
Lupul alb

• 30 întâlniri
• 90 ore – antrenament în nucleu
• 180 de ore practici individuale
• 90 de ore - antrenament la distanță
• max 6 luni 
• Nucleu de min. 6 persoane

Program pentru nuclee de tip ”Gardieni”
- secvența de inițiere -



Caracteristici Program 

Nucleele de tip ”Gardieni” sunt o rețea interconectată de ființe, cu 
rezultate excepționale în transformarea individuală:

• nivel de conștiință - constant peste 300 pe Scara Hawkins

• frecvența undelor cerebrale – constant sub 13 Hz și peste 40 Hz. 
• lungimea de undă a radiației EM personale – constant peste 7000 Aº

• nivel de neutralitate emoțională – constant sub 10%
• nivel de atenție focalizată – minim 10 minute

• nivel de acceptare necondiționată – constant peste 80%

Nucleele de tip ”Gardieni” utilizează conștient ”energia 
inimii” și un mod de gândire non-dual și multi-dimensional 

Această minte-inimă comună se manifestă în aceiași bandă 
de compatibilitate

Nucleele de tip ”Gardieni” utilizează instrumente și algoritmi 
cuantici, cât și de dispozitive de integrare si amplificare a 
rețelelor de câmp, structurate pe principii de geometrie sacră



Necesitate program 

Mental / emoționalul colectiv ( ~sub-conștient colectiv)
(~ câmp morfogenetic al limbii române)

EXISTĂ ȘI INFLUENȚEAZĂ PROFUND
realitatea colectivă în care trăim!  

• ”Starea” acestui subconștient colectiv influențează alegerile și realitatea 
individuală, din fiecare moment, ale fiecărui vorbitor de limbă română!

• ”Starea” acestui câmp de unde/particule determină realitatea colectivă 
pe care o percepem și ne determină destinul colectiv ca neam!

• ”Starea” acestui ”conglomerat de forme-gând plutitoare” generează 
matricea de potențialități (spațiul de alegeri), care influențează, în mod 

profund, direcția spre care se îndreaptă acum țara!

Invizibilul determină vizibilul!



1. Cine și cum protejează ”mintea colectivă” de implanturi și emisii de 
forme-gând limitative, toxice, bazate pe frică și neputință?

2. Cine și cum protejează câmpul mental / emoțional al  
decidenților strategici de operații subversive, de ”înjurăturile 

individuale” și de stările în masă de neacceptare?

5 întrebări

4. Cine și cum transformă materialul nerecunoscut al umbrei 
colective (adică cine și cum alchimizează conștient, prin puterea 

intenției comune, memoriile recurente din subconștientul colectiv)?

5. Cine și cum genereză sistematic în câmpul morfogenetic românesc 
forme-gând benefice, cu efect transformațional, evolutiv?

3. Cine și cum furnizează evaluări holistice (perspective înțelepte și 
inspirate), care conștientizează simultan ambele fațete ale unui 

”probleme” de securitate națională (echilibrul între ”bine și rău”)?

Ne stă în putere să influenţăm în mod direct realitatea! 
Pas cu pas prin cunoaştere şi certitudine!

Noua realitate există chiar acum în interiorul nostru!
Unim puterile, în pasiune, scop și potențial comun! 

Lucrăm ca UNUL pentru a crea forma-gând a Noii Realități!



Acest proces pledează pentru construcția unor mini-rețele de GARDIENI,
care să susțină, în mod sistematic, transformarea accelerată 

și cu ușurință a sistemelor sociale și a întregii realități românești

Utilitate program

Pentru a transforma matricea / holograma României, un anumit procent 
din vorbitorii de limbă română trebuie să fie dispuși să creeze un 

”antidot” la formele-gând de frică (separare, control, manipulare)
Antidotul se crează prin emiterea conștientă de matrici de forme-

gând multidimensionale, care să exprime simultan trinitatea lăuntrică -
iubire, înțelepciune și putere

Gândurile și emoțiile integrate generează forme-gând, 
Care influențează undele cerebrale,

Care generează stări de conștiință,
Care crează realitatea în care trăim


