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EDITORIAL

SCHIMBARE DE PARADIGMĂ
Burduful nou, necesar
în noul sezon în care
intrăm, ca Trup al lui
Hristos, presupune o nouă
mentalitate, sistem de
gândire, o nouă atitudine,
structură de guvernare,
un nou mod de operare a Bisericii, o nouă
atitudine a fiecărui credincios față de absolut
toate problemele vieții. Schimbarea de
paradigmă, inițiată de Dumnezeu în această
vreme, afectează toate domeniile vieții
noastre. Istoria Bisericii a fost marcată de
momente de cotitură, pornind de la Biserica
primară, momentul împăratului Constantin,
reforma lui Luther, începutul revărsării
Duhului Sfânt (Azusa). Acum asistăm la
extinderea Împărăției lui Dumnezeu în
toate segmentele societății. Fiecare moment
de răscruce a însemnat o schimbare majoră
de paradigmă. Iată câteva dintre elemente
specifice acestei schimbări:
- de la focalizarea doar pe abilități omenești
la deschidere pentru operare în darurile
Duhului Sfânt
- de la educație preponderent teologică
a liderilor la echiparea pentru slujire a
fiecărui credincios
- de la o viziune focalizată pe proiectele
bisericii la viziunea extinderii Împărăției
- de la slujire predominant în biserică la
prezență, relevanță și slujire în toate
segmentele societății
- de la focalizare pe denominațiune, la
comunități tip „familie” cu valori comune
- de la o preocupare pentru creșterea
nominală a bisericii locale la accent pe
reformarea întregii societăți
- de la mentalitatea de resemnare la o
atitudine de învingător dată de identitatea
de fiu de Dumnezeu
- de la ignorarea, subestimarea sau tolerarea
lui Satana, la o confruntare directă a
puterilor întunericului
Se vorbește puțin în biserică despre Satan,
strategiile lui, despre exercitarea autorității pe
care o avem în Hristos asupra întunericului.
Se vorbește și mai puțin despre medicina
alternativă, terapii neconvenționale, religii
orientale, despre influențe demonice.
În râvna noastră de a predica doar despre
„Hristos și pe El răstignit”, ignorăm nevoia
de echipare a credincioșilor cu învățături
practice, biblice care să-i ajute să identifice
și să confrunte ei, de luni până sâmbătă,
acțiunile celui rău.

Curios, strigăm către Domnul în situații de
criză majoră, când nu mai avem alte soluții;
în mod normal, la o durere de cap, la un
discomfort fizic, la oboseală sau o suferință
minoră, alergăm la cutia cu medicamente, la
doctor sau experimentăm terapii alternative,
care sunt la modă și aparent inofensive.
Acceptăm fără discernământ, rugăciune sau
cercetare, tratamente naturiste, uneori în
virtutea preocupării pentru alimentație sau
tratament „bio”. Nimic rău la prima vedere,
dar cochetând cu aceste terapii sau depășind
o limită foarte fină, riscăm să descoperim
prea târziu că au ca sursă de putere lumea
ocultă, cu consecințe fizice și spirituale.
Este o limită foarte fină care poate fi ușor
trecută, conștient sau din neștiință, căutând
sănătatea sau vindecarea cu orice preț.
Da, Domnul lucrează prin medicină și prin
tratamente alternative, dar e important să
ne rugăm pentru discernământ, să cerem
revelație și înțelegere spirituală și să
analizăm dacă în spatele unui tratament,
terapie sau exercițiu fizic este și o dimensiune
spirituală. Dar ca și copil al lui Dumnezeu,
exercită-ți autoritatea asupra situației, bolii,
problemelor. Nu aștepta ca doar un lider să își
pună mâinile peste tine și să se roage. Isus, Cel
neschimbat, îți spune azi, peste generații și ție,
celui ce crezi: „semnele care vor însoţi pe cei ce
vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor
vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă
vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor
pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor
însănătoşi.” (Marcu 16:17-18).
Parte din această schimbare de paradigmă
este o nouă înțelegere a autorității fiecărui
credincios. Cred că Împărăția lui Dumnezeu
se întinde și se manifestă în toate segmentele
societății, dar începe cu fiecare individ.
Începe cu tine, cu problemele tale, cu casa ta.
Înțelege-ți poziția pe care o ai în Hristos, ca
fiu de Dumnezeu și exercită-ți autoritatea în
numele lui Isus. Domnul are nevoie de tine,
ca agent al extinderii Împărăției și El te vrea
sănătos, eliberat de legături, înțelegânduți poziția și autoritatea, având o încredere
și o bucurie în Domnul, pe care doar prin
Duhul Sfânt le poți primi, cu o înțelegere
biblică a ceea ce înseamnă a fi binecuvântat.
Da, e o schimbare de operare în lucrarea
Bisericii, cu accent pe înțelegerea și exersarea
autorității pe care o avem cei născuți din
nou, în slujiri diverse, inclusiv cu semne și
minuni, care e responsabilitatea și chemarea
nu numai a liderilor, ci și a tuturor celor care
cred (Mc. 16). Parte din această schimbare e
și o atitudine de veghere, de îndrăzneală, de
intoleranță față de orice formă sau implicare
a celui rău în viețile noastre. Inclusiv prin
acele terapii alternative care au o altă sursă
de putere decât Dumnezeul Bibliei. De
la ignoranță, curiozitate sau toleranță la
cunoaștere, urmată de o atitudine fermă și
fără compromis. Sănătatea și vindecarea,
pe care Dumnezeu vrea să ți le dea, nu sunt
condiționate și nu sunt urmate de consecințe
nefaste. La cruce, Domnul Isus a plătit prețul.

În virtutea „corectitudinii politice” ne e dificil
și chiar nepermis să confruntăm situații
având adevărul biblic ca argument principal.
Toleranța, în detrimentul adevărului
radical, este linia principală in societatea
contemporană. Pregătirea teologică a
slujitorilor nu e orientată preponderent spre
echiparea credinciosului în vederea slujirii
în zona vindecării, eliberării, transferului
generațional deși Domnul „a dat pe unii
apostoli, pe alții prooroci; pe alții evangheliști;
pe alții păstori și învătațători, pentru
desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de
Tudor Pețan
slujire...” (Efeseni 4:11,12)
Președinte, Alfa Omega TV
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Cuvânt din Ierusalim
din actualitate

Vineri, ora 20:00

LUNI 05 septembrie

MARȚI 06 septembrie

MIERCURI 07 septembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pildele
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Școala Internațională de
Echipare pentru Slujire 09:00 Casa zburătoare
09:30 Explore Rocky Mountain National Park
10:00 Ora de biologie 10:30 Centrul Crestin
Caleb (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi
(r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Minunile
creației: sălbăticia 14:00 Inima închinării (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Explore Rocky Mountain
National Park (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Semințe 10:00 Odată
deținut, acum președinte 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Unde era Dumnezeu? (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin (r)
13:30 Cosmosul (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Semințe (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Odată
deținut, acum președinte (r) 17:30 Liber de
datorii 18:00 Crucea este cheia

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea este
cheia 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Față în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Adevărul despre adevăr 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Două împărății în conflict 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Triumf asupra terorii 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Drumul
spre casă 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De
ce Israel (r) 13:30 Isus noua cale (r) 14:00
Finanțe pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț
cu mană (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Triumf asupra terorii (r) 17:30
Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00 Două
împărății în conflict (r)

19:00 Cosmosul documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Ambiție creatoare (r) program muzical

19:00 Isus noua cale documentar
19:30 Secretele succesului program religios străin
20:00 De ce Israel din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Invazia păgână documentar
23:00 Pasiune pură program despre problemele

telespectatori

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Unde era Dumnezeu? film artistic
23:30 Muzică

duminică, 22:30

Documentar

Demonii și artele
întunecate
Încă de la începutul timpurilor,
omul a fost curios de lucrurile
ascunse, de necunoscut, de
artele întunecate. Dar, deși
dorința de a cunoaște mai mult
se află în profunzimea sufletului
fiecărei ființe umane, a cunoaște
mai mult presupune un preț care
trebuie plătit. Dorința oamenilor
oferă loc celor mai grozave
descoperiri și deschide ușa celor
mai mari dezamăgiri. Pentru
cei care se îmbarcă în călătoria
spirituală a cunoașterii, cărarea
este plină de pericole.

19:00 Doamne sunt al Tău documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

20:00 Decupaj din realitate materiale
20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Magdalena, eliberată de rușine film

sexualității

artistic

23:30 Muzică

23:30 Muzică

JOI 08 septembrie

VINERI 09 septembrie

SÂMBĂTĂ 10 septembrie

DUMINICĂ 11 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății
în conflict 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgara) 03:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Administrarea finanțelor
09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos
10:00 În prima linie Peru 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Magdalena, eliberată de rușine (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Doamne sunt al Tău (r) 14:00
Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
Mesagerul (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 În prima linie Peru (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Integritatea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Integritatea 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața 08:00 Dragoste,
sex și relații de durată 08:30 Adevăr și
libertate 09:00 Casa zburătoare 09:30 Gus
10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Am fost rănit (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Fapte de credință (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Gus
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germană) (r) 17:00
John Ankerberg (r) 17:30 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale 18:00 Școala de slujire
cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața 08:00 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Casa zburătoare
09:30 Teknia 10:00 Explore Rocky Mountain
National Park 10:30 Alfa Omega în obiectiv
(r) 11:00 Cartea Esterei (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30
Cele 7 biserici din Apocalipsa (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Teknia (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Peniel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Teknia (r) 10:00 Explore Rocky Mountain
National Park (r) 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30
Conferința „Peniel” (r) 12:30 Biserica Punctul
Zero 13:00 Perspective eterne 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Teknia (r)

16:00 Conferința Peniel Program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele

talk-show

televiziunii

documentar

program religios

19:00 Fapte de credință documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Muzică

17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa 18:00 Stăpânind porțile vrășmașului

19:30 InTouch program religios străin
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
Mijlociu
străin
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Cartea Esterei film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
23:30 Gaither pentru România program 22:00 Dreptul de a ști film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin
sexualității

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Corul evanghelic Oslo progr. muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Ambiție creatoare progr. muzical străin
22:30 Demonii și artele întunecate film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele
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PE SCURT DESPRE MEDICINA ALTERNATIVĂ

E surprinzător faptul că în societatea de azi,
când cercetarea științifică a luat amploare, se
răspândesc cu rapiditate o întreagă gamă de
terapii medicale alternative, fără bază științifică.
În zilele noastre încep să pătrundă în spitale și
clinici, lucru care părea de neimaginat acum 1020 de ani, când erau numite terapii de frontieră.
În ciuda răspândirii medicinei științifice și a
tehnicilor chirurgicale, aceste influențe sunt
puternic înrădăcinate aproape peste tot în lume.
În China, timp de mai bine de 100 de ani,
diagnosticul medical și tratamentul erau, pe
scară largă, în mâinile celor care practicau
medicina naturistă sau acupunctura. Această
situație mai e valabilă și azi în unele regiuni
rurale, dar în spitale medicina alternativă e la
egalitate cu medicina științifică occidentală.
În Africa sau America de Sud, vraciul din trib
practică așa-numita „medicină”, implicându-se
în același timp în magie și voodoo, iar misticul
musulman supraveghează vindecarea în cultura
islamică. E important să observăm că atitudinea
în tratarea bolnavilor e adesea legată de originile
religioase și filosofia practicienilor.

O ABORDARE HOLISTICĂ
Există mai multe motive pentru creșterea
interesului față de medicina alternativă. Ne
confruntăm cu o nemulțumire crescândă legată
de limitările pe care le oferă medicina modernă,
de perspectiva pur raționalistă față de viață,
de posibilele efecte secundare dăunătoare ale
unor medicamente. Figuri publice proeminente
apelează la terapii alternative, iar mass-media
promovează asiduu utilizarea medicamentelor
naturiste. În plus, există un interes crescând
pentru demersul holistic, adică să tratezi
persoana ca pe un întreg, preocupându-te de
trup, de minte, de emoții și de spirit. Bineînțeles
că acest mod de abordare este considerat corect,
însă când intervin problemele spirituale, e
necesar să ne preocupe originile acestor sfaturi
și perspectiva spirituală a vindecătorului.
Există numeroase terapii alternative interesate
de vindecarea emoțională și spirituală, scopul
lor fiind acela de a echilibra „energia cosmică”
sau „forța vieții”, cuvinte care se definesc diferit
în diverse religii și la diverși terapeuți: „Ch’i”,
denumirea taoistă folosită în acupunctură, și
„Prana” din hinduism se referă la sănătate și
poziție, atât în viața aceasta, cât și în existența
reîncarnată. Locuitorii din Polinezia vorbesc
de „Mana”, iar pentru indienii din America de
Nord termenul este „Orende”.
Mesmer a asociat vindecarea prin hipnoză
cu influența „magnetismului animalic”,
homeopatia este preocupată cu „energia vitală”,

un concept descris de Samuel Hahnemann,
fondatorul acestei terapii în forma ei modernă.
În filmul „Războiul Stelelor”, aceeași energie
vitală este denumită „Forța.” Astfel de idei
sunt liber împărțite printre numeroase terapii
alternative, cum ar fi acupunctura, homeopatia,
aromaterapia, reflexologia, hipnoza și meditația.
Ele promovează sănătatea și vindecarea a tot
felul de boli care afectează umanitatea.

CUM ACȚIONEAZĂ?
Chiar fără a avea o perspectivă creștină,
investigarea acestor terapii ne dezvăluie și alte
caracteristici deranjante, descoperind o asociere
cu idei religioase vechi, mistice, oculte, care nu
au vreo bază științifică, fiind astfel imposibil de
evaluat științific. De exemplu, acupunctura se
bazează pe ideea religioasă taoistă a lui „Ch’i”,
asociind boala cu un dezechilibru dintre Yin
pasiv și Yang activ, „energii” care se presupune
că există în corpurile noastre.
Practica introducerii acelor în anumite
puncte din corp numite „meridiane” are rolul
echilibrării acestei energii și eliminării bolii. Un
studiu al traiectoriilor acestor meridiane nu arată
vreo legătură cu celelalte canale cunoscute de
nervi, vase de sânge etc. din corp sau vreo relație
cu celelalte organe. Ch’i nu poate fi identificată,
demonstrată sau măsurată. Totuși acupunctura
e cea mai răspândită terapie alternativă pentru
tratamentul unei dureri cronice. Dacă vorbim
despre homeopatie, principiile: „Cui pe cui se
scoate” și „potențarea” prin agitare sunt în total
dezacord cu principiile medicale științifice.
A oferi cuiva un medicament care produce
aceleași simptome ca și boala și a susține
că medicamentul va avea un efect cu atât
mai puternic cu cât este mai slab par întradevăr concepte foarte ciudate. Așa-numitele
„patogenezii” ale homeopatiei nu fac față
unei examinări detaliate. Este, de asemenea,
semnificativ faptul că medicația în cazul multor
remedii homeopate este aproape inexistentă.
Se spune că agitarea sau „potențarea” produce
o forță vitală vindecătoare în fluid și că nu este
necesară prezența niciunui medicament original.

CÂT DE NATURAL/DĂUNĂTOR?
O altă eroare foarte comună (mai ales cu privire
la homeopatie) este că medicamentele alternative
sunt neapărat bazate pe plante medicinale și
pe produse naturale inofensive Unele remedii
homeopate au la bază totuși substanțe cum ar
fi aconit, mătrăgună și stricnină care ar putea fi
foarte toxice, doar că ele sunt prezente în cantități
extrem de mici sau sunt chiar inexistente.
Remediile naturiste, inclusiv unele din farmacii
sau în magazinele naturiste, sunt uneori nesigure.
S-a raportat un număr crescând de efecte toxice
serioase, câteva din ele recunoscute de terapeuții
naturiști chinezi, existând chiar cazuri de deces.
În cazul multora nu s-au făcut experiențe clinice,
teste de toxicitate sau evaluări științifice pentru a
se afla dozajul corect.
Pe ultimul loc în ceea ce privește credibilitatea

ar putea fi inclusă Terapia prin Cristale Cristaloterapia (terapie comună celor implicați
în New Age), care presupune că vibrațiile
energetice au putere de vindecare. Această
perspectivă se află în totală contradicție cu
înțelegerea logică, științifică și cu simțul
realității în privința cauzei și tratării bolii.

PERICOLE ÎN DIAGNOSTIC ȘI
TRATAMENT
Pentru a stabili un diagnostic, există pericole
similare. De exemplu, practica iridologiei se
aplică pentru a diagnostica dureri din trecut,
boli actuale și predicții cu privire la starea
de sănătate viitoare, ca urmare a examinării
irisului. Nu există niciun canal de legătură
din punct de vedere anatomic, care să justifice
această perspectivă, iar cercetările științifice
n-au demonstrat nimic care să sprijine teoria.
Practicienilor de terapii alternative care nu sunt
calificați din punct de vedere medical nu le va fi
ușor accesul la efectuarea de raze X și la alte teste
importante de laborator. Regretabil, dar într-o
proporție semnificativă de cazuri, această situație
este înlocuită cu metode neștiințifice, cum ar
fi: legănarea pendulului, testul de echilibrare
a mușchilor, teste bizare „radionice” pe sânge
și pe păr și alte fenomene oculte. Este posibil
ca și astrologia să joace un rol important în
diagnosticarea bolii. O consecință inevitabilă
în cazul în care se apelează la astfel de terapeuți
fără calificare medicală este posibilitatea de a ți
se stabili un diagnostic nesigur sau nepotrivit,
întârziind un tratament medical sau chirurgical
adecvat. Aceasta poate conduce la suferințe și
la tragedii care ar fi putut fi evitate.
E îngrijorător să auzim că unii medici sau
specialiști îi îndrumă pe pacienți spre terapii
alternative despre care au o înțelegere superficială.
Ei nu ar trebui să accepte, să recomande sau să
prescrie medicamente fără să țină cont de codul
etic bazat pe cercetare științifică, experimente
clinice complete și valoare dovedită. Nu indică
acest fapt o lipsă de integritate medicală când
e vorba de terapiile alternative? E adevărat că
medicina modernă nu e nici ea perfectă, având
limite serioase și existând posibilitatea unor
efecte secundare importante, dar se depun
eforturi susținute pentru diminuarea acestor
efecte, cercetarea științifică fiind prezentă
în fiecare etapă, iar integritatea profesională
putând fi menținută. Nu se poate spune același
lucru despre o gamă largă de terapii alternative.

CONCLUZIE
Tot mai multe autorități medicale respectabile au
efectuat o examinare detaliată a numeroaselor
terapii alternative, cercetare care nu a arătat
nicio dovadă mulțumitoare referitoare la baza
sau la eficacitatea lor. Rezultatul invariabil a
fost o recomandare: când viața este în pericol
nu există înlocuitor pentru medicina modernă
și pentru chirurgie. Mesajul esențial este:
ATENȚIE LA MEDICINA ALTERNATIVĂ!
Sursa: Ellel România
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Mapamond Creștin
Știri

Duminică, ora 20:00

LUNI 12 septembrie

MARȚI 13 septembrie

MIERCURI 14 septembrie

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Semințe 10:00
Porunca 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Ce este viața? (r) 12:00
Dumnezeul creației (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin (r)
13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Semințe (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 17:00 Porunca (r) 17:30 Liber de
datorii 18:00 Restaurându-ți viața 18:30
19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului Adevăr și libertate

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pildele
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Școala Internațională
de Echipare pentru Slujire 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Atelierul lui Newton 10:00
Ora de biologie 10:30 Biserica Punctul Zero
(r) 11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30
Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Minunile
creației: sălbăticia 14:00 Inima închinării (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Atelierul lui Newton (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Față în față 17:30
Verdictul științei: Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea
este cheia 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Față în față 04:00 Mesagerul 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite10 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Două împărății în conflict 09:00
Casa zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Inimi schimbate 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r)
13:30 Isus noua cale (r) 14:00 Finanțe pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Două împărății în conflict (r)

documentar

19:00 Religii înrudite documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

19:00 Isus noua cale documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
19:30 Secretele succesului program religios străin
20:30 Ambiție creatoare (r) program muzical 20:00 De ce Israel din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Ce este viața? documentar
22:00 Invazia păgână documentar
23:00 Dumnezeul creației documentar
23:00 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualității
23:30 Muzică

străin

20:00 Decupaj din realitate materiale
telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Lazer us film artistic
23:30 Muzică

vineri, 22:00

Documentar

Parapsihologia
Este un fapt confirmat de istorie:
când o civilizație se află în declin
și merge spre sfârșitul ei, se
lasă antrenată pe căile aberante
ale misticismului și superstiției.
Asistăm la o descreștinizare
profundă a Occidentului.
Nici știința sau tehnica, nici
bunăstarea materială nu pot
satisface nevoile spirituale ale
omului. Nevoia de spiritualitate
explică succesul actual al
astrologilor, prezicătorilor sau
tămăduitorilor. O nouă religie
apare acum, când se crede în
fenomene oculte mai ușor decât
în miracolele Bibliei.

JOI 15 septembrie

VINERI 16 septembrie

SÂMBĂTĂ 17 septembrie

DUMINICĂ 18 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății
în conflict 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgara) 03:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Administrarea finanțelor
09:00 Casa zburătoare 09:30 Omida Carlos
10:00 Israel și Biblia 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Lazer
us (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Religii înrudite (r) 14:00
Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
Mesagerul (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Israel și Biblia (r) 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Integritatea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Integritatea 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Dragoste, sex și
relații de durată 08:30 Adevăr și libertate
09:00 Casa zburătoare 09:30 Gus 10:00
Stând în spărtură pentru Israel (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Dreptul de a ști (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Misterioasa profeție din Isaia 53 (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Gus (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germană)
(r) 17:00 Stând în spărtură pentru Israel (r)
17:30 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale
18:00 Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Învingând
spiritul sărăciei 09:00 Casa zburătoare
09:30 Teknia 10:00 Cafeneaua cu povești
10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Parapsihologia 1&2 (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Cele 7 biserici din Apocalipsa (r) 14:00
Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30
InTouch (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Teknia (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Ellel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Teknia (r) 10:00 Cafeneaua cu povești
(r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O
ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Ellel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Teknia (r)

19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53

19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa

16:00 Conferința „Ellel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Stăpânind porțile vrășmașului

documentar

program religios

19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele

19:30 InTouch program religios străin
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul

televiziunii

străin

20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Muzică

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Parapsihologia 1&2 documentar
23:30 Gaither pentru România program

documentar

muzical străin

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
televiziunii

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Corul evanghelic progr. muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu progr. religios străin
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Mesagerul film artistic
22:00 Ambiție creatoare progr. muzical străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Istorie a închinării creștine documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității
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MARȚI 13 SEPTEMBRIE

MIERCURI 14 SEPTEMBRIE

JOI 15 SEPTEMBRIE

SÂMBĂTĂ 17 SEPTEMBRIE

23:00 Dumnezeul
creației documentar

22:00 Invazia păgână

19:00 Religii înrudite

19:00 Misterioasa
profeție din Isaia 53

16:00 Conferința
„Ellel” program religios
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documentar

documentar

diluate, însă trebuie să ne punem întrebări cu
privire la posibilele efecte secundare spirituale.

COMPATIBILĂ CU CREȘTINISMUL?

Homeopatia
ORIGINI

PRINCIPII DE BAZĂ

Homeopatia pretinde că are legături cu idei
promovate în diverse culturi străvechi, dar
fondatorul modern a fost Samuel Hahnemann
(1775–1843). El era foarte critic vizavi de
medicina din vremea lui. Era francmason,
îl idolatriza pe Confucius și pe alți scriitori
orientali și Îl disprețuia pe Isus și învățăturile
Sale. Scrierile și opinia lui despre om conțin
multe idei împrumutate din Orient. Credea în
Forța Vitală sau în ,,forța cosmică”, aceasta fiind
parte intrinsecă a filozofiei orientale, și susținea
că bolile sunt „tulburări dinamice și spirituale
ale vieții”. Aceasta era filozofia lui fundamentală,
ce se află la baza pregătirii remediilor.

Principiul similitudinii - se alege un
medicament care, în concentrația sa pură,
originală, produce aceleași simptome ca și boala
de care suferă cineva. Hahnemann a formulat
legea: Cui pe cui se scoate, o idee exprimată
anterior de Hippocrate, Galen și Paracelsus.

El credea că există un element psihic implicat
în munca lui de vindecare, element pe
care îl putea transfera altora prin inițiere,
și că remediile erau doar un mijloc prin
intermediul căruia își punea mâinile peste
pacienți, ca să-i vindece. Principala lui operă,
în dreptul căreia susține că a avut inspirație
divină, se intitulează (Organ of the Art of
Healing, Organul artei de a vindeca) și este
considerată biblia homeopatului. Studenților li
se recomandă studiul aprofundat al acestei cărți,
însoțit de meditație. Recent, s-au descoperit
legături apropiate cu diverse grupări de cult,
cum ar fi antropozofia, swedenborgianismul și
cu mișcarea New Age. Deși există creștini care
practică homeopatia, se pare că această practică
este mai apropiată de hotarul ocultismului.
Hahnemann a considerat că ființa umană este
o combinație: trup, minte și spirit și a privit
boala holistic. O parte din interesul manifestat
față de tratamentul medical alternativ se
datorează timpului acordat pentru a discuta
despre caracteristicile pacientului și ale bolii,
o trăsătură importantă în medicina holistică.
Acest lucru îl face pe pacient să simtă că e luat
în serios și că e important.

INTRODUCERE
La prima vedere, homeopatia ar putea să apară
mai acceptabilă decât alte ramuri ale medicinei
alternative. Mulți susțin că substanțele folosite
sunt naturale și, prin urmare, date de Dumnezeu.
În plus, se spune că tratamentele au la bază ierburi
și minerale, fără efecte secundare dăunătoare.
Acest lucru nu este adevărat, unele elemente sunt
destul de toxice, dar, folosite în doze extrem de
mici, fac ca remediul să fie inofensiv. Asociația
Britanică a Medicilor nu a găsit nicio bază
farmacologică pentru homeopatie și susține că
orice succes pe care l-ar putea avea tratamentul
se explică prin efectul placebo. Rata succesului
a fost uneori ușor mai bună decât întâmplarea
sau decât un efect placebo, existând și unele
succese pe animale, unde acestea ar putea
părea că sunt excluse.

Principiul diluției – se spune că un medicament
devine cu atât mai puternic cu cât e mai diluat. O
doză tipică de medicament de la farmacie [6C]
se diluează până când se ajunge la echivalentul
unei lingurițe de substanță activă, diluată într-o
cutie de mărimea unui zgârie-nori; o alta [30C]
e mai diluată decât dacă ai arunca un grăunte de
sare în sistemul solar! Unii homeopați folosesc
remedii chiar mai diluate. Acest principiu arată
diferența dintre studiul plantelor medicinale
(herbalism) și homeopatie, deoarece, în cazul
unei diluții atât de mari, nu poate fi vorba de
niciun efect al plantelor.
Potențarea - diluția se face treptat, în pași de 1/10
sau de 1/100, fiecare pas fiind urmat de o agitare
puternică a conținutului, numită succesiune.
Aceasta se face pentru transferarea forței vitale a
substanței în agentul purtător, de obicei, lactoza.

EFECTE
Există trei categorii principale de homeopați.
Mai întâi, sunt aceia care îl urmează pe
Hahnemann, în adoptarea unei explicații
spirituale. Aceștia acceptă, adesea, astrologia
și ocultismul. În al doilea rând, sunt aceia care
resping ideile spirituale și caută o explicație
științifică, această categorie fiind, până acum,
fără succes. În al treilea rând, ar fi aceia care nu
sunt interesați de nicio explicație, dar doresc o
terapie ,,sigură”, rămânând, de obicei, la potențe
reduse. Efectele substanțelor în starea lor pură,
numită ,,patogenezie”, se verifică pe voluntari.
Hahnemann a omologat multe substanțe printr-o
observație amănunțită și profundă meditație, iar
unele dintre rezultatele lui nu au fost repetabile.
Se realizează o imagine detaliată a pacientului
și, adesea, homeopatul poate să stabilească un
remediu în funcție de trăsăturile de personalitate
ale acestuia. Totuși unii homeopați folosesc
un pendul sau o baghetă, pentru a confirma
remediul sau pentru a alege potența. Câteodată
se utilizează și idei din astrologie sau practici
precum chiromanția, vindecarea la distanță,
ședința spiritistă și alte tehnici spirituale. În mod
obișnuit, cei ce folosesc acest gen de metode
au tendința spre remedii mult mai potențate și
accentuează implicațiile spirituale.
Unii homeopați folosesc tehnici de ,,magie albă”,
atunci când își fabrică medicamentele, căutând
astfel să-și asigure succesul. Este puțin probabil
ca medicamentele homeopate să aibă efecte
secundare, deoarece substanțele sunt foarte

Ce putem spune despre acele categorii de
persoane care pretind că homeopatia și
creștinismul sunt compatibile? Un astfel de
articol, Ghidul de homeopatie al creștinului,
adoptă punctul de vedere conform căruia
există o explicație materială, științifică, care
nu este încă înțeleasă, și că nimic spiritual
nu ar avea loc. Totuși nu doar creștinii cred
contrariul. Foarte mulți homeopați cred
că homeopatia se adresează domeniilor
spirituale. Autorul articolului citat pretinde că
lichidele pot să poarte amintiri, fără să existe
vreo probă științifică în acest sens. Trebuie să ne
întrebăm, de asemenea, de ce o astfel de amintire
ar trebui să fie eficientă ca medicament, dat fiind
faptul că toți bem cantități de apă conținând,
probabil, tot felul de amintiri imprimate din
tot felul de substanțe chimice. Autorul se mai
întreabă dacă este corect să credem că forța
vitală este un concept oriental, necreștin și
dacă creștinii care se implică în așa ceva vor
sfârși prin a se amesteca în religii orientale,
devenind susceptibili la influența demonică.
Cu toate acestea, autorii din Est și din Vest au
atribuit calități morale și spirituale forței care,
prin natura ei, nu are electromagnetism. Prin
urmare, cu scopul de a-și susține punctul de
vedere, autorul trece cu vederea, din nou, nu
doar preocupările creștine, dar și numeroase
perspective orientale vestice în domeniu.
Autorul folosește două versete biblice, cu scopul
de a oferi homeopatiei un suport spiritual.
Însă contextul sfatului lui Pavel (1 Tim. 4:1-7)
reprezintă o avertizare împotriva învățătorilor
falși și împotriva învățăturilor care interzic
căsătoria și îndeamnă la abstinența de la anumite
alimente - ironic, categoriile de persoane pe
care pare să le fi avut în minte Pavel au multe
asemănări cu grupări contemporane New Age.
Nu credem că Pavel ar fi dorit să-i fie folosite
cuvintele pentru a justifica, în mod necritic,
consumarea oricăror substanțe. Totodată, pasajul
din Romani, care se referă la consumul de carne,
are de-a face cu o convingere greșită, conform
căreia consumarea anumitor alimente sau
respectarea anumitor zile sacre ar putea, în sine,
să confere vreun merit spiritual.

CONCLUZII
1. Rădăcinile homeopatiei nu sunt de origine
creștină, ci de origine orientală și ocultă.
2. Nu există vreo justificare scripturală pentru
această practică.
3. În anumite circumstanțe, există o ,,putere”
care vindecă, dar fără vreo explicație științifică
pentru rezultatele ei, în ciuda încercărilor
repetate de a găsi vreuna. În plus, multe pretenții
de succes își au originea în latura spirituală.
Având în vedere rădăcinile și legăturile
homeopatiei, îmbibate în ocultism și fără a avea
vreo putere de la Duhul Sfânt, concluzionăm
afirmând că nu trebuie să ne deschidem spre
aceste forțe necunoscute.
Sursa: Ellel România
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Religii înrudite
Documentar

Miercuri, ora 19:00

LUNI 19 septembrie

MARȚI 20 septembrie

MIERCURI 21 septembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pildele
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Școala Internațională de
Echipare pentru Slujire 09:00 Casa zburătoare
09:30 Explore Dinosaur National Monument
10:00 Ora de biologie 10:30 Biserica Punctul
Zero (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30
Originea speciilor 14:00 Inima închinării (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)15:00 Casa
zburătoare (r)15:30 Explore Dinosaur National
Monument (r)16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul Vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Cufărul cu comori 10:00
Porunca 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Proiectul uman: formarea
bebelușului (r) 12:00 Fapte de credință
(r)12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond Creștin (r)13:30 Cele trei credințe
ale Ierusalimului (r)14:00 Verdictul științei:
Creație! (r)14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Casa zburătoare (r)15:30 Cufărul cu comori
(r)16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Porunca
(r)17:30 Liber de datorii 18:00 Restaurându-ți
viața 18:30 Adevăr și libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea este
cheia 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Față în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două
împărății în conflict 09:00 Casa zburătoare
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
De neclintit 12:30 Joni și prietenii (r)13:00
De ce Israel (r)13:30 Isus noua cale (r)14:00
Finanțe pe înțelesul tuturor (r)14:30 Ospăț
cu mană (r) 15:00 Casa zburătoare (r)15:30
Scara lui Iacov (r)16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r)17:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidență
(r)17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
documentar

19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Ambiție creatoare (r) Program muzical
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Proiectul uman: formarea bebelușului
documentar

23:00 Fapte de credință documentar
23:30 Muzică

19:00 Isus noua cale documentar
19:30 Secretele succesului program religios
străin

20:00 De ce Israel din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Invazia păgână documentar
23:00 Pasiune pură program despre problemele

19:00 Religii înrudite documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

20:00 Decupaj din realitate materiale
telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Deconectare, reconectare film artistic
23:30 Muzică

sexualității

23:30 Muzică

Documentar

E fiica cuiva
Orice dependență începe
cu o simplă alegere. Este
un compromis tacit. Care e
problema? Nu rănesc pe nimeni.
Foarte puține lucruri însă, sunt
precum par. Există o alternativă
pentru generala impresie că acest
lucru nu e dăunător, că nu există
nicio cale de scăpare pentru
că suntem obligați, ca națiune
să continuăm să aprobăm
eterna distrugere a granițelor
morale și tot ce rămâne de
făcut este să acceptăm asta, în
timp ce căsniciile continuă să se
destrame, oamenii continuă să
fie epuizați de o viață trăită în
dependență.

JOI 22 septembrie

VINERI 23 septembrie

SÂMBĂTĂ 24 septembrie

DUMINICĂ 25 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice (bulgara)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 04:00 Bucură-te de fiecare zi
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Administrarea finanțelor 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Omida Carlos 10:00 Israel
și Biblia 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Deconectare,
reconectare (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Religii
înrudite (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r)15:00 Casa
zburătoare (r)15:30 Omida Carlos (r)16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r)17:00 Israel
și Biblia (r)17:30 Dincolo de bariere 18:00
Integritatea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Integritatea
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne 04:00 Club 700 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Părinți eficienți 08:30 Adevăr
și libertate 09:00 Casa zburătoare 09:30 Gus
10:00 John Ankerberg (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Adevărul despre Yoga (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r)13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r)13:30 Misterioasa profeție din Isaia 53
(r)14:00 Dincolo de bariere (r)14:30 Bucură-te
de fiecare zi (r)15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Gus (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germană) (r)17:00
John Ankerberg (r) 17:30 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale 18:00 Școala de slujire cu
Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Matur și
liber 09:00 Casa zburătoare 09:30 Povestea
lui Samuel Morris 10:00 Cafeneaua cu
povești 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Puteri supranaturale (r) 12:00 Iartă
și uită (r)12:30 Rădăcini și reflecții (r)13:00
Cuvânt din Ierusalim (r)13:30 Cele 7 biserici
din Apocalipsa (r)14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r)14:30 InTouch (r)15:00
Casa zburătoare (r)15:30 Povestea lui
Samuel Morris (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Ellel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Povestea lui Samuel Morris (r) 10:00
Cafeneaua cu povești (r) 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Conferința „Ellel” (r) 12:30 Biserica
Punctul Zero 13:00 Perspective eterne 14:00
Puterea rugăciunii (r)14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r)15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Povestea lui Samuel Morris (r)

16:00 Conferința „Ellel” program religios
19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa 17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
documentar
17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:30 InTouch program religios străin
18:00 Stăpânind porțile vrășmașului
program religios
19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53 20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 Club 700 magazin TV
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul Mijlociu
22:00 Puteri supranaturale documentar
20:30 Mari isprăvi program religios străin
televiziunii
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 23:00 Iartă și uită film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 E fiica cuiva documentar
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:00 Producătorul film artistic
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele
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sâmbătă, 22:00

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
televiziunii

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Corul evanghelic Oslo progr. muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Ambiție creatoare program muzical străin
22:30 Istorie a închinării creștine documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

LUNI 19 SEPTEMBRIE

MARȚI 20 SEPTEMBRIE

MIERCURI 21 SEPTEMBRIE

JOI 22 SEPTEMBRIE

VINERI 23 SEPTEMBRIE

22:00 Proiectul uman:
formarea bebelușului

22:00 Invazia păgână

22:00 Deconectare,
reconectare film artistic

21:00 Calea, Adevărul
și Viața live talk-show

23:00 Iartă și uită

documentar
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documentar

film artistic

Aromaterapia
ORIGINI
Originile aromaterapiei pot fi urmărite încă de
la începuturile civilizației. Se spune că hieroglife
din 4500 Î.Cr. ne arată egipteni antici utilizând
substanțe aromatice în medicină. Ei foloseau și
puterea antiseptică a anumitor uleiuri pentru
a opri putrefacția cadavrelor, atunci când erau
mumificate. Totodată, această practică era foarte
des folosită în ritualuri religioase de vindecare și
în ceremonii de exorcizare. S-a mai descoperit
însă că arderea anumitor plante poate provoca
stări modificate ale conștiinței, asemănătoare
tendinței actuale de a priza substanțe toxice,
mulți folosindu-le în acest scop. Într-adevăr,
există avertismente că anumite substanțe pot
provoca efecte similare cu utilizarea LSD-ului.
Originea aromaterapiei moderne poate fi găsită
în Franța, la începutul secolului XX, când prof.
Gattefosse, un farmacist-cosmetician, a inventat
acest termen. Descoperirea a fost accidentală.
Într-o zi, s-a ars la mână și, din întâmplare, a
pus-o în ulei de lavandă, fiind uimit de rapiditatea
cu care a încetat durerea și de faptul că mâna i s-a
vindecat. Alți doi francezi au dezvoltat această
terapie. Dr. Jean Valnet a folosit-o pentru a trata
pacienți cu probleme de natură psihiatrică, iar
Pierre Franchomme afirma că încărcăturile
electrice din uleiurile esențiale sunt cele care
determină procesul de vindecare. Marguerite
Maury, al cărei soț a fost homeopat, a dezvoltat și
mai mult întrebuințarea aromaterapiei.

PRINCIPII DE BAZĂ
Cu toții suntem conștienți că mirosurile ne
afectează, fie că este vorba de capsula mentolată
de sub pernă care ne ajută să respirăm, sau de
cina gurmandă care se pregătește în bucătărie.
Însă oare aromaterapia presupune doar
mirosirea unei anume esențe? Iată descrierea
dintr-o broșură: ,,… o adevărată terapie
holistică, care ia în calcul mintea, corpul și
spiritul unei persoane, ca, de altfel, întreg stilul
său de viață, felul de a mânca ș.a.m.d .”
Citim următorul diagnostic îngrijorător: „E
totuși o abordare holistică și, înainte de a începe
tratamentul, aromaterapeutul va dedica o parte
din timp ca să afle totul despre pacient… despre
munca lui, stresul la care este supus în timpul
muncii, viața de familie, hobbiurile, convingerile.”
(Healing Without Harm [Vindecare inofensivă],
E.G.Bartlett, 1985, p. 28.). Robert Tisserand,
în cartea lui despre aromaterapie, afirmă:
„Aromaterapia aparține domeniului terapiilor
naturale. Astfel, ea se bazează pe anumite
principii care sunt acceptate și de alte terapii
naturale. Cele mai importante sunt Forța Vieții,
Yin-Yang, alimentele organice.” (p. 29)
Nu toți aromaterapeuții ar fi de acord cu
asemenea afirmații, dar pentru mulți, esența

acestui
tratament
nu stă doar în niște
mirosuri plăcute, ci,
din nou, în Yin și Yang
și Forța Vieții.
Uleiurile aromatice
pot fi folosite sub
formă de picături,
capsule, inhalații sau
în masaj. Chiar dacă unele tratamente presupun
doar o simplă inhalare, un masaj implică mult
mai mult, pentru a permite uleiurilor să intre
în piele și să fie absorbite de lichidele din corp
și de vasele de sânge. Procedura, în sine, s-ar
putea să nu fie una greșită, dar s-a descoperit că
un număr semnificativ de uleiuri sunt toxice și
dăunătoare, cu precădere în timpul sarcinii.
Îndoiala în privința aromaterapiei vine, în
primul rând, din faptul că nu există o dovadă
științifică pentru a susține faptul că, în timpul
masajului sau al băilor aromatice, uleiul își
găsește drumul spre acea parte din corp care
trebuie tratată. Într-adevăr, se crede că sistemul
olfactiv (mirosul) transmite mesaje creierului,
pentru a induce o liniștire a minții, care, în
multe cazuri, duce la o stare de spirit imaterială.
Iată de ce este posibil ca uleiurile de baie pe care
se menționează ,,preparat aromaterapeutic” să
aibă un efect minim sau chiar efect zero. Apare
un alt semn de întrebare. Când consulți un
aromaterapeut, va vrea să știe totul despre tine,
despre dietă, stil de viață și, eventual, zodia,
pentru că tratamentul se ocupă în special de
crearea unui echilibru în toată ființa persoanei,
fizic, mental și spiritual. Aceasta poate cauza o
problemă pe care o regăsim și în alte ramuri de
medicină alternativă, cum e homeopatia; astfel
că trebuie să ne întrebăm: Ar trebui să permită
creștinii unui asemenea medic să încerce să-i
ajute din punct de vedere spiritual?
Marguerite Maury spunea: „cel mai mult ne
interesează efectul parfumului asupra laturii
psihice și mintale a individului. Puterea de
percepție devine mai clară și mai ascuțită,
apărând sentimentul de a vedea mai obiectiv
și, prin urmare, dintr-o perspectivă mai reală.”
Dacă e sau nu posibil ca aroma unui ulei să
schimbe partea cea mai profundă a ,,psihicului”
nostru este o chestiune discutabilă. Cu toate
acestea, unii practicieni așteaptă ca mireasma să
funcționeze la fel ca în citatul de mai sus. Această
perspectivă este transmisă și clienților lor.

EFECTE
E o diferență între a te bucura de un parfum
și a percepe puterile lui curative. E o diferență
în a testa anumite parfumuri sau loțiuni de
bărbierit, într-o parfumerie sau într-un cabinet
de cosmetică, și a crede într-o aromă identificată
ca fiind mirosul unui ulei, care urmează să
vindece, aline sau să prevină o boală. Având în
vedere multitudinea de parfumuri, bineînțeles
că noi trebuie să cunoaștem modalitatea prin
care aromaterapeutul îl va alege pe cel ce ni
se potrivește. Sunt mai multe răspunsuri, în
funcție de tipul de aromaterapeut. Unii vor
analiza, pur și simplu, o planșă de cauze și
efecte și vor prescrie un parfum pentru boala
ta. Totuși mulți vor merge mai departe.

Un mod comun de a alege uleiul aromat potrivit
este radiestezia sau oscilația unui pendul. Se
suspendă un pendul deasupra mostrei de sânge
a pacientului, pentru a decide care e tratamentul
potrivit. Scepticii vor spune că oscilația unui
pendul e doar o chestiune de șansă, dar cei care
cred în această practică au convingerea că este
vorba de o forță supranaturală. Vine această
putere de la Dumnezeu? Nu, pentru că, în mod
cert, Biblia ne învață că aceste lucruri sunt greșite
și, astfel, apelăm la o putere supranaturală care
nu este de la Dumnezeu.
Alți aromaterapeuți vor folosi detectarea
aurei. În acest caz, vor căuta să vadă aura
spirituală care se presupune că ne înconjoară.
Apoi, vor căuta să întărească orice punct slab
din acea aură, care ar fi putut apărea datorită
unui ,,dezechilibru” în sistem. Și în acest caz
este vorba de ceva foarte ,,spiritual”, dar este o
spiritualitate care nu vine de la Dumnezeu.
Se mai poate spune, de asemenea, că masajul
cu uleiuri poate fi relaxant și că nu e nevoie să
luăm în considerare elementul spiritual, dar
totuși aromaterapia a avut, în trecut, legături cu
magia, iar acest fapt nu poate fi ignorat, atunci
când urmăm un tratament. Unele magazine
care comercializează uleiuri aromaterapeutice
susțin că există o legătură astrologică între boală
și uleiul specific recomandat pentru tratament.
Într-adevăr, o lectură mai vastă va dezvălui,
în unele cazuri, practici oculte, precum
capacitatea de a vedea prin intermediul pielii,
citirea ziarelor utilizând cotul, transformarea
mirosurilor în culori și alte practici nefirești.

CONCLUZII
1. Nu e nimic rău în a mirosi o aromă plăcută,
iar anumite ierburi chiar au un simplu efect
fizic, a cărui valoare este dovedită științific.
Într-adevăr, multe medicamente au fost
extrase, inițial, din plante.
2. Unii aromaterapeuți vor prescrie uleiuri
în mod sincer, pur și simplu pentru a facilita
masajul, fără a recurge ei înșiși la puteri oculte.
3. Totuși există două posibile pericole. În
primul rând, faptul că suntem îndrumați
să credem că uleiurile ne vor afecta ființa
lăuntrică, spiritul. În al doilea rând, existența
unor influențe oculte acceptate de mulți
aromaterapeuți. Acest fapt este evidențiat de
următoarea comparație între aromaterapie
și aromacologie (știința parfumului și a
mirosului). Aromacologia a demonstrat
ușurința cu care pot fi schimbate emoțiile.
Aromaterapia susține o teorie a ,,forței vitale”
atât în privința uleiurilor, cât și a tehnicii și
obiectivelor lor terapeutice, dar și în dreptul
folosirii uleiurilor cu efecte speciale, incluzând
regresia spre viețile trecute și alte fenomene
psihice – ceea ce arată că terapia nu este nici
holistică, nici de dorit, din punct de vedere
creștin. (Holistic Health, Holistic Hoax,
Richard J B Willis, 1997, p. 212/3.)
4. Având în vedere aceste pericole posibile, ar
trebui oare să mă las implicat în așa ceva?
Sursa: Ellel România
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Yoga
Yoga: șapte căi de mântuire în Hinduism, și perspectiva creștină.
O prezentare de Vishal Mangalwadi, intelectual creștin indian
Însă e important faptul că Madonna, fata
materialistă, este opusul lui Shirley MacLaine,
care a scris cărțile ‘’Călătorie în interior’’,
‘’Dansând în lumină’’ și ‘’Pe vârful stelelor’’.
Ray, antrenorul personal al Madonnei, a scris
cartea ‘’Fitness Is Religion’’, în care spune că,
pentru el și Madonna, fitnessul este o religie.
Dacă ești o fată materialistă, materia este reală
și trupul este real, atunci religia presupune
să-ți îngrijești trupul. Atunci religia nu are
nimic de-a face cu spiritul și cu sufletul, ci
presupune doar îngrijirea trupului. El spune
că dieta și exercițiile sunt ritualurile religiei
noastre și noi ne îngrijim trupul în mod serios
și conștiincios. În timp ce ‘’fata materialistă’’
își îngrijește trupul, pentru Shirley MacLaine,
spiritualitatea înseamnă ieșirea din trup.
Yoga este extrem de
populară în Occidentul
postmodern.
Acum
câteva săptămâni, în
urma unei căutări
pe Google, am găsit
peste 86 de milioane
de pagini despre yoga.
Despre yoga și sănătate am găsit vreo 37 de
milioane de pagini. Iată cât e de populară yoga!
La Hollywood, o avem pe Madonna, care
reprezintă tipul femeii postmoderne. Acum
poți împrumuta din orice tradiție absolut tot ce
vrei, cum vrei, fără a te preocupa că trebuie să
respecți cultura respectivă, rădăcinile, tradițiile
și asocierile acesteia. Madonna e reprezentanta
postmodernismului. Pe de o parte, poate fi o
‘’fată materialistă’’, ca și cum domeniul spiritual
nu ar exista, iar, pe de altă parte, poate fi o fată
spirituală, conducând mișcarea de reînviere a
tradiției cabala la Hollywood.
Este materia reală? Este trupul real?
Contează numai condiția fizică, sau e real
și domeniul spiritual, ambele domenii
trebuind luate în considerare? Acestea sunt
subiectele importante despre care vom trata
astăzi. Vom vorbi despre yoga clasică și yoga
postmodernă, care preia lucruri de la alte
discipline, fără a ține cont de cadrul său.
Yoga a început ca făcând parte din aspectul
practic al filosofiei samkhya. Aceasta a
reprezentat un sistem dualist. Există două
realități supreme: trupul/materia și sufletul/
sinele. Problema oamenilor e că cele două
s-au amestecat, iar salvarea constă în izolarea
sinelui de trup, adică a sufletului de materie.
Este exact opusul integrării trupului,
sufletului și spiritului. Yoga postmodernă
integrează trupul, sufletul și spiritul.
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În cartea ‘’Pe vârful stelelor’’, Shirley
MacLaine oferă descrieri lungi despre cum
diferiți oameni au ajutat-o să iasă din trupul
ei. În timp ce trupul ei zăcea pe malul unui
râu din America de Sud, spiritul îi plutea
deasupra corpului, privind în jos la trup
și la oamenii care vorbeau despre ea. Acea
experiență extracorporală a lui Shirley
MacLaine este ceea ce se căuta prin practica
yoga inițială. Mulți practicanți de yoga încă
mai caută acest lucru.
În anumite feluri, multe practici yoga din
Occident sunt imitații ale practicii yoga
originală. În timp ce practica yoga originală
presupune izolarea sufletului de trup,
yoga postmodernă presupune integrarea
sufletului în trup, cel puțin în teorie. Aceasta
nu presupune unirea sufletului cu trupul și
spiritul, ci înseamnă trupuri în formă, dar
minți umflate și suflete moarte. Deseori
vedem trupuri flexibile și suflete inflexibile.
Acest lucru trebuie tratat cu mare seriozitate.
În hinduism, yoga e un termen generic
pentru ‘’salvare’’, sau o modalitate de salvare.
Moksha, sau samadhi, înseamnă ‘’eliberare’’,
iar yoga e calea care duce la eliberare. De ce e
yoga calea spre eliberare? Să înțelegem esența
metafizicii hinduse: realitatea e un tot, iar
omul e dumnezeu. Dumnezeu e în tine, iar
sufletul tău este sinele divin, așa că eliberarea
înseamnă auto-împlinire. Problema noastră
e că nu știm că totul e una, credem că toate
lucrurile sunt diferite, că suntem diferiți de
cei de lângă noi, de scaunele pe care stăm și
așa mai departe. În hinduism, realitatea e că
universul material solid nu există și totul este
o singură conștiință, Brahma, dumnezeu.
Tu ești dumnezeu, iar dumnezeu e în tine.
Cum reușești să înțelegi acest lucru și să devii
conștient de sine? Prin practica yoga.

Yoga e modalitatea sau tehnica prin
care experimentăm unitatea cu tot ce ne
înconjoară. Când vorbim de realizarea sinelui,
ne referim la faptul că, în hinduism, salvarea
ține de percepție, bazându-se pe a vedea, a
înțelege, a experimenta. Fiind vorba de un
concept străin, pentru a ne ajuta să înțelegem,
ar trebui să-l comparăm cu alte mentalități.
Dacă ești un adevărat adept al
materialismului și crezi că numai materia
și natura există și nu există domeniu
supranatural, nici Dumnezeu și nici spirit,
atunci problema noastră o constituie
evoluția sau biologia. Evoluția ne-a făcut
răi, sau, cel puțin, pe soții și soțiile noastre.
Așadar, de vină sunt evoluția și genele.
Soluția ar fi ingineria genetică sau ingineria
chimică, acestea putându-ne modifica
genele pentru ca noi să devenim tandri, plini
de compasiune, buni și iertători. Aceasta ar
fi salvarea noastră: modificarea chimică
sau psihologică, refacerea sau reeducarea
noastră. Aceasta e mentalitatea materialistă:
problema e de natură biologică, iar soluția o
oferă ingineria genetică.
Evreii au o altă mentalitate... Evreii
consideră că la baza problemei omenirii
stă răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu,
păcatul. Noi suntem niște răzvrătiți fiindcă
ne-am răsculat împotriva lui Dumnezeu
și ne-am îndepărtat de El. Drept urmare,
asemănarea noastră cu Dumnezeu a fost
deformată. Noi am fost niște creaturi
frumoase și perfecte despre care, privindule, Dumnezeu putea spune că a făcut ceva
foarte bine. Bărbatul era foarte bine creat, la
fel și femeia, însă noi am căzut în păcat. Ca
urmare a răzvrătirii noastre morale, mințile
și inimile noastre au devenit corupte,
iar o parte din această denaturare este și
genetică. Însă totul se datorează răzvrătirii
împotriva lui Dumnezeu. Prin urmare,
salvarea presupune a fi iertat, a fi împăcat cu
Dumnezeu. Salvarea are loc atunci când fiul
risipitor se întoarce la tatăl său.
După ce ne întoarcem la Dumnezeu,
imaginea Lui începe să se formeze iar în
noi, iar noi începem să relaționăm unii cu
alții și cu natura, așa cum a vrut El să o
facem. Aceasta este mântuirea, care începe
să ne transforme pe noi, comunitatea
noastră și apoi întreaga lume. Atunci sunt
refăcute toate lucrurile. Problema e de
natură morală, nu biologică. Ca urmare a
căderii în păcat, biologia a fost afectată, iar
salvarea presupune iertare și împăcare, dar
și reformarea imaginii lui Dumnezeu în noi.
Aceasta e mentalitatea evreiască și creștină.

Unele aspecte ale sale sunt acceptate și de
mentalitatea islamică.
Însă perspectiva hindusă nu consideră că
problema omenirii ar fi de natură morală
sau biologică, ci pe plan metafizic. Tu ești
dumnezeu, dar ai uitat acest lucru. Acum te
preocupă sinele tău limitat. Problema ta o
constituie ignoranța, iar mântuirea e dată de
iluminare. Soluția e realizarea sinelui. Dacă
înțelegi că, în hinduism, problema omenirii
e de natură metafizică, că nu știi cine ești
fiindcă ai uitat, atunci realizarea sinelui,
adică faptul că descoperi cine ești, este
mântuirea ta. Yoga e calea spre mântuire.
Sunt mai multe căi spre mântuire, mai
multe forme de yoga. Pot exista mai multe
căi de mântuire deoarece mântuirea ține de
percepție, înseamnă a vedea, a înțelege, a
experimenta. Toate aceste percepții depind
de sistemul nostru nervos și există mai
multe căi prin care acesta poate fi modificat.
Așadar, salvarea vine numai prin conștiință,
prin modificarea și extinderea conștiinței.
Conștiința noastră depinde de sistemul
nostru nervos și sunt multe modalități prin
care acesta poate fi influențat, prin urmare,
există mai multe căi spre mântuire.
Chimia îți poate afecta creierul, sistemul
nervos. Dacă reduci cantitatea de oxigen
inhalată, dacă stai cu capul în jos și îți pătrunde
destul sânge la creier, sistemul nervos îți
va fi afectat și vei experimenta modificări
ale conștiinței. Sunt multe modalități de a
afecta sistemul nervos și conștiința, inclusiv
actul sexual. De aceea sunt folosite tantra și
misticismul sexual. Sunt multe modalități de
modificare a conștiinței, prin urmare, sunt
mai multe căi spre eliberare.
Însă, dacă problema omenirii e de natură
morală, adică faptul că ne-am răzvrătit
împotriva lui Dumnezeu, atunci nu există
decât o cale de mântuire: ca El să ne ierte.
El ne poate ierta și ne poate primi din nou
în brațele Sale. Atunci, mântuirea nu e ceva
ce pot câștiga eu, ci iertarea e ceva ce El
trebuie să ne ofere. În acest caz, e o mare
deosebire între yoga, care presupune că noi
oferim ceva, și îndurare, care e ceva oferit de
Dumnezeu pentru a ne salva.
În acest curs vreau să vă prezint pe scurt o
imagine generală despre șapte forme de yoga
care sunt acum la modă în Occident. Însă există
mult mai multe. Mare parte din prezentare va
fi despre Hatha yoga și latura fizică a yoga,
fiindcă aceasta e cea mai populară formă de
yoga în Vest. Însă, în India, aceasta nu e deloc
cea mai importantă formă de yoga.

JNANA YOGA - CALEA CUNOAȘTERII
În India, cea mai înaltă formă de yoga este
Jnana yoga. ‘’Jnana’’ înseamnă ‘’cunoaștere’’.
Însă nu e vorba de cunoașterea rațională care
se studiază dintr-o carte sau la universitate, ci
e vorba de cunoașterea gnostică, secretă, care

e irațională. Așadar, Jnana yoga e cunoscută
drept ‘’gnosticism’’. E cunoașterea secretă
experimentată când te uiți în interior și treci
dincolo de anumite căi, de rațiune. Atunci
experimentezi o modificare a conștiinței prin
meditație. Aceasta e Jnana yoga. Ea are mai
multe forme. Raja yoga (calea contemplării)
este o formă populară a acesteia.

semizeu. În India, semizeul este un demon,
care este rivalul zeilor. Chiar dacă sunt
dușmanii zeilor, căci sunt demoni, le reciți
numele deoarece se află în plan spiritual și,
prin faptul că îi invoci, începi să accepți totul
și să devii parte din tot.

BHAKTI YOGA - CALEA DEVOTAMENTULUI

A treia formă de yoga despre care se vorbește
foarte mult în India este Karma yoga.
Aceasta presupune a-ți îndeplini îndatoririle
specifice castei tale. Desigur că, în prezent,
ar fi prezentată în moduri sofisticate, iar
Mahatma Gandhi ar fi un yoghin karma.

Bhakti yoga este a doua cea mai populară
formă de yoga. ‘’Bhakti’’ înseamnă ‘’devoțiune,
închinare’’. Mișcarea Hare Krishna este una
dintre mișcările despre care mulți au auzit
fiindcă reprezentanții ei intonează la nesfârșit
cele trei cuvinte, ‘’hare’’, ‘’krishna’’ și ‘’rama’’,
folosind diferite combinații. În stadiile
superioare, se presupune că le intonezi zile la
rând, fără încetare.
Diferitele școli de Bhakti yoga definesc
devoțiunea în moduri diferite. O altă
versiune foarte populară a Bhakti yoga este
meditația transcendentală. Aceasta continuă
să fie o mișcare foarte puternică și în creștere,
chiar dacă și mulți renunță la ea. În meditația
transcendentală începi cu închinarea,
sau ‘’puja’’. Ai în față imaginea gurului lui
Mahesh Yogi, pe care o împodobești cu
flori, miresme, plătești o taxă, iar cel care te
inițiază recită niște versuri și îți dă mantra
personală. Mantra ta se presupune că o ții
secretă. Este un cuvânt pe care îl intonezi.
Acest cuvânt nu trebuie să aibă nicio
semnificație și, chiar dacă ar avea vreo
semnificație, nu trebuie să știi care e aceasta.
Trebuie să reciți acest cuvânt măcar 20 de
minute dimineața și 20 de minute seara.
Practic, reciți un sunet. Chiar dacă ‘’hare
rama, hare krishna’’ evocă imagini ale unor
oameni, căci Rama și Krishna sunt doi zei
mitologici din India, scopul repetării la
nesfârșit a acelorași cuvinte nu este să te
gândești la persoanele respective, sau să
încerci să comunici cu ele, ci să dezvolți o
conștiință krishna, starea inițială a sufletului,
pe care noi am pierdut-o. Acum, nu mai ești
conștient de Krishna, ci de tine însuți, de
șeful tău sau prietenul tău sau de niște vedete.
Așadar, asta e problema ta, dar trebuie săți redobândești conștiința krishna fiindcă
aceasta e fericirea, acesta e raiul. Trebuie săți modifici conștiința, să o umpli cu Krishna,
așa că intonezi ‘’hare rama, hare krishna’’.
Scopul Bhakti yoga este să te pierzi în
conștiința unei anumite zeități. Deseori,
numele sau mantrele pe care ți le dă meditația
transcendentală sunt
numele unor semizei.
În mitologia greacă,
semizeii
sunt
pe
jumătate oameni, pe
jumătate zei. Când
o ființă divină are
un raport sexual cu
un om, copilul e un

KARMA YOGA - CALEA SLUJIRII

În esență, de mii de ani, Karma yoga a
reprezentat un mod de a le permite anumitor
caste să-și îndeplinească atribuțiile, fără ca
membrii lor să se plângă. Din păcate, aceasta
era o puternică tehnică de manipulare. Dacă
te naști măturător, ai datoria de a-mi curăța
toaleta în fiecare dimineață. Chiar dacă nu
îți place, eu te învăț că aceasta e karma ta.
Dacă îți îndeplinești karma fără a te aștepta
la vreo răsplată, sau fără a încerca să câștigi
mulți bani pentru a avea o casă frumoasă,
renume și o poziție socială înaltă, adică
dacă îți îndeplinești datoria, slujindu-mă
cum trebuie, atunci vei afla iluminarea. E o
tehnică de manipulare.

SURAT SHABD YOGA - CALEA SUNETULUI
ȘI A LUMINII
A patra formă de yoga despre care vreau
să vorbesc e Surat Shabd yoga. ‘’Surat’’
înseamnă ‘’suflet’’, iar ‘’shabd’’ înseamnă
‘’sunet’’. Surat Shabd yoga presupune
uniunea dintre sunet, sau cuvânt, cu sufletul.
În engleză se folosește termenul de ‘’cuvânt’’
acum, dar ‘’sunet’’ e o traducere mai potrivită
și vă voi explica deosebirea. Toată materia,
sau tot ce există în univers este energie.
Energia e frecvență, iar frecvența e sunet.
Când ceva vibrează, scoate sunete. Există un
sunet primordial, despre care fizicienii spun
că a apărut odată cu Big Bangul și care încă
se poate auzi. Totul este energie, frecvență,
adică sunet. E vorba de sunetul la care
trebuie să te conectezi pentru a ajunge la
Creator, sau la suflet. Te poți folosi de sunet,
care se află în tine. Tu faci parte din cosmos.
Surat Shabd yoga are mai multe tehnici. Cum
reușește sufletul să iasă? Dacă îți pui degetele
pe gene și îți împingi ușor globii oculari spre
centru, atunci vei vedea un al treilea ochi,
care e ochiul luminii, în mijlocul frunții.
Acela este al treilea ochi. Dacă veți încerca,
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să se trezească în corpul său, a avut niște
experiențe extrem de dureroase, iluzorii, și a
crezut că va înnebuni. A văzut niște demoni
îngrozitori trecând prin ușile închise ale
colibei sale și intrându-i în corp. El spune că
a fost posedat de către demoni, dar, în același
timp, și-a experimentat propria divinitate.
El zice că binele și răul, adică Dumnezeu
și Satana, sunt una și că trebuie să treci de
noțiunea de bine și rău.

veți vedea o lumină. Acela ar trebui să fie al
treilea ochi. Îți apeși ușor globii oculari spre
interior și așa vei vedea al treilea ochi. Când
meditezi, sufletul ar trebui să-ți iasă din corp
prin acel ochi. Atunci poți gusta ‘’nectarul
divin’’. E un exercițiu de yoga foarte greu:
trebuie să-ți înghiți limba, răsucind-o spre
interior. Aceasta ar trebui să atingă un punct
în care să simtă nectarul divin care se spune
că e apa vie la care s-a referit Isus. Acest
exercițiu presupune să meditezi la sunetul
aflat în tine, să te concentrezi la respirație,
și apoi să-i permiți sufletului tău să iasă din
corp pentru a putea călători în lumea astrală
și a ajunge, în cele din urmă, la Dumnezeu.
Se folosește sunetul deoarece sunetul și
cuvintele, chiar dacă sunt asemănătoare,
sunt, totuși, opuse. Cuvântul e un sunet
ce capătă sens. Când spun ‘’scaun’’, sunetul
‘’scaun’’ e asociat cu obiectul pe care stai.
Cuvântul e un sunet care capătă sens,
sau semnificație. În Surat Shabd yoga
se folosesc intens cele scrise în Ioan 1:1,
pentru ca adepții săi să-și justifice practica
prin intermediul Bibliei. De fapt, se învață
exact opusul ideii biblice. Aceasta deoarece
sunetul folosit de ei este cel lipsit de sens.
Atunci când repeți ‘’krishna’’ la nesfârșit, sau
chiar dacă spui ‘’Isus’’ la nesfârșit, distrugi,
practic, sensul. Un cuvânt repetat la nesfârșit
își pierde sensul sau semnificația. Această
practică yoga încurcă logosul, cuvântul, cu
sunetul. Logosul este un sunet ce are sens,
accentul fiind pus pe sens.

KUNDALINI YOGA - PUTEREA ȘARPELUI
Kundalini yoga este o altă formă de yoga
foarte populară în Occident. Conform
anatomiei și psihicului indian, avem șapte
puncte în corp, care sunt numite chakra.
Prima chakra, aflată la trei centimetri
deasupra rectului, e punctul în care puterea
șarpelui stă adormită, încolăcită. Avem în
noi o putere a șarpelui, iar scopul Kundalini
yoga e să trezească această putere. Șarpele din
noi e adormit și trebuie să-i trezim puterea.
Apoi, pe măsură ce se ridică, va trece prin
alte cinci chakre, ajungând, în cele din urmă,
la a șaptea chakra, aflată deasupra capului.
Această putere a șarpelui e de gen feminin.
Chakra Coroanei e de gen masculin.Cei doi
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sunt Shiva și Shakti. Când cei doi ajung să
se unească, atunci individul ajunge să-și
obțină divinitatea, devine complet, căci în
el se află și masculinul și femininul. Aceasta
a devenit o conceptualizare intelectuală
foarte importantă din spatele mișcării
homosexuale. Filosofia și metafizica mișcării
homosexuale se bazează pe Kundalini yoga
și de aceea auziți mereu despre chakre.
E o metafizică interesantă ce spune că fiecare
dintre noi e complet. Dacă ești femeie, ai
în tine și o parte masculină. Dacă ești un
bărbat, ai și o parte feminină în tine. Trebuie
să trezești latura feminină sau masculină
din tine. Însă căsătoria se bazează pe ideea
că sunt o ființă incompletă, sunt bărbat, nu
femeie, și am nevoie de o femeie pentru a
deveni complet. Așadar, prin căsătorie, îmi
recunosc caracterul limitat, adică faptul că,
fără o femeie, sunt incomplet. Dacă cred
că am în mine și o latură feminină, atunci
trebuie să-mi trezesc latura feminină și să
nu depind de o altă femeie. Așadar, celibatul,
sau sannyasa, renunțarea la căsătorie, devine
o parte importantă din yoga fiindcă prin
yoga încerc să devin complet, având atât o
latură masculină, cât și una feminină.
Prin urmare, chiar dacă folosesc un partener
sexual, după cum fac majoritatea yoghinilor,
pentru a-mi trezi latura feminină sau cea
masculină, nu ar trebui să mă căsătoresc cu un
bărbat sau o femeie, pentru că atunci nu voi
mai reuși să devin complet în mine însumi.
Swami Muktananda a adus Kundalini yoga în
Occident. El a vizitat toate locurile sfinte din
India, a cunoscut toți oamenii sfinți și a rămas
dezamăgit fiindcă nu văzuse nicio persoană
iluminată cu adevărat. Trecând printr-un
orășel, a văzut un ascet dezbrăcat stând pe o
grămadă de excreții umane, dar aflându-se
într-o stare de beatitudine, de extaz interior.
Atunci și-a dat seama că acel om devenise una
cu totul. I-a cerut acelui guru să-l ilumineze și
pe el. Ascetul dezbrăcat l-a chemat în poala
lui, iar organele lui genitale i-au trezit celuilalt
puterea kundalini. Atunci și-a experimentat
latura divină. S-a întors în coliba lui, a închis
ușa, și s-a pus să mediteze pentru a-și trezi
spiritul kundalini.
El spune că atunci când kundalini a început

Muktananda i-a spus Siddha yoga, sau yoga
perfectă, măreața yoga. El a spus că în toate
celelalte forme de yoga, tu trebuie să fii
disciplinat și să faci ceva anume, pe când,
în această formă de yoga, nu trebuie să faci
nimic, fiindcă un guru îți trezește spiritul
kundalini. Poate fi și o femeie guru și se
folosește relația sexuală. Partenerul tău îți
trezește spiritul kundalini, după care ai parte
de niște experiențe pe care filosoful american
William James, care a scris cartea clasică
despre misticism ‘’Tipurile experienței
religioase’’ le descrie ca fiind un misticism
diabolic. Această versiune e foarte populară
în Occident. (Faimoasa mișcare MISA din
România, condusă de Gregorian Bivolaru, își
trage rădăcinile din Kundalini yoga, n.red.)

TANTRA YOGA - CALEA CONTACTULUI
SEXUAL
Vom trece la Tantra yoga. Recent, datorită
impactului avut de filmul ‘’Codul lui Da
Vinci’’, care se bazează pe misticismul sexual,
am ținut prelegeri despre misticismul sexual.
Acesta se trage din misticismul creștin
al secolelor I și al II-lea, dar își găsește
justificarea în practica tantra. Pe internet
sunt multe materiale despre tantra. Dacă
veți căuta, veți vedea că Tantra yoga e chiar
mai populară decât Hatha yoga din cauza
naturii sale sexuale.
Sexul laic devine plictisitor după o vreme.
Chiar și Biserica Satanistă se bazează pe
Tantra yoga. Există două energii, una
masculină, una feminină, sau Yin și Yang,
care trebuie unite, după cum spune Rajneesh.
El a scris o carte foarte influentă numită ‘’De
la sex la superconștiință’’. Una dintre temele
recurente din cartea lui e faptul că realitatea
e un tot. Ni se pare că are mai multe planuri
din cauza minții noastre, care e ca o prismă.
Când o rază trece printr-o prismă, se divide
în șapte raze. Razele pe care le vedem sunt
mai multe decât cele pe care nu le vedem.
Așadar, mintea e ca o prismă, divizând o
realitate în mai multe. Eliberarea ucide
mintea. Mintea, sau intelectul, este răul
suprem, așadar, trebuie ucisă. În templul lui
era o notă: ‘’Vă rog să vă lăsați încălțările și
întrebările în afara templului lui dumnezeu.’’
Scopul tehnicilor și exercițiilor religioase
este să-ți ucidă mintea, să te oprească din
a gândi, de a te elibera de propria minte.
După cum vom vedea imediat, asta se face
și prin Hatha yoga (Hatha yoga e varianta

cea mai practicată în Occident și inclusiv în
România, n.red.). Rajneesh spunea mereu că
mintea divide o singură realitate în mai multe
realități, iar dualitatea supremă e formată din
masculin și feminin. Când transcenzi această
dualitate, lucru realizat prin intermediul
actului sexual, el spune că bărbatul și femeia
devin un singur trup. Acesta e momentul în
care te naști din nou, adică atunci când cei
doi devin una. Asta înseamnă iluminarea,
sau salvarea. El arată cum să prelungești acel
orgasm și cum să-l transformi într-o stare
eternă de unicitate și extaz.
Acest lucru contravine căsătoriei, așa că,
dacă vrei să te alături ashram-ului (mănăstire
hindusă, n.red.) lui Rajneesh, trebuie să
aderi la neo-sannyas, care nu presupune
renunțarea la sex, ci la căsătorie. Încă te
folosești de sex, dar o faci pentru a trezi latura
feminină, sau masculină, din tine pentru a
deveni una, inițial, cu ajutorul partenerului
tău, dar apoi înveți să devii una și să ai un
orgasm neîntrerupt. Te folosești de cealaltă
persoană ca de un fel de ‘’scară’’ pe care să
urci la dumnezeu, iar apoi, când ai devenit
complet, te descotorosești de scară. Așadar,
nu îți iei niciun angajament față de celălalt, iar
sexul nu e un mod de a uni doi oameni într-o
uniune permanentă, ci te ajută pe tine să
intri într-o uniune permanentă cu realitatea
supremă, experimentând unicitatea. De aceea
aderi la neo-sannyas: renunți la căsătorie, dar
te folosești de sex pentru a te ilumina.

HATHA YOGA - CALEA EXERCIȚIULUI FIZIC
Să trecem la a șaptea formă de yoga: Hatha
yoga! Practica yoga a fost sistematizată
pentru prima dată de către Patanjali,
normele sale fiind scrise la vreo 2000 de
ani după Hristos, însă unele idei au apărut
cu vreo 3000 de ani înaintea lui Hristos.
Hatha yoga, descrisă de Patanjali, cuprinde
opt brațe, sau căi spre iluminare. Li se
spun ‘’opt brațe’’ pentru a arăta că, precum
trupul are mai multe organe, fără de care ar
fi incomplet, trebuie să treci prin toate cele
opt etape dacă vrei să afli iluminarea. Nicio
etapă nu e mai importantă decât celelalte,
toate alcătuind un tot organic.
Prima etapă e yama, sau comportarea
etică, ce conține cinci puncte importante:
ahimsa, ori non-violența, care cuprinde și
vegetarianismul. Satya înseamnă dedicarea
față de adevăr. Apoi mai e important să
nu furăm. Brahmacharya e celibatul, dar
nu înseamnă neapărat renunțarea la sex.
În India, celibatul înseamnă renunțarea la
căsătorie, nu la sex. Apoi mai e renunțarea
la bogăție, care e un comportament normal.
Fenomenul existent în Vest al yoghinilor
care se îmbogățesc, fiindcă oamenii îl plătesc
ca să studieze yoga, este vechi de numai 40
de ani și e specific Vestului, ținând de yoga
postmodernă, în India nu exista, unde un
guru nu preda yoga niciodată contra cost.

Există anumite reguli personale, numite
niyama, care înseamnă ‘’puritate’’ și
constituie un fel de ritual. Puritatea aceasta
seamănă cu strictețea evreiască. Se bazează
pe mulțumire: îmi ajunge orice am sau
orice primesc, chiar dacă e și pâine uscată.
Apoi e tapas, sau austeritate, adică postul.
Implică și jurământul de tăcere, când rămâi
nemișcat timp de 144 de ani. Trebuie să
practici austeritatea. Apoi e introspecția,
sau svadhyaya, care presupune că-ți
analizezi interiorul, că ajungi să te cunoști,
îți studiezi inspirația și expirația, vezi cum
îți funcționează organele și chiar sistemul
nervos, de care, în mod normal, nu ești
conștient. Începi să-ți dai seama de acțiunile
involuntare care se petrec în corpul tău, cum
ar fi respirația. Apoi e renunțarea la sine.
Te dedici gurului tău, zeilor, sau unui zeu
anume pe care l-ai ales, astfel că nu îți mai
aparții. Acestea sunt regulile personale.
Mai sunt și trei asana, care reprezintă partea
cea mai populară din yoga în Vest. E vorba
de posturi ale corpului. Se pune accent pe
corp și nu pe a te ruga unui zeu fiindcă
nu există niciun zeu căruia să te rogi, zeul
aflându-se în interiorul corpului. Așadar, te
concentrezi asupra corpului.
A patra modalitate e pranayama, controlarea
respirației. Inhalarea oxigenului e foarte
importantă pentru funcționarea normală
a creierului. Dacă reduci porția de oxigen
inspirată, atunci vei începe să experimentezi
stări de modificare a conștiinței. Pratyahara
presupune retragerea simțurilor din lumea
exterioară. Nu mai vezi lumea înconjurătoare,
nu mai asculți, nu mai guști, nu mai atingi.
Îți retragi simțurile fiindcă această lume
materială, adică pluralitatea care te înconjoară,
nu e reală, așa că te retragi în tine, unde se află
realitatea, pentru a scăpa de ireal.
Apoi mai sunt concentrarea, sau dharana,
și meditația, sau dhyana. Meditația nu
presupune a te concentra asupra cuvintelor, ci
asupra sunetelor. Nu te gândești la nimic, nu
ai gânduri înalte, ci încerci să scapi de orice
gând. În orice moment, ești asaltat de sute
de mii de stimuli, dar alegi să te concentrezi
asupra unui singur stimul, fie că e vorba de
flacăra unei lumânări sau de un sunet pe care
îl repeți încontinuu, iar mintea ta se golește.
Ești conștient doar de conștiință, care se
presupune a fi sinele sau dumnezeu.
Apoi e samadhi, care presupune absorbirea
propriei conștiințe în ea însăși. Atunci uiți
complet de lumea materială și te pierzi în
tine însuți. Asta e bucuria sau împlinirea ta,
căci mâncarea, mirosurile, arta, filmele și
Hollywoodul, toate devin irelevante.
Extras din „Înțelepciune din India - Yoga”,
documentar prezentat de Vishal Mangalwadi,
intelectual și teolog creștin din India. Urmăriți
acest documentar sâmbătă, 1 octombrie, ora
22, la Alfa Omega TV.

ESTE OK SĂ FACI YOGA CA ȘI CREȘTIN,
DACĂ E DOAR EXERCIȚIU FIZIC?
(N. red.) Yoga a devenit tot mai populară
în România, multe săli de fitness oferind
și clase de (hatha) yoga, pentru relaxare și
eliminarea stresului. Marea întrebare care
îi preocupă pe creștini este dacă e posibil
să separi exercițiile fizice de yoga pentru
fitness și sănătate, de ipotezele metafizice
din spatele lor. Perspectivele sunt împărțite,
mulți creștini fiind de părere că, atât timp
cât nu accepți sistemul spiritual de valori
din spatele yoga și nu te închini la “alți zei”,
e în regulă. Și într-adevăr, nu poți spune că a
face anumite exerciții fizice este o problemă.
Însă Yoga practicată în sălile de fitness și
în privat, în forma actuală în România,
presupune și meditație, concentrare,
controlul respirației și eliberarea puterii
interioare a sinelui, iar toate aceste
tehnici sunt bazate pe principii spirituale,
metafizice, fie că acceptăm acest lucru sau
nu. Iată ce scrie Paramhansa Yogananda,
un maestru yoghin, despre Hatha
yoga: „Practica yoga e de neconceput
și neeficientă fără conceptele pe care se
bazează yoga. Ea combină extraordinar
trupescul și spiritualul, într-un mod
complet.” (Autobiografia unui Yoghin)
De asemenea, alte sporturi și arte marțiale
practicate destul de mult în România, cum
ar fi Karate, Jiu Jitsu, Taekwondo, Tai Chi
și altele au în spate filosofii și concepte
spirituale asiatice profund necreștine, extrase din Taoism, Budism și Confucianism.
E o linie de demarcație foarte fină între un
exercițiu fizic pentru dezvoltarea fizicului,
și intrarea într-un domeniu spiritual al
influențelor necreștine. Majoritatea celor
care practică yoga trec această linie și acceptă, voluntar sau involuntar, și concepția
spirituală din spatele acestor exerciții fizice.
Citiți și 1 Cor. 10:14-31, unde Pavel se adresează unei probleme similare din Corint.
Sistemul de credințe pe care se bazează
yoga e incompatibil cu creștinismul. Deși vă
încurajăm să aveți un stil de viață activ și să
vă îngrijiți corpul, ca fiind templul Duhului
Sfânt, noi vă recomandăm să vă feriți de
yoga, întrucât ea deschide ușa unor influențe
spirituale care nu vin de la Dumnezeu.
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Miracol sau înșelătorie
Documentar

Vineri, ora 22:00

LUNI 26 septembrie

MARȚI 27 septembrie

MIERCURI 28 septembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pildele
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Școala Internațională
de Echipare pentru Slujire 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Clubul descoperirilor
științifice 10:00 Ora de biologie 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(r) 12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem
Dateline (r) 13:30 Originea speciilor 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Clubul descoperirilor științifice (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Față în față 17:30
Verdictul științei: Creație! 18:00 Cuvântul
Vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Cufărul cu comori 10:00
Porunca 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Real (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Cufărul cu comori (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Porunca (r)
17:30 Liber de datorii 18:00 Restaurându-ți
viața 18:30 Adevăr și libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea este
cheia 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Față în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două
împărății în conflict 09:00 Casa zburătoare
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
O nouă speranță 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Isus noua cale (r)
14:00 Finanțe pe înțelesul tuturor (r) 14:30
Ospăț cu mană (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidență (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

19:00 Speranță pentru ne-evrei documentar
19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului 19:30 Secretele succesului program religios
străin
documentar
20:00 De ce Israel din actualitate
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:30 Joni și prietenii program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Ambiție creatoare (r) program muzical 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Invazia păgână documentar
străin
23:00 Pasiune pură program despre problemele
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Real film artistic
sexualității
23:30 Muzică
23:30 Muzică

19:00 Religii înrudite documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 New age miracol sau miraj documentar
23:00 O viață documentar
23:30 Muzică

Documentar

Adevărul despre
Yoga
Până în anii ‘80, Mișcarea
Conștiinței New Age, cunoscută
și drept Mișcarea Potențialului
Uman, cu toate că se știe că se
trage din filozofia orientală, a
reușit să promoveze cu scucces
practicile yoga și meditația estică
în Occident, ca fiind atestate
științific și având beneficii asupra
menținerii sănătății fizice și
mentale. Astăzi, practicile yoga
sunt oferite de către 80% din
centrele de menținere a sănătății,
sunt promovate ca având efect
revitalizant asupra corpului și
ajutând la flexibilitate.

JOI 29 septembrie

VINERI 30 septembrie

SÂMBĂTĂ 01 octombrie

DUMINICĂ 02 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Creștine
eliberează-te! 09:00 Casa zburătoare 09:30
Cafeneaua cu povești 10:00 Israel și Biblia
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 New age miracol sau
miraj (r) 12:00 O viață (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Religii
înrudite (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Israel
și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Integritatea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Integritatea 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Părinți
eficienți 08:30 Adevăr și libertate 09:00
Casa zburătoare 09:30 Gus 10:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Înțelepciune din India: Budism (r) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega
în obiectiv (r) 13:30 Misterioasa profeție
din Isaia 53 (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Gus (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 17:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 18:00 Școala de
slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Matur și liber 09:00 Casa zburătoare 09:30
Povestea lui Augustin 10:00 Cafeneaua cu
povești 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Miracol sau înșelătorie (r) 12:00 Praf
sau destin (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Cele 7
biserici din Apocalipsa (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Povestea
lui Augustin (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Ellel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Casa zburătoare 09:30 Povestea lui
Augustin (r) 10:00 Cafeneaua cu povești
(r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O
ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Ellel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Povestea lui Augustin (r)

19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53

documentar

19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa

19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

străin

20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Muzică

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Miracol sau înșelătorie documentar
23:00 Praf sau destin documentar
23:30 Gaither pentru România program

RECOMANDĂRI ZILNICE

muzical străin

16:00 Conferința „Ellel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferință cu Kris Valloton program
religios

19:30 InTouch program religios străin
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios

documentar
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străin

20:00

sâmbătă, 22:00

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
televiziunii

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Muzica străină program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program

muzical străin
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
Mijlociu
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 Ambiție creatoare program muzical străin
22:00 Adevărul despre Yoga documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Istorie a închinării creștine documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității
sexualității

LUNI 26 SEPTEMBRIE

MARȚI 27 SEPTEMBRIE

MIERCURI 28 SEPTEMBRIE

JOI 29 SEPTEMBRIE

SÂMBĂTĂ 01 OCTOMBRIE

22:00 Real film artistic

22:00 Invazia păgână

22:00 New age miracol
sau miraj I documentar

19:30 Club 700 magazin TV

21:00 Realitați și
perspective talk-show
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documentar

Acupunctura
ORIGINI

Originile acupuncturii se pierd în China
preistorică, însă prima abordare sistematică
avea la bază învățături elaborate provenite din
ghicire și din spiritism, dar și din medicină.
Prima atestare scrisă și primele practici „de
succes” datează din jurul anului 400 î.H.
Sistemul a fost dezvoltat de diverși învățați
chinezi, printre care și Confucius, iar bazele
sistemului actual au fost stabilite pe la 400 d.H.
În 1683, după o ședere de doi ani în Orientul
Îndepărtat, un fizician olandez pe nume
Willem Ten Rhyne a introdus această practică
în Europa. El a inventat cuvântul acupunctură
care înseamnă „a înțepa cu un ac”.
În ultimii ani acupunctura a fost redescoperită
de Occident, dar acum în China ea este
înlocuită din ce în ce mai mult cu medicina
occidentală și cu proceduri chirurgicale.
În numărul din 24 noiembrie 1997 a revistei
Time, s-a scris că în jur de un milion de
americani cheltuiesc 5.000 de milioane de
dolari pe an pe acupunctură, o practică care
pare să funcționeze. Un studiu care pune
accent pe rezultatele favorabile încearcă să
„occidentalizeze” conceptele originale.
Totuși rezultatele s-ar putea să nu fie atât
de favorabile precum sunt ele prezentate
în raport, de vreme ce există mărturii care
afirmă: „cele mai elaborate experimente
prezintă cele mai slabe rezultate.”

PRINCIPII DE BAZĂ
„Mulți occidentali încearcă să separe
acupunctura de filozofiile orientale, dar
acest demers este imposibil. Acupunctura
este un sistem holistic de vindecare, în
sensul că tratează omul în întregul lui, și nu
doar condiția lui prezentă. Este un sistem
de armonizare cu Universul, iar pentru a-l
înțelege trebuie să cunoaștem câte ceva din
filozofia chineză.” (citat din cartea Healing
Without Harm, [Vindecare inofensivă],
E.G.Bartlett, 1985, p. 12.)
„În lumea occidentală actuală, avem tendința
de a-l prezenta pe om ca pe un fel de fabrică
chimică ori ca pe o mașinărie pe care nu te
poți baza pentru că are nevoie tot timpul de
reparații. Puterile invizibile și imponderabile
dinlăuntrul lui: ‘spirit’, ‘forțele vieții’, ‘suflet’
le despărțim de mașinăria fizică... Atât
abordarea orientală, cât și cea occidentală își
au propriile valori față de pacientul bolnav.
Sper ca, într-o zi, ele să poată fi combinate, iar
doctorii să poată fi capabili să gândească atât
la nivel mecanicist, cât și în termeni de forțele
vieții.”(Acupunctura, Dr. Felix Mann, p. 3-5.)

Sistemul de credințe din spatele acestor
terapii este Taoismul. Crezul afirmă că viața se
bazează pe o energie spirituală numită „Ch’i”,
care se pronunță „Ki” ori „Qi”. Această energie
este captată de corp prin diverse căi, chiar și
atunci când mâncăm sau când respirăm. În
corp, ea curge prin paisprezece meridiane
majore și alte numeroase meridiane minore,
care leagă organele interne.
Aceste meridiane pot fi stimulate la nivelul
pielii în 365 de puncte majore și 350 de
puncte minore de acupunctură, prin ace sau
prin presiune.
Apariția unei boli este determinată de un
dezechilibru al energiei spirituale Ch’i, care
poate fi corectat prin stimularea anumitor
combinații între punctele de acupunctură.
Trebuie menționat că, în felul acesta, nu
boala în sine este tratată, ci mai degrabă
dezechilibrul dintre Yin și Yang, astfel încât
Ch’i să curgă liber și să determine vindecarea.
Acele de acupunctură ilustrează refacerea
echilibrului: „Se spune că acele deschid,
măresc sau scad fluxul de energie (numită
Qi) spre vindecare.” (Reader’s Digest Family
Guide to Alternative Medicine.)
Se ajunge la un diagnostic printr-o metodă
care combină mai multe mijloace:
a. surse bibliografice
b. sensibilitatea pielii
c. examinarea limbii – un sistem complex
prin care anumite puncte de pe limbă fac
trimitere la anumite organe
d. verificarea pulsului – la fiecare încheietură
sunt identificate șase tipuri de puls – unii
terapeuți cred că acest tip de examinare oferă
informații despre subconștientul pacientului,
încercând să dezvolte o sensibilitate psihică
e. astrologia sau alte metode similare

EFECTE
Acupunctura are două aplicații terapeutice:
Ca anestezic în vindecarea bolilor - Mai mult
decât pentru oricare altă formă de terapie
alternativă, s-au făcut cercetări științifice
legate, în special, de punctul 1, dar niciuna
din teoriile propuse n-a fost confirmată de
vreun studiu științific.
O teorie unanim acceptată în prezent ne
prezintă acupunctura ca pe o formă elaborată
de hipnoză. Aceasta și din cauza ratei de
succes obținut, a tipurilor de boli pe care
le tratează și a categoriei de oameni care
răspund favorabil.
Ca anestezic, eficiența acupuncturii este
destul de scăzută, între 12% și 54%, aproape
toți pacienții cerând anestezic suplimentar.
Varietatea reacțiilor pacienților și diferitele
grade de durere resimțite pot explica, în mare
parte, motivul acestei variații importante de
procentaj.
În privința capacității de vindecare, studii
controlate arată că, în ciuda revendicărilor,

nu există niciun efect asupra bolilor cauzate
de o schimbare organică, ex. infecții,
surzenie sau cancer. S-au constatat totuși
niște modificări la nivelul unor tulburări
funcționale unde activitatea normală a
corpului a fost deranjată, ex. ulcer, migrenă și
anumite boli de piele.
Meridianele și punctele nu pot fi localizate
științific, variind de la o școală de gândire la
alta. Unii terapeuți mai pretind că ele variază
în funcție de starea de sănătate a pacientului.
Un studiu a arătat că folosirea acelor în
puncte considerate „greșite” din punct de
vedere tradițional a condus la obținerea
acelorași rezultate.
Toate aceste concluzii întăresc teoria conform
căreia acupunctura se bazează pe hipnoză sau
pe sugestie, mai degrabă decât pe vreun proces
de natură fizică. Mai sunt și alte tehnici, cum
ar fi acupresiunea și auriculoterapia, care au
la bază aceleași principii ca și acupunctura.
Terapeuții care folosesc aceste tehnici se
împart în trei grupe mari:
a) Cei care urmează vechile învățături
spirituale chinezești și insistă că, fără
acestea, efectele acupuncturii sunt limitate.
b) Cei care folosesc același limbaj, dar care
încearcă o reinterpretare mai familiară a
cuvintelor și a conceptelor, de exemplu
„energiile cosmice” ar putea fi traduse
prin efecte electrice sau magnetice.
c) Cei care evită să facă apel la ideile
originale și la terminologia de bază, folosind
acupunctura ca pe o terapie pe care nu o
înțeleg, dar care are un anumit succes.

CONCLUZII
Ținând cont de aceste categorii de terapeuți,
am putea spune că un creștin:
Ar trebui să-i evite pe cei din categoria (a),
menționată mai sus.
Ar fi bine să fie conștienți că cei din categoria
(b) pot folosi metode de diagnosticare
inacceptabile, cum ar fi prezicerea cu ajutorul
pendulului.
Ar trebui să înțeleagă că majoritatea
doctorilor care au urmat cursuri de scurtă
durată s-ar potrivi în categoria (c).
Terapeuții din grupurile (b) și (c) ar trebui
chestionați de ce explicațiile științifice oferite
nu au acoperire practică și întrebați cum cred
ei că funcționează acupunctura.
Totuși despre oricare grup de terapeuți ar fi
vorba, trebuie reținut:
Rădăcinile
acupuncturii
se
găsesc
în credințele taoiste, care se opun
creștinismului.
„Vindecare”
înseamnă
stimularea și armonizarea forței vitale, care
nu este Duhul Sfânt. Astfel, noi sugerăm că
nu este bine pentru creștini să se expună la
tratamente care implică acupunctura sau
tehnici similare.
Sursa: Ellel România

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

15

între yin și yang, pentru ca forța vitală
cosmică să poată veni și curge prin corp.

Terapii alternative
Extras din emisiunea „Calea Adevărul și Viața”, difuzată în direct pe
5 mai 2016, pe canalul Alfa Omega TV

Când vorbim de medicină vorbim de
contextul științei, care se măsoară, e
cuantificabilă, se evaluează și dă rezultate,
care apare în urma observației modului
în care lucrează natura sau corpul nostru,
așa cum Dumnezeu ne-a creat. Terapia
alternativă vine ca o completare la medicina
clasică (tradițională), care spune în felul
următor: Omului nu trebuie să-i fie vindecat
doar trupul, ci inclusiv și spiritul.

Omul când apelează la o terapie alternativă, la
un practicant, e bine primit, acesta îl întreabă
cum se simte și lucrează la nevoia lui de
prețuire. I se acordă timp de calitate, ceea ce
pentru un om contează foarte mult. Și aici
apare acest interes, se vorbește de vindecare
holistică, întreagă, adică o vindecare spirituală,
mintală și fizică, nu numai fizică. Și acesta
este cel de-al doilea motiv de interes. Există o
nevoie spirituală, o foame spirituală. În ziua
de azi trăim o foame spirituală pe fondul New
Age-ului. Aceasta este noua filozofie în care
noi trăim, sau era post-creștină. Toată lumea
își dorește spiritualitate. Spuneam că terapiile
alternative funcționează. Scopul nu este să
vedem dacă ele funcționează sau nu. Scopul și
întrebarea noastră este: De ce funcționează? Ce
le face să funcționeze?

Aici apare discuția la care trebuie să fim
atenți. Și scopul este de a crește gradul de
conștientizare a faptului că, atunci când
urmărim vindecarea noastră - oricare dintre noi
are nevoie de vindecare, rasa umană este o rasă
căzută cu nevoie de vindecare - noi toți căutăm
armonia sau pacea pe care am pierdut-o, sau
sănătatea deplină în trupul nostru. De la Adam
și Eva încoace, omenirea caută soluții. Este o
nevoie și se pune o întrebare: Care este calea?
Orice implicare a unei puteri spirituale în
procesul meu de vindecare ridică o întrebare
foarte puternică și pentru care avem nevoie de
foarte mult discernământ: Cine stă în spatele
acestei autorități?

Încă un motiv pentru care oamenii recurg la
aceste terapii sau apelează la ele este existența
acestei nevoi globale de vindecare. Biblia
ne spune foarte clar: primul Vindecător
holistic este Dumnezeu, Iehova Rafa, care
vindecă duhul, sufletul și trupul. 1 Tes. 5:23
este dovada că Dumnezeu este interesat de
noi și este Vindecătorul întregii ființe umane:
duh, suflet și trup. „Dumnezeul păcii să vă
sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru
(adică spiritul vostru), sufletul vostru (terapia
alternativă spune mintea voastră) și trupul
vostru să fie păzite întregi, fără prihană la
venirea Domnului nostru Isus Hristos”. Cu alte
cuvinte, toată ființa are nevoie de vindecare.

Medicina este o știință. La terapiile
alternative, rezultatul depinde foarte mult de
subiect, de cel care primește terapia. Se merge
pe principiul: Terapia funcționează dacă crezi
în ea, implică factorul credință sau încredere.
Și atunci apare acest element subiectiv - nu
știi niciodată cum funcționează. La unii
poate să dea roade, la alții nu. De aceea
nu o putem numi medicină, pentru că
funcționează aleatoriu, iar medicina se
bazează pe o procedură medicală, nu pe un
subiect, pacientul sau terapeutul.

Acum se deschid cele două drumuri:
vindecarea creștină, pe baza Domnului
Isus, Iehova Rafa, după cum spune Biblia,
și vindecarea alternativă. Aici apar acele
invocări ale unei forțe vitale cosmice. Forța
vitală cosmică care vine să ne echilibreze sau
să ne dea tărie. De unde vin aceste lucruri?
Este filozofia New Age, credințe vechi
reînviate, reambalate.

Când are Satan dreptul să acționeze în viața
unui om? Dreptul lui Satan de a acționa prin
duhurile lui în viața unui om este păcatul.
Oamenii spun în felul următor: păcatul este rău
deoarece este interzis de către cele Zece Porunci.
Nu! Păcatul a fost nespus de rău înainte de
a fi cele Zece Porunci. Cele Zece Porunci ne
conștientizează de pericolul păcatului și de
limită. Dacă trecem de limita acestor porunci,
ieșim de sub protecția lui Dumnezeu.

De exemplu, Taoismul s-a cristalizat în sec. V
î.Hr. în China și merge pe această convingere,
consfințită și în medicina chinezească, care
spune ceva de genul: forța universală este
forța Chi. Această forță cosmică trebuie să
vină în om, să intre în trup ca să-l echilibreze,
pentru că aici sunt două forțe care se bat
cap în cap, sunt egale și de sens opus: yin și
yang. Yin este partea feminină, partea rea,
iar yang este partea masculină, partea bună.
Boala, în acești termeni, este denumită ca
un dezechilibru dintre cele două forțe: yin
și yang. Iată de ce acupunctura și alte terapii
alternative văd ca soluție această echilibrare

Când vorbim, de exemplu, despre
acupunctură, ea este bazată pe gândirea
taoistă. Acupunctura se bazează pe filozofia
potrivit căreia în corpul nostru există
cele două forțe yin și yang, care sunt în
dezechilibru și pentru ca vindecarea să se
producă, ele trebuie echilibrate prin aceste
ace, care se inserează în anumite părți ale
trupului, în acei centri energetici, pentru
ca forța Chi să vină să aducă bunăstarea
spirituală și fizică a omului. Se spune că sunt
anumite meridiane energetice care străbat
corpul nostru. Din punct de vedere științifice,

David Moza

director, Ellel România

De ce medicină alternativă, de ce terapie
alternativă?

Este și eșecul medicinii convenționale, medicii
sunt foarte aglomerați, și poate rezultatele nu
sunt conform așteptărilor. Mai trebuie să fim
conștienți de faptul că noi, ca ființe umane,
în adevăr avem o parte spirituală și o parte
fizică. Medicina clasică se focalizează doar
pe partea fizică, pe corp, neținând cont de
partea spirituală. Dar partea noastră spirituală
are nevoie și ea de vindecare. Și pentru că
medicina convențională nu se ocupă de partea
asta, aici este eșecul. De ce?
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Încă un aspect la care trebuie să fim foarte
atenți, lumea asiatică definește omul și pe
Dumnezeu diferit decât lumea creștină pe
care o știm noi. Omul, din punct de vedere
asiatic, budist sau hindus, este văzut ca o
entitate energetică, o sumă de corpuri
energetice care trebuie echilibrate. E această
filozofie panteistă, adică Dumnezeu este în
toate și totul este Dumnezeu. Cu alte cuvinte,
este o forță impersonală și în flori și în
animale, este Dumnezeu și El e pretutindeni
și, de fapt, noi suntem Dumnezeu.
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Aici apare această diferență categorică între
creștinism și aceste filozofii. De exemplu,
în creștinism noi spunem că cea mai mare
problemă a omului este păcatul care-l separă
de Creator. Pe când, ei spun ceva de genul
următor: Nici vorbă! Asta este blasfemie! Cea
mai mare problemă a omului este ignoranța
omului că noi suntem dumnezei, doar că nu
ne-am trezit și avem nevoie de aceste practici
pentru trezire. Termenul de „trezire” vine din
aceste practici vechi. De aceea se vorbește de
holistic, vindecare holistică sau de ghizi sau
meditație ș.a.m.d.
Noi, ființele umane, suntem ființe spirituale
și ființe fizice, trăim într-un trup. Trăim întrun tărâm spiritual și într-un tărâm fizic. În
tărâmul spiritual, Biblia ne spune foarte clar
că nu suntem singuri. Aici este Dumnezeu și
ființele angelice, îngerii buni și îngerii căzuți.
Trebuie să fim foarte conștienți că există o
diferență între modul în care filozofia budistă
sau taoistă Îl vede pe Dumnezeu, și relația
dintre Dumnezeu și om conform Bibliei. De
exemplu, Dumnezeu nu este creat, El este
Atotputernic; conform Sfintelor Scripturi,
Satan este un înger căzut, limitat în spațiu, în
cunoaștere și în putere, el nu este atotputernic
și nu are autoritate să facă ce vrea. E foarte
important de știut lucrul acesta.

ele nu sunt dovedite și nu există așa ceva. Este
o înșelăciune, dacă putem spune așa.

detectare, care constituie tot o înșelăciune,
pentru că această aură nu există de fapt.

E foarte important ca atunci când studiem
terapiile alternative să știm care este
rădăcina lor, de unde au pornit ele. Pentru
că vrăjmașul, așa cum spune Domnul Isus,
este Tatăl minciunilor. Acupunctura spune:
prin inserarea acestor ace mă echilibrez; forța
Chi vine și aduce acest echilibru. În Sfânta
Scriptură, Domnul Isus ne spune că El ne
aduce vindecarea, dar nu prin echilibrarea
unor forțe, ci prin instaurarea Împărăției
Lui, a sfințeniei Lui în viața omului. Isus este
temelia vindecării.

Radiestezia - cum funcționează? Există așazisa bancă universală de date. Creierul nostru
funcționează pe câteva paliere de frecvență:
beta este activă, alfa este semihipnotică.
Conștientizez că am nevoie de o întrebare,
intru în starea semihipnotică, lansez această
întrebare, mă conectez la banca de date a
universului, primesc informația, revin apoi
în starea conștientă și o interpretez. Mă întorc
la faptul că există două căi de cunoaștere
spirituală: calea lui Dumnezeu prin Domnul
Isus și lumea satanică.

Principala problemă este păcatul. La nicio
terapie alternativă nu veți vedea că se face
referire la păcat și la soluția pentru acesta.
Singurul care rezolvă problema păcatului
este Hristos. De aceea Ioan 14:6 spune: „Eu
sunt Calea, Adevărul și Viața”. Singura cale!
Filozofia panteistă spune că toate căile duc la
Dumnezeu. Domnul Isus spune că Eu sunt
singura Cale sigură și corectă. În alte locuri
spune: „Multe căi i se par omului bune”, dar
după aceea își dă seama că duc la moarte.

Reflexoterapia. Reflexoterapia nu este masaj.
Masajul pe care îl știm noi, cel clasic, este bun,
ne ajută. Reflexoterapia este încredințarea că
aceste meridiane au punctul de inflexiune
în talpa piciorului, care are conexiune cu
toate organele din corpul nostru. Nicăieri,
științific vorbind, nu se precizează că organele
noastre au legătură cu talpa piciorului. Ele
sunt în legătură cu creierul nostru. Deci, este
o încredințare că energia se află în tălpi și
atunci aceasta trebuie deblocată. Din nou, yin
și yang din filozofia taoistă, forța Chi, forța
vitală pe care nimeni nu o poate explica.

De aceea este important să vedem rădăcina
acestor lucruri. În momentul când ți-e foame,
riști să mănânci prostii. Înăuntrul omului este
foamea după spiritual, după supranatural.
Vindecarea este o relație cu Dumnezeu. Prin
natura faptului că noi suntem ființe create,
noi avem nevoie de relația cu Creatorul.
Orice ființă umană în mod intrinsec are
nevoie de relația cu Creatorul ei. Păcatul este
cel care obturează această relație.
Putem da alte exemple de niște terapii
alternative, ca să ne ajute să discernem de ce
sunt greșite. De la început diavolul a vrut să ne
facă dependenți, dar nu de Dumnezeu, ci de
tehnici, de oameni, de orice altceva în afară de
Dumnezeu. Este o tactică veche de-a lui.
Iridologia (citirea irisului) este o metodă de
diagnosticare. Am putea să nuanțăm aceste
lucruri. Sunt anumite metode de identificare
a unei boli, cum este pendulul radiestezic care
localizează sau diagnostichează, sau iridologia
care doar localizează o boală. Constituie
și aceasta un pericol de a păși pe tărâmul
ocultului? Există anumite practici care doar
localizează boala, și poate după aceea urmează
o terapie obișnuită sau medicina obișnuită.
Răspunsul la acestea este următorul: acestea
sunt practici vechi de diagnosticare, cum este
citirea irisului. Se spune că prin citirea irisului
știi care parte din trup este bolnavă, ceea ce
nu este dovedit științific.
După aceea, biorezonanța. Cineva care are
așa zise înzestrări spirituale, poate să citească
„aura”. Aceasta este o terminologie New Age,
reînviată, adică fiind ființe spirituale cu o
putere energetică, ceea ce presupune că noi
avem o energie în jurul nostru. Și pe baza
aceasta, unii au darul acesta de a vedea prin
mâini sau își dau seama unde anume energia
este dată peste cap sau nu e corespunzătoare.
Mai nou au apărut aparate sofisticate de

Noi creștinii știm că nu este o altă forță decât
cea demonică. Întotdeauna când vrăjmașul
vindecă, el oferă o vindecare falsă și împiedică
adevărata vindecare din viața unui om. Exact
cum ar merge un soldat din trupele NATO
și i-ar spune unui taliban: ˶Vino și ajută-mă
să mă eliberez”, ar cere ajutorul dușmanului.
Același lucru se petrece în lumea spirituală
atunci când un om se încredințează unui
practicant de terapie alternativă. Vreau să
spun că terapeutul vrea să facă bine, el vrea
să ajute și să aducă bunăstare, însă sursa
vindecării este poluată.
Mulți spun că terapiile alternative sunt
vechi de mii de ani. Dar nu asta contează.
Apa nu este curată doar pentru că curge de
mult timp. Important este să vedem dacă are
impurități în ea, dacă sursa este inspirată din
lumea demonică. Biblia ne spune foarte clar
că există înțelepciune pământească, firească
și drăcească. Și atunci, legat de tehnicile
acestea de inspirație drăcească, am întâlnit
și eu în lucrare oameni care spuneau: Păi
acum nu putem sfinți noi acele lucruri, poziții
sau tehnici pe care le facem - să ne rugăm
în această privință? Orice tehnică inspirată
de vrăjmaș este legată de duhurile care au
inspirat-o. Te supui sub acea autoritate.
Întrebarea care se pune atunci când îți expui
trupul unui practician care caută echilibrarea
ta energetică este: Cine este în spatele acelei
autorități? Este Hristos?
Homeopatia. Când analizăm aceste terapii
alternative, anumite aspecte pot fi încă
nedescoperite științific. Dar ce putem spune
despre motivația sau efectul Placebo, forța vitală
sau invocarea forței vitale? Și acestea trebuie să
ne dea de gândit. Care este această forță?
Samuel Hahnemann a fost mentorul sau

fondatorul acestei practici, s-a inspirat din
hinduism. Prin anul 1800, a fost și la Sibiu,
la Brukenthal, a fost bibliotecar o perioadă.
Care este încredințarea la homeopatie? Sunt
trei principii de bază: 1. Principiul „cui pe
cui se scoate” - folosesc o substanță care de
fapt provoacă boala, ca să o autoanihilez. 2.
Principiul diluției - o substanță este cu atât
mai bună și aduce vindecare, cu cât este mai
diluată. 3. Principiul potențării.
Să va dau un exemplu: Este vorba de o rețetă, pe
post de paracetamol în farmacii, medicament
homeopatic. Se iau 35gr din ficat de rață și 15
gr din inimă de rață, se pun la macerat. De
acolo se ia o picătură care se diluează în câteva
zeci de litri. Se potențează, adică se scutură
spre răsărit, și aici apare elementul putere
care-l face să funcționeze. Această potențare
înseamnă încărcare energetică. Din acea
diluție se ia din nou o picătură și se diluează
din nou, se potențează, până de fapt substanța
activă nu mai există. Este un premiu de 50.000
euro al farmaciștilor din Italia pentru cel care
poate să găsească substanța activă dintr-un
produs homeopatic. Dacă am avea 5 fiole
homeopatice diferite și am lua etichetele de pe
ele, apoi am încerca să descoperim care anume
este fiecare medicament în parte, ne-am da
seama că ele conțin pur și simplu apă, fără
deosebire între ele. De fapt cam asta se vinde.
Problema este aceea că homeopatia
funcționează. Dar ce o face să funcționeze? E
simplu, forța care se încarcă prin potențare,
energia din ele. Acea energie care lucrează. Și
atunci oamenii se întreabă de ce e rău să le ia,
pentru că sunt produse naturale. Toate celelalte
terapii, cum ar fi acupunctura, reflexoterapia,
iridologia acționează din exteriorul trupului.
Homeopatia introduce ceva în trup.
Hipnoza. Nu faci hipnoză de unul singur.
Tu, ca pacient, îi dai în mod voit controlul
asupra ta unui terapeut. În momentul în care
în mod voit îți dai pe mâna lui conștiința
sau mintea ta, încredințezi unui practician
sufletul tău nu faci altceva decât să i te supui.
Un act de supunere înseamnă că tu te supui
unei autorități spirituale din spatele acelui
practician. Cine se află în spatele acelui
practicant? Hristos sau altcineva? Sfânta
Scriptură spune foarte clar că Dumnezeu
vrea să ne păstreze întregi. Ne îndeamnă să
ne umplem mintea cu adevărul lui Hristos
și să medităm asupra lui. Pe când, în New
Age meditația spune să ne golim, să ne golim
mintea. Această stare de pasivitate, pe lângă
faptul că este un păcat, reprezintă o cale de
acces pentru cel rău.
Yoga. Se trage din hinduism. Concepția de
bază în hinduism este aceea că sufletul este
veșnic și sunt aceste cicluri de reîncarnări.
Legea karmei sau scopul ei este acela ca la un
moment dat omul să iasă din acest ciclu de
reîncarnare. Cel care practică yoga va ajunge
la această eliberare din ciclul reîncarnărilor
prin exercițiile de respirație, pozițiile, etc.
Omul stă în diferite poziții, care de fapt sunt
poziții spirituale. Orice poziție din yoga are
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o conotație spirituală în lumea spirituală.
Așa cum își fac creștinii semnul crucii, așa
este poziția din yoga, o postură spirituală în
lumea spirituală, care dă acces vrăjmașului
să-și pună agenții lui acolo.
Uleiurile esențiale. Ceaiurile sau tot ceea ce
a dat Dumnezeu, florile, plantele sunt create
de Dumnezeu și sunt bune. E importantă
însă proporția, cumpătarea. Problema apare
la viziunea panteistă. Dacă terapeutul, sau cel
care a conceput aceste rețete, uleiuri ș.a.m.d.
are viziunea că în fiecare plantă este viață,
energie, este Dumnezeu acolo, și eu Îl iau de
acolo ca să primesc energie și forță, atunci este
păcat. Este foarte importantă filozofia pe care
se bazează. Care este motivația din spate?
Dacă vom bea ceva de moarte, nu vom fi
afectați. Când luăm masa, alimentele pe care le
mâncăm sunt create de Dumnezeu, date de El.
În procesul care are loc până ajung alimentele
în fața noastră, acestea pot fi pângărite
spiritual, potențate ș.a.m.d., iar prin rugăciune,
Dumnezeu le eliberează, le binecuvântează.
De ce nu binecuvântează Dumnezeu și aceste
practici alternative? Pentru că ele sunt de
inspirație demonică. Și Dumnezeu nu poate să
binecuvânteze ceva ce nu vine de la El.
Dreptul dușmanului în viața oricărui om
este păcatul. Noi nu facem confruntări de
putere, ci facem confruntare de autoritate.
Focalizarea noastră nu este pe lupta cu
vrăjmașul sau cu duhurile, ci pe eliminarea
păcatului din viața noastră. Când păcatul este
eliminat prin mărturisire, pocăință și iertare
vrăjmașul își pierde dreptul sau autoritatea
de a acționa în viața unui om. Până când
nu e rezolvată problema păcatului, poți să
faci toată ziua eliberare, căci problemele vor
reveni. Pentru că diavolul e legalist.
Mulți întreabă cum e posibil ca un creștin
să fie influențat demonic? Sau cum poate
Duhul lui Dumnezeu să stea împreună cu
un duh necurat? Întrebarea nu se pune cum
poate Duhul lui Dumnezeu să stea împreună
cu un duh necurat, ci cum poate Duhul lui
Dumnezeu să stea într-un om care păcătuiește
în mod constant? De aceea e important să
rezolvăm problema păcatului. Mărturisirea
nu înseamnă că Dumnezeu dezgroapă
greșelile pe care le-am făcut doar de dragul
de a ne condamna, ci El ne reamintește
greșelile sau păcatele pe care le-am făcut cu
scopul de a avea un viitor diferit. Păcatul este
cel care ne-a condiționat umblarea noastră cu
Dumnezeu sau bunăstarea noastră.
Temelia este Hristos. Hristos este vindecarea
noastră și ea vine atunci când Împărăția
lui Dumnezeu coboară în viața unui om.
Împărăția lui Dumnezeu este acolo unde se
face voia Domnului Isus Hristos. Granița
Împărăției merge până unde se face voia lui
Isus în viața ta. Dacă este vreun domeniu
din viața ta în care tu te-ai încredințat altuia,
prin aceste practici pe care am încercat să le
descriem aici, acolo nu este Hristos în control.
Și acel domeniu trebuie redat Domnului Isus.
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Ilie Popa
pastor, Viena

O doamnă din orașul B. a venit la o întâlnire
de slujire în rugăciune. Era gârbovă, aplecată
de spate la 90 de grade, avea mâinile și
picioarele răsucite. Avea însoțitor pentru că
nu putea să călătorească singură.
Toată slujirea ei a durat 5 minute. Am
întrebat-o direct: „Așa-i că ai fost la Yoga?”
„Da”, a răspuns ea, „am fost de 2-3 ori, dar eu
nu cred în yoga.” Eu am continuat: „Și așa-i
că de când ai fost la yoga, porți niște lanțuri
pe spate care te apleacă?” „Da,” a răspuns ea,
„dar de unde știi?” „Asta este consecința”,
i-am răspuns eu. I-am spus mai apoi despre
Domnul Isus când i-a vorbit femeii gârbove:
„Femeie, ești dezlegată de neputința ta.” Am
rostit atunci peste ea versetul acesta și, în
momentul când am rostit Cuvântul, pentru
că este scris: „Veți cunoaște Adevărul și
Adevărul vă va face slobozi”, femeia aceasta
a simțit fizic cum lanțurile au căzut. Până
atunci, ea nu se putea ridica singură, dar în
momentul acela, într-o fracțiune de secundă,
s-a ridicat din fotoliu.
Eram acolo împreună cu un alt pastor
slujitor și soția care ne-am rugat pentru
această femeie. Ea a venit la această slujire cu
însoțitor, dar a plecat fără însoțitor. În decurs
de două zile după aceea, mâinile și picioarele
ei, care fuseseră până atunci torsionate,
au revenit la poziția aproape normală și
spatele ei la fel. Apelarea sau implicarea în
terapiile alternative, mai devreme sau mai
târziu va atrage după sine plata unui preț, a
unei consecințe. Diavolul nu este Creatorul
și niciodată nu a făcut lucruri bune. Este
mincinosul, uzurpatorul, el aduce moarte.
Viața este numai în Dumnezeu.

Fănel Șerban
pastor, Brașov

În adolescență, practicam de ceva ani artele
marțiale, un stil mai dur și mai violent.
Obișnuiam ca, înainte de începerea
antrenamentului, să facem salutul obișnuit.
Se făcea în limba japoneză. Stăteam într-o
anumită poziție și la sfârșit salutam printrun cuvânt, care în traducere însemna că
lupți cu perseverență până la moarte.
Antrenamentele se făceau într-un club
militar de parașutiști. Deci nu era ceva
religios sau undeva într-o școală. Mie mi s-a
părut foarte ok clubul. La un moment dat
antrenorul ne-a spus: ca să ne fie mai ușor,
am tradus salutul și îl vom spune de acum în
română. Eram de ceva timp acolo,
practicam, înaintam și îmi plăcea.
Eram un simplu credincios, necunoscător de
Scriptură. Cu cunoștința pe care am avut-o,
stând acolo, la un moment dat salutul acela
tradus în română se încheia așa: Mă închin
lui Buddha, de la care primesc energie ca să
izbândesc și să duc la bun sfârșit acest sport.
Am rămas blocat. Pentru prima dată am
înțeles că eu eram într-o religie și nu într-un
sport.
Sunt mulți credincioși care consideră
artele marțiale sau yoga ca fiind doar un
sport, o gimnastică. Este un sport inspirat.
Întotdeauna ni se spunea povestea acelui
maestru care născuse stilul nostru. Nu există
decât Dumnezeu și diavolul care inspiră.
Atunci am înțeles de unde aveam anumite
forțe, pe care nici astăzi nu mi le explic.
Doar printr-o concentrare anume spărgeai
cărămizi ș.a.m.d.
Ziua aceea a fost ultima zi când am mai mers
la arte marțiale. Clar că au fost repercusiuni
în viața mea, în momentul pocăinței mele
a trebuit să mărturisesc, să mă pocăiesc și
să mă dezic de acele lucruri. Deci practic
trebuie să te pocăiești, să mărturisești. Dacă
ești credincios, caută un om spiritual care
are maturitate, înțelegere în această direcție
care să se roage pentru tine. Să mărturisești
înaintea lui, ca mai apoi să vă rugați împreună
și el să poruncească oricărui duh atașat prin
diferite practici să plece.
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în obiectiv (r) 13:30 Misterioasa profeție
din Isaia 53 (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germană) (r) 17:00
John Ankerberg (r) 17:30 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale 18:00 Școala de slujire
cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Matur și
liber 09:00 Casa zburătoare 09:30 Aripi de
înger (r) 10:00 Cafeneaua cu povești 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Demonii
și artele întunecate (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r)
13:30 Cele 7 biserici din Apocalipsa (r)
14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale (r)
14:30 InTouch (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Ellel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aripi de înger (r) 10:00 Cafeneaua cu
povești (r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Ellel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Tații film artistic
23:30 Muzică

sexualității

19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa
19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53 documentar
documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini și reflecții program religios
televiziunii

străin

20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Muzică

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Elevator to salvation film artistic
premiera
23:30 Gaither pentru România program

RECOMANDĂRI ZILNICE

muzical străin

16:00 Conferința „Ellel” program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferința cu Kris Valloton program
religios

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 Înțelepciune din India: Budism

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
televiziunii

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Muzica străină program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Ambiție creatoare program muzical străin
documentar
22:30 Istorie a închinării creștine film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

sexualității

LUNI 03 OCTOMBRIE

MARȚI 04 OCTOMBRIE

MIERCURI 05 OCTOMBRIE

JOI 06 OCTOMBRIE

DUMINICA 09 OCTOMBRIE

22:00 Tații film artistic

22:00 Invazia păgână

22:00 New age miracol
sau miraj II Documentar

20:00 Alfa Omega în
obiectiv din culisele televiziunii

23:30 Pasiune pură

Documentar

program despre problemele
sexualității
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Mapamond Creștin
Știri

duminică, ora 20:00

LUNI 10 octombrie

MARȚI 11 octombrie

MIERCURI 12 octombrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pildele
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Școala Internațională
de Echipare pentru Slujire 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Clubul descoperirilor
științifice 10:00 Ora de biologie 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, de ce
se petrec lucruri rele? 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Clubul descoperirilor
științifice (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul Vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Devotional 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Castelul minunat
10:00 Orașul veșniciei 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Întrebarea lui Frank Jenner (r) 12:00
Momentul revelației (r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Cum a apărut lumea (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Castelul minunat (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 17:00 Orașul veșniciei (r) 17:30
Finanțe pe înțelesul tuturor 18:00 Crucea
este cheia

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea este
cheia 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Față în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două
împărății în conflict 09:00 Casa zburătoare
09:30 Omida Carlos 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00 De
la mânie la eliberare 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Speranță pentru
ne-evrei (r) 14:00 Finanțe pe înțelesul
tuturor (r) 14:30 Ospăț cu mană (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Două împărății în conflict (r)

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
documentar

19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Ambiție creatoare (r) progr. muz. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Creați după chipul lui Dumnezeu sau
planeta maimuțelor documentar
23:00 Pretenție anterioară documentar
23:30 Muzică

19:00 Isus noua cale documentar
19:30 Secretele succesului program religios

19:00 Religii înrudite documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

străin

telespectatori

20:00 De ce Israel din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Samson film artistic
23:30 Muzică

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Drumul miracolelor documentar
23:00 Splash cultism documentar
23:30 Muzică

Documentar

Înțelepciune din
India: Karma
În această serie de lecturi,
savant dr. Vishal Mangalwadi
explorează practicile religioase
și filosofiile din țara sa natală,
India, în contrast cu convingerile
iudeo-creștine. Într-un mod
relaxat și realist, dr. Mangalwadi
vă prezintă concepte filosofice
amețitoare pentru viața omului
de rând. El folosește povestiri
personale pentru a ilustra
implicațiile propriului nostru
sistem de credința în lumea reală.

JOI 13 octombrie

VINERI 14 octombrie

SÂMBĂTĂ 15 octombrie

DUMINICĂ 16 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Creștine
eliberează-te! 09:00 Casa zburătoare 09:30
Cafeneaua cu povești 10:00 Israel și Biblia
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Parapsihologia 1&2 (r)
12:00 Splash cultism (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Religii
înrudite (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Israel
și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Descoperă-ți frumusețea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Descoperă-ți frumusețea
02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Perspective eterne
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Părinți eficienți 08:30 Adevăr și
libertate 09:00 Casa zburătoare 09:30 Aripi
de înger 10:00 Stând în spărtură pentru
Israel (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 11:00 Înțelepciune din
India: Hinduismul (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Încercările și mărturiile bisericii primare (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Aripi de înger (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(germană) (r) 17:00 Stând în spărtură
pentru Israel (r) 17:30 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale 18:00 Școala de slujire
cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Matur și liber
09:00 Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger
(r) 10:00 Cafeneaua cu povești 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Harta comorii
(r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel
în prim-plan (r) 13:30 Cele 7 biserici din
Apocalipsa (r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Ellel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aripi de înger (r) 10:00 Cafeneaua cu
povești (r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Ellel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r)

16:00 Conferința „Ellel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferința cu Kris Valloton program

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele

19:00 Încercările și mărturiile bisericii
primare documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele

19:00 Cele 7 biserici din Apocalipsa

televiziunii

20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Muzică

documentar

19:30 InTouch program religios străin
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Harta comorii film artistic
23:30 Gaither pentru România program

religios

RECOMANDĂRI ZILNICE

televiziunii

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Muzica străină program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
muzical străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 (r) magazin TV
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
21:00 Realități și perspective talk-show
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
22:00 Înțelepciune din India: Karma
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
documentar
22:00 Ambiție creatoare program muzical străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Istorie a închinării creștine documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

muzical străin
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duminică, 22:30

sexualității

LUNI 10 OCTOMBRIE

MARȚI 11 OCTOMBRIE

MIERCURI 12 OCTOMBRIE

JOI 13 OCTOMBRIE

VINERI 14 OCTOMBRIE

22:00 Creați după
chipul lui Dumnezeu

22:00 Invazia păgână

23:00 Splash ocultism

19:00 Încercările și
mărturiile bisericii
primare Documentar

22:00 Harta comorii

Documentar
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Documentar

Documentar

film artistic

Reflexologia
ORIGINI
În orice civilizație, oamenii caută sănătatea,
dar și mijloacele prin care să o obțină. Din
textele antice și din picturile rupestre reiese
faptul că primii chinezi, japonezi, indieni
și egipteni se foloseau de tehnica masării
picioarelor sau a altor părți ale corpului
în scopuri terapeutice. În 1913, un doctor
american, pe nume William Fitzgerald, a
introdus în Occident tehnica numită terapia
zonală. Chiar dacă el aplica tehnica masajului
pe diferite părți ale corpului, în 1930 Eunice
Ingham, care a preluat munca doctorului
Fitzgerald, a redus zona de masare doar la
nivelul tălpilor. Reflexologia a ajuns în Marea
Britanie în 1960 prin intermediul lui Doreen
Bayly, fosta studentă a lui Eunice Ingham.
Terapia zonală continuă să fie pentru mulți
baza activității terapeutice.
„Reflexele din tălpi sunt de fapt ‘reflectări’
ale părților corpului. Punctele din talpă și
relația dintre ele urmează un model logic
anatomic, care seamănă foarte bine cu
cel al corpului însuși. Reflexele din tălpi
corespund exact anatomiei întregului corp
prin proiectarea imaginii fizice, reale a
corpului. Această imagine este organizată
cu ajutorul conceptului de terapie zonală.”
(The Complete Guide To Foot
Reflexology, K & B Kunz, p. 24.)

PRINCIPII DE BAZĂ
Baza Reflexologiei o constituie
cele zece zone de energie în care
a împărțit Dr. Fitzgerald corpul.
Când sunt masate diferite „zone
reflexogene” din tălpi, se crede
că ele corespund anumitor zone
ale corpului și organelor interne.
S-au trasat hărți ale tălpilor,
vizualizând zonele corpului și organele
corespondente, fiecare ocupând un anume loc
pe suprafața tălpii. Se crede că „energia vieții”,
sau „ch’i” în China și „prana” în India, curge
prin aceste zone sau meridiane spre punctele
reflexe din tălpi (unii consideră că aceasta
ajunge și la mâini). Boala afectează o anumită
parte a corpului pentru că meridianul este
blocat și „ch’i” nu poate curge.
Reflexoterapeutul stimulează prin masaj
zona de pe talpă, unde crede că este blocat
meridianul conectat cu zona bolnavă din corp.
Se crede că astfel vor fi înlăturate tulburările sau
blocajele din alte zone ale corpului, iar „ch’i” va
putea curge din nou, aducând vindecare. Acest
concept de energie ascunsă sau ocultă este
principiul de bază al filozofiei orientale.

diferite boli cronice, de ex. astm, stres și dureri
de cap, dar nu este recomandat în probleme
structurale, cum ar fi fracturi sau apendicită.
Mai este recomandat în tratamentul preventiv
pentru întărirea sistemului circulator și astfel,
în aparență, crește imunitatea la boli și ajută
la dezvoltarea unui organism mai puternic.

Se spune că reflexologia produce schimbări
fiziologice care, la rândul lor, determină
schimbări psiho-emoționale, „reechilibrând”
în acest fel corpul, inserând în trup, în minte
și în spirit binefacerile gândirii holistice.
Conexiunile cu punctele de reflex se fac întrun mod aleatoriu sau „pe ghicite”. După cum
se poate vedea, există anumite asemănări între
reflexologie și presopunctură sau acupunctură
în sensul că, în ambele practici, se aplică aceeași
tehnică, adică presiunea sau stimularea. De
asemenea, se presupune că se poate obține
vindecare prin ambele tehnici, chiar dacă
apăsarea sau stimularea prin înțepare nu
respectă „locul tradițional”.

EFECTE
Ca în cazul altor terapii, există dorința de
a oferi o explicație științifică. Publicația
„Which Way to Health” din iunie 1995
conținea un articol cu astfel de explicații.
Una dintre teorii este că, atunci când
asupra terminațiilor nervoase de la nivelul
picioarelor se aplică o presiune, depozitele
de cristalin acumulate se împrăștie. Totuși
scriitorul Stuart Morris completează: „Chiar
și reflexoterapeuții minimalizează teoria
depozitelor de cristalin, pe care o descriu ca
fiind o analogie ajutătoare, și nu
o explicație științifică.” (p. 86)
Toate încercările de a oferi
explicații
științifice
sunt
discreditate în articolul lui
Dr. Elvin Adens din august
1988 (citat în Holistic Health,
Holistic Hoax de Richard J
B Willis). „Neurochirurgii și
anatomiștii au trasat cu grijă
toate ramificațiile importante,
ganglionii și direcțiile spre
componentele
centrale
și
periferice ale sistemului nervos… toate
punctele din corp își au reprezentarea în creier,
nu în tălpi. Nu există niciun fel de legături
‘reflexe’ neurologice între tălpi și vreun organ
important al corpului.” (Reflexology: healing,
harmless or hazardous? august 1988, p. 25.)
În textele tehnice, nu se face vreo mențiune
despre cum s-a ajuns să se facă legătura
între talpă și celelalte părți ale corpului. Nu
există vreo bază științifică care să susțină
această informație, dar se pare că uneori ea
funcționează. Se poate ca un pacient să nu fie
convins de eficiența acestui tip de tratament, și
totuși acesta să dea rezultate. Mai este posibil
ca vindecarea să apară și pe baza autosugestiei.
Se spune că tratamentul este benefic pentru

Între practicieni există o oarecare contradicție
care se referă la faptul că la zonele din tălpi
și din mâini corespund anumitor zone din
corp, dar se pare că nu există un plan definitiv
în această privință, ci doar trebuie să-l
lăsăm pe practician să determine „modelul”
individual al pacientului. Se pune accent
aici pe importanța aplicării unui tratament
adaptat fiecărui individ în parte, pacientul
nemaifiind privit ca un „caz” impersonal. E
nevoie fie de un instinct, fie de o pricepere
de ghicitor din partea practicianului, care să
pună un diagnostic și să găsească zonele în
care să aplice tratamentul.

CONCLUZII
1. Există o convingere larg răspândită că
dacă o practică e folosită de multă vreme
înseamnă că este o practică bună sau că poate
fi desprinsă de originile ei și folosită ca atare.
Un exemplu puternic este practica creștină
a cărei longevitate îi întărește originea
sănătoasă, însă noi trebuie să cercetăm toate
filozofiile și tehnicile.
Totuși e clar că longevitatea sau eficiența unui
tratament nu dovedește integritatea practicii.
Este nevoie să acordăm o atenție specială
situațiilor în care practica își are originile în
filozofii incompatibile cu credința creștină,
cum e cazul unor culturi orientale. Este contrar
poruncilor lui Dumnezeu să ne ocupăm de
ceea ce aparent e de folos și inofensiv, dar să
ignorăm cercetarea originilor. Falsurile pot fi
utile, dar și atractive, iată de ce trebuie să ne
întrebăm care este puterea din spatele lor. E
bine de reamintit că vrăjitoria și ghicitul erau
practici larg răspândite în Vechiul Testament,
dar interzise de Dumnezeu.
2. Forțele spirituale vor da întotdeauna
„roade”. Unele din ele pun sub semnul
întrebării integritatea activității, dar, chiar și
lucrurilor care sunt bune în aparență, trebuie
să le verificăm sursele. Îndemnul pentru orice
creștin este clar: fără nicio discuție. Unde se
practică ghicitul, nu este loc pentru un creștin.
Dacă un pacient este tratat prin reflexologie și
se face bine e foarte probabil ca însănătoșirea
lui să fie atribuită tratamentului, iar pacientul
să fie inițiat în alte căutări mai detaliate legate
de activitățile spirituale.
3. Oamenilor li se oferă șansa de a experimenta
libertatea și viața deplină din creștinism, prin
harul mântuitor al lui Isus Hristos. Cunoaștem
faptul că oamenii care au ajuns să-L cunoască
pe Isus, după ce fuseseră implicați în alte
căutări spirituale, au văzut contrastul puternic
dintre noua lor credință și alte filozofii
spirituale, găsind libertatea în locul sclaviei.

Sursa: Ellel România
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Deserted

film artistic premieră
Vineri, ora 22:00

LUNI 17 octombrie

MARȚI 18 octombrie

MIERCURI 19 octombrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pildele
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Școala Internațională de
Echipare pentru Slujire 09:00 Cartea Cărților
09:30 Clubul descoperirilor științifice 10:00
Ora de biologie 10:30 Biserica Punctul Zero
(r) 11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30
Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Călătoriile
lui Stevie 14:00 Inima închinării (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Clubul descoperirilor științifice (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Față în față 17:30
Verdictul științei: Creație! 18:00 Cuvântul
Vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul
tuturor 01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Cufărul cu comori 10:00
Porunca 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Transumanismul (r)
12:00 Adopție temporară (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Cufărul cu comori (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Porunca
(r) 17:30 Liber de datorii 18:00 Război
indivizibil 18:30 Adevăr și libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea
este cheia 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Față în față 04:00 Mesagerul 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Două împărății în conflict 09:00
Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 O scrisoare pentru Joe
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Speranță pentru ne-evrei (r) 14:00
Liber de datorii (r) 14:30 Ospăț cu mană (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Omida Carlos
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Două împărății în conflict (r)

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
documentar

19:00 Alegând calea Bibliei documentar
19:00 Sfârșitul zilelor și Muntele Măslinilor 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

19:30 Mesagerul seminar biblic
documentar
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
19:30 Secretele succesului program religios străin
20:30 Ambiție creatoare (r) program muzical 20:00 De ce Israel din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Transumanismul documentar
22:00 Invazia păgână documentar
23:00 Adopție temporară film artistic
23:00 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
sexualității
23:30 Muzică

Documentar

Înțelepciune din
India: Hinduismul
Hinduismul este o ideologie
foarte puternică și multe aspecte
ale acestei idelologii câștigă teren
în Vest. Dr. Vishal Mangalwad
face o trecere în revistă a istoriei
complexe a Hinduismului în
India și explorează implicațiile
conceptului conform căruia tot
Universul este unul și același
lucru.

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Împărăția cucerită documentar
23:00 Harry Potter documentar
23:30 Muzică

JOI 20 octombrie

VINERI 21 octombrie

SÂMBĂTĂ 22 octombrie

DUMINICĂ 23 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Creștine
eliberează-te! 09:00 Cartea Cărților 09:30
Cafeneaua cu povești 10:00 Israel și Biblia
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Împărăția cucerită (r) 12:00
Harry Potter (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Alegând calea
Bibliei (r) 14:00 Căutând extraordinarul cu
Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Israel
și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Descoperă-ți frumusețea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Descoperă-ți frumusețea
02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Perspective eterne
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Părinți eficienți 08:30 Adevăr și
libertate 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aripi
de înger 10:00 John Ankerberg (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Mesagerul (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Încercările și mărturiile bisericii primare (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Aripi de înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germană)
(r) 17:00 John Ankerberg (r) 17:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 18:00 Școala de
slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Matur și
liber 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aripi de
înger (r) 10:00 Cafeneaua cu povești 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Deserted
(r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30 Dispersarea
poporului evreu (r) 14:00 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Ellel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Aripi de înger (r) 10:00 Cafeneaua cu
povești (r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Ellel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

19:00 Încercările și mărturiile bisericii
primare documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Muzică

16:00 Conferința „Ellel” program religios
16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- 17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
show

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
19:00 Dispersarea poporului evreu
18:00 Conferința cu Kris Valloton program 18:00 Muzica străină program muzical străin
documentar
18:30 Gaither pentru România (r) program
religios
19:30 InTouch program religios străin
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
muzical străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:30 Rădăcini și reflecții program religios
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
străin
Mijlociu
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
22:00 Deserted film artistic premiera
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:30 Gaither pentru România program 22:00 Înțelepciune din India: Hinduismul 22:00 Cântăreții străzii program muzical străin
documentar
22:30 Istorie a închinării creștine documentar
muzical străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

22

sâmbătă, 22:00

sexualității

LUNI 17 OCTOMBRIE

MARȚI 18 OCTOMBRIE

MIERCURI 19 OCTOMBRIE

JOI 20 OCTOMBRIE

DUMINICĂ 23 OCTOMBRIE

23:00 Adopție temporară film artistic

22:00 Invazia păgână

22:00 Împărăția
cucerită documentar

21:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show

22:30 Istorie a închinării creștine documentar
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documentar

Hipnoza
ORIGINI
Hipnoza poate fi descrisă ca un stadiu între
starea de conștiență și cea de somn. Poate să
semene cu somnul, dar e diferită, în sensul că
o persoană hipnotizată este, de fapt, mult mai
deschisă pentru a fi sugestionată.
Forme de hipnoză au fost descoperite în multe
culturi vechi. Șamani, vraci și numeroși preoți
antici foloseau tehnici hipnotice pentru a
vindeca bolnavii și pentru a intra în contact
cu forțele latente ale naturii. Arheologii au
descoperit dovezi că hipnoza era folosită
în Egipt, Grecia, Persia și la triburile
Amerindiene. Aceasta înseamnă că, în
evoluția ei, hipnoza a primit multe influențe,
inclusiv din practicile oculte și panteiste.
Popularizarea hipnozei pe cele două continente
s-a datorat muncii unui doctor austriac,
Franz Anton Mesmer, ale cărui experimente
cu magneți l-au condus la concluzia că
magnetismul e un fluid invizibil sau o forță
care leagă totul în univers. Numele lui Mesmer
a dat naștere termenului de mesmerism, dar
cuvântul hipnoză (din grecescul ‘hypnos’ =
somn) a fost folosit prima dată prin 1843 de
un chirurg scoțian, James Braid.
În prezent, hipnoza are forme multiple și
aparent un caracter util. Un exemplu pozitiv
ar fi hipnoterapia curativă ale cărei origini
datează de prin anii ’40 - ’50 și care se leagă de
numele lui Milton Ericson. Cu toate acestea,
mulți nu-și dau seama că, în acest caz de
terapie, se consideră că un fragment din ființa
noastră se blochează atunci când se confruntă
cu o traumă emoțională și spirituală.

INTRODUCERE
Fiecare dintre noi este înzestrat de Dumnezeu
cu capacitatea de a se apăra în eventualitatea
unei amenințări a propriei vieți, fie ea de
natură fizică, emoțională sau spirituală. La
nivel fizic, se declanșează un mecanism de
„luptă sau fugi”, iar la nivel emoțional și
spiritual, suntem capabili să îndepărtăm ceea
ce este străin de noi și să-i facem față prin
metode cu care ne-a înzestrat Dumnezeu.
Ceea ce ne determină să reacționăm în
fața necunoscutului este abilitatea noastră
mintală de a observa un potențial pericol
și de a adopta o poziție ofensivă sau
defensivă, prin care decidem să nu permitem
unei astfel de amenințări să se apropie.
Am fost înzestrați, de asemenea, în grade
variate, cu capacitatea de a discerne între ceea
ce ar putea fi benefic sau dăunător pentru
noi. Răspunsul nostru la aceste intruziuni
depinde, în mare măsură, de voința noastră
de a încuraja sau de a descuraja activitățile
al căror potențial îl evaluăm ca fiind de
vindecare sau de distrugere.

PRINCIPII DE BAZĂ
Hipnoza este o transă sau o stare alterată a
conștientului indusă, de obicei, de repetarea
unui cuvânt sau de concentrarea pe un singur
obiect, care se mișcă ritmat înainte și înapoi.
Hipnotizatorul va vorbi încet și monoton
pentru a induce subiectului starea de transă.
Această stare de conștiență rezultată în urma
hipnotizării este diferită de starea obișnuită
de somn.În transa hipnotică, capacitatea de a
discerne este redusă, iar cel hipnotizat devine
mai receptiv la sugestiile hipnotizatorului.

EFECTE
Odată intrat în starea de hipnoză, voința celui
hipnotizat este neutralizată, iar hipnotizatorul
anihilează întreaga capacitate de a discerne
binele de rău și pune stăpânire pe capacitatea
de a raționa a subiectului. În acest moment,
subiectul este gata să se supună sugestiilor
hipnotizatorului pentru că, de fapt, atenția
subiectului este focalizată pe gândurile care
i-au fost induse, mintea lui fiind golită de
orice gând personal.
Se pare că, într-o astfel de stare, indivizii
vor răspunde sugestiilor pe care, într-o
altă situație, în afara stării de transă, le-ar
considera ridicole sau absurde. Totuși se
pare că există o limită până la care pot ajunge
aceste sugestii, înainte ca persoana să refuze
să coopereze și/sau să se trezească spontan.
Există totuși o școală de gândire care pretinde
că nu vei face niciodată, în starea de hipnoză,
ceva ce n-ai face în stare de conștiență. În
plus, pentru că, evident, avem o înclinație
înnăscută spre acte iraționale, chiar imorale
sau criminale, hipnoza poate fi o posibilă
unealtă periculoasă.
Și, mai mult, unii experți pretind că unele
persoane au avut experiențe extracorporale, ca
rezultat al sugestiilor făcute sub hipnoză. Este
semnificativ faptul că Actul de Hipnoză din
anul 1952 a depășit limita hipnotismului, iar
rezultatul a fost că două femei s-au îmbolnăvit
psihic după o astfel de încălcare a limitei.
„O percepție greșită în cazul actului hipnotic
este că pacientului nu i se poate spune să
facă, în stare hipnotică, un lucru pe care ar
refuza să-l facă într-o stare normală. Dacă
acest concept ar fi adevărat, o parte din
frica față de hipnoză ar dispărea, dar, din
păcate, experimentele moderne arată cu totul
altceva.” (Healing Without Harm [Vindecare
inofensivă], E.G.Bartlett, 1985 p. 77.)
Încă mai rămân două semne de întrebare
majore despre hipnoză. În primul rând,
datorită faptului că mintea umană este greu
de descifrat, nu putem spune ce se petrece cu
adevărat în interior și până la ce nivel poate
ajunge actul hipnotic. Apoi, apare problema
de a cădea din nou în starea de hipnoză,
cândva în viitor, într-un moment în care
subiectul este treaz de-a binelea.

CONCLUZII
Se poate vedea de mai sus că există câteva
semne de întrebare de natură medicală în
legătură cu utilizarea hipnozei, dar mai
sunt și cele spirituale cărora trebuie să le
răspundem.
1. Puterea hipnotizatorului constă în forța
supranaturală din spatele mecanismului
folosit cu scopul de a goli mintea. Biblia
avertizează în Matei 12:43-45 și în Luca
11:24-26 despre golirea minții și aducerea
ei într-o stare pasivă, adică vulnerabilă.
Un astfel de demers va avea consecințe
serioase pentru că deschide posibilitatea
ca forțele demonice să pună stăpânire pe o
minte limpede. Există probe în acest sens
cu incidente în care oamenii au suferit
schimbări semnificative de personalitate, ca
urmare a hipnozei. Gândurile și comportamentul lor s-au schimbat vizibil, rămânând
într-o stare de tulburare, până în momentul
eliberării de forța demonică. Chiar și atunci
când un rezultat aparent benefic a urmat
hipnoterapiei, de exemplu în tratamentul
diferitelor tipuri de dependență, s-a observat
că un anumit simptom a dispărut doar
pentru a fi înlocuit de un altul la fel de nociv
sau chiar mai grav.
2. Adesea „tratamentele” nu durează mult și,
în mod frecvent, dau naștere unor sentimente
de persecuție, schimbări de personalitate,
posedare și sentimente de manipulare.
3. Indiferent de forma adoptată – hipnoză,
hipnoterapie,
hipnotism,
mesmerism,
„metodă nouă revoluționară”, „bandă de
relaxare” sau orice altceva asemănător –
mecanismul nostru de apărare ar trebui
activat pentru a păstra distanța. În mod
evident hipnoza este cea mai puternică și
mai dăunătoare terapie alternativă, alături de
tehnicile de meditație, care îi permit lui Satan
să pună o reală stăpânire pe minte și pe spirit.
4. Tratamentul se bazează pe ideea că „sinele”
trebuie adus în stadiul de a-și provoca
propria vindecare și nu are nimic de-a face
cu o căutare a lui Dumnezeu. Centrarea
pe „sine” este deosebit de dăunătoare.
5. Supunerea față de Domnul și Creatorul
nostru ne dă o viață deplină prin harul
Duhului Sfânt, dar supunerea față de forțele
întunericului pentru un scurt tratament
împotriva fumatului sau a fricii de înălțime
creează nelimitate posibilități pentru o
decadență spirituală și psihologică.
Sursa: Ellel România
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Israel în prim-plan
din actualitate

vineri, ora 20:00

LUNI 24 octombrie

MARȚI 25 octombrie

MIERCURI 26 octombrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii 10:00 Ora de biologie 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Călătoriile lui Stevie 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Cuvântul Vieții (r) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Cufărul cu comori 10:00 Porunca
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 Corpul uman: inginerie divină
(r) 12:00 Corabia misterioasă (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului
(r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Cufărul cu comori (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Porunca
(r) 17:30 Liber de datorii 18:00 Război
indivizibil 18:30 Adevăr și libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Crucea este
cheia 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Față în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două
împărății în conflict 09:00 Cartea Cărților
09:30 Omida Carlos 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00 De
nedescris 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De
ce Israel (r) 13:30 Sfârșitul zilelor și Muntele
Măslinilor (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30
Ospăț cu mană (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 17:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidență (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
documentar

19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Cântăreții străzii (r) program muzical
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Corpul uman: inginerie divină
documentar

23:00 Corabia misterioasă documentar
23:30 Muzică

19:00 Doamne sunt al Tău documentar
19:30 Secretele succesului program religios
străin

20:00 De ce Israel din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Invazia păgână documentar
23:00 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

23:30 Muzică

19:00 Alegând calea Bibliei documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin

miercuri, 23:00

documentar

Blestemul
vrăjitoriei
Mișcarea New Age, meditația
estică și gândirea wiccană
nu sunt nimic altceva decât
încercarea ființei umane de a
prelua controlul asupra puterilor
interioare, despre care ei susțin
că acestea există în fiecare dintre
noi, sau asupra puterilor din
exterior, din natură, și abilitatea
lor de a le folosi, de a le manipula
în scopuri personale.

20:00 Decupaj din realitate materiale
telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 În spatele ușii de sticlă film artistic
23:00 Blestemul vrăjitoriei documentar
23:30 Muzică

JOI 27 octombrie

VINERI 28 octombrie

SÂMBĂTĂ 29 octombrie

DUMINICĂ 30 octombrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Creștine
eliberează-te! 09:00 Cartea Cărților 09:30
Cafeneaua cu povești 10:00 Israel și Biblia
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 În spatele ușii de sticlă (r)
12:00 Blestemul vrăjitoriei (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Alegând calea Bibliei (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (maghiară)
(r) 17:00 Israel și Biblia (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Descoperă-ți frumusețea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Descoperă-ți frumusețea 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Perspective eterne
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Părinți eficienți 08:30 Adevăr și
libertate 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aripi
de înger 10:00 Stând în spărtură pentru
Israel (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 11:00 Adevărul despre
Yoga (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Încercările
și mărturiile bisericii primare (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Aripi de înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germană)
(r) 17:00 Stând în spărtură pentru Israel (r)
17:30 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale
18:00 Școala de slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Matur și
liber 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aripi de
înger (r) 10:00 Cafeneaua cu povești 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Salvându-l
pe Winston (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Refacerea
Israelului (r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale (r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Ellel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea
John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
04:00 Ospăț cu mană (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Realități și perspective (r) 08:00
Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu
știe! 09:00 Cartea Cărților 09:30 Aripi de
înger (r) 10:00 Cafeneaua cu povești (r)
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă
deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Ellel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

16:00 Conferința „Ellel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferința cu Kris Valloton program

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
televiziunii

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Muzica străină program muzical străin
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
18:30 Gaither pentru România (r) program
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Încercările și mărturiile bisericii
primare documentar
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul muzical străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 magazin TV
Mijlociu
19:30 Club 700 (r) magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
televiziunii
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
20:30 Femei cu idealuri program pentru femei 22:00 Salvându-l pe Winston film artistic
22:00 Credința salvatoare film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Gaither pentru România program 23:30 Pasiune pură program despre problemele 21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Cântăreții străzii program muzical străin
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
muzical străin
sexualității
22:30 Interviuri cu Henry Nouwen documentar
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele
religios

19:00 Refacerea Israelului documentar
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 24 OCTOMBRIE

MIERCURI 26 OCTOMBRIE

VINERI 28 OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ 29 OCTOMBRIE

DUMINICĂ 30 OCTOMBRIE

23:00 Corabia misterioasă documentar

22:00 În spatele ușii de
sticlă Film artistic

22:00 Salvându-l pe
Winston Film artistic

22:00 Credința salvatoare Film artistic

22:30 Interviuri cu
Henry Nouwen
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documentar

Reiki

în spatele unei persoane
așezate, o altă persoană cu
brațele întinse la nivelul
urechilor pacientului să
studieze spațiul dintre
mâini în timp ce formează
un triunghi.

EFECTE

ORIGINI
Reiki este un cuvânt japonez folosit pentru
„Energia Universală a Forței Vieții”. Această
energie a forței vitale se află înlăuntrul nostru și
e nevoie s-o înțelegem pentru a dobândi confort
fizic, mental și emoțional, sau cu alte cuvinte,
sănătate holistică. Vindecarea e posibilă și de
la distanță pentru că energia poate fi folosită
oriunde, ea aflându-se peste tot. Înainte de a
pune mâinile pe pacient, practicianul trebuie să
ceară permisiunea de a folosi tehnica Reiki, astfel
că atât întrebarea, cât și consimțământul sunt
esențiale pentru vindecare.
Reiki este o tehnică cu o largă răspândire în
Marea Britanie. Mii de persoane o practică, iar
cei interesați să înceapă sunt încurajați să obțină
măcar primul grad (vezi explicația de mai jos),
care presupune un proces de armonizare prin
intermediul unor exerciții îngrijorătoare.
Dr. Mikao Usui a trăit în secolul trecut în
Japonia și și-a dezvoltat metoda de tratament
pe ideea că pentru cei care primesc informațiile
Reiki și le însușesc într-un mod apreciabil,
volumul de informații ar trebui mărit. Se crede
că sistemul provine din vechi învățături budiste
bazate pe Karma, chiar dacă se pare că nu se
face referire la ea în tratamentul inițial. Întradevăr, aspectul religios este minimalizat în
ideea de a ademeni adepți, iar învățăturile Reiki
dau impresia unui amalgam tipic de convingeri
mistice. Citim în Manual Reiki scris de Stephen
James Culshaw, maestru Reiki, despre primul
grad: „…pentru a practica Reiki nu trebuie să
credeți în Dumnezeu, doar în iubire.” ( p. 5)

PRINCIPII DE BAZĂ
O sesiune introductivă Feng Shui ar include
probabil învățături despre aură1, chakre2,
meridiane3 și rabdomanție4. S-ar mai face
referiri și la acupunctură, la credințele în Yin
și Yang, subliniindu-se importanța forței
vitale. În ceea ce privește straturile aurei, se
crede că ele se întind la câțiva metri în jurul
nostru. Însă aura se manifestă cu precădere
în spatele nostru, pentru că simțurile noastre
spirituale depun mai mult efort în spate, pe
când simțurile fizice funcționează mai ales
în față. Aura din imediata apropiere a corpului
este mai densă și mai vizibilă. Caracteristicile și
atitudinile pot fi înțelese din culorile vizibile de
către un ochi antrenat. Oamenii își detectează
unii altora aura ținând în fiecare mână o vergea
de ghicire. E nevoie ca umerii să fie relaxați
pentru a permite energiei să curgă prin brațe,
până la vergele. Pentru ca vergeaua „să știe” ce
are de făcut trebuie rostit un cuvânt-indicator.
Vergelele în sine nu au putere, ele fiind puse în
funcțiune de atitudinea minții.
Altă metodă de a detecta aura presupune ca,

Practicianul Reiki își pune mâinile pe pacient,
care acumulează fără efort această forță a vieții,
suficientă pentru nevoile lui. Se presupune
că totul depinde de voința participantului.
Practicianul Reiki este un canal deschis prin
care curge forța, pornind de la cap, spre inimă
și apoi prin mâini către pacient. Se crede că
această forță nu e contaminată de vindecător sau
de aspectele negative ale pacientului, deoarece
vindecătorul este doar un canal deschis.
Se acordă o importanță deosebită celor care
vor să se inițieze în practicile Reiki cu efecte de
lungă durată, pentru că este necesar să se urmeze
măcar cursul ajutător obținerii primului grad în
timpul căruia experiența celor patru momente de
armonizare este necesară pentru intensificarea
puterii vindecătoare a canalului. Acest proces
e efectuat de Maestrul Reiki și „supravegheat și
îndrumat de ghizi astrali Reiki.” (The Manual, p.
17) E îngrijorător să descoperim că acest proces
de armonizare este „…controlat de forțe care îl
depășesc pe Maestrul Reiki.” (The Manual, p. 17)
Acești ghizi sunt liberi să facă tot ce le place
și nici măcar Maestrul Reiki nu e capabil să
îi oprească. Acest prim grad se bazează pe
tradiții foarte vechi. Cursul pentru obținerea
celui de-al doilea grad presupune încă un
moment de vindecare personală, iar în timpul
obținerii celui de-al treilea grad, studentul este
inițiat în arta de a deveni maestru Reiki, însă
până atunci sunt necesari mulți ani de practică.
Înainte de cursul pentru gradul al treilea,
studentul este supus unor meditații speciale
sau vizualizări, iar una dintre ele îl va ajuta săși contacteze propriul ghid Reiki, o ființă spirit.
De asemenea, va trece prin diverse experiențe
prin intermediul unor tehnici speciale, bazate
pe trei simboluri sacre. În timpul cursului mulți
pretind că au experiențe profunde, văzând
spirite care le pot deveni călăuze spirituale.

CONCLUZII
1. În spatele unui practician Reiki există o
intensă activitate și credință New Age. Dar oare
fără acele „armonizări”, care par să se desfășoare
într-o sferă demonică, nu este practicabilă
această metodă de vindecare? Pentru a fi inițiat
în arta de a deveni maestru, se face, fără îndoială,
apel la diverse practici japoneze și New Age.
2. Toți practicienii par să fie înzestrați cu
numeroase abilități și trecuți prin multe
experiențe de natură psihică, cum ar fi starea de
regresie și comunicarea cu spiritele. Prin urmare,
când se „lucrează” pe un pacient sau ucenic,
forțele prezente sunt deosebit de puternice.
Să nu uităm că punerea mâinilor și așteptarea
meditativă fac ca ambele părți implicate să fie
vulnerabile la influențe malefice.
3. Se vorbește despre vindecări, dar latura

spirituală, pe care practicanții Reiki o
consideră întotdeauna prezentă, ar trebui să-l
conducă pe un creștin la Isus. Din moment
ce nu se întâmplă astfel, vindecarea nu doar
că este pusă sub semnul întrebării, dar poate
conduce și la o robie spirituală.
Următorul citat din revista Chat, numărul 36,
din 6 septembrie 1997, p. 6, prezintă problemele
spirituale care pot interveni: „Dar atunci am
descoperit un efect secundar ciudat. Într-o
după amiază, m-am așezat, am inspirat adânc
și am vizualizat simbolurile Reiki. Apoi am
simțit fierbințeală în tot corpul. Am început să
tremur. Pe urmă, o voce masculină puternică a
umplut toată camera. Parcă era un șef de trib
indian dintr-un film vechi cu John Wayne.
Și știți care era cel mai înspăimântător lucru?
Venea dinlăuntrul meu, vorbeam într-o limbă
încâlcită. Încercam să nu vorbesc, dar nu mă
puteam opri. Foarte transpirată, i-am telefonat
lui John Shango și m-am liniștit la auzul propriei
mele voci. „E minunat, Jill”, mi-a spus el. „Ai fost
aleasă de duhurile vindecătoare Reiki. De acum
ele te vor însoți mereu.” De atunci, 35 de spirite
au vorbit prin mine. Adică, Dr. Usie, japonezul
care a întemeiat Reiki, Little Flower, cu vocea ei
ritmată, indianul Sitting Bull, care întotdeauna
părea nervos și mulți alții. Pot să vorbesc cu toți,
ori de câte ori vreau. Doar îi întreb cu voce tare și
ei îmi răspund întotdeauna. Mă simt ca și cum aș
avea o convorbire telefonică exotică. Nu doar că
am un nou rost în viață, dar pot să și vindec alți
oameni acum. Este minunat, e ca și cum ai avea
treizeci și cinci de îngeri păzitori!”
4. E important să ceri voie înainte de a pune
mâinile peste pacient. Acesta trebuie să spună:
„Da, poți să folosești forța Reiki asupra mea.”
Acest lucru înseamnă să permiți oricărui duh
rău aflat în preajmă să preia controlul; nu
Dumnezeului Bibliei, așa cum ar face un creștin.
5. Practicianul Reiki este pregătit să deschidă
drumul prin care forța poate ajunge să locuiască
în pacient. Acest lucru este foarte periculos.
NOTE:
1. Se spune că fiecare persoană are un câmp
energetic în jurul ei, numit aură. Unii cred că e
spiritul nostru personal, dar alții îl văd ca pe ceva
mai puțin „personal”.
2. Se crede că fiecare persoană are 7 chakre sau zone
de receptivitate înlăuntrul ei. De asemenea, prin
aceste zone ne exprimăm emoția și vindecarea. În
sens larg chakra poate fi considerată echivalentul
spiritual al organelor din corp, iar meridianele
echivalentul venelor și al vaselor de sânge.
3. Meridianele sunt căile care duc la chakre. Se crede
că „forța vitală” a fiecăruia curge prin corp prin
intermediul acestor căi.
4. Rabdomanția e o tehnică folosită pentru a descoperi
o problemă emoțională, pentru a diagnostica o boală,
pentru a găsi un obiect pierdut sau pentru a descoperi
o sursă de apă sub pământ. Cele mai comune unelte
sunt vergeaua de ghicire și pendulul. Acestea nu
trebuie neapărat folosite în zona dorită; de exemplu,
este ceva obișnuit să identifici o zonă cu ajutorul
vergelei, care se așează pe o hartă. Prin cuvântul rostit,
mintea activează forța vieții, care pune în mișcare
vergeaua sau pendulul, într-un mod inteligibil, de cel
care ține obiectul în mână.

Sursa: Ellel România
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nici nu-mi vine să cred că poate să fie o altă
energie... malefică sau mai ştiu eu cum...

Reporter: Dincolo de ceea ce vrem noi să credem
sau ce ne place nouă să credem, care este
adevărul din spatele acestor aparenţe?

Medicină alternativă
Documentar - Radio Vocea Evangheliei
Reporter: Domnule Ernest Valea, ce este
medicina alternativă?
Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi
religii orientale: Medicina alternativă este după cum îi spune şi numele - o altă cale de
vindecare, o cale ce refuză medicina clasică,
bazată pe medicamente şi intervenţii brutale
- cum spun adepţii ei - în organismul uman.
Se bazează pe principii străine medicinei
clasice, principii care au o anumită legătură cu
lucrurile spirituale, cu lucrurile de dincolo de
lumea fizică. Principalele metode ale medicinei
alternative ar fi: Acupunctura şi reflexologia,
ca metode derivate din vechea medicină
tradiţională
chinezească;Homeopatia;
Radiestezia; Bioenergia; şi altele mai puţin
folosite, cum ar fi: Tehnica Reiki de punere a
mâinilor; Cristaloterapia şi altele.

Reporter: Homeopatia funcţionează pe baza
unei aşa-zise „forţe vitale” care nu este definită,
ne spun doi medici homeopaţi.
Dr. 1, homeopat: Samuel Hahnemann a
descoperit că în natură există o viaţă ascunsă
în fiecare substanţă. Putem să mobilizăm şi să
folosim această forţă dacă prelucrăm corect
substanţa. Diluţiile repetate şi sucursiunile
remediilor homeopate duc la eliberarea unor
energii uriaşe, cu proprietăţi curative, ţinând
seama de „forţa vitală”, pentru că, din punct
de vedere al terapiei homeopate, boala este un
dezechilibru al acestei „forţe vitale”, care ne
animă pe toţi.
Dr. 2, homeopat:„Dinamisul” în homeopatie
rămâne o denumire a unei forţe vitale care nu
este definită neapărat, dar este considerată ca
atare.

Reporter: Nu ştim ce s-ar putea înţelege din
definiţia nedefinită a acestui „dinamis” (sau
„dynamis” în greacă). În Biblie Dumnezeu este
definit CLAR ca fiind Creatorul universului şi
totodată o Persoană cu care putem comunica
şi cu care putem avea o relaţie personală, de
genul Tată-fiu. Aşadar o posibilă concluzie este
că acest „dinamis” nu are nimic de-a face cu
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Dumnezeul Bibliei. Dar, ce ar putea fi, totuşi,
această „forţă vitală” nedefinită, la care face
apel homeopatia? Vom încerca să aflăm în cele
ce urmează. Acum să menţionăm câteva lucruri
despre o altă ramură a medicinei alternative, şi
anume acupunctura.
Dr. 3, acupunctor:Întâi şi întâi acupunctura
trebuie să fie practicată după legile chinezeşti,
iar legile chinezeşti au câteva principii, şi
anume: intern-extern; sus-jos; cald-frig; Yin
şi Yang. Aceste 4 principii contradictorii sunt
cele prin intermediul cărora se poate pune
diagnosticul şi se poate realiza o vedere clară
asupra dereglării. În funcţie de acest diagnostic,
se aplică apoi terapia cu ajutorul acelor.

Reporter: Ce anume v-a atras spre acupunctură?
Dr. 3, acupunctor: Enigma! Realmente enigma!
Adică împungi cu acul în călcâi ca să îţi treacă o
durere de cap. Asta nu poate s-o înţeleagă decât
unul care pricepe tainele acupuncturii, respectiv
reţeaua de meridiane, pentru că, practic, taina
acupuncturii o reprezintă reţeaua de meridiane,
care este uriaşă.

Reporter: Doamnă, dumneavoastră folosiţi
remedii homeopatice de peste 20 de ani. Nu
ca specialist, ci doar ca simplu pacient. Vă
pun aceeaşi întrebare: Ce energii intervin în
procesul de vindecare, atunci când acesta are,
totuşi, loc?
Pacientă 1, homeopatie: Încă nu ştiu despre
ce energii este vorba. Atâta ştiu că în primă
fază, în clipa în care remediile respective încep
să acţioneze, ele produc o agravare, după care
începe încet-încet procesul de vindecare.
Culmea este că procesul este invers. Se atacă
boala sau suferinţa cea mai recentă şi se
merge treptat, descrescând, către o suferinţă
mai veche. Într-un fel procesul este logic,
dar, din păcate, OAMENII DE ŞTIINŢĂ
N-AU ŞTIUT SĂ DEFINEASCĂ ENERGIILE
RESPECTIVE.
Eu vreau să cred din toată inima că este vorba
de Dumnezeu, care a pus aceste virtuţi în toată
creaţia, în plante, în minerale, în animale. Şi

Prof. dr. Iosif Ţon, pastor, absolvent al
Universităţii Oxford din Anglia: Categoric
nu te implica în aceste forme de medicină
alternativă, pentru că vrând-nevrând ele te
leagă de lumea spiritelor rele care au produs
aceste alternative. Fugi de ele şi refugiază-te
în Domnul Isus. Prin Domnul Isus ascunde-ţi
viaţa în Dumnezeu, iar prin Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu ai toate energiile de care ai nevoie.
NU CĂUTA VINDECARE CU ORICE PREŢ.

Reporter: În continuare vom aborda problema
radiesteziei. Aici intervine o noţiune nouă,
şi anume ceea ce ei numesc „banca de date
universală”, aflată oarecum la cheremul oricui,
spun radiesteziştii. Singura condiţie de acces
la informaţiile acestei bănci este capacitatea
de a intra în starea de transă. Dar ce este mai
interesant în concepţia lor este ideea că această
bancă de date nu are nici un stăpân. Cum
funcţionează, totuşi, radiestezia?
Radiestezist şi inforenergetician: În mod
conştient, adică în starea „beta”, se formulează
cererea de informaţie, clară, fără echivoc, cum
ar fi: „La ce adâncime este apă?”. Apoi se trece
voit în subconştient, adică în starea „alfa”, când
se emite un semnal. Se face apel la „banca de
date universală”, se recepţionează informaţia
pe care operatorul o pune în evidenţă prin
mişcarea instrumentului auxiliar, care poate
fi pendul, baghetă sau ansă. Se trece din nou
în starea „beta”, adică a conştientului, pentru
a interpreta informaţia dată de instrumentul
auxiliar. Deci, dacă avem acces la informaţiile
acestea, avem posibilitatea de a cunoaşte totul,
despre tot, din toate timpurile.

Reporter: Dintotdeauna omul a dorit să
cunoască totul, despre tot, din toate timpurile.
Dar Dumnezeu Îşi atribuie această capacitate
exclusiv doar LUI Însuşi. În Biblie, prin profetul
Isaia, capitolul 44, versetul 7, Dumnezeu spune:
„Cine a făcut proorocii ca Mine, să spună şi
să-Mi dovedească. De când am făcut pe oameni,
din vremurile străvechi, să vestească viitorul
şi ce are să se întâmple”. Şi tot Dumnezeu Se
adresează oamenilor, în capitolul 41 al cărţii
Isaia, versetul 23: „Spuneţi-ne ce se va întâmpla
mai târziu, ca să ştim că sunteţi dumnezei.
Faceţi măcar ceva bun sau rău, ca să vedem şi să
privim cu toţii”.
Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi
religii orientale: Intervenţia aceasta a spiritelor
în radiestezie am putea să o asemănăm
întrucâtva cu fenomenul care se produce în
spiritism sub numele de „scriere automată”.
Pe când în scrierea automată persoana este
complet posedată şi îşi pierde conştiinţa de sine
- nu ştie ce scrie - în diagnosticul radiestezic
comunicarea rămâne conştientă, sau cel puţin
aşa se vrea. Însă este important să reţinem că

sursa sau diagnosticul vine din afară, NU vine
din abilităţile terapetului, iar informaţia îi este
transmisă de nişte entităţi din afara lui.

Reporter: Familia Tiriteu a renunţat la folosirea
homeopatiei şi a remediilor homeopatice.
Daniel Tiriteu: Fetiţa noastră cea mare Rebeca - la vârsta de 3 ani şi câteva luni a
început să aibă o mâncărime de piele. De
obicei dimineaţa, după ce mânca, îi ieşeau pe
corp nişte bubiţe mici, care după o jumătate
de oră dispăreau. Doctoriţa de familie ne-a
spus să încercăm şi la homeopat. Ne-am zis să
mergem să vedem exact ce se întâmplă, ce fel
de consultaţii se dau acolo.
A fost o discuţie obişnuită, apoi ne-a prescris
nişte medicamente. Am aflat despre modul
cum sunt preparate, deci faptul că de la o
anumită diluţie în sus nu mai există nici o
explicaţie ştiinţifică, iar acea compoziţie de
medicamente se făcea printr-o - spuneau ei „energie cosmică”, idee care îşi are baza într-o
filozofie păgână. De asemenea, am aflat că
medicul homeopat la care mergeam noi avea
în spate o filozofie New Age, care este exact
opusul credinţei noastre creştine. Noi credem
într-un singur Dumnezeu, un Dumnezeu
personal, care ne iubeşte şi cu care poţi avea o
relaţie personală. Pe baza acestor două lucruri
- filozofia doctorului şi felul în care erau
preparate medicamentele - am decis să oprim
complet tratamentul.

Reporter: Care ar fi fost efectele de care
v-aţi temut atunci când aţi decis să opriţi
tratamentul?
Daniel Tiriteu: În mod special ne-am temut de
efectele spirituale. Aceste remedii homeopatice,
care sunt preparate prin încărcarea cu acele
energii cosmice, cum pretind ei, este foarte
posibil să te expună spiritual la o influenţă
demonică, la o stăpânire demonică.
Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină
şi religii orientale: Cred că nu putem neglija
prezenţa anumitor entităţi sau spirite care ar
putea mijloci această vindecare. De exemplu,
radiestezistul este înconjurat, în momentul în
care practică acea metodă de diagnostic, de
„îngeri albi” sau de „spirite benefice”, numite
aşa de către el.
De unde ştim că numai acestea sunt prezente?
Deoarece el spune că toate celelalte au fost
izgonite. El recunoaşte că există spirite bune
şi rele, dar întotdeauna spune că cele rele au
fost izgonite de acolo în momentul producerii
diagnozei. Dar din moment ce radiestezistul
operează pe sistemul de valori al lui Rudolf
Steiner, care NU ARE NIMIC DE-A FACE
CU DOCTRINA CREŞTINĂ, noi nu putem
accepta pretenţia că spiritele acelea benefice
sunt într-adevăr benefice.
Mai mult decât atât, se spune că spiritele acelea
sunt cele care fac ansa sau pendulul să se mişte
şi să pună diagnosticul corect. Deci rezultatul
nu se datorează abilităţii radiestezistului, ci se
datorează comunicării cu acele spirite prin care
se transmite informaţia despre organele bolnave.

Deci intrăm undeva foarte adânc în tărâmul
spiritual şi asta ar trebui să ne pună pe gânduri.

Reporter: Cum putem aborda medicina
alternativă din punct de vedere etic şi din
punctul de vedere al moralei creştine?
Dr. Ileana Radu, medic creştin: Găsesc
justificată toată explozia şi toată orientarea
spre medicina alternativă în România, şi în
mare parte aceasta este o reacţie la ceea ce
nouă ne-a fost refuzat. O medicină foarte
tehnologizată, o medicină foarte scumpă,
o relaţie cât se poate de impersonală cu
pacientul, toate acestea îi orientează şi pe
medici şi pe pacienţi spre alte metode, spre
alte abordări, spre alte paradigme.
În medicina tradiţională o consultaţie, în
medie, durează 7 până la 10 minute. O
consultaţie în medicina alternativă durează de
multe ori 1 oră. Cred că orice pacient preferă
un practician sau un medic curant care petrece
1 oră cu el, nu 7 minute, şi un medic care se
interesează, dincolo de migrene, dincolo de
durerea de stomac şi dincolo de palpitaţii, şi
de alte coordonate ale vieţii lui personale, care
astfel bineînţeles că are câştig de cauză.

Reporter: Următorul intervievat practică
bioenergia (bioenergoterapia) şi cristaloterapia
- vindecarea cu ajutorul cristalelor. L-am întrebat
ce vede atunci când pune un diagnostic.
Bioenergoterapeut şi „vindecător” cu
ajutorul cristalelor: Nu ştiu dacă ai auzit
de „aura” umană. Aura se poate vedea şi se
poate percepe tactil. În acest câmp, deci în
aura umană, se poate lucra. Aşa cum avem
o anatomie fiziologică, avem şi o anatomie
energetică. Ceea ce fac eu este să lucrez în
vederea armonizării câmpului energetic.
Prof. dr. Iosif Ţon: Dumnezeu a creat
universul şi toate energiile care sunt în univers
ar trebui să-I fie supuse Lui. Dar Dumnezeu,
în suveranitatea Lui, a lăsat ca, pentru o
vreme, aceste spirite revoltate să existe. Modul
în care înţeleg eu lucrurile, pe baza Sfintei
Scripturi, este că atunci când Dumnezeu ne-a
creat pe noi persoane, deci cu libertatea de a
alege, Dumnezeu l-a lăsat pe diavolul să existe
tocmai pentru a-i crea omului adevărata
libertate. Eu nu am cu adevărat libertate decât
atunci când am o alternativă.
Dumnezeu mi Se prezintă ca Dumnezeul
Creator şi plin de dragoste, Dumnezeul
adevărului, Dumnezeul bunătăţii, şi îmi spune:
„Ia-Mă pe Mine, iubeşte-Mă pe Mine, fii al Meu
şi fii ca Mine”. Dar tot El zice: „Am lăsat alături
pe unul care-i totalmente opusul Meu, care-i
nimicitorul, care e ura întrupată, care-i răutate,
care-i nimicire. Dacă-l vrei pe el, eşti liber să-l
alegi pe el”. Toate energiile lui Dumnezeu sunt
concentrate în Duhul lui Dumnezeu - Duhul
Sfânt. Eu am Duhul Sfânt numai dacă L-am
primit pe Domnul Isus Hristos în viaţa mea,
pentru că Duhul Sfânt e Duhul lui Hristos.
Şi când am Duhul Sfânt, am toată energia
dumnezeiască de care am nevoie.
Acum, vin aceşti oameni care zic: „Domnule,

noi am descoperit nişte bănci de energie cosmică.
Noi am descoperit nişte surse de energie”. Este
posibil! DAR izvorul acelor energii este
diavolul şi îngerii lui. Şi până la un loc ei pot să
facă minuni, aşa cum s-a întâmplat cu Moise
şi vrăjitorii din Egipt. Diavolul are o anumită
putere, însă el are nişte limite, pentru că el
nu este egal cu Dumnezeu. Diavolul este o
persoană revoltată, pe care Dumnezeu îl lasă
să existe pentru a crea libertate pentru noi, dar
Dumnezeu întotdeauna îi pune limite: „Până
aici şi nu mai departe !”.
Oamenii aceştia au reuşit cumva să intre în
legătură cu aceste surse de energie, care nu
sunt altceva decât spiritele celui rău - spiritele
revoltate, împreună cu diavolul. Şi într-adevăr
ei aduc energie, dar energia pe care o aduc ei
este de esenţă demonică.

Reporter: În remediile homeopatice, de
la o anumită diluţie în sus nu mai rămâne
nici măcar o singură moleculă de substanţă
activă. Rămâne doar încărcătura spirituală,
dinamizarea sau potenţarea de factură
spirituală, aşa cum afirmă homeopaţii.
Dr. Ileana Radu, medic creştin: Este recunoscut
faptul că de multe ori diluţiile homeopatice
se fac după un anumit ritual, rostindu-se
anumite incantaţii, şi de cele mai multe ori
într-un remediu nici nu mai există substanţa
de origine. Cu toate astea, remediile operează,
pentru că - spune homeopatul - încărcătura lor
este de factură spirituală. Atunci, vindecarea
trebuie să aibă loc cu orice preţ?
Eu cred că vindecarea NU trebuie să aibă loc cu
orice preţ, pentru că, de fapt, „preţul” îl plăteşte
pacientul şi medicul care aplică remediul. Intri
într-o zonă în care pot să ţi se întâmple anumite
lucruri pe care nu le controlezi nici tu, ca pacient,
şi nici tu, ca medic.
Una dintre colegele mele, care practică
bioenergia (bioenergoterapia), spune: „Ştiu că
nu trebuie să mă ating de anumite tumori, pentru
că energia negativă conţinută în acele tumori mă
poate ataca pe mine. Şi mi s-a spus, şi maeştrii
mei mi-au spus, pe ce domenii să nu intru, pentru
că sunt vulnerabilă”. Deci acolo este prezent un
limbaj care anunţă ceva legat de lumea spiritelor,
şi de cele mai multe ori, dacă ai discernământ
şi dacă ai educaţie în acest domeniu, recunoşti
tipare din magia albă sau neagră.
Daniel Tiriteu: Le recomand cititorilor să treacă
dincolo de aparenţe şi să gândească la rece. E
ADEVĂRAT CĂ NE DORIM SĂNĂTATE
MAI MULT DECÂT ORICE, DAR SĂ NU
O CĂUTĂM CU ORICE PREŢ. SĂ NU O
CĂUTĂM CU PREŢUL SUFLETULUI.
Extras din documentarul radio “Homeopatie,
acupunctură,
bioenergie,
radiestezie,
cristaloterapie și alte forme
de medicină alternativă - o
perspectivă creştină” produs
de Ioan Ciobotă, Radio Vocea
Evangheliei Timișoara. Ascultă,
citește sau descarca gratuit cele 9
părți ale documentarului pe siteul www.rve-timisoara.ro
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Perspectiva creștinĂ
Asupra terapiilor New Age și de medicină alternativă
În celelalte materiale am prezentat filozofiile
și practicile suspecte, neștiințifice și uneori
mistice, care definesc numeroasele terapii
alternative. Acest fapt trebuie să pună sub
semnul întrebării utilizarea lor în practica
medicală modernă. Pentru creștini problema
care apare nu este doar dacă e vorba de ceva
care funcționează, și uneori funcționează,
ci mai ales dacă este ceva care ar trebui
folosit fără nicio constrângere, care poate
fi recomandat altora și în care terapeuții ar
trebui să se implice. Este necesar să analizăm
informațiile pe care ni le oferă Biblia în cazul
acestei probleme.

RĂDĂCINI ȘI ORIGINI
Chestiunea nr.1: rădăcinile și originile
oricărei terapii. Am văzut că o parte din
aceste terapii își au rădăcina în religii
orientale străvechi sau în misticism. Acest
fapt poate fi ușor identificat, de exemplu,
în cazul plantelor medicinale chinezești, în
acupunctură și în terapiile asociate (Taoism),
în remediile lui Sufis (Islam) și în promovarea
procesului de vindecare din yoga și din
meditația transcedentală (Hinduism).
Samuel
Hahnemann,
fondatorul
homeopatiei, era francmason și adept al lui
Confucius. Monograma francmasoneriei
a fost imprimată pe cartea lui de medicină
homeopată – Organonul artei de a
vindeca (The Organ of the Art of Healing).
Palmer, care a descoperit chiropraxia sau
vertebroterapia și Still, care a fost inițiatorul
osteopatiei erau implicați în practici oculte,
deși în zilele noastre mulți practicieni din
domeniul osteopatiei și chiropraxiei se
disociază în totalitate de astfel de legături.
Trebuie să remarcăm faptul că acești oameni
ofereau, în aparență, sisteme de sănătate și
de vindecare noi și complete, astfel încât
convingerile lor fundamentale aveau o
reală însemnătate. Această situație e total
diferită față de cazul în care se descoperă un
nou medicament prin mijloace științifice,
de exemplu, un antibiotic, în care nu este
implicată credința personală a inventatorului.
Perspectiva biblică în acest sens o găsim în
cuvintele lui Isus, la Matei 7:18: Pomul bun
nu poate face roade rele, nici pomul rău
nu poate face roade bune – referindu-se la
practici false, dar și la profeți falși. Rădăcinile
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sunt importante!

AVERTISMENTE BIBLICE
Chestiunea nr. 2: învățătura biblică despre
practicile oculte, mistice și magice asociate
terapiilor alternative. Acestea includ
legănarea pendului, radiestezia, ghicitul și
astrologia, toate fiind folosite de terapeutul
holist ca ajutoare în diagnosticarea și tratarea
unei game largi de boli fizice, mintale,
emoționale și spirituale.
Este adevărat că mulți practicieni calificați
din punct de vedere medical nu doresc să
fie asociați cu astfel de idei, dar fără îndoială
ele sunt folosite de un număr semnificativ de
alți medici implicați în medicina alternativă.
Biblia este foarte clară în privința aceasta, așa
cum ne confirmă și următoarele pasaje:
Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile
morților, nici la vrăjitori; să nu-i întrebați,
ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul,
Dumnezeul vostru. Levitic 19:31
Să nu fie la tine nimeni… care să aibă
meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele,
de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de
descântător, nimeni care să întrebe pe cei
ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul,
nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine
face aceste lucruri este o urâciune înaintea
Domnului. Deuteronom 18:10-12
Alte versete: Ezechiel 13:20, Osea 4:12,
Apocalipsa 9:21, Apocalipsa 22:15.

EFECTE SPIRITUALE
Chestiunea nr. 3: efectele spirituale
dăunătoare, atât de frecvent constatate de
consilieri, de pastori și de creștini printre cei
care s-au implicat în medicina alternativă,
costând atât din probleme fizice, cât și
psihice. Nu este oare o înșelătorie să numești
un remediu homeopat medicament, când de
fapt el nu conține nicio substanță activă și nu
este o concepție greșită să introduci ace în
meridiane sau în „canalele de energie”, când
de fapt nu există nicio dovadă a existenței lor?
În termeni spirituali, experimentarea
terapiilor alternative presupune un preț
de plătit. Cele mai comune efecte negative
observate includ:

a)anxietate
b)depresie
c)frică
d) perturbarea citirii Bibliei
e) dificultăți în rugăciune
f) apatie spirituală
g) lipsa siguranței mântuirii și, cel mai grav,
h) opresiune demonică - În acest caz, trebuie
să se recurgă la rugăciune și la eliberare.

MEDICINA ALTERNATIVĂ ȘI
NEW AGE
Chestiunea nr. 4: semnificația mișcării New
Age în relația ei cu medicina alternativă. De
fapt, adepții New Age, care practică aceste
terapii, au recunoscut deschis că medicina
alternativă este arma medicală a mișcării
New Age. Ei oferă medicina alternativă ca pe
un „supermarket pentru boala sufletului” și
ca pe un „sacrament New Age.”
Adepții New Age sprijină puternic medicina
alternativă, crezând că aceste terapii și
activități tratează nu doar boala fizică, ci
ajută și la sănătatea emoțională și spirituală,
conducând astfel la echilibrul energiilor
cosmice și la un nivel mai ridicat de iluminare.
Ideile și practicile New Age se opun în
totalitate Creștinismului și reprezintă un fals.

FUNCȚIONEAZĂ?
Chestiunea nr. 5: convingerea că „dacă
funcționează, trebuie să fie ceva bun.” Să nu
uităm faptul că medicina alternativă nu a fost
corect investigată și nu i s-a dovedit eficiența,
iar probele pe care le avem în prezent sunt
adesea subiective și nefondate. Se știe că
puterea sugestiei este foarte mare la unii
indivizi, care par să răspundă la orice terapie
nouă. În plus, este adevărat că medicii de la
serviciul medical de stat petrec prea puțin
timp cu pacienții, în schimb, dacă te adresezi
unui terapeut de medicină alternativă, ți se va
acorda mai mult timp pentru o consultație.
Acest aspect este benefic, dar vei plăti cu vârf
și îndesat pentru ignoranța ta. Totuși când
medicina alternativă pare că funcționează,
e nevoie să ne îndreptăm din nou spre
învățătura biblică. Referitor la zilele de pe
urmă se afirmă la Matei 24:23, 24: Căci se vor
scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși;
vor face semne mari și minuni, până acolo
încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și
pe cei aleși. Iată, că v-am spus mai dinainte.
După cum creștinii sunt martori azi la
puterea Duhului Sfânt, care revarsă asupra
noastră daruri spirituale, semne, minuni și
vindecări, trebuie să fim și atenți la falsurile
care au scopul de a-i ademeni pe naivi.

CONCLUZIE
Terapiile medicale alternative sunt în creștere
în societatea de astăzi, dar acest lucru nu
le face neapărat științifice, de acceptat sau
universal valabile. Se spune că multe dintre
ele, cum ar fi acupunctura, sunt practicate de
mii de ani, ceea ce le confirmă veridicitatea și
eficacitatea, dar tot astfel, de exemplu, este și
cazul vrăjitoriei, dar aceasta nu înseamnă că
o acceptăm sau o recomandăm.
E important pentru creștini să ia în
considerare medicina alternativă ajutați de
discernământul Duhului Sfânt. E nevoie să
înțelegem că dacă ne implicăm în practici
și în convingeri bazate pe religii false sau
pe idei oculte și mistice suntem în dezacord
cu învățătura biblică. Geneza 35:2 spune:

Scoateți dumnezeii străini care sunt în
mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă
hainele. Trebuie să fim cu ochii-n patru la
pericolele infestării cu dumnezei străini dacă
apelăm la medicina alternativă bazată pe
Taoism, Hinduism sau alte religii false.
Dacă într-adevăr căutăm o viață deplină
o avem deja în persoana domnului nostru
Isus Hristos, Medicul Suprem. Trebuie
să subliniem faptul că, desigur, nu avem
interdicții în acceptarea și practicarea
medicinei moderne și a serviciilor
chirurgicale adecvate, oneste și integre.
Pe de altă parte, conform principiilor biblice,
este foarte clar că mare parte din medicina
alternativă este o cu totul altă chestiune,
putându-ne virusa spiritul.

Listă de Practici medicale Alternative
Iată o listă mai detaliată cu practicile medicale alternative (extras din cartea Vindecare
prin Eliberare de Peter Horrobin, ed. Elpis, 2009):
Acupunctura / acupresura
Aromaterapia
Atingerea terapeutică
Aura-soma
Ayurveda
Bio-feedback-ul
Cristaloterapia
Herbalismul
Hipnoterapia
Homeopatia
Imaginația stimulată
Iridiologia
Medicina chinezească tradițională
Medicina complementară
Medicina New Age
Meditația transcedentală
Osteopatia
Patul de jad
Piramidologia

Qigong
Radiestezia
Reflexologia
Reiki
Remediile florale Bach
Respirația meditativă
Rolfing
Shiatsu
Sofrologia
Tantra
Terapia culorilor (Cromoterapia)
Terapia magnetică
Tui Na
Unani
Vindecarea spiritistă
Vindecătorii prin credință
Vindecătorii psihici
Vizualizarea
Yoga

Rugăciune
pentru eliberare de
practici oculte
Dacă ați fost implicat în anumite activități
oculte pe care le conștientizați că nu sunt după
voia lui Dumnezeu, mai jos este un model
de rugăciune de pocăință și de eliberare de
efectele acestor acțiuni. De asemenea, vă
îndemnăm să căutați un preot sau un pastor
din biserica din localitatea în care vă găsiți
care să se roage pentru dvs.
Tată, mărturisesc că, prin implicarea în
următoarele practici oculte, am păcătuit
împotriva Ta și împotriva Cuvântului Tău
(rostiți cu voce tare toate implicările de care
vă aduceți aminte). Recunosc că toate aceste
practici înseamnă o închinare la Satana și
acum aleg să-L pun pe Isus pe tronul vieții
mele. Te rog, Doamne, să mă ierți pentru orice
activitate ocultă în care, cu sau fără voie, am
fost implicat.
Satana, renunț la tine și la toate lucrările
tale din viața mea. Printr-un act al voinței
mele și prin puterea pe care mi-o dă Isus
Hristos din Nazaret, închid ușile vieții mele
la toate punctele de intrare demonică pe care
le-ai câștigat prin păcatele mele din trecut. Îți
declar, în Numele lui Isus, care te-a înfrânt la
Calvar, că nu mai ai niciun drept să mă tulburi
în lucrurile pe care le-am mărturisit – de care
m-am pocăit acum și de care am fost iertat și
curățit, prin sângele Domnului Isus Hristos.
Aduc la cruce orice blestem ca să fie făcut fără
putere în jertfa Domnului Isus Hristos. Desfac
toate legăturile spirituale existente la nivelul
duhului, sufletului și trupului între mine și
orice religie falsă care stă în spatele medicinei
alternative la care am apelat pentru vindecare
sau diagnosticare. Leg orice influență
demonică din aceste religii false si le poruncesc
să plece de la mine, în Numele lui Isus Hristos.
În rănile Lui cer vindecare și restaurare în
toate domeniile vieții mele.
Doamne, îmi încredintez întreaga ființă – duh,
suflet și trup – în mâinile Tale. Te rog să mă
umpli cu Duhul Sfânt, pentru ca să fiu pe
deplin al Tău. În Numele lui Isus. Amin.
Sursa: Ellel România
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Soda Springs

Film artistic premieră
vineri, ora 22:00

LUNI 31 octombrie

MARȚI 01 noiembrie

MIERCURI 02 noiembrie

00:00 Cartea deschisă 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Școala de slujire cu
Derek Prince 02:00 Realități și perspective
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea Cărților 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii 10:00 Ora de biologie 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Călătoriile lui Stevie 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Adevăruri
biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Cuvântul Vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul Vieții 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cuvântul
Vieții (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Cufărul
cu comori 10:00 Porunca 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Astronomia susține creaționismul (r) 12:00 O
voce în pustiu (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Minunile
creației: solul (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Cufărul cu comori (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Porunca (r)
17:30 Liber de datorii 18:00 Război indivizibil
18:30 Adevăr și libertate

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Restaurânduți viața 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Față în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două
împărății în conflict 09:00 Cartea Cărților
09:30 Omida Carlos 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Prințesă de departe 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Doamne sunt al
Tău (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30 Ospăț
cu mană (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Două împărății în conflict (r)

19:00 Minunile creației: solul documentar
19:30 Mesagerul seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Cântăreții străzii (r) program muzical străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Astronomia susține creaționismul
documentar

23:00 O voce în pustiu documentar
23:30 Muzică

19:00 Prins în capcană documentar
19:00 Ierusalimul subteran orașul trecutului 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

documentar

străin

19:30 Secretele succesului program religios

20:00 Decupaj din realitate materiale

străin

telespectatori

20:00 De ce Israel din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Invazia păgână documentar
23:00 Pasiune pură program despre problemele

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Flori sălbatice documentar
23:00 Atât de aproape de dușman

sexualității

23:30 Muzică

sâmbătă, 22:00

documentar

Mă mai iubiți acum
Expertul în chestiuni ce țin de
sexualitate Joe Dallas comentează
pe baza mai multor mărturii
din partea unor persoane care
au aflat despre copilul lor,
soțul/soția sau fratele/sora că
este homosexual/lesbiană. De
asemenea, sunt prezentate
multe exemple de viață despre
cum poți face față acestor situații
aparent imposibile.

documentar

23:30 Muzică

JOI 03 noiembrie

VINERI 04 noiembrie

SÂMBĂTĂ 05 noiembrie

DUMINICĂ 06 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgara) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Creștine
eliberează-te! 09:00 Cartea Cărților 09:30
Cafeneaua cu povești 10:00 Israel și Biblia
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Flori sălbatice (r) 12:00 Atât
de aproape de dușman (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Prins
în capcană (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Mesagerul (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Israel
și Biblia (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Descoperă-ți frumusețea

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Descoperă-ți frumusețea
02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Perspective eterne
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Părinți eficienți 08:30 Adevăr
și libertate 09:00 Cartea Cărților 09:30
Aripi de înger 10:00 John Ankerberg (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Înțelepciune din India
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Încercările și
mărturiile bisericii primare (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de
înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germană) (r) 17:00
John Ankerberg (r) 17:30 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale 18:00 Școala de slujire
cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 Bucură-te de fiecare zi 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Matur și liber 09:00 Cartea Cărților
09:30 Aripi de înger (r) 10:00 Cafeneaua
cu povești 10:30 Alfa Omega în obiectiv
(r) 11:00 Soda Springs (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r)
13:30 Călătoriile lui Stevie (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de
înger (r)

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferința „Ellel” 02:00
Realități și perspective 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Aripi de înger (r) 10:00 Cafeneaua cu
povești (r) 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
„Ellel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)

19:00 Încercările și mărturiile bisericii
primare documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 film serial
23:30 Muzică

19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Soda Springs film artistic premiera
23:30 Gaither pentru România program
muzical străin

16:00 Conferința „Ellel” program religios
17:00 John Ankerberg talk-show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Conferință
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) film serial
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
televiziunii

17:30 Inima închinării program muzical
18:00 Muzica străină program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) program
muzical străin

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 (r) magazin TV
Mijlociu
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Mă mai iubiți acum documentar
23:00 Întâi de toate nu face niciun rău film 22:00 Cântăreții străzii program muzical străin
22:30 David Brainerd misionarul
artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele amerindienilor documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității
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LUNI 31 OCTOMBRIE

MARȚI 01 NOIEMBRIE

MIERCURI 02 NOIEMBRIE

VINERI 04 NOIEMBRIE

SÂMBĂTĂ 05 NOIEMBRIE

22:00 Astronomia
susține creaționismul

23:00 Pasiune pură

22:00 Flori sălbatice

19:00 Călătoriile lui
Stevie documentar

20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul Mijlociu

documentar
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program despre problemele
sexualității

documentar

