştiinţa Umanităţii?
sorincurpan: dar cum întrebarea este ea însăși prea vastă o voi
reformula în acest chip: ce rol joacă filosofia în Istorie, în
Ştiinţele Politice și în Relaţiile Internaționale, adică în Politica
Internațională??
sorincurpan: prin însăși natura sa Filosofia este considerată o
,,regină a ştiinţelor,, sau o ,,ştiinţă a ştiinţelor,,.
sorincurpan: ea trebuie să încerce să răspundă la întrebările
perene ale Omului: ce este omul? de unde vine acesta și spre ce
se îndreaptă? care este menirea Omului și a Umanităţii în
ansamblu?
sorincurpan: ce este cunoaşterea?
sorincurpan: ce este adevarul?
sorincurpan: ce este existenţa?
sorincurpan: ce presupune conştiinţa ?
sorincurpan: ce este determinismul, cauzalitatea și ce rol au
devenirea și contradicțiile?
sorincurpan: ce este realitatea și ce reprezintă timpul și spaţiul?
etc
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sorincurpan: nici pe departe nu ne propunem să conturăm o
filosofie a Istoriei sau a Politicului dar ne întrebăm și noi cum
ajută filosofia cunoaşterea și înţelegerea acestor ştiinţe socialumaniste pozitiviste?
sorincurpan: spuneam anterior câte ceva despre o Istorie
Filosofică
sorincurpan: și despre filosofie ca ştiinţă a guvernării politice.
sorincurpan: pe lângă ceea ce deja am afirmat trebuie să
menţionez că istoria filosofică a lumii trebuie să analizeze
concepţiile și valorile timpurilor istorice cercetate și mai puţin,
sau chiar deloc, datele istorice și evenimentele istorice concrete
sorincurpan: această istorie filosofică a lumii trebuie să
reprezinte o interpretare a istoriei efectuată de către filosofi!!!
sorincurpan: ea trebuie în primul rând să fie apanajul filosofilor
și abia pe urmă a istoricilor!!
sorincurpan: ceea ce ar trebui să se desprindă din cercetarea
istoriei sub aspect filosofic se referă la mental și mentalităţi,
echilibrele de putere pe arena Internațională, dezvoltarea
politică a statelor din diferite regiuni și în diferite perioade
istorice
sorincurpan: nu în ultimul rând, cercetarea Istoriei Filosofice a
Lumii trebuie să privească atent spre moravurile și spre morala
societăţii din perioada respectivă și trebuie să analizeze în ce
măsură Umanitatea a încercat să ofere răspunsuri la întrebările
esenţiale legate de Existenţă în respectivul timp istoric.
sorincurpan: în Istorie, Filosofia trebuie să limpezească, nu
datele și faptele, ci gândirea și Idealurile epocilor anterioare.
Ori acestea sunt prea puţin cercetate de istorici!
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sorincurpan: Filosofia trebuie să dea ,,culoare,, și menire
Istoriei, să contrabalanseze datele istorice sterile cu indicarea
modului de gândire a timpului analizat cu referire la instituţiile
politice și la cele juridice, la modul în care a fost percepută
organizarea etatică în diferitele perioade istorice.
sorincurpan: mai mult decât atât Istoria filosofică a lumii are
menirea de a crea în conştiinţele individuale dar și în conştiinţa
colectivă Ideea fraternitătii umane, a respectului faţă de toate
popoarele planetei, faţă de toate naţiunile lumii și în raport cu
toate entităţile etatice de pe mapamond!!!
sorincurpan: în Ştiinţele politice și în Ştiinţa Politică
Internațională Filosofia dar și Istoria constituie ingredientele de
bază!!
sorincurpan: ce ar fi Politologia sau Relaţiile Internaționale fără
Istorie și fără Filosofie?
sorincurpan: nici măcar nu ar putea fi explicitate fără aceste
fundamentale ştiinţe!!
sorincurpan: Filosofia este, pe drept cuvânt, ştiinţa și arta
guvernării politice!!
sorincurpan: așa de mare importanţă au Istoria și Filosofia în
raport cu Ştiinţa Politică și cu Ştiinţa Politică Internațională
încât acestea din urmă ar putea fi percepute ca fiind diferenţele
specifice în raport cu genul proxim obiectivat în Istorie şi
Filosofie!
sorincurpan: în proiectata lucrare ENCICLOPEDIA ISTORIEI
ŞTIINŢELOR POLITICE care include atât Istoria Politologiei
cât și, fragmentar, Istoria Politicii Internaționale, rolul Istoriei
și a Filosofiei este capital. De altfel este și firesc să se încerce
analiza Istoriei Ştiinţelor Politice și sub aspect filosofic. Or,
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această parte încearcă să obiectiveze tocmai preambulul acestei
Enciclopedii, cu scopul introducerii cititorului în unele
problematici filosofice, care sunt tratate într-o manieră proprie,
originală.
sorincurpan: osatura, coloana vertebrală a Ştiinţelor Politice și
a Relaţiilor Internaționale o reprezintă Stiinţa Istorică iar
învelişul acestor Ştiinţe este în quasi-totalitatea sa filosofic.
sorincurpan: timpul istoric în Politică, incidenţa istoriei asupra
dezvoltării Politicii Internaționale, structurarea Sistemelor
Politice Internaționale în istoria umanităţii, iată câteva teme de
reflecţie atât pentru filosofi cât și pentru politologi respectiv
pentru politologii specializaţi în Politică Internațională!!
sorincurpan: congruienţa și intersecţia Filosofiei cu Istoria și cu
Ştiinţele Juridice au dat naştere Ştiinţei Politice și Ştiinţei
Relaţiilor Politice Internaționale.
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VII
Vasile-sorin Curpan
interogaţii , interogaţii!!!
moduri de înţelegere a Naturii, a Omenescului și a Firii!!
ieri, pe 09. 12. 2012 am discutat despre variate chestiuni cu
nuanţă sau cu semnificaţie filosofică și cu incidenţă, directă sau
mediată, asupra politicii.
dar azi ne vom rezuma la o unica problemă legată de
RAPORTAREA
OMULUI
LA
UNIVERS,
LA
CUNOAŞTERE ȘI LA PROPRIA SA CONŞTIINŢĂ!!!
LA UNIVERS
da, această temă este vastă și complexă dar merită să fie
dezbătută fiindcă ea indică locul și rolul Omenirii în Cosmos.
Universul se vede și se autocontemplă prin Ochii noştri, prin
Conştiinţa noastră, prin Simţurile noastre și Conştiinţa
Universală își retrăieşte trecutul urmărind Umanitatea în liberul
său arbitru și în determinismul în care este încorsetată.
Ea, Conştiinţa Universală ne-a eliberat parţial de determinism
și de contradicții în scopul perfecţionării Conştiinţelor umane
prin morală și credinţă.
La stadiul în care se află astăzi Umanitatea cel mai ,,ușor,,
acces la Univers pentru oameni este Credinţa.
Ştiinţa este încă de multe ori încompletă și neputincioasă dar
reconsiderăm aserţiunea anterioară și punem o aparent banală
întrebare: Este Credinţa o ,,cale,, uşoară de accedere la Valorile
Universale??
desigur că răspunsul nu este decât negativ!! Credinţa este o
Stare în care Omul trebuie să se afle permanent. Practic ea,
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Credinţa, trebuie să devină unica obsesie a Omului, privit ca
individ , și a Umanitatii, privită că specie!!
Oare raportarea la Credinţă implică respingerea Cunoaşterii de
către Umanitate?
Este o întrebare dificilă care comportă un răspuns nuanţat!!!
eu cred cu tărie că niciodată Credinţa și Ştiinţa nu au fost și nu
vor fi antagonice, opuse!! Ele sunt, practic, două moduri
complementare de accedere la Informaţie: în Credinţă prin
Desăvârşire iar în Ştiinţă prin Informaţie!!
care este atunci diferenţa dintre ele??
Credinţa personificată de Religie îmbracă și metaforizează
Informaţia într-o ,,haină,, moralizatoare.
Ştiinţa prezintă Informaţia în starea în care a fost ,,descoperită,,
fără conotaţii moralizatoare și fără implantarea Ideii că
Informaţia trebuie utilizată exclusiv pentru a realiza coeziunea
și pacea socială.
Există și o altă distincţie:
Religia prezintă cifrat Informaţia ca un Dat, ca Ceva care există
de când este Universul sau Umanitatea
Vasile-sorin Curpan
Ştiinţa descoperă Informaţia prin deducere și experiment, prin
calcule matematice și, în consecinţă, în Ştiinţă, Informaţia este
,,vie,, este în continuă descoperire. Adică Informaţia este
obţinută prin ,,lupta contrariilor,, prin zbaterea oamenilor de
Ştiinţă, pe când în Religie ea este revelată fiind statică. Ea este
dăruită Oamenilor de Divinitate de-a gata și nu prin muncă de
descoperire. Și totuşi Informaţia dăruită prin Religie este
criptată pentru a fi dezvaluită doar iniţiaţilor. Pe măsură ce
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Omul se adânceşte în Credinţă i se relevă mai multă
Cunoaştere!!!!
Vasile-sorin Curpan
deci, Credinţa și Ştiinţa sunt două modalităţi deosebite prin
care Omul și Umanitatea pot accede la Cunoaştere, adică la
Informaţie!!!
Vasile-sorin Curpan
Concepţiile Ireductibile care au opus Ştiinţa Credinţei și
Credinţa Ştiinţei au conotaţii politice fiind străine de dorinţa
Umanităţii de Cunoaştere!! De altfel, adevăraţii savanţi au
respectat preceptele religioase iar prelaţii autentici au arătat
consideraţie faţă de cercetările și faţă de descoperirile
ştiinţifice.
Vasile-sorin Curpan
Savanţii, marii oameni de ştiinţă, geniile ştiinţifice și cele
artistice, cei care se confundă cu însăși Ştiinţa sau cu Arta se
pot ,,salva,, prin însăși domeniul lor de Cunoaştere!!
Arta , asimilată în această discuţie Ştiinţei, valorizează esteticul
Uman desăvârşind ,,perfecţiunea,, umană.
Esteticul se adresează Spiritului, Sufletului deci Conştiinţei
Umane fiind din această perspectivă mai aproape de Religie
decât Ştiinţa care este rece, neutră și imparţială, oarbă și
infinită!!!
de aceea marii artişti sunt întotdeauna mai predispuşi spre
meditaţie filosofică și spre Religie în comparaţie cu oamenii de
ştiinţă.
cum rămâne atunci cu Politica!!!???
Ea este și Artă și Ştiinţă, deopotrivă, este simultan și Ştiinţă dar
și Filosofie pragmatică socială!!!!
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Oamenii de ştiinţă din domeniul politic se declară pozitivişti și
, în mare parte, resping speculaţiile filosofice, sofismele.Dar
acest lucru nu este pe deplin posibil atâta timp cât Filosofia
este un ,,ingredient substanţial,, al Ştiinţelor Politice.
Ştiinţa Politică este în primul rând Ştiinţă social-umanistă cu
puternice ancorări și legitimări în concepţiile filosofice.
Politica ca Ştiinţă și Artă a guvernării, a conducerii, este - spun
eu - în primul rând o Filosofie Socială Pragmatică.
Vasile-sorin Curpan
ea are mai puţine constante ştiinţifice decât Ştiinţele Juridice,
spre exemplu, acestea din urmă fiind, în esenţă, tot ştiinţe
sociale însă cu un grad de precizie mai accentuat. Aceasta este
consecinţa faptului că Ştiinţa Dreptului este , prin însăși natura
sa, o ştiinţă puternic normativă și normativizată!!!
Vasile-sorin Curpan
Pe de altă parte, Ştiinţa Politică a căutat întotdeauna să
realizeze punţi de legatură cu Religia. Chiar și în marile
perioade de restrişte și de opresiune religioasă Ştiinţa Politică a
menţinut contactul cu Religiile Lumii!!!
Aici ne raportăm ,desigur, la ştiinţa politicii și nu la practica
politicienilor!!!
Aşadar, Cunoaşterea Științifică, inclusiv cea politică și
Cunoaşterea Artistică sunt complementare și se întrepătrund cu
Cunoaşterea Religioasă!!!
Oricât ar părea de bizar la prima vedere aceste forme de
cunoaştere umană nu se exclud. Ele, toate, sunt rodul
Civilizaţiei Umane!!
Vasile-sorin Curpan
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Raportarea omului la propria sa conştiinţă face din el fie
,,înger,, fie ,,demon,,! Raportarea , adică Relaţia Omului cu
propriul Său Eu, cu propria sa personalitate caracterizează
însăși Fiinţa Umană!!! Asta deoarece nimic nu este Omul în
afara Conştiinţei sale și a Conştiinţei membrilor comunităţii în
care acesta trăieşte!!!
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VIII

Civilizația Umanității se poate întemeia exclusiv pe
morală și pe solidaritatea membrilor care compun societatea.
În alte condiții Omul este sortit pierii!!! Dar din ce
motiv? Posibilul răspuns este acesta: Conștiința permite ”lupta
contrariilor” doar la nivel Ideatic, adică numai pentru progres.
Ea nu mai poate gestiona o ”luptă a contrariilor” fundamentată
pe instincte și pe gândire rudimentară, primitivă.
Așa fiind rezultă că între ”lupta brută a contrariilor”
și starea de ”încremenire” în care ajunge Conștiința
hiperdezvoltată, omniprezentă, omnipotentă și omniscientă
există o stare intermediară în care contradicțiile se manifestă
doar la nivelul ”ideilor” și mai puțin la nivelul instinctelor și a
materiei!!!
Această ”stare” denumită convențional ”intermediară”
este o perioadă de trecere de la ”lupta contradicțiilor” la o stare
de ”Conștiință perfectă”.
Starea spre care tinde în Idealul său Omenirea acum
este ”starea sau perioada intermediară” în care trebuie lăsat
frâu liber doar ”contrarilor ideatice, cognitive sau intelectuale”.
Celelalte porniri umane – spre satisfacerea necesităților egoiste
și spre declanșarea și perpetuarea ”răului” – trebuiesc înăbușite
din fașă. Atlfel există riscul că ”răul” adică ”lupta brută a
contradicțiilor” să răbufnească și să domine indivizii”””
Această luptă oarbă a contrariilor transpusă în
societățile din contemporaneitate prezintă, sub aspect social, un
caracter retrograd. Ea animalizează Omul, îl împinge spre
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individualism și spre traiul solitar. Progresul se obține prin
perpetuarea ”luptei ideilor” și doar a ideilor nu și a celorlalte
elemente materiale care generează contradicțiile. ”Lupta
ideilor” generează mersul înainte al Umanității spre o cât mai
desăvârșită Iluminare, spre o cât mai trează Conștiință atât la
nivel individual cât și la nivel colectiv.
Invidia, lăcomia, dorința de putere, dorința de avere
ruinează și Omul dar și Societatea, generând distrugerea
statelor și determinarea scopului fundamental pentru care
societatea a inventat Statul.
Tendințele hegemonice, imperialiste fie manifestate
direct, fie obiectivate sub forma Mondialismului și a
Globalismului caută să distrugă aparent ”lupta contrariilor”,
impunând o așa-zisă lege universală și un așa-zis stat mondial.
Acestea, teoretic, pot fi impuse însă doar aparent.
Naționalismul fiecărui popor, a fiecărei entități colective
înglobate în imperiu sau într-un ipotetic unic Imperiu Modial
va genera, mai devreme sau mai târziu, în funcție de
împrejurări și de circumstanțe ruinare și prăbușirea oricărui
imperiu și cu atât mai mult ipoteticului Imperiu unic Mondial.
Naționalismul își are izvorul formal în entitățile etatice
care au fost încorporate/anexate la Imperiu iar din punct de
vedere substanțial izvorul său rezidă în factura psihologică a
națiunilor, în mentalul colectivităților umane organizate etatic.
Or, mentalul colectiv nu poate fi distrus, anihilat de nici un
Imperiu al Lumii, nici măcar de un ipotetic Imperiu Global
Mondial.
Omenirea nu este încă pregătită și să se organizeze în
mari structuri supraetatice. Statul național nu este, la
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momentul de față, doar elementul fundamentator al ”sistemelor
politice internaționale” ci el constituie și structura de generare
politico-administrativă cea mai compatibilă cu mentalul
individual dar și cu cel colectiv!!! Așa fiind, tendințele
hegemonice, de orientare imperialistă sai ideile, doctrinele și
ideologiile care încearcă să impună structurile supraetatice
federaliste sau confederate ori chiar ipoteticul Stat plurinațional
Mondial sunt în flagrantă disinanță cu mentalul colectiv a
Umanității. Unitatea Omenirii se relevă prin solidaritate, prin
lipsa conflictelor interstatale, prin cooperare și întrajutorarea
între entitățile etatice adică prin respectarea diversității.
Această diversitate se obiectivează în: Religie, tradiție, cultură,
mentalitate, normativitatea juridică și modul de organizare a
statului.
Standardizarea Umanității, exportarea unui așa-zis
”model” etatic, cultural, informațional și educațional va
produce în viitor exact contrariul: fărămițarea intereselor
politice, disoluția structurilor supraetatice și revenirea la
valorile tradiționale, specifice mentalului colectiv al fiecărei
națiuni în parte.
”Lupta contrariilor” la nivelul ideilor este o luptă
rafinată. Ideile nu se impun ”cu toporul” sau ”cu tancul”.
În Istorie avem o multitudine de exemple despre
condițiile, cauzele și circumstanțele care au generat prăbușirea
imperiilor. Cazurile Imperiului Roman și a U.R.S.S. sunt, sub
acest aspect, binecunoscte!!!
Politica și Economia trebuie să evoluieze împreună.
Astfel totul este zadarnic. Degeaba se respectă aparent formele
impuse de politic dacă economicul este prăbușit. Societatea, în
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acest caz, se prăbușește antrenând și disoluția structurii etatice.
Altfel spus infrastructura(economia) asigură și întrețin
perfecționarea suprastructurii(a politicului, în cazul de față).
Dacă economic statelor sunt ruinate atunci politica devine
opacă iar structurile etatice, autoritățile publice caută să
compenseze lipsa de bunuri și de bani prin corupție și prin
impozitarea excesivă a populației. Societatea ajunge în pragul
disoluțiilor atrenând și potențiala prăbușire a statului!!! Statul
ajunge să fie perceput că dușman al poporului, că un stat
opresor deturnându-se menirea să de a realiza echilibrul social
între membrii societății.
Și toate acestea, sub aspect filosofic, pornesc de la frâul
liber dat ”luptei contradicțiilor”, a forțelor oarbe sau obscure
din cadrul colectivităților umane!!! De aceea, atât pe plan
individual cât și în macrosocial – inclusiv în relațiile
internaționale – accentul trebuie ”să cadă” pe ideea conservării
societăților și a ”acoperișurilor” juridice ale acestora – adică a
statelor iar toate valențele trebuiesc orientate spre obținerea
progresului social și pentru desăvârșirea coeziunii sociale, a
relațiilor interumane, a legăturilor între națiunile și între statele
mapamondului.
Cum am afirmat anterior: ”lupta contrariilor” trebuie să
se desfășoare într-un scop nobil, progresist și umanist doar la
nivelul Ideilor conținute în patrimoniul spiritual al Umanității.
”Lupta contrariilor” între oamenii priviți individual, că
membrii ai societăților, trebuie să existe doar la nivel spiritual
prin manifestarea Ideilor.
Rolul luptătorilor și al politicienilor pe această planetă
va trebui preluat, odată și odată, de către creatori. Creația
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umanizează Omul și îl valorizează atât în raport cu prorpiul său
Eu cât și față de ceilalți semeni!!!
Creația se naște din această ”luptă a contradicțiilor dusă
pe planul Ideilor” iar acest efect sublim – actul de creație –
determină ab initio – progresul Umanității.
Devenind cu toții mai mari sau mai mici creatori vom
valoriza Conștiința noastră a fiecăruia și, în definitiv,
Conțtiința Umană Colectivă ceea ce va determina depășirea
stadiului quasi-primitiv materialist și egoist în care se zbate
astăzi Omenirea!!!
Cunoașterea asociată cu Morala dă naștere autenticei
Creații. Când bunul va fi mai puțin importantdecât Creația,
decât Omul, decât valorile perene ale Umanității atunci noi
vom păși într-o nouă eră a dezvoltării Conștiinței. Ne vom
apropria de ”Paradis”, lepădându-se de egoism, invidie și
lăcomie și călcând astfel ”Infernul” în picioare.
Iar Legea Supremă Cosmică Universală prin Eul Ei,
prin Conștiința Universală – prin Dumnezeire ”își că întoarce
Fața către noi”, adică rezonanța noilor noastre Conștiințe îi va
trezi interesul!!! Și, poate, cu toții vom fi iarăși ”fii ai lui
Dumnezeu”, adică mici Conștiințe contopite în Conștiința
Universală. Oare aceasta este ”lecția” pe care Umanitatea va
trebui să o învețe până la urmă??
Eu cred că da. Calea spre Lumină, Adevăr și Dreptate
constă în progres și mai laes în căutarea trezirii Conștiinței
Colective a Omenirii spre Idealul depășirii instictelor și
condiției egoiste și lacome, reminiscență a lumii animale.
”Lupta contrariilor” trebuie să treacă la un stadiu
superior, să evoluieze și asta depinde de fiecare Om și de
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Umanitate. Să lăsăm că în locul ”materialului” Sufletul nostru
să fie umplut cu ”Ideal”.
Adică cu Idei înălțătoare, creatoare. În acest fel ne vom
asemăma, la o scară infirmă desigur, cu Conștiința Legii care
ne-a creat, cu Conștiința Universală, cu Divinitatea!!
Și poate vreodată va veni vremea că și Conștiința
Omenirii să atingă starea de încremenire, să atingă deplina
perfecțiune, aruncând atunci în ”iezerul de foc”, în Iad,
contradicțiile. Atunci și numai atunci Omenirea se va contopi
cu Legea Supremă Cosmică Universală prin includerea
Conștiinței Umanității în Conștiința Universală, în
Dumnezeire. Acesta este Idealul Suprem al Omului și al
Omenirii. Alături de Creatorul său, în deplină Conștiință, să
viețuiască întru Veșnicie!!!
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IX
Vasile-sorin Curpan
ce este Creatia?
aceasta este tema
Mitrofan Emilia
interesant
Vasile-sorin Curpan
Creaţia este după părerea mea manifestarea hiperconştientă a
Conştiinţei
Conştiinţa Universală, Dumnezeirea, s-a manifestat și se
manifestă continuu la nivelul Absolutului iar Conştiinţa Umană
fie individual, fie colectiv se manifestă la nivelul de cunoştinte
posedat de Om și de Omenire
Mitrofan Emilia
nu sunt de acord cu tine
Vasile-sorin Curpan
spune
Mitrofan Emilia
nu cred că este un act conştient
Vasile-sorin Curpan
este un act al subconştientului?
Mitrofan Emilia
părerea mea este următoarea: Creaţia este un act semiconştient,
o rezultantă independentă de conştiinţa umană și rezultantă a
cunoştinţelor acumulate până la un moment dat
Vasile-sorin Curpan
eu cred că este, dimpotrivă, un act al Conştientului.
Mitrofan Emilia
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un lucru este creat cu mult înainte de transpunerea lui în
practică
Vasile-sorin Curpan
aceea de care scrii tu pare a fi Creaţia Revelată ca în Scripturi
sau în alte Carţi Sacre
Mitrofan Emilia
conştientă este în opinia mea doar şlefuirea operei create
indiferent că vorbim de creaţie artistică sau creaţie științifică
Vasile-sorin Curpan
dar Creaţia laică, științifică sau artistică, pare un vector al
Conştientului
Mitrofan Emilia
de obicei creatorul nu este conştient până la transpunerea în
practică a creaţiei decât de dorinţa de a crea
dacă ar fi conştient ar cunoaşte de la bun început rezultatul
final
Vasile-sorin Curpan
așa
Mitrofan Emilia
de obicei nu se întâmplă așa!
Vasile-sorin Curpan
fiindcă el este animat de dorinţa și de vocaţia de a crea
finalitatea reprezintă la începutul actului Creaţiei, o
necunoscută pentru creator dar rezultatul , Creaţia în sine, este
un efect al hazardului?
Mitrofan Emilia
este rezultatul unor concursuri de împrejurări
Vasile-sorin Curpan
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așa s-ar părea odată ce creatorul nu cunoaşte din start
finalitatea actului său!!!
și care ar fi acele ,,împrejurări,, care mai intervin?
Mitrofan Emilia
subconştientul creatorului îl îndrumă spre instruirea într-o
anumita sferă de cunoştinţe, dar acumularea acestora nu
garantează faptul că ele se vor transpune obligatoriu în practică
printr-un act creativ
Vasile-sorin Curpan
practic, după acumularea cunoştintelor apare ,,explozia,, nevoia
de concepere a actului de creaţie de către creator
Mitrofan Emilia
împrejurările ţin atât de mediul exterior al creatorului cât și de
problemele și stările și necesităţile personale ale posibilului
creator
Vasile-sorin Curpan
între împrejurări trebuie menţionată și ,,nevoia de a face
Creaţia,, adică starea în care se află creatorul când ,,simte,,
efectiv nevoia să creeze.
dar de simte el aceasta nevoie?
de ce are o așa necesitate?
ce îl impinge efectiv la Actul de Creaţie??
Mitrofan Emilia
nevoia de a face creaţia cred că este o rezultantă a "stării de
preaplin" de cunoştinte care trebuie să rabufnească altfel
potenţialul creativ ar fi risipit în autosuficienţă!!!
Vasile-sorin Curpan
subconştientul sau poate Conştientul!!
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în definitiv Creaţia de orice natură este o stare. O stare pe care
o percepe individul și de care nu scapă până nu creează efectiv
ceea ce i s-a statuat în Conştiinţă. Poate această stare este
revarsată de Subconştient în Conştient.
sau poate este produsul exclusiv al Conştientului.
ori poate că Actul de Creaţie reprezintă la oameni o îmbinare a
unor stări subconştiente și conştiente, deopotrivă!
oricum ar sta lucrurile odată Ideea Creaţiei implantată în
Conştiinţă devine o reală Obsesie pentru creator.
câteodată sfârşindu-se opera creată individul scapă de obsesia
acelei Idei dar ii vin alte și alte Idei creatoare
alte dăţi autorul Creaţiei nu scapă de obsesia creaţiei acelei
opere deşi aceasta formal și în substanţă este finalizată. dar
Ideea îl ,,chinuie,, în continuare în sensul perfecţionării acelei
opere!!!
Creaţiile de orice fel sunt produsul Ideilor și totodată
materializarea acestora. Mă refer, desigur, la creaţiile umane.
Ele sunt rezultanta unor stări de spirit produse ca efect al
,,luptei contradicțiilor,, la nivelul Ideilor. Iar Ideile, la rândul
lor, sunt și ele efectul ,,luptei contrariilor,, în interiorul
Conştiinţei Umane. De fapt, creatorii umani, mari sau mici,
sunt suferinzi. Boala lor constă tocmai în acea lipsă a liniştii
Conştiinţelor lor!!
Vasile-sorin Curpan
Actul de Creatie este o jertfă în sensul real al termenului nu
numai fiincă încorporează efort, timp și consum de enegie ci și
datorită faptului că este rezultatul ,,suferinţei,, creatorului
operei. El , Actul de Creaţie, încorporează nu numai ,,munca
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vie,, a autorului dar și suferinţa și patimile, trăirile sale, iluziile
și deziluziile acestuia.
Mitrofan Emilia
pornind de la cele enunţate de tine, am putea concluziona că:
starea creatoare este o stare care cauzează dependenţă!
Vasile-sorin Curpan
însă odată Creaţia finalizată în Fond și în Formă se
depersonalizează
de
autorul
ei.
Aceasta
devine
INDEPENDENTĂ de creator și de modul în acesta va evolua
în viitor!!!
Mitrofan Emilia
și ca orice dependenţă trebuie alimentată și consumată.
Alimentată cu noi și noi cunoştinţe și informaţii și consumată
prin actul efectiv de creatie!
Vasile-sorin Curpan
da
CREAŢIA DĂ UNEORI O STARE DE DEPENDENŢĂ
este un cerc ,,vicios,, aici, Creaţia te impinge mai departe la
alta creatie. Adică ,,lupta contradicțiilor Ideilor,, se multiplică
și Omul este prins în acest hăţis de unde nu mai poate ieşi.
Devine astfel dependent de Idee, de Creaţie!!!
Mitrofan Emilia
Aş putea spune că, creaţia dă în permanenţă dependenţă
deoarece oricărei creaţii creatorul îi caută permanent
îmbunătăţiri creind astfel din vechea creaţie una nouă care are
la bază vechea creaţie. Abia când creatorul îşi consideră
creaţia integral desavarşită și epuizând toate resursele pentru
aceasta poate trece la o creaţie integral nouă, independentă de
creaţiile sale anterioare
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Vasile-sorin Curpan
adică rezultă ceva bizar: Conştiinţă umană devine dependentă
de Ideile aceleiaşi Conştiinţe, practic se ,,hrăneşte,, cu aceste
Idei.
da, ai dreptate!!!
Mitrofan Emilia
și atunci apare intrebarea: cât de conştienţi suntem de propria
noastră conştiinţă?
Vasile-sorin Curpan
Saltul în Creaţie poate fi și calitativ - când se caută
perfecţionarea operei dar și cantitativ - atunci când se
proiectează noi și noi opere!!
Mitrofan Emilia
și mai ales câtă putere de dispoziţie avem asupra propriei
noastre conştiinţe?
Vasile-sorin Curpan
Noi suntem însăși Conştiinţa. Nu este altcineva care să aibă
putere de decizie cu excepţia Conştiinţei Universale, a
Divinitatii. Dacă suntem conştienţi de propria noastră
Conştiinţă??? Adică dacă Conştiinţa noastră se percepe ca și
Conştiinţă!!! Sigur că da!!! Propria noastră Conştiinţă se
reflectă în Ea Însăși!!
Noi nu suntem ansamblul de organe care formează trupul ci
suntem conştiinţa noastră fixată în creierul omenesc. De aceea
cred că toate organele corpului uman au un singur rol: să
slujească creierul, acest ,,depozitar,, al Conştiinţei Omeneşti!!
De jos în sus organele corpului uman par a deveni tot mai
complexe dar, în definitiv, ele slujesc creierul păstrătorul
Conştiinţei.
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Mitrofan Emilia
și dacă totusi omul este înglobat în conştiinţă? consider această
întrebare că fiind foarte validă deaorece omul face o mulţime
de lucruri fără a şti de ce le face și fără a avea certitudinea că
ideea de a face îi aparţine! Acea vorba " am simţit că trebuie să
fac așa!" demonstrează că acţiunile omului nu sunt în
integralitatea lor conştiente și totodată ar putea fi vorba de o
intervenţie a Conştiinţei Universale?
Vasile-sorin Curpan
sau de Subconştientul nostru
Mitrofan Emilia
Și dacă este vorba despre o intervenţie a Conştiinţei Universale
atunci cum rămâne cu liberul arbitru?
Vasile-sorin Curpan
CONŞTIINŢA SE AFLĂ ÎNTR-UN RAPORT DE
INTERDEPENDENŢĂ CU SUBCONŞTIENTUL UMAN
gândeşte-te că materia cenuşie în creier, suport al Informaţiilor,
are câţiva milimetri grosime; restul este nivelul
Subconştientului uman ,,depozitar,, al instinctelor umane
echivalente cu cele din ,,lumea,, animală.
Intervenţia Conştiinţei Universale se produce prin Revelare așa
cum s-a întâmplat la Sfinţi când au scris Cărţile Sacre sau la
Oamenii de Ştiinţă când, în somn, au descoperit formule și
demonstraţii capitale pentru Umanitate!!!
Acolo cred că este intervenţia Dumnezeirii, a Conştiinţei
Universale în scop de protecţie a Umanităţii!!
Liberul arbitru de care vorbeai anterior se îmbină la Oameni cu
cauzalităţile, cu determinismul. Așa se face că suntem și liberi
în deciziile noastre dar și dependenţi în raporturile de
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determinare cauză - efect!! Adică , în anumite limite
prestabilite, beneficiem de libertate inclusiv de libertatea de
creaţie. Cred că această Creaţie reprezintă actul suprem al
Conştiinţei Umane
Mitrofan Emilia
În cazul Scrierelor Sacre aprob posibilitatea revelării dar în
cazul Ştiinţei nu sunt de acord cu posibilitatea revelării ci mai
degrabă înclin să cred că a fost o rezultatul eliminării
informaţiilor inutile acumulate într-o perioadă determinată de
timp, a stresului creatorului și a tuturor greutăţilor care îl
împiedicau pe acesta să vadă soluţia corectă - această stare de
completă relaxare omul o poate avea doar în timpul somnului
dacă în cazul Ştiinţei admitem posibilitatea revelării soluţiei de
către o Conştiinţă Universală atunci trebuie să admitem că
deţinem liberul arbitrul dar doar în luarea deciziilor vieții
umane de bază și nu și în plan creator!!!
Mitrofan Emilia
și atunci rezultă că omenirea se poate dezvolta atât cât ii
permite o forţă superioară ei!!!
Vasile-sorin Curpan
Mai mult decât adevarat
Cred că Omenirea este controlată strict în privinţa evoluţiei
sale ştiinţifice pentru că un eventual salt calitativ ştiinţific
major să nu-i provoace autodistrugerea. Îi este permisă
dezvoltarea științifică în limite graduale, precis determinate.
Aceasta este o formă de protecţie la adresa speciei noastre, a
Conştiinţei Umane Colective. Aceasta deoarece chiar și ,,lupta
contrariilor,, raportată la Idei ne poate distruge dacă acele Stări
Ideatice sunt prea avansate și Omenirea le-ar întelege cu greu.
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Mitrofan Emilia
Uitându-ne la descoperirile de până acum admiţând teza că
omenirea este controlată, nu cred că este controlată și urmărită
constant în plan evolutiv, altfel această Conştiinţă Universală
nu ar fi permis descoperirea unor formule care pot fi utilizate
doar în sens negativ, în scop distructiv. Mai degrabă am putea
crede că aceasta Conştiinţă Universală ne urmăreşte "prin
eşantionare" adică la anumite intervale de timp încercând să
corecteze greşelile strecurate de la ultima verificare moment
T(-1) la momentul verificării curente momentul T.
Vasile-sorin Curpan
În alte condiţii am fi fost lăsaţi să gândim cu tot creierul și ni sar fi furnizat mult mai multă Informaţie. Și totuşi Informaţia o
obţinem în Ştiinţă prin jertfa savanţilor, în mod gradual, pe
măsură ce Umanitatea devine capabilă să o înţeleagă. Desigur,
,,supravegherea,, nu este continuă, ea se realizează în etape, pe
anumite perioade de timp. Dar cu cât evoluăm ştiinţific mai
mult este posibil ca și supravegherea să fie accentuată și
frecvenţa verificărilor mărită.
De ce am fi supravegheaţi de civilizaţiile net superioare Moral
și Informaţional dacă Conştiinţa Universală ştie totul!!!!?????
și această verificare nu se realizează direct și nemijlocit de
Conştiinţa Universală, ci prin mesageri, civilizaţii extraterestre
mult mai evoluate decât civilizaţia umană. Este totuşi o
intrebare:
Mitrofan Emilia
De ce am fi supravegheaţi de civilizaţiile net superioare Moral
și Informaţional dacă Conştiinţa Universală ştie totul!!!!?????
Vasile-sorin Curpan
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pentru că suntem slab evoluaţi Moral și Informaţional!!!
Mitrofan Emilia
Poate că, conştiinţa umană nu este total dependentă de
Conştiinţa Universală și este probabil să deţina un potenţial de
creștere și dezvoltare periculos pentru Aceasta...suntem
supravegheaţi pentru ca nu cumva să devenim concurenţi ai
aceste Conştiinţe universale sau dacă nu direct ai Ei ci
concurenţi ai unor conştiinţe mai dezvoltate care sunt poate
mai în "graţiile" acestei Conştiinţe Universale
Vasile-sorin Curpan
pune intrebarea ta!!!
pe care doreai să o pui în discutei!!!!
Mitrofan Emilia
ce ne garanteaza că aceasta Conştiinţă Universală nu are
partipriuri?
Vasile-sorin Curpan
desigur!!!
noi suntem cobai în faţa Conştiinţei Universale!!
altel cum se explică izgonirea Omului din ,,Paradis,, după ce sa îndoit, adică a aflat ,,lupta contrariilor,,??
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X

Vasile-sorin Curpan
Ce este Existenţa?
o temă nouă de reflecţie!
este raportul dintre Conştiinţă și Existenţă fundamental?
am spus zilele trecute că NU!!
dar existenţa în sine și pentru sine ce reprezintă?
Existenţa este o modalitate de manifestare a Energiei, inclusiv
a Energiei grosiere, adică a Materiei?
sau este generata de Mișcare?
Nu!
Existenţa reprezintă un efect al ,,luptei contradicțiilor,,? Poate,
dar înainte de momentul iniţial al ,,luptei contrariilor,, nu a
existat nimic? Atunci, dacă ar fi așa, această lupta a contrariilor
din ce anume a apărut, ce anume a generat-o? Existenţa este
Eterna, Ea fiind însăși Energia Supremă Universală Cosmică!
Ea nu depinde de nimeni și de nimic, nici de Energie, inclusiv
de Materie și nici de Conştiinţă ca efect al stărilor dinamice
energetice!! Atunci întrebarea este dacă înaintea Energiei
Eterne Cosmice Universale a existat ceva? sau nu exista nimic!
Dacă staticul a generat mişcarea atunci cine a generat Energia
Primara? Energia primordială, Impulsul Primar a fost generat
de contradicțiile manifestate în static. Dar ce putea conţine
staticul? Oare continea: VID și INFINITATE?
ERAU ÎNAINTE DE ÎNCEPUTURILE ENERGETICE
DOAR CONCEPTELE DAR UNDE SE AFLAU ACESTEA
DEPOZITATE?
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Nu, nu este posibil!
Energia Eternă Cosmică Universală fiind unicp și indivizibilp
este EA însăși eternă.
Vasile-sorin Curpan
Poate vreodată , iniţial, a fost generată din static ,din vid ca o
primă formă de manifestare a primei contradicții. dar, ulterior,
Energia Primară s-a conservat creind în mişcarea EI , spaţiul ,
timpul, Legităţile Universale, Universul energetic și material și
Conştiinţa Universală
Vasile-sorin Curpan
Atunci ce este Existenţa?
Este manifestarea luptei contrariilor în plan energeticomaterial!
Mitrofan Emilia
Existenţa pare să fie energie în mișcare, în anumite limite
spaţiale și temporale prestabilite.
Vasile-sorin Curpan
Este obiectivarea a ceea ce Conştiinţele Umane percep despre
Univers și despre Guvernatorul acestuia care este Conştiinţa
Universală. Da, existenţa este, până la urmă , energie în
mișcare fără îndoială. Iar limitele temporal-spaţiale sunt
limitele
Universului
Unic
energetico-material
multidimensional. Dar asta însemnă că am caracterizat
Existenţa într-un SISTEM ÎNCHIS, fie el și considerat Infinit
și nu existenţa că și concept logico-raţional!
Existenţa ca și concept ce ar reprezenta?
Energie în stare dinamică în limite prestabilite spaţialtemporale? Dar ne raportăm doar la două dimensiuni în
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condiţiile în care Universul este multidimensional, cu
siguranţă?
Mitrofan Emilia
Această energie aflată în mișcare nu are în mod obligatoriu
aceiaşi formă de mișcare în diferitele dimensiuni ale
universului! Energia ia diferite forme în funcţie de mişcarea
sau non-mişcarea impusă de o anumită dimensiune spaţială,
temporală sau spaţio-temporală!
Vasile-sorin Curpan
În condiţiile non-mişcarii nu ar mai exista starea dinamică ar
totul static.
Mitrofan Emilia
Într-adevăr dar ar exista energia.
Vasile-sorin Curpan
Ori, spaţiul și timpul sunt determinate de mișcare, de energia în
mișcare, sau există independent de energia/materia aflată în
stare dinamica?? E greu de conceput Energia în stare statică
fiindcă multiplicarea Ei se generează tocmai prin mișcare
asigurând Transormarea, Evoluţia Energiei astfel.
Mai degrabă pot accepta Energia într-o stare de echilibru.
Mitrofan Emilia
Nu este greu de conceput energia în stare statică - în stare de
conservare, în lipsa mişcarii energia se conservă iar odata cu
apariţia mişcării energia își începe transformarea pentru a
evolua.
Vasile-sorin Curpan
Prin ,,starea de echilibru,, întelegând o stare statică temporară
de acord. În lipsa mişcării Energia , inclusiv Materia, se
conservă dar atunci se pune următoarea interogaţie:
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De unde apare Mişcarea? Ce determină apariţia acesteia?
Posibil tocmai lupta contradicțiilor să determine Mişcarea.
Însă în starea de încremenire, în static există ,,lupta
contrariilor,,???
Dacă acceptăm că Existenţa subzistă și în dinamic dar și în
static și în prezenţa contradicțiilor dar și în absenţa acestora
înseamna că Existenţa este independentă de parametri precum:
Mișcare, Energie și Energie decăzută - Materie!!! Înseamnă că
Existenţa fiinţează în sine și pentru sine, că nu depinde de
NIMIC și că Ea nu este condiţionată spaţio-temporal, de
Univers , de Conştiinţa Universală, sau de Energia Eternă
Cosmică Universală!!! Să fie oare Existenţa o alta formă
energetică asemenea Energiei Eterne Cosmice Universale???
Cred că nu.
Mitrofan Emilia
și dacă totuşi existenţa este însăși Energia Eternă Cosmică
Universală?
Vasile-sorin Curpan
Deoarece Conştiinţa Universală, adică Conştiinţa Energiei
Eterne Universal-Cosmice a creat Universul de la începuturi???
!!!!!!!!!!!!!
Existenţa poate fi o altă formă de manifestare a Energiei Eterne
Cosmice Universale. Este posibil! Dar, cel putin logic, și
Energia Primordială trebuia să se manifeste undeva adică în
Existenţă!!!!! și atunci Existenţa fiinţeaza dinainte de apariţia
Energiei Primare?
Mitrofan Emilia
și mai corect spus ar fi că este posibil că ceea percepem noi ca
fiind existenţa să fie real doar în această dimensiune; într-o altă
77

dimensiune a universului aceasta existenţă a energiei să se
manifeste total diferit. și atunci dacă admitem că Energia
Eternă Universală se manifestă în mai multe planuri spaţiotemporale atunci și ea este percepută că existenţă în fiecare
dintre aceste planuri rezultând astfel că de fapt existenţa este
cumulul existenţelor Energiei Eterne Universale.
Vasile-sorin Curpan
corect!!!!
Mitrofan Emilia
Existenţa cred că a apărut ulterior Energiei Primare și anume la
momentul apariţiei mişcării.
Vasile-sorin Curpan
Dar dacă tocmai Mişcarea și Existenţa au generat Energia
Eternă Cosmică Universală și, în mod mediat, au determinat
apariţia Conştiinţei Universale!!! Deoarece după apariţia
Energiei Eterne Primare aceasta este continuu întreţinută de ,,
lupta contrariilor,,. și, bineînteles, este întreţinută de elementele
generative: Existenţa și Mişcarea. Poate Existenţa este însăși
Energia Eternă Cosmică Universală aflată atât în Expansiune,
în Evoluţie, în Transformare cât și în stare Statică, specifică
Conservării.
Mitrofan Emilia
Dar dacă punem semnul egal între Energia Eternă Cosmică și
Conştiinţa Universală sau considerăm Conştiinţa Universală o
caracteristică definitorie a Energiei Eterne Cosmice apare în
mod legitim întrebarea : mişcarea a fost un hazard sau a fost
generată în de însăși aceasta Conştiinţă tocmai pentru a-și
începe Existenţa?
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XI
Vasile-sorin Curpan
Când Conştiinţa Universală și-a început Existenţa, Fiinţarea,
adică concomitent cu ivirea Energiei Supreme Cosmice
Universale fiinţa Existenţa!! De ce afirm aceasta teză?!?!
Deoarece Conştiinţa Universală nu putea fiinţa în afara
Existenţei. Și apoi nici Energia Supremă Cosmică Universală
nu putea fiinţa în afara Existentei! Se pare în această
accepţiune că Existenţa TREBUIE să fi fost anterior tuturor
formelor energetice acceptate de noi conceptual în Universul
pluri dimensional. Exitenţa prefiinţând rezultă că și Mişcarea
ca o formă concretă de manifestare a Existenţei preexista
tuturor formelor energetice universale, inclusiv Energiei Eterne
Cosmice Universale și implicit, desigur, și Conştiinţei
Universale. Existenţa pare intim legată de ,,lupta contrariilor,,
lupta oarbă între forţe energetice sau , dacă doreşti, între forme
conceptuale. Iar Existenţa rezultă ca și Energia Primară și
Eternă ca și Mişcarea din STATIC, DIN VID , DIN NIMIC!!!!
Ceea ce nu prea pare a fi acceptabil!!! ,,Nimicul,, de principiu
nu poate genera ,,ceva,,!!! Aşadar, ajungând la o contradicție
formulez următoarea părere în chip de concluzie:
și Miscarea și Existenţa sunt doar faţete ale Energiei Eterne
Cosmice Universale. Adică sunt moduri de manifestare ale
Energiei Primordiale.
Vasile-sorin Curpan
la fel cum și Conştiinţa Universală reprezintă tot un mod
SUBTIL de manifestare a Energiei Eterne Supreme Cosmice
Universale, în sensul că este ,,obiectivarea,, Informaţiilor
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imense deţinute de această Energie și care au ajuns la un
profund nivel de reflectare, de Conştiinţă. Forma Supremă de
şlefuire a oricărei forme energetice din Univers are ca efect
generarea Conştiinţei. De aceea Energiile generate de Energia
Primară se auto-cizelează continuu, veşnic sub aspect
Informaţional pentru a ajunge la produsul Suprem:
Conştiinţa!!!! Toate Energiile derivate din Energia
Primordială tind spre autoreflectarea Informaţiei, pas hotărâtor
pentru generarea ConŞtiinţei. și stii de ce????!!!! Pentru că
Energia în stare statică este INFORMAŢIE iar Energia în stare
dinamică, în mișcare, este LEGE!!!! În static Energia se
conservă ca Informaţie, în mișcare Energia evoluează,
transformându-se în Lege!!!! Oare această teză este corectă?
Așa fiind, pentru a se institui LEGEA adică Energia în mișcare
trebuie să preexiste INFORMAŢIA adică Energia în forma
statică.
Ce parere ai tu?
Este aparent veridică această teză???!!!
Mitrofan Emilia
Pare veridică și chiar aş completa-o dacă îmi este permis - atât
cât pot eu că profană a filosofiei să o fac.
Vasile-sorin Curpan
Spune! Chiar te rog frumos!!! Completeaz-o!
Mitrofan Emilia
În mișcare Energia evoluează şi se transformă în Lege, iar după
ce ajunge la punctul maxim de transformare în toate
dimensiunile, începe să restrângă Legile la o Lege Unică
Universală, prin închiderea dimensiunilor îndreptându-se astfel
spre o nouă perioadă de conservare, adică ducând la
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retransformarea energiei în informaţie, încheindu-se astfel un
ciclu. De aici tragându-se de fapt Infinitatea Universală!
Vasile-sorin Curpan
Ambele stări: și statică și dinamică sunt stări proprii energiei
dar în care aceasta se manifestă deosebit: Informaţie, în prima
stare, Lege în secunda stare.
da, da
ai dreptate!!
Infinitul rezultă din ciclurile repetate veşnic de Extindere și de
Restrângere Energetică!!
Mitrofan Emilia
Părerea mea este că nu există cicluri de extindere și cicluri de
restrângere. și un ciclu este format din două faze: cea de
restrângere și cea de extindere!
Vasile-sorin Curpan
Există un punct maxim până unde Informaţia se transformă în
Lege apoi se produce invers, descreşterea când Legea se
comprimă în Informatie. și următoarele cicluri cuprind și
extinderea și restrângerea. Foarte posibil.
Tu vezi Relaţia extindere-restrângere ca pe un integral și
complet ciclu, format din faze distincte: extindere și
restrângere
Mitrofan Emilia
Consider că prima fază este cea de restrângere adică întâi a
existat Legea care s-a criptat în Informaţie; și a fost ulterior
decriptată în Lege și această relaţie s-a perpetuat prin repetarea
la infinit a unui ciclu complet.
Da!
Vasile-sorin Curpan
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Adică întâi a existat Legea - Energia în mișcare. De aceea
Mişcarea este un ,,atribut,, intrinsec Energiei!!!! Da, dar de
unde avea Informaţia acea Lege iniţială? Trebuie să fi fost mai
întâi Informaţia în forma statică care prin evoluţie s-a extins
transformându-se în Lege!!! Ca să fie mai întâi Extinderea,
LEGEA, trebuia să fie preexistentă INFORMAŢIA!!!! Adică
STATICUL!!!! DACĂ A FOST MAI ÎNTÂI INFORMAŢIA
ÎN MOD LOGIC EA PUTEA EVOLUA ÎN LEGE!!! DAR AI
ȘI TU DREPTATE PENTRU CĂ NUMAI LEGEA POATE
EXPLICA DE CE EXISTĂ MIŞCAREA . INFORMAŢIA
POATE CONŢINE SOFTUL MIŞCĂRII DAR NUMAI
EVOLUŢIA O EXPLICĂ SUB ASPECT PRACTIC!!!
Mitrofan Emilia
și atunci apare întrebarea logică: cum a aparut mişcarea?
Vasile-sorin Curpan
Mişcarea este însăși Existenţa! Iar Existenţa reprezintă un
concept cu două reflecţii: dinamicul și staticul, deopotrivă!!!
Aşadar cum a apărut și ce este Existenţa???
Mitrofan Emilia
Dar dacă iniţial energia exista în ambele ei forme adică și
dinamic și static?
Vasile-sorin Curpan
Existenţa este interacţiunea dintre extindere și restrângere,
dintre mișcare și static, dintre Informaţie și Lege!!! Aceasta
reprezintă Existenţă!!!
Mitrofan Emilia
și de aici a început “lupta contradicțiilor”?
Vasile-sorin Curpan
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Da! ,,Lupta contradicțiilor,, a apărut iniţial din lupta dintre cele
două faţete ale Energiei: Informaţie și Lege, din lupta dintre
Static și Dinamic!!!!! Dar aceasta pare a fi o falsă problemă
pentru că Energia există în ambele stări!!! Însă nu este falsă
problema ci scoate în evidenţă un aspect:
ENERGIA PRIMARĂ COSMICĂ UNIVERSALĂ A CREAT
TOTUL ȘI STATIC ȘI DINAMIC. EA SE CONSERVĂ
INFORMAŢIONAL ÎN STATIC ȘI SE TRANSFORMĂ ÎN
LEGITĂŢI!!! EA A GENERAT STATICUL, DINAMICUL ,
UNIVERSUL ȘI CONŞTIINŢELE DINTRE CARE SE
DEOSEBEŞTE NET CONŞTIINŢA UNIVERSALĂ!!!
Deci Energia Supremă Cosmică Universală a creat TOTUL!!!!
Dar ce este Energia aceasta Primordială? EA reprezintă însăși
EXISTENŢA FUNDAMENTATĂ ȘI ALIMENTATĂ
VEŞNIC DE LUPTA OARBĂ A CONTRADICȚIILOR
UNIVERSALE. Noi toţi trăim și totul există în neconştientul și
în amoralul acestei Energii Supreme Primordiale Universale
Cosmice!!!! Iar pentru ordonarea și guvernarea Creaţiei a
apărut ca o necesitate legică Conştiinţa Universala, creaţie
nemijlocită a Energiei Supreme Eterne Cosmice Universale.
Conştiinţa Universală este Existenţă Conştientă!!! Energia
Cosmică Supremă este însăși Existenţa în totalitatea, în întregul
ei!!! Iar ,,LUPTA CONTRADICȚIILOR,, întreţine și Legea
adică dinamica energetică dar și Informaţia adică staticul
energetic!!!
ce zici despre aceasta opinie??
Mitrofan Emilia
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Nu-i rea deloc! Are logică ce spui tu și părerea mea este că
"lupta contradicțiilor" este regulamentul intern care
autoguvernează aceasta Energie Universală!
Vasile-sorin Curpan
Da, perfect adevarat!!! Iar Conştiinţa Universală este percepută
Static, în încremenire, deoarece ea reprezintă Informaţia
Supremă, iar Informaţia se reliefează în Static, nu în dinamic!!!
Dinamicul se ,,obiectivează,, în Lege, în Legitate sau în
Legităţi!!!
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XII
Să discutăm despre Existenţă după Existenţă.
Adică despre Existenţă după săvârşirea Vieții terestre a
Omului.
Ce se întâmplă după moarte?
Ce reprezintă moartea pentru Om privit la nivel individual,
singular.
Forţele Vitale sunt în continuă luptă cu Forţele Letale încă de
la concepţia individului.
În aceste condiţii Viaţa însăși nu reprezintă, în esenţă, altceva
decât ,,Lupta Contrariilor,, manifestată, obiectivată prin
intermediul celor două categorii de ,,forţe,, anterior menţionate.
Așa fiind, se pune întrebarea ce este Viaţa de după Viaţă?
Desigur aceasta în ipoteza în care acceptăm existenţa unei Vieți
după cea terestră.
Viaţa după Moarte sau ,,Viaţa de Apoi,, reprezintă într-o
accepţiune filosofică sfârşitul ,,luptei contradicțiilor,, între
forţele vitale și cele letale. Întotdeauna vitalitatea biologică va
ceda în faţa staticului încarnat de moarte.
Sufletul, adică fărâma de Energie Pură existentă în fiecare
Fiinţă Umană se desparte de trup, adică de Energia grosieră, de
mantaua în care a fost învelit, protejat și supus la jertfă în viaţa
aceasta terestră.
Moartea reprezintă practic un fenomen natural în ceea ce
priveşte trupul însă în privinţa Scânteii Celeste, a Sufletului, ea
reprezintă eliberarea acestuia din încorsetarea corpului și din
sistemul acesta materialist tridimensional și mecanicist.
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Şlefuită sau nu pe parcursul Vieții terestre Conştiinţa Umană
manifestată sub forma Sufletului, a Spiritului și identificată cu
firimitura de Energie Pură Universală existentă în Om își
începe viaţa în alte dimensiuni unde fiinţează stări energetice
mai ridicate.
Paradigma Existenţei Umane constă tocmai în Salvarea
Sufletului adică în conservarea purităţii Conştiinţei Umane prin
Credinţa în Conştiinţa Universală, adică în Dumnezeire.
Mântuirea Omului constă, de fapt, în Salvarea Sufletului său în
așa fel încât Acesta să fie acceptat de Divinitate în preajma Sa,
adică în Straturile Energetice superioare.
În acest context, ceea ce este supus morţii este doar trupul
Omului. El este redat prin elementele în care se descompune
Naturii, deci Materiei. Sufletul, acele particule cuantice aflate
în Conştiinţa noastră și situate în timpul Vieții terestre în
sistemul nervos central - în special în creierul uman - se
desprind de corp și se alătură Energiilor Pure, Înalte.
Aceasta se întâmplă numai dacă Conştiinţa Umană a fost
păstrătoare și conservatoare în privinţa Valorilor fundamentale
indicate de Conştiinţa Universală: Iubire, respect, bunăcredinţă, valori prin natura lor morale. Se pare că Moralitatea și
Iubirea necondiţionată a Conştiinţei Universale și a semenilor
sunt virtuţile supreme pentru accederea în ,,Împărăţia
Cerurilor,, alături de Divinitate adică pentru că fărâma de
Energie provenită din Om să fie acceptată, prin contopire cu
Energia Universală.
Această verificare se realizeză imediat după moarte prin
privirea retrospectivă a vieții fiecărei fărâme energetice umane
în scopul descoperirii compatibilităţii sale cu Divinul.
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Conştiinţa Universală acceptă doar acele Suflete, acele
firimituri de Conştiinţă, care au crezut în Existenţa Ei și care au
dus în viaţa terestră o existenţă morală și virtuoasă.
Darul suprem al Conştiinţei Universale pentru micile Energii
care au fost întrupate în Oameni este chiar Existenţa perpetuă
cu și alături de Divinitate într-o stare statică, de încremenire
veşnică în Har, Bucurie, Iubire desăvârşită și intensa trăire
spirituală, adică în Rai.
Pentru acele Suflete care nu corespund sub aspect moral cu
preceptele Conştiinţei Universale urmează dezicerea Divinităţii
cu consecinţa preluării lor de Forţele Malefice. Ele vor fi duse
în Infern sau în Iad unde vor suferi veşnic datorită faptului că,
fiind făcute după asemănarea Conştiinţei Universale, sunt urâte
de Diavol, adică de Forţele Malefice antitetice cu Conştiinţa
Universală.
Aceste Suflete, adică aceste firimituri de Conştiinţă Universală,
care au fost întrupate și care nu sunt acceptate alături de
Conştiinţa Universală sunt supuse la ,,chinuri,, spirituale în
sensul că, Conştiinţa este continuu , veşnic frământată de Ideea
erorii fundamentale, săvârşite în timpul vieții terestre,
reprezentată de neacceptarea lui Dumnezeu, adică a Conştiinţei
Universale.
În principiu, pentru a respecta valorile și preceptele stabilite de
Conştiinţa Universală Omul în timpul vieții trebuie să
manifeste Credinţă nestramutată în Existenţa Divinităţii și toată
viaţa sa terestră să o închine, din propria sa voinţă, Creatorului.
De asemenea, trebuie ca Omul în Viaţa sa terestră să își
iubească necondiţionat semenii , să nu le pricinuiască nici un
rău și să nu se preocupe de starea materială, de bogăţii. Bogăţia
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acestor Conştiinţe Umane trebuie să constea tocmai în Credinţa
în Dumnezeu și în Viaţa Veşnică, în iubirea și jertfa pentru
semeni și în lepădarea de cele lumeşti, adică de bogăţii.
Bogăţia, avuţia este considerată în doctrinele religioase drept
principala cauză a ,,orbirii, Conştiinţelor. Într-adevăr Conştiinţa
umană care continuu doreşte și acţionează efectiv numai pentru
acumularea de bunuri și de bani se DEZUMANIZEAZĂ, adică
își pierde Harul Divin deoarece se îndepărtează de Menirea
pentru care a fost întrupată!!!!
Preceptele Morale par a face diferenţa fundamentală între Bine
și Rău, între Adevăr și Minciună!!!
Aceste Scântei Divine existente în Oameni au fost întrupate
pentru că, dânduli-se într-o anumită măsură liberul arbitru, să
aleagă singure între: Cale, Adevăr și Dreptate sau , după caz,
Înfundătură, Minciună și Răutate!!
Înaintea ,,căderii în păcat,, adică înainte de a cunoaşte Binele și
Răul, Omul nu mai trebuia pus la încercare fiindcă Scânteia
Divină din el nu avea alternativă, adică nu cunoştea Răul, nu
avea liberul arbitru.
Findcă Omul și-a dorit să cunoască Binele și Răul, adică să
posede Cunoaşterea, atunci Divinitatea, Conştiinţa Universală,
a decis coborârea Spiritelor umane într-o stare energetică mai
căzută, adică în Energie grosieră. Această ,,cădere,, s-a realizat
prin întruparea Omului, adică prin încorsetarea fărâmei
Energetice Superioare în Energie decăzută, grosieră , adică în
Materie reprezentată de trup. Având liberul arbitru Omul a
devenit propriul său ,,stăpân,, având puterea de a hotărî încotro
se îndreaptă.
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De data aceasta Harul Divin nu a mai fost oferit necondiţionat
tuturor Oamenilor, ca înainte de ,,căderea în păcat,, adică de
întrupare. Apropirea de Dumnezeire nu mai este o stare
apriorică cîştigată fără luptă și atunci Omul trebuie să se
jertfească pentru accederea la Conştiinţa Universală!!! În acest
mod se vor ,,cerne,, structurile energetice compatibile cu
Creatorul lor, cu Conştiinţa Universală, de structurile
energetice incompatibile cu Divinitatea. Aceste din urmă
structuri energetice vor fi pedepsite veşnic de Energia Malefică
Universală care nu le poate accepta deoarece sunt frânturi
energetice din Divinitate!! Din acest motiv Sufletele
nemântuite vor fi chinuite în Infern!!!
Existând Raiul adică starea benefică generată în preajma
Conştiinţei Universale, a Dumnezeirii atunci putem presupune
că există și Infernul. Și mai mult decât atât: Existând Conştiinţa
Universală, Divinul, prin raportarea la ,, Lupta Eternă a
Contrariilor,, care fundamentează existenţa Energiei Supreme
Cosmice Universale, rezultă că există și Forţele Malefice
Universale.
Forţele Malefice Universale sunt opusul Divinităţii. Ele poate
sunt chiar mai vechi reprezentând bucăţi incomplete de
Conştiinţă Cosmică generate tot de Energia Eternă Cosmică
Universală care au ,,scăpat,, de sub controlul Conştiinţei
Universale.
Cum prin însăși soft-ul generat de Energia Supremă Cosmică
Universală Conştiinţa Universală se fundamentează pe iubire și
pe lumină, reprezentând partea Creatoare și Constructivă a
Marii Energii Primordiale rezultă că Forţele Malefice au
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preluat partea distructivă și nimicitoare a acelui soft,
reprezentată de răutate și de întuneric!!!
Totul este antitetic deşi conform preceptelor religioase
Maleficul a luat naştere prin revolta împotriva Dumnezeirii în
partea Nordică a Universului. Revolta provocată de cea mai
frumoasă și cea mai impunătoare entitate spirituală din
apropierea Conştiinţei Universale, anume de Lucifer!!! Se prea
poate ca dualitatea la nivelul Conştiinţei Energiei Supreme
Cosmice Universale să nu fi existat la începutul ,,vremurilor,,
dar ea să fi fost generată ulterior de însăși Energia Supremă
Cosmică Universală , de Legea Dinamică Supremă Energetică
ca urmare a aplicării ,,Luptei Contrariilor,,. Maleficul a
,,trebuit,, să apară ulterior ca o altă formă de Conştiinţă produsă
de Energia Supremă Cosmică Universală tocmai pentru
realizarea Echilibrului, a staticului, pe de o parte, dar și pentru
crearea Legităţii, a dinamicului a luptei dintre Conştiinţa
Universală și Conştiinţa malefică din Univers!!!!
De altfel , Energia Supremă Cosmică Universală se manifestă
în Static prin Informaţia Totală și Conştienă percepută ca și
Conştiinţa Universală, Dumnezeirea. Fiind Conştientă această
Informaţie Toatală, fiind Morală și Volitivă nu a putut sta
Toată la un loc adică Binele și Răul nu au putut încăpea în
aceeaşi Conştiinţă Supremă. Și atunci a apărut dedublarea în
Conştiinţa Universală benefică, Dumnezeirea și Conştiinţa
Distructivă a Universului stăpânită de Malefic. Dar prin
dedublare Staticul a luat sfârşit deoarece această dedublare
constituie , în esenţă, rodul,, luptei contradicțiilor,,. Rezultă că
și la nivelul Conştiinţelor Universale nu mai putem vorbi
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despre Încremenire ci despre Dinamică, despre LUPTA dintre
Ele.
Religia descrie această luptă ca fiind Inegală deoarece
Maleficul nu se poate compara cu Beneficul, care este
omniprezent , omniscient și omnipotent!!!
Maleficul atentează la ,,TRONUL LUI DUMNEZEU,, adică
doreşte să obţina preemenenţa ceea ce este imposibil fiincă
Conştiinţa Universală deţine forţa constructivă și ordonatoare
pe când Conştiinţa Malefică a Universului doreşte și urmăreşte
activ doar antiteticul - distrugerea Creaţiei Divine!!!
Așa fiind, Conştiinţa Malefică nu are un scop în sine . Ea
constituie doar un ,,accesoriu,, necesar pentru a se valoriza
rolul Creator al Conştiinţei Universale, văzută că o Conştiinţă
benefică.
Ceea ce poate să fie tentat din Creaţie în raport cu Maleficul
este chiar Omul. Și Omul este tentat de Malefic prin
Cunoaştere, adică prin dezvăluirea ,,luptei contrariilor,,!!!
Divinitatea a urmărit să ferească Omul de această Legitate
care-i inspira neîncredere și dorinţa iscoditoare dar, odată cu
căderea în ,,păcat,, Omul singur s-a plasat la nivelul Marilor
Forţe Conştiente ieşind, practic, de sub patronajul și ocrotirea
directă și nemijlocită a Conştiinţei Universale.
Așa a facut jocul Conştiinţei Malefice a Universului ceea ce a
determinat Conştiinţa Universală să lase Omului Liberul său
arbitru în nişte limite îndestulătoare pentru a verifica dacă
Omul privit individual și Omenirea privită integrator poate să
depaşească ,,lupta oarbă a contrariilor,, și să-și regăsească
Natura Divină, adică să se reîntoarcă la Conştiinţa-Mama care
este Dumnezeirea, adică Conştiinţa Universală.
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De aici apare și o luptă a contrariilor la nivelul Conştiinţelor
Puternice sau mai corect spus apare lupta Conştiinţei Malefice
a Universului împotriva Conştiinţei Universale.
Creaţia Divină materializată în Om s-a dovedit a fi imperfectă
pentru că și Conştiinţa Universală ca de altfel și cea care a
generat-o Energia Supremă Cosmică Universală este afectată
de ,,lupta dintre contradicții,,!!!
Impefecţiunea Umană concretizată în neîncredere și dorinţa de
putere , în lăcomie și trufie arată vicierea ,,programului Uman,,
de către Malefic și denotă că și în Om și în Umanitate se
manifesta LUPTA CONTRARIILOR!!! De aceea, Omul nu
poate fi privit și clasificat - ab initio - ca fiind Bun sau Rău. El
trebuie lăsat, ca în temeiul liberului său arbitru, să aleagă ceea
ce pare a i se potrivi mai bine naturii sale. Divinitatea,
Conştiinţa Universală l-a prevenit asupra consecinţelor nefaste
ale influienţei Maleficului dar îl lasă pe Om să își ducă ,,crucea
până la capăt,, adică să se jertfească toată viaţa pentru a căpăta
Salvarea, Mântuirea, accesul alături de Conştiinţa-Mamă
Universală. Sau, dimpotrivă, este posibil ca Omul să cadă
pradă propriei tentaţii de mărire, înavuţire, lăcomie și desfrâu,
să aleagă calea așa-zisei înţelegeri a ,,luptei oarbe a
contrariilor,, prin Cunoaştere, alegând astfel calea spre
Conştiinţa Malefică a Universului!!!
Natura Divinului, natura Conştiinţei Universale rămâne în Om
atâta timp cât urmează calea non-contradicției, a milosteniei, a
iubirii de semeni, a smereniei, a iubirii și încrederii absolute în
Conştiinţa Universală!!!! Când Omul se îndreaptă spre valorile
Conştiinţei Malefice a Universului sămânţa Divină din el se
stinge treptat, pierind cu totul acele trăsături definitorii care
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făceau din el fiinţa făcută după chipul și după asemănarea lui
Dumnezeu!!!!
Așa fiind nu se poate afirma că între Conştiinţa Universală și
Conştiinţa Malefică a Universului se duce o luptă!!! Lupta
aceasta este aprioric câştigată de către Conştiinţa benefică
Universală, de Divinitate!!!
Dar, totuşi, o luptă se duce de către Conştiinţa Malefică a
Universului împotriva Creaţiei și a ordinii Universale instituite
de Dumnezeu.
Și această luptă, ca efect al luptei contrariilor, se duce asupra
Omului ca și Creaţie Supremă a Divinităţii.
Deci, Binele și Răul structurează cele două forme de Conştiinţă
manifestate de Energia Supremă Cosmică Universală. Aceasta
din urmă fiind neconştientă și amorală, fiind veşnic întreţinută
de ,,lupta contrariilor energetice,,
Lupta dintre cele două forme de Conştiinţă se duce și în plan
energetic dar și în planul energiei grosiere, a Materiei. Adică
asupra Universului material și asupra Sufletelor Omeneşti care
pot fi pervertite sau viciate prin intermediul trupului. Trupul
este Templul Sufletului dar tot el, Trupul, poate distruge
Sămânţa de Energie Universală din noi dacă Conştiinţa noastră
se lasă pradă instinctelor trupeşti, lăcomiei și materialului!!!
Umanitatea are ca ţel suprem accederea la Divinitate!! Pierdută
după căderea în ,,păcat,, adică după ce a cunoscut contrariile (și
Binele dar și Răul), Omenirea caută cu disperare accesul la
Viaţa Paradisiacă, la Viaţa Veşnică, alături de Conştiinţa
Universală care a creat-o!!! Dar, de multe ori, căile sunt grele
și cer multă jertfă!! Salvarea Sufletului și contopirea acestuia
cu Creatorul Său, cu Conştiinţa Universală, presupune
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renunţarea la tot ceea ce constituie păcat: lacomie, avariţie,
mândrie, trufie, viețuirea în condiţii de umilinţă și de smerenie
în Viaţa aceasta terestră, Iubirea Necondiţionată și Totală și
Încrederea Neţărmurită în Dumnezeu, în Creator, în Conştiinţa
Universală și iubirea semenilor tăi mai mult decât pe tine
însuți!!! Iată Supremul Spirit de jertfă pe care Omul și
Umanitatea trebuie să-l producă pentru contopirea cu
Conştiinţa Universală, cu Ființa-Mamă Veșnică și
Atotcuprinzătoare!!! Numai în acest mod, călcând peste ,,lupta
contrariilor,, peste dorința de Cunoaștere a Binelui și Răului,
Omul/Umanitatea poate revedea în Paradis și poate viețui, întro altă Viață, în Iubire și Fericire alături de Conştiinţa - Mamă
Universală!!!
Conştiinţa Universală în IMENSA și INFINITA SA stare
cognitivă și volitivă nu a dat Omenirii doar sfaturi scrise în
Cărțile Sacre!!!
Conform doctrinei religioase crestine Divinitatea, Conştiinţă
Universală, a dat Oamenilor un exemplu concret și palpabil de
Existenţă terestra apta să conduca la Mantuire, la Salvarea
ConŞtiinţelor umane privite că și scanteii din Conştiinţă
Universală.
Prin însăși intruparea Divinitatii, prin coborarea Dumnezeului
în Energia decazuta, în Materie, Conştiinţă Universală a aratat
Omenirii că Ii pasa de soarta ei și că Viata în trup a Omului
este efectul alegerii constiente a acestuia de a trai direct și
nemijlocit sub efectul luptei oarbe a contrariilor. Totusi
Dumnezeu Insusi a coborat în Material pentru Salvarea
Umanitatii, aratand Calea de urmat de către Oameni pentru
atingerea Adevarului și a Vieții Eterne!!!
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Numai că Oamenii, cazuti în ,,păcat,, și orbiti de patimi și de
ura, posedati că niste animale de vesnica și oarba lupta a
contrariilor au pus la indoiala Cuvintele Dumnezeului cel
Intrupat, L-au urat, în final sfarsind prin a-L ucide!!! Numai că
Fiul lui Dumnezeu, mesager de prim rang al ConŞtiinţei
Universale - care din respect pentru Natura Divina a Omului
S-a numit pe Sine Fiu al Omului - a calcat Moartea și Infernul
în picioare, Inviind a treia zi după Rastignire!!!
Dumnezeu s-a jertfit pentru a arata Oamenilor calea spre
adevarata Cunoastere și spre marele Adevar!! Pentru că, desi
cazuti în păcat, Oamenii au fost iubiti incontinuare de
Divinitate care le-a aratat Calea spre Viata Vesnica!!!
Conştiinţă Universală s-a jertfit pe Sine pentru a salva
Omenirea din ghearele Mortii și a Energiilor Malefice!!!
Din Supremă Jertfa a lui Dumnezeu pentru Om și pentru
Omenire ce am invatat noi ?? Am invatat prea putin, foarte
putin, insignifiant de putin!!!
Suntem în continuare supuși patimilor, supuși luptei
contrariilor, răi și egoiști, lacomi și ancorați în material!!! Abia
dacă se mai zărește aceea ,,Scânteie Divină,, din noi!!!
Dar,cu siguranță, jertfa Conștiinţei Universale, a Divinității
pentru Umanitate nu a rămas fără rezultat!!! Omenirea a
conștientizat că nu este părăsita de Dumnezeire, că este, dacă
doriți, copilul favorit al Creației Divine. Un copil obraznic,
care face multe boacăne, dar pe care Părintele Său, Divinitatea,
îl ocrotește!! Dumnezeu îi lasă Omului până și liberul arbitru
pentru că nu dorește Iubire necondiționată de la Oameni
inconștienti ci de la Oameni deplin capabili și care fac acest
gest suprem în cunoștință de cauză!!! Divinitatea a iubit și
95

iubește atât de mult Creația Sa Supremă - Umanitatea - încât a
refuzat să o distrugă atunci când, căzând în păcat, a cunoscut
,,oarba luptă a contradicțiilor,,!!
Dumnezeirea a dorit pentru Omenire să ajungă la desăvârșire
fără chin și fără jertfă!!! Dar Umanitatea a înțeles să se
,,desăvârșească,, prin cei mai Drepți dintre exponenții săi prin
suferință, călindu-se în focul ,,luptei contradicțiilor,,.
Realitatea este că prin atingerea Desăvârșirii, a Mântuirii unii
Oameni ajung exact în starea de început Paradisiacă.
Acest ,,ocol,, făcut de Umanitate pare absurd dar are rostul său:
nu toți trebuie să se contopească cu Conştiinţa Universală iar
Dumnezeirea este cu atât mai prețuită cu cât este mai greu
accesibilă și cu cât jertfele făcute de Oameni vor fi mai
însemnate!!!
Divinitatea, Conştiinţa Universală, a promis sfârșitul ,,luptei
contrariilor,, la finalul acestei ,,lumi,, atunci când Infernul va fi
arucat în ,,iezerul de foc,, iar Forțele Malefice din Univers vor
fi distruse complet!!
Atunci, la ,,sfârșitul Istoriei, la sfârșitul Timpurilor,, Starea
Statică Paradisiacă va fi dominantă în tot Universul, asupra
tuturor Conștiinţelor compatibile cu Conştiinţa Universală!!
Desăvârșirea Umanității se va fi produs în acele Timpuri prin
cei mai Drepți și mai Sfinți dintre noi Oamenii.
Bucla aceasta , de la căderea în păcat până la reinstaurarea
Stării Statice Paradisiace pe Pamant reprezintă cea mai mare
paradigmă a Umanității!! Ceea ce a avut de-a gata nu a prețuit
iar acum trebuie să lupte pentru atingerea stării inițiale din
Paradis!!! Deci, Omenirea nu se află în progres ci , în toată
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această perioadă, este în regres datorită nesăbuinței sale!! Dar
firea umană este iscoditoare și ,de multe ori, nu crede până nu
simte cu propriile sale simțuri!!! Și atunci care este certitudinea
că Drepții și Sfinții pământeni ajunși în Împărăția Universală
nu vor mușca iarăși din Mărul Cunoașterii Binelui și
Răului???!!!
Dar dacă și Adam și Eva erau în Paradis tocmai după o
asemenea grea și chinuitoare ,,evoluție,, și cu toate acestea
șarpele tentator i-a ademenit cu Cunoașterea??!!
Dacă ajungerea în Paradis constituie apogeul după care
Umanitatea iscoditoare din fire ,,recade,, în căutarea ,,luptei
contradicțiilor,,??!!
Desăvârșirea Umanității pentru accederea în Paradis indică
dualitatea dinamico-statică a Universului energetic.
Energia nu poate sta veșnic într-o singură stare, fie Statică , fie
Dinamică!!!
Ori, poate echilibrul perfect dintre Static și Dinamic, dintre
Informație și Lege, în privința Umanității constă tocmai în
această potențiala căutare a Staticului, a Paradisului, înotând
prin ,,curenții,, plini de capcane ai energiei în formă dinamică,
,,curenți,, obiectivați chiar în ,,lupta contrariilor,,!!!!
Iar când Staticul este atins când Informaţia este cuprinsă în
totalitate începe ,,curgerea,, legității marcată de ,,lupta
contrariilor,, de lupta pentru a atinge ceea ce tocmai Omenirea
a lăsat în urmă!!! Adică Staticul sau lumea Paradisiacă!!!
Așa se poate face perfecționarea Conștiinţelor Umane,
verificându-le continuu și selectându-le!!
Sau altfel spus atunci când Conştiinţa Universală cizelează
Conștiinţele umane ,,lupta contrariilor,, pornită din starea brută
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a Energiei Eterne Cosmice Universale mătură totul stabilind iar
ca desfășurarea procesului, a ,,jocului,, să se desfășoare
conform legității ce o guvernează și pe Ea însăși!!!
Încremenirea Veșnică poate că nu există la fel după cum nici
Mișcarea Eternă poate că nu exista!!!
Etern, Veșnic poate că este jocul rezultat din combinarea
Staticului cu Mișcarea!!! Ori această combinare este tot un
efect al ,,luptei contradicțiilor,,!!!!
Cuprinși între Static - Paradis - și Dinanic - Lupta Contrariilor Oamenii asistă neputincioși la un scenariu a luptei Energiilor și
a Conștiinţelor Universale.
Menirea noastră cât suntem pe Pământ este: să fim utili
Umanității.
Metoda este simplă: să nu faci rău altora, să nu fii lacom, să fii
cumpătat și cinstit.
Mijlocul esențial: să ai încredere în menirea ta pe Terra și să
încerci să întelegi Relaţia ta cu Veșnica, Eterna Conştiinţă
Universală, cu Dumnezeirea!!!
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XIII
După cum spuneai ieri seară Emilia, Conştiinţa Universală
poate fi concepută ideatic ca un roi, ca o galaxie. Și , mai mult
chiar, ca niste galaxii energetice suprapuse constituind, practic,
un mare ,,roi,, energetic.
Identic poate fi concepută, plastic vorbind, și Conştiinţa
Malefica a Universului.
În ,,lupta,, aceasta dintre cele două imense Stări Energetice
care sunt Statice în interiorul lor dar care sunt Dinamice spre
periferie există zone de interferență , adică zone de luptă activă
între cele două forme energetice Conștiente. În aceste zone
evident că se rup bucăți de energie datorita interacțiunii celor
două Conștiinţe. Pentru a putea recicla această energie pierdută
a fost creat Omul care preia aceste fărâme energetice desprinse
din Conştiinţa Universală. Dar Omul este lăsat să evolueze pe
Terra pentru a se observa ceea ce este preeminent în el structura energetică conștientă a Conștiinţei Universale sau,
după caz, structura energetică a Conștiinţei Malefice a
Universului!!
Așa fiind, Omul are menirea de a recupera și recicla Energia
Conștientă pentru ca aceasta să fie reutilizată, după reciclare,
de cele două Energii Conștiente.
O alta teză pe care tu ai subliniat-o se referea la Dualitatea
Energiei Conștiente în Energie Benefică și Energie Malefică.
Tu ai presupus ideea potrivit căreia în realitate nu a avut loc o
revolta luciferica în Imperiul Conștiinţei Universale.
Dimpotriva, Conştiinţă Universală a constatat, prin
perfecționarea Hiper-Conștiinţei Sale că include și elemente de
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Conştiinţă Malefică. Deci, la așa-zisa primă răzvrătire a lui
Lucifer Conştiinţa Universală poate că a CONȘTIENTIZAT
faptul că deține și elemente anti-benefice iar la așa-zisa a doua
răzvrătire luciferică Conştiinţa Universală a ,,expulzat,, din
Interiorul Său, partea malefică. De atunci există această
Conştiinţă Malefică a Universului, care expulzată fiind s-a
repliat în totalitatea ei energetică , datorita ,,eternei legi a
contrariilor,,. Ea a ajuns , în mod obiectiv antitetică cu
Conştiinţa Universală de unde a fost alungata.
Or, în momentul expulzării Răului din Conştiinţa Universală
Omul fusese deja Creat!!! Așa se face că Omul posedă natura
duală, fiind înclinat spre Malefic!! De altfel, așa-zisa răzvrătire
luciferică s-ar fi datorat faptului că Lucifer a refuzat să se
închine Omului călcând astfel porunca Divinității Supreme!!!
În acest mod, Conştiinţa Malefică a Universului pune continuu
la îndoială Creația Divina concretizată în Umanitate!!
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XIV
Vasile-sorin Curpan
Jertfa Umană cizeleaza Conştiinţa, adică Spiritul pentru ca
Sufletul nostru, supus continuu la grele încercari, să fie apt de a
se întâlni cu Lumina Veșnică cu Eternitatea Conștiinţei
Universale!! Și , de regula, tocmai acei Oameni care au ceva de
spus, care se zbat au parte de chinuitoare sfâșieri, au parte de
imense și insurmontabile greutăți în viață.
De ce , de ce este necesar acest lucru??!!
Pentru că Veșnica Conştiinţă Universală te supune la diferite
încercări ca să produci dovada tăriei de caracter, adică să aduci
proba statorniciei Credinței tale în Divinitate.
Cel supus luptei contrariilor, cel sfâșiat, cel măcinat de îndoială
nu este apt pentru Mântuire!! Cel sfâșiat de întrebări rămâne
practic la nivelul legii fizice energetice a ENERGIEI
SUPREME COSMICE UNIVERSALE FĂRĂ A INTRA ÎN
FEERICA SFERĂ A CONŞTIINŢEI DE SINE
ori Conştiinţa de sine este un concept care determină, indică și
individualizează puterea de rezistentă a Conștiinţei Umane în
fața legii contrariilor. Conştiinţa de sine este pentru sine și
totodata este închinată Divinității cu toată dorința omenească
de a face acest lucru. Ea este cântarul nostru, este liberul nostru
arbitru care trebuie să aleagă o unică Cale spre desăvârșire,
Adevărul și Viața!! Adică Calea deschisă și arătată Umanității
de însăși Conştiinţa Universală.
ce parere ai?
Se pare că nu-i vorba doar de o simplă reciclare a Energiilor
căzute pe Terra sau aiurea la marginea frecvenței și puterii
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energetice a Conștiinţei Universale, mai degrabă este vorba
despre o activitate a Conștiinţei Universale în scopul ReÎnDumnezeirii Umanității cu acel Har Divin de care Omenirea
a fost privată odată cu ,,căderea,,!!
Mitrofan Emilia
Și dacă această suferință din planul terestru are de fapt ca scop
impregnarea în miniconștiinţă că o atentare la cunoaștere duce
la suferință și este de fapt un avertisment
Vasile-sorin Curpan
Oricum scopul suprem al existenței umane este salvarea
fărâmelor energetice din lutul materiei și contopirea lor cu
Conştiinţa Supremă Universală
Da, suferința este tocmai rezultatul Cunoașterii.
Ea poate constitui un avertisment sever adresat celor supuși
luptei contrariilor prin intermediul luptei Ideilor toti cei ce vor
să cunoască vor fi suferinzi atât în viața terestră materială cât și
în viața energetică ulterioară.
Da, Cunoașterea te pierde pentru Mântuire, nu îți Salvează
Sufletul deoarece Conştiinţa ta rămâne cu acest marcker al
dorinței și necesității Cunoașterii, care este efect al luptei
contrariilor și pe care Divinitatea îl respinge de plano
Cunoașterea este efectul legității luptei contradicțiilor
manifestată la nivelul Ideilor. Or, Conştiinţa Universală dorește
se îndepărteze ANTITETICUL , adică RĂUL, să înlăture
pentru totdeauna lupta oarbă a contrariilor, fie aceasta și la
nivelul Ideilor. Asta deoarece în Static nu mai poate exista
Dualitatea, nu mai pot exista legitățile Dinamice și nici
contrariile , adică stările antitetice, opuse, contrarii așa că și
aceasta contra-acțiune a Conștiinţei Malefice a Universului
102

trebuie stopata și anihilata cu desavarsire. Practic se dorește
eludarea LEGII CONTRADICȚIILOR care fundamentează
Energia Supremă Cosmică Universală
ce zici??
Mitrofan Emilia
Este foarte posibil. Orice lupta care A ÎNCEPUT TREBUIE
SĂ AIBĂ UN SFÂRȘIT!!!
Vasile-sorin Curpan
De aceea Conştiinţa Universală este aptă să reprimească în
Imperiul Său Enegetic până și Forțele Malefice dacă acestea sar pocăi, adică dacă nu ar mai lupta contra Creației Divine și
dacă ar îmbrățișa în întregime principiile benefice universale
Mitrofan Emilia
Și dacă considerăm forța binelui ca fiind cea mai puternică și
fiind una și aceeași chestiune cu Energia Supremă atunci
scopul este ca prin suferință și pocăință chiar și Maleficul să se
închine și să renunțe la lupta sa trecând astfel în slujba Binelui
Vasile-sorin Curpan
Dar se postulează în Carțile Sacre distrugerea Răului,
înfrângerea Legii Contrariilor și pace statică eternă
asta pentru că Răul niciodata nu se poate radical transforma în
Bine!!!
ADICĂ
CONŞTIINŢA
UNIVERSALĂ
DOREȘTE
ÎNLOCUIREA TOTALĂ A LEGII CONTRADICȚIILOR CU
LEGEA IUBIRII ȘI A BINELUI, ÎNLOCUIREA LEGII
OARBE ENERGETICE ȘI SUBSTITUIREA EI CU O LEGE
CONȘTIENTĂ, MORALĂ ȘI CIVILIZATOARE ȘI ABIA
ATUNCI
CONŞTIINŢA
UNIVERSALĂ
AF
FI
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ECHIVALENTUL DEPLIN ȘI UNIC AL ENERGIEI
ETERNE SUPREME COSMICE UNIVERSALE
adică mai direct spus se caută înlocuirea unei legi fizice cu o
lege morală, desigur ambele legi fiind energetice.
Vasile-sorin Curpan
În acest context trebuie vazută și jertfa umană ca și parte
componentă a anulării luptei contradicțiilor, a întăririi
supremației Conștiinţei Universale și a impunerii Legilor
morale energetice în raport cu Legea energetică obiectivă a
contradicțiilor.
Reafirmând Supremația Sa asupra Creației Sale Divinitatea,
Conştiinţă Universală, câștigă o mare și imensă bătălie cu
Forțele distructive ale haosului, cu Conştiinţa Malefică a
Universului!!
Este bună aceasta ipoteza, este ea apta??
Mitrofan Emilia
Se prea poate!
Vasile-sorin Curpan
Are ea, această ipoteză, în subiectivitatea sa aparență de
obiectivitate???
Mitrofan Emilia
Are
Vasile-sorin Curpan
Atât putem face și noi!!!
Să emitem ipoteze subiective cu aparență de obiectivitate!!!
Mitrofan Emilia
Așa este!
Vasile-sorin Curpan
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Poate vreodată în Existenţa Umanității savanții pozitiviști vor
reuși să demostreze câteva dintre aceste afirmații.
Mitrofan Emilia
Să speram că așa va fi!
Vasile-sorin Curpan
Dn aceste afirmații ale noastre, supoziții ale minților noastre,
cuprinse de febrila lege a contrariilor, manifestată plenar în
planul Ideilor.
Ideile sunt până la urmă efectul ConŞtiinţei, ele materializează
și dezvăluie pasiunile și dorințele Omului, necesitățile și
aspirațiile sale.
Desigur, această așa-zis materializare nu se referea la Materie,
la material ci mai degrabă se referă la conceptualizarea, la
închegarea și structurarea Ideii în sine, în Conştiinţa umană.
Vasile-sorin Curpan
Și apoi oricât de materializată ar fi o Idee, o Teză, ea rămâne
tot Idee, Informație energetică și nu depinde de suportul
material care o conservă: carte, articol etc deci și hârtia pe care
este redactată sau imprimată. Acea hârtie constituie doar
suportul pe care se materializează Ideea în scopul conservării
acesteia.
Vasile-sorin Curpan
Se spune de obicei că Idea este Forma iar Materia este Fondul
Am mai discutat Relaţiv la aceste chestiuni. Dar se pune
intrebarea: Ce este primordial Fondul, Materia sau Forma,
Ideea???!!!
Importantă pare a fi Ideea în disonanță desigur cu interpretările
filosofice materialiste. Aceasta întrucât Materia este până la
urmă tot Energie ca și Ideea!!!
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Dar de ce Ideea pare mai importantă? Deoarece Materia
reprezintă Energie decazută , grosieră în timp ce Ideea
reprezintă Energie pură, înaltă. Apoi, deoarece Forma precede
Fondul întrucât întâi se concepe în formă obiectul și apoi acesta
se obține în materialitatea sa.
Așa că întotdeauna Lumea, Universul a reprezentat o formă
conceptuală și abia apoi a căpătat consistența energetică și
materială (de fapt tot energetică deoarece Materia este tot
Energie e drept o energie inferioară calitativ).
Dar atunci o întrebare chinuitoare se ivește la orizontul
contradicțiilor !!!
O întrebare fundamentală: De unde a apărut și cine a creat
Energia Supremă Eternă Cosmică Universală cea care a generat
Conştiinţa Universală și Conştiinţa Malefică a Universului??
A apărut din neant, din Vid, din Static sau ca urmare a
perpetuiei legi a contrariilor? Dar cine a conceptualizat Energia
Spremă Eternă Cosmică Universală?
Să fi fost o altă Conştiinţă care să fi conceptualizat această
Supremă Energie?
Vasile-sorin Curpan
Oare Legea luptei contradicțiilor poseda o conştiinţă proprie
sau este oarbă adică inconștientă? Noi am presupus că atât
legea contrariilor cât și Energia Supremă Eternă Cosmică
Universală care a luat naștere pe baza ei sunt amorale și
neconștiente!! Și că abia cu apariția Conștiinţei Universale
putem discuta de Conştiinţă!!
Vasile-sorin Curpan
Atunci înseamnă că legea contrariilor, fundamentatoarea
Energiei Supreme Eterne Cosmice Universale, a apărut fără
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existenţa unui concept tot așa cum se pare că și Conştiinţa
Universală a apărut fără o conceptualizare anterioara. De o
lume a formelor, a Ideilor putem discuta doar după apariția
Conștiinţei Universale iar de antiteza BUN-RĂU la nivelul
Conștiinţei putem discuta doar după expulzarea Forțelor
Energetice Malefice din Conştiinţa Universală și apariția
Conștiinţei Malefice a Universului!!!!
Vasile-sorin Curpan
Păi asta ar însemna că Energia naște Conştiinţă adică legitatea
Energia în Mișcare, în Starea Dinamică, generează Conştiinţă,
adică Informaţia de sine conștientă.
În realitate cred că ambele stări Statică și Dinamică reprezintă
stări ale energiei.
Dar oare doar Energia în Static adică Informaţia generează
Conştiinţă? Energia în Mișcare nu generează tot Conştiinţă?
??????
Oare Legitatea Energia în Dinamică să nu încorporeze
Informaţia? Și nu poate încorpora și Informație de sine
cunoscătoare, adică Conştiinţă??
Energia există dintotdeauna. Ea reprezintă Existenţă. Fie în
Stare Statică, fie în Stare Dinamică, Energia există în sine și
pentru sine.
Conştiinţa în schimb a apărut ca urmare a acumulării
Informației energetice în Static și Ea asiguraă Legitatea , adică
Starea Dinamică a Energiei.
Dar și Legea și Informaţia constituie tot Energie, aflată în
diferite stări iar trecerea dintr-o stare în alta asigură și
garantează perenitatea energetică și infinitatea Universală!!!!
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XV
Vasile-sorin Curpan
Chestiunea Conștiinţei la alte ființe și la bunurile neînsuflețite.
Problema Luminii
Există credem noi o Conştiinţă empirică în fiecare obiect
neînsuflețit. Aceasta se manifestă în opinia noastră prin
existenţa legilor care leagă atomii și particulele elementare,
protonii și neutronii, între ele.
Desigur, Conştiinţa Universală se manifesta în fiecare punct
energetic universal și chiar se poate spune că efectul legăturilor
atomice și sub atomice se fundamentează pe legile Energiei
Eterne Supreme Cosmice Universale.
Dar considerăm că reflectarea acestor legități la nivelul
obiectelor neînsuflețite generează o repetabilitate, cu o
frecvență constantă care, din multe puncte de vedere, se
aseamănă cu o Conştiinţă rudimentară.
Vasile-sorin Curpan
La ființe cu atât mai mult putem concluziona asupra existenței
unei quasi-Conștiinţe atâta timp cât plantele își modifică
comportamentul când se află în apropierea unei persoane
suferinde iar animalele simt, adică percep intențiile Oamenilor
și posibilele cataclisme naturale (de exemplu cutremurele).
Mitrofan Emilia
Am putea crede că odată cu urcarea pe scara evoluției și
conştiinţa evoluează deci se află într-o Relaţie de perfectă
dependența.
Vasile-sorin Curpan
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Așa fiind, putem conchide că dacă există stare energetică în
orice bun , în orice ființă înseamnă că există și Conştiinţă, mai
evoluată sau mai rudimentară, la fiecare lucru.
Da, cu cât este mai evoluată structura energetică care
alcătuiește acel obiect cu atât este mai evoluată și starea să de
Conştiinţă!!!
În consecință Conştiinţă ar putea exista în orice formă
energetică inclusiv în Materie, că energie decăzută, fără
excepție!!
Pe ce ne bazăm când facem o astfel de afirmație??
Pe Ideea că Dumnezeirea, Conştiinţa Universală se află în tot și
în toate. Ori ca să le poată influența pe obiecte și pe ființe
acestea trebuie să posede un corespondent, o Conştiinţă!!!
În Creația Sa Conştiinţa Universală nu se putea baza pe Legea
Contrariilor pentru a guverna Universul deoarece aceasta
determină antiteticul!! Și atunci toate aceste obiecte și ființe ar
fi putut exista și nu ar fi putut exista în același timp.
Și atunci , apare Ideea, că în mod necesar a înzestrat toate
obiectele și toate ființele cu forme diferite de Conştiinţă, mai
rudimentară sau mai evoluată.
Vasile-sorin Curpan
,,Comportamentul,, Luminii este, în acest sens, edificator!!
Lumina spun savanții pozitiviști pare a poseda Conştiinţă. Fie
că o considerăm Energie pură - undă - fie că o considerăm mici
particule - Materie - Lumina are un comportament straniu ceea
ce denota posibilitatea reflecției, deci existenţa Conștiinţei!!!
Vasile-sorin Curpan
Asta înseamnă că există fărâme de Conştiinţă în orice structură
energetico-materială.
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Pai cum ar putea fi altfel!!!
La urma urmei Universul este făcut pentru glorificarea
Conștiinţei Universale ca fiind partea activă și conștientă din
Energia Supremă Eternă Cosmică Universală.
Desfătarea Energiei Eterne Supreme Cosmice Universale are
loc prin intermediul Conștiinţei Universale care are ca ȚEL
SUPREM Salvarea Energiei-Mamă Universale de ,,Legea
Contrariilor,,!!
Adică Scopul Suprem pare a fi implementarea Conștiinţei în
Energie și în Materie la toate nivelurile!!
Desigur forma cea mai perfectă este Omul dar și celelalte
Civilizatii extra pământene!!
Dar existenţa Omului și a celorlalte Civilizații nu înseamnă că
numai aceștia posedă Conştiinţă. Dimpotrivă, înseamnă că
aceștia posedă Conștiinţele cele mai evoluate, desigur, cu
excepția Conștiinţei Universale.
Faptul că Omul a ajuns să ,,guverneze,, planeta Terra este
suficient să ne dăm seama că salturile calitative se fac în
Univers prin Conştiinţă cât mai evoluata.
Vasile-sorin Curpan
Faptul că Civilizațiile Extraterestre posedă o Conştiinţă mult
mai evoluată decât Umanitatea Terestră implica tot un salt
calitativ imens dar raportat la Conştiinţă, adică la cunoaștere.
Și de aceea apar aceste Civilizații Extrapământene ca adevarați
ZEI în fața Oamenilor!!! Datorită Conștiinţei lor mult mai
dezvoltate.
Vasile-sorin Curpan

110

Deci, am argumentat - cred eu - succint și incomplet de ce
Conştiinţa reprezintă temelia, fundamentul întregului Univers
energetico-material!!!
Mitrofan Emilia
Argumentația ta stă în picioare și singurele completări care îi
pot fi aduse sunt de natură științifică.
Vasile-sorin Curpan
Pentru că Energia inconștientă nu reprezintă nimic. Doar
Energia Conștientă de sine și de Univers este capabilă de
Progres, de Evoluție!!
Deci Conştiinţa este Marcker-ul întregului Univers cognoscibil
și incognoscibil raportat la Umanitate.
Forma, Conştiinţa de când a apărut a dorit să ordoneze
Universul și să-i dea un Scop: acela de a fi continuu
redescoperit de diferitele Civilizații Conștiente de forța și de
capacitatea lor!!!
Legile energetice oarbe, brute, neconștiente se transformă
neîncetat dar nu evolueaza, nu progresează.
Doar Conştiinţa este capabilă de a determina și de a înregistra
Progresul.
,,Limba,, comună a formelor Evoluate din Universul
energetico-material este CONŞTIINŢA!!!!
EA determină nu doar descoperirile Stiinţifice dar și
descoperirea și redescoperirea Omului de către El Însuși!!!
Aceasta însemnă, raportându-ne la o scară gigantică că și
Conştiinţa Universală se descoperă și se redescoperă la
nesfârșit, veșnic.
Acesta este procedeul Desăvârșirii și a Șlefuirii Conștiinţei!!!
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Capacitatea de prelucrare și de stocare a datelor, aptitudinea de
a descoperi Informațiile determină progresul Conștiinţei.
Evoluția Conștientă generează Progres, iar Progresul determină
continua dezvoltare a Constientului, aceasta pare a fi noua
,,Lege,, care la nivelul Conștiinţei a înlocuit sau ar trebui să
înlocuiască ,,Legea contradicției,,
NU MAI ESTE O CONTRADICȚIE CI ESTE UN
CONTINUU DETERMINISM CAUZAL!!!
Progresul obligă Conştiinţa la performanțe superioare iar
Conştiinţa evoluând generează Progres, adică Evoluție
Conștientă pentru atingerea unui țel!!!
Progresul este partea Materială dar este Condiționat de
Conştiinţă.
Conştiinţa este partea Ideală care se perfecţionează din
necesitatea Progresului continuu, veşnic!!!!!
nu apare veridică aceasta teza?
Mitrofan Emilia
Întoarce teza invers și pare veridică.
Vasile-sorin Curpan
adică??
ce vrei să spui??
Mitrofan Emilia
îți explic acum
Progresul este o rezultantă a evoluţiei conştiinţei, nu este un
element necesar pentru dezvoltarea conştiinţei.
Vasile-sorin Curpan
Poate, dar nu uita că Conştiinţa se dezvoltă și în raport de
mediul în care se află subiectul , deci și în raport de progresul
tehnic, social, cultural înregistrat de societate.
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Dezvoltarea Conştiinţei la Oameni nu are, de regulă, un scop în
sine; ea se face tocmai pentru Progresul Individului și a întregii
societăţi.
Conştiinţa nu este starea Statică a Informaţiei sau mai corect
spus nu este doar Static. Ea se şlefuieşte într-o stare Dimanică
prin Mişcarea și prelucrarea Ideilor. Dar ,,contradicția Ideilor,,
nu mai este oarbă, nu este făcută de dragul de a fi făcută, ci este
produsă tocmai pentru realizarea Devenirii, adică la nivel de
Conştiinţă spunem pentru realizarea Progresului.
Progresul se poate realiza chiar și numai la nivelul Conştiinţei
fără a fi manifestat în exterior, deci fără a fi obiectivat!!
Progresul nu trebuie neapărat căutat în afara Conştiinţei.
Conştiinţa poate Ea Însăși progresa prin Iluminarea Sa cât mai
deplină.
Vasile-sorin Curpan
Obiectivarea IMENSULUI ȘI INCOMENSURABILULUI
PROGRES realizat de Conştiinţa Universală se obiectivează în
întregul Univers energetico-material. Chiar dacă acesta,
Universul, a fost Creat de Energia Eternă Supremă Cosmică
Universală, el este ordonat și guvernat de Conştiinţa
Universală.
Vasile-sorin Curpan
De altfel, trebuie să privim Conştiinţa Universală nu ca fiind
ceva separat ci chiar o parte integrantă din Energia Eternă
Supremă Cosmică Universală, adică acea parte din Energia
Supremă Primordială care este Conştientă de EA ÎNSĂȘI și de
Existenţă!!!!
Este acea parte din Energia Supremă Primordială care a scăpat
de sub ,,povara,, legii contrariilor și care deţinând totalitatea
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Informaţiilor Universale le utilizează spre guvernarea
conştientă și benefică a Universului energetico-material.
Vasile-sorin Curpan
NUMAI CONŞTIINŢA A DETERMINAT, DETERMINĂ ȘI
VA DETERMINA PROGRESUL. Acesta - Progresul - se
manifestă fie prin şlefuirea continuă a Informaţiilor de către
Conştiinţă în vederea descoperirii unor noi legităţi, fie prin
obiectivarea în mediul cosmic sau în mediul antropic a
DEZVOLTĂRII, ADICĂ A SALTULUI CALITATIV!!!
Desigur, mediul cosmic pentru Conştiinţa Universală și mediul
antropic pentru Conştiinţa Umană.
Faptul că Universul energetico-material invită Conştiinţa
Umană la descoperirea Sa - cum afirmă unii savanţi pozitivişti
și unii filosofi - întăreşte convingerea că Starea Conştientă,
adică Starea de Conştiinţă, este perpetuă și se regăseşte oriunde
în Cosmos.
Practic, putem presupune că acolo unde există Energie și
Energie grosieră adică Materie, există și forme mai evoluate
sau, după caz, mai rudimentare de Conştiinţă!!!
Așa că putem presupune că Existenţa implică nu doar lupta
contrariilor și Energie. Ea implică și Conştiinţă.
Raportul dintre Existenţă și Conştiinţă, privit ca raportul
fundamental al Filosofiei, se poate rescrie în următorii termeni:
EXISTENŢA INCLUDE ȘI CONŞTIINŢA DUPĂ CUM
CUPRINDE ENERGIE și LUPTA CONTRADICȚIILOR!!!
Conştiinţa ordonează Existenţa și îi dă un sens acesteia!!!

114

XVI
Vasile-sorin Curpan
O temă nouă de discuţii și de meditaţie filosofică pentru
astăzi??!!!
Ce temă propui Emilia?
Mitrofan Emilia
CREATORUL!
Creaţia umană este tema de discuţie!
Vasile-sorin Curpan
ok
Creaţia umană.
Ce reprezintă creaţia umană?
Vasile-sorin Curpan
Ce exprimă în realitate creaţia umană?
Mitrofan Emilia
Cât de conştientă este creaţia umană?
Vasile-sorin Curpan
Despre creaţia umană am mai discutat și zilele trecute dar,
oricum, acesta este un subiect inepuizabil, practice.
Creaţia umană reprezintă un mod de manifestare a conştiinţei
creatorului. Creaţia umană ascunde și trădează, totodată,
îndoielile, intenţiile, pasiunile și trăirile creatorului;
tot ceea ce nu poate obţine el în această viaţă, tot ceea ce îi pare
nedrept sau inechitabil, toate stările lui afectiv-volitive se
revarsă în creatia sa. Creaţia este un mod de defulare, de
decompensare a autorului și exprimă, adică obiectivează,
manifestările lui lăuntrice, interioare.
Mitrofan Emilia
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Are vreo importanţă această creaţie dacă valoarea ei nu este
recunoscută de societate?
Vasile-sorin Curpan
Are. Categoric are fiindcă actul de creaţie obiectivat nu se
adresează numai celor contemporani cu creatorul ci, în mod
deosebit, se adresează oameniilor din viitor!!
Mitrofan Emilia
Dar dacă creaţia este un act de manifestare a conştiinţei
creatorului , nu are nevoie această conştiinţă și de o fărâmă de
recunoaştere pentru a putea continua această muncă?
Vasile-sorin Curpan
Opinez în sensul că un creator cu cât este nerecunoscut sau
hulit cu atât se străduieşte să realizeze acte de creaţie mai
deosebite, mai relevante. Uneori nerecunoaşterea valorii actului
de creaţie poate determina creatorul să înceteze să creeze,
deoarece i se pare o muncă titanic de dificilă, dar Zadarnică!!
Da, este adevarat!!! Însă oricum ar fi creaţia nu poate fi
stopată. Poţi huli opera ca manifestare a actului creativ, poţi
demoniza autorul acesteia dar actul de creaţie va rămâne
veşnic, indiferent de valoarea sa intrinsecă!!! Cine aruncă cu
piatra într-un creator, într-un lucrător în slujba Ideilor, acela
este antiuman!! Categoric! Deoarece Umanitatea nu poate
Progresa niciodată în absenţa creaţiei, fie ea valoroasă sau mai
puţin valoroasă. Şi mai sunt din aceia care după ce fură creaţia
altuia îl și discreditează pe adevăratul autor al operei. Păi stau
și mă întreb: sunt acei oameni dedicaţi creatiei. Nu, categoric
NU!! Acei oameni sunt doar gunoaie ale societăţii!!!
Mitrofan Emilia
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Şi cu toate că Umanitatea are nevoie de Progres, deci de acte
creatoare, oamenii îi izolează și chiar îi chinuie pe cei care
îndrăznesc să creeze și mai ales le devalorifică munca
creatoare.
Vasile-sorin Curpan
Valorile sunt inversate în societate, gunoaiele și hoţii sunt sus,
oamenii valoroşi și cei cu bun-simţ sunt jos!!
Mitrofan Emilia
Dacă ne uităm în vremurile trecute găsim exemple în orice
domeniu am alege ... munca nu a fost recunoscută la momentul
oportun.
Vasile-sorin Curpan
Așa este!!
Invidia îi roade pe cei mici ca oameni și ca potenţiali creatori!!!
Dar ei nu pot sau nu vor să înţeleagă că tot mici și insignifianţi
rămân și atunci caută să se împopoţoneze cu munca altuia. Iar
cel de la care fură munca intelectuală trebuie discreditat și
distrus în așa fel încât acesta să nu-și mai poată clama dreptul
său constând în paternitatea asupra acelei creaţii intelectuale!!
Oamenii valoroşi întotdeauna, indiferent de epocile istorice, au
fost urgisiţi și prigoniţi tocmai datorită faptului că ei sunt aceia
care au ceva de spus. Este aici, cum bine ai observat, un
paradox: oamenii, Umanitatea are nevoie de Progres și
conştientizează acest lucru dar pe cei care crează valorile
Ideatice nu-i înţeleg și-i detestă. Ori chiar mai rău îi distrug!!
Este poate un efect al “legii contradicțiilor” și în această
ipoteză!
Mitrofan Emilia
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Şi totuşi chiar dacă istoria a demonstrat că aceşti creatori nu au
valoare, în faţa societăţii contemporane lor, care este resortul
care îi împinge pe potenţialii creatori să lupte cu ei însăși și cu
zădărnicia temporară a muncii lor de creatori?
Vasile-sorin Curpan
Să conştientizezi necesitatea Progresului obţinut prin lupta
Ideilor dar să-l prigoneşti pe creator!!
Resortul constă în talentul și în menirea lor pe Terra. Adică
acei oameni creatori nerecunoscuţi și ridiculizaţi, furaţi și
martirizaţi simt continuu nevoia de a crea pentru Umanitate.
Aceasta este marea lor jertfă!!
Resortul lor constă tocmai în Legea Contrariilor. Cu cât esti
mai nerecunoscut cu atât mai mult trebuie să lupţi, să creezi
pentru ca, odată și odată, să fii recunoscut!!
Mitrofan Emilia
Dacă resortul creaţiei constă în talent și menire pe Pământ și
actul de creaţie nu poate fi stopat de însuşi creator, de ce acesta
nu se protejează de societatea contemporană lui și își
împărtăşeşte creaţia în timpul vieții și nu o lasă direct celor
cărora le este destinată de fapt și anume generaţiilor viitoare?
Vasile-sorin Curpan
Această prigonire exercitată asupra creatorului ar trebui să îl
fortifice și mai mult și să îl determine să lupte în continuare,
realizând opere și mai consistente.
Ştii de ce își publică creaţia în timpul vieții deşi este conştient
că în acest fel are de suferit?
Fiindcă nu are certitudinea că cineva îi va publica opera
postum!!! De asta!!Şi dacă nu ar publica-o în timpul vieții , cu
orice risc, ar rămâne și ar muri chinuit și cu Conştiinţa
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neîmpăcată!!! Asta fiindcă un Creator Uman Adevărat nu și-ar
mai îndeplini cu “mâna sa” funcţia social.
Până la urmă orice creaţie are o funcţie socială, indiferent cum
o primesc unii oameni meschini și profitori!!! Şi atunci
creatorul riscă și aduce la cunoştinţă publică actul său de
creaţie deşi este perfect conştient că se va expune tuturor
răutăţilor din partea mizeriilor umane.
Opinia mea este în sensul că Actul de Creaţie este și rămâne un
act al desăvârşirii omeneşti!!! Din acest motiv apreciez că ,,a
arunca cu piatra,, într-un creator este o împietate asupra Lumii
și asupra Divinităţii care l-a înzestrat cu acel Dar Ceresc!!!
Creatorul este un om chinuit atât de propriile sale Idei cât și de
societatea care nu îl înţelege! Dar el are menirea sa și , de
regulă, un creator autentic dialoghează cu generaţiile viitoare și
nu cu propria sa generaţie. El este un Om în afara timpului
său!!!!
Mitrofan Emilia: creatorii între ei vorbesc aceeaşi limbă?
Vasile-sorin Curpan: câteodata da, câteodata nu. Sunt creatori
care manifestă spirit de concurenţă faţă de ceilalţi. Aceştia sunt
ranchiunoşi și egoişti. Sunt, în schimb, și creatori toleranţi și
care manifestă în raport cu ceilalţi creatori spirit de fraternitate.
Aceşti din urmă creatori sunt și oameni morali!
Creaţia fără morală nu este un nonsens dar oricum nu își poate
îndeplini menirea, adică acea funcţie socială.
Mitrofan Emilia: nu toţi creatorii sunt conştienţi de acea funcţie
socială? Sau sunt toti conştienti de ea dar unii aleg să o ignore?
Vasile-sorin Curpan: Creaţia adevărată umanizează Omul îl
determină pe autor, pe creator, în general vorbind, să fie cu
bună-credinţă și cu spirit fratern și tolerant. Numai că, Creatorii
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morali nu prea au cui să se adreseze datorită ignoranţei și
mizeriei.
Cred că toţi sunt conştienţi de funcţia socială a creaţiei lor dar
unii sunt egoişti și doresc o recunoaştere aparte. Aici ei greşesc
fundamental!!!!
Nu creatorul trebuie să capete recunoaştere ci creaţia trebuie să
fie recunoscută!! Odată concepută, finalizată creaţia, opera are
propria ei Existenţă se autonomizează faţă de personalitatea
celui care a creat-o! Şi asta se întâmplă tocmai datorită faptului
că, Creaţia de orice natură, este destinată societăţii deoarece ea
are în mod constant o funcţie socială; aceasta este principala
funcţie a creaţiei - să fie utilă celorlalţi, adică comunităţii!!
Altfel Creaţia ar fi un non-sens!!!!!!!!! Creaţia este a
creatorului dar ea este pentru societate. Finalitatea ei este să fie
utilă comunităţii și nu creatorului. Așa fiind rezultă în mod clar
faptul că orice creaţie ar trebui să umanizeze pe autorul ei.
Paradoxal la prima vedere dar creaţia desăvârşeşte OmulCreator nu numai în plan Ideatic dar și în plan Moral!
Creaţia îl înţelepţeşte chiar pe Creatorul ei, sau în primul rând
pe acesta și apoi pe ceilalţi oameni. Dezvoltă în Creator
toleranţa și o Moralitate accentuată așa cum dezvoltă și
înclinaţia spre meditaţie și spre singurătate. Asta se întâmplă la
adevăraţii creatori și nu la toţi neica nimeni care se
împopoţonează cu operele altora!! Acest tip uman
desacralizează actul de creaţie. Îl asociază afacerilor și
mizeriilor umane. Din păcate, în contemporaneitate, avem din
ce în ce mai mulţi astfel de ,,creatori,,!! Aceştia nu îmbogăţesc
Creaţia ci o distrug!!! Dar nu despre aceste lepădături este
vorba aici! Noi vorbim de adevăraţii creatori, mari sau mici,
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care cu sudoarea frunţilor lor au obţinut un grăunte de Ideie
după chinuitoare zile de îndoieli!! Numai aceştia merită
calitatea de ,,Creator,,!!!!
Mitrofan Emilia: dar poate este nevoie de aceşti "creatori falşi"
pentru a fi pusă cât de cât în valoare creaţia în timpul vieții
creatorilor reali, care își dedică spiritul actului de creaţie.
Vasile-sorin Curpan: Poate... Dar aceşti FALŞI CREATORI,
aceşti diavoli ai creaţiei distrug continuu, fără odihnă pe
adevăraţii Creatori și fură operele bieţilor creatori reali spre
disperarea acestora în așa fel încât să se împopoţoneze cu opere
pe care nici măcar nu le-au studiat dar să le mai și creeze!!!!
Creaţia presupune zbucium, voinţă și chin, timp pierdut și
multă energie cheltuită. Ori aceşti mizerabili doresc să obţină
totul de-a gata de la altul prin furt de proprietate intelectuală,
iar societatea asistă nepăsătoare la distrugerea adevăraţilor
creatori de către aceşti mizerabili umani, avortoni ai Conştiinţei
omeneşti. Societatea asistă precum o ,,vită neştiutoare,, la toate
acestea fără a reacţiona sub nici o formă!!! Așa a fost
dintotdeauna și așa va fi veşnic. Aceasta este soarta creatorilor
umani adevăraţi. Veşnic chinuiţi de interogaţii,, veşnic umiliţi,
continuu şicanaţi, dispreţuiţi de mai marii zilei , aceşti mari și
geniali hoţi de creaţii. Aceşti quasi-creatori, hoţi din naştere,
sunt adevăratele dejecţii ale speciei omeneşti!!! Da.
Mitrofan Emilia: și totuşi este nevoie și de ei pentru ca
generaţiile viitoare să nu aprecieze doar creaţia ci și jertfa
creatorului și pe creatorul însuşi.
Vasile-sorin Curpan: din păcate, generaţiile ulterioare nu
apreciază decât opera și aceasta doar dacă este valoroasă.
Viaţa autorului, a creatorului, nu va mai interesa pe nimeni!!!
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