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CĂTRE CITITOR: CARTEA ASTA N-A AJUNS DIN ÎNTÂMPLARE L A 

TINE!  

 

A 

m aşteptat aproape zece ani până să mă hotărăsc să încredinţez 

paginilor unei căr ţi miracolul întâlnirii mele cu Valeriu Popa.  

Impactul a fost uluitor, iar traiectoria mea s-a modificat cu scrâşnet 

de frâne. Ştiam din paginile ziarelor, nu prea darnice cu amănuntele în anii 

aceia cenuşii, că Valeriu Popa vindeca oameni. Mai târziu aveam să aflu că 

nu „vindeca”, ci doar îi îndruma spre vindecare aşa cum îi plăcea să spună. 

Tocmai acesta este miezul fierbinte al misiunii cu care a fost investit atunci 

când a venit la viaţă. Cu trezirea conştiin ţei în oameni, trezire care uneori 

are loc în urma unui proces chinuitor. Acest proces poate include de la 

disconfortul imediat, resimţit sub forma unei banale iritări, până la 

patologia cea mai serioasă care se dovedeşte a fi fatală. Valeriu Popa mi-a 

confirmat pentru prima dat ă,  cea mai veche bănuiala a mea şi anume 

faptul că boala, urâtul, lipsa de armonie este forma concretă pe care o 

îmbracă îndepărtarea  de la sinele adevărat, de la conştienţa dumnezeirii 

noastre. Această îndepărtare permite instaurarea bolii.  



Dacă admiţi să priveşti boala ca pe expresia fizică a unei deviaţii spirituale, 

tot universul omenesc se înfăţişează într-o claritate de cristal. Dar ce e 

boala? Cât de departe îşi are ea rădăcinile în istoria personală a unui 

individ? Oare boala e atât de gravă pe cât de grav a fost păcatul? Oare 

sancţiunea ca plată a păcatului vine imediat sau îşi are propriile ei legi?  

Aş minţi să spun că am găsit răspunsuri fecunde la aceste întrebări, 

înainte de întâlnirea mea cu acest om, deşi căutările mele fuseseră asidue. 

Mă dezvoltam între tipare predeterminate, care mă înghesuiau în limite de 

gândire chinuitoare şi obsesive. Voiam să înaintez în cunoaştere dar mă 

întorceam mereu în aceeaşi baltă stătută a lucrurilor deja gândite.  

Am convingerea că boala s-a revărsat în lume ca expresie a răului, pe 

care-l  producem cu voie sau fără de voie. A cunoaşte cum să identificăm şi 

mai apoi să îndepărt ăm cauzele care au determinat boala, înseamnă să fi 

descoperit calea de a fi în întregime după chipul şi asemănarea Lui, cu alte 

cuvinte să avem şansa de a dispune de accesul liber şi necondiţionat de 

accesul la propria noastră divinitate.  

Ştiu că în măsura în care suntem trup fizic suntem şi spirit divin, şi că 

aparţinem în egală măsură ambelor câmpuri. În noi se întâlneşte ce e sus cu 

ce e jos, ceea ce zboară cu ceea ce se târăşte. Prin urmare adevărul se află 

înlăuntrul nostru, şi tot acolo găsim şi calea de urmat după ce am devenit 

gazda bolilor noastre. Acestea erau percepţiile mele înainte de a-l fi întâlnit 

în planul fizic pe Valeriu Popa.  

 



Era demult celebru datorită „vindecărilor”  sale. 

Oamenii îl asediau peste tot şi îl rugau să-i diagnosticheze. Cei pentru care 

medicina alopată nu mai oferea nici o cale de urmat, veneau  la el cu o 

ultim ă speranţă. La orice oră, din zi şi din noapte, în orice anotimp. 

Le răspundea tuturor cu aceeaşi implicare. Nu vorbea mult. Dar expresia 

fermă şi caldă a ochilor lui te învăluia fără să i te poţi împotrivi.  

Când m-am adresat lui cu rugămintea de a realiza un film documentar 

având la baza experienţa lui îndrumător în ale vindecării, m-a privit 

circumspect şi m-a întrebat ce cred despre reâncarnare. I-am spus, 

susţinându-i privirea, că nu cunosc foarte multe, dar că este o teorie care nu 

m-a cucerit. „De ce”, m-a întrebat, iar eu i-am răspuns că nu reuşesc să 

găsesc un acord între această idee şi creştinism căruia îi eram definitiv 

„arondat ă”. A şa simţeam atunci şi mai simţeam că nu pot spune altceva 

decât adevărul. În acelaşi timp îmi tremura inima de teama de a nu fi 

refuzată politicos dar ferm, ceea ce ar fi compromis dorinţa mea de a 

prezenta lumii un fenomen romanesc, un mare bioenergetician şi ini ţiat 

român, a cărui pricepere făcuse vâlvă în ţară şi mult departe peste graniţele 

ei.  

Răspunsul dat l-a făcut atent. Mi-a strâns mâna în intenţia 

vizibil ă de a căpăta un corp de informaţii despre mine, care aveau să-i arate 



cine sunt şi ce se va întâmpla cu învăţăturile lui dacă aveau să încapă pe 

mâna mea. După care mi-a spus: „Uite ce e Adriana! Du-te acasă şi citeşte 

cartea lui Scarlat  Demetrescu  „Din tainele vieţii şi ale Universului”, şi apoi 

ia-ţi timp şi gândeşte-te la asta cât de mult e nevoie!  Când ideea asta va 

prinde în tine să te întorci! Atunci vom sta de vorbă!”.  

Am simţit cum febra îmi inundă fiin ţa în doar câteva secunde. Am 

plecat şi timp de două zile, în aceeaşi stare de febră în care plecasem, am 

citit într-una. Fiecare idee care pleca din această carte către inima şi mintea 

mea producea o alchimie răvăşitoare. Simţeam cum toate liniile de forţă 

care mă străbătuseră până atunci se aranjau şi rearanjau într-una, dând 

naştere într-un timp record,  unei  alte construcţii. Fiecare ideea nouă 

înflorea în mii de alte gânduri şi fiecare gând rezona în mine precum paşii 

dintr-o catedrală. Când m-am întors după două zile şi i-am spus că sunt 

pregătit ă, domnul Valeriu Popa a râs. Într-un fel anume. „Ştiam! – a spus 

el. Ştiam că te vei întoarce atât de repede!  Şi mai ştiam că acum eşti 

pregătit ă!”.  

Acela a fost momentul când am luat adevăratul 

contact cu un maestru. Valeriu Popa a fost un iniţiat. Învăţătura lui şi 

experienţa în arealul patologic  au acum şansa să ajungă în inima celor 

interesaţi. Se poate vorbi imens despre acest spirit unic care e Valeriu Popa. 

Dar fiecare trebuie să străbată calea singur. Drumul spre adevăr nu e nici 

simplu, nici confortabil. Tocmai de aceea trebuie făcut dacă vrei să ri şti să 

tr ăieşti cu adevărat, dacă vrei să părăseşti mediocritatea unor convingeri 

călduţe care înăbuşă mugurii adevărurilor divine.  



Explozia tehnologică ne-a schimbat vieţile. Procese care altădată necesitau 

o anumită cantitate de timp pentru a-şi produce efectele astăzi se 

desfăşoară cu o rapiditate incredibilă, uneori chiar în faţa ochilor noştri.  

Interesant devine şi faptul că, dacă se ia o decizie politică, economică sau de 

altă natură,  într-un colţ oarecare al lumii, efectele acestei decizii se pot 

simţi şi de către oamenii situaţi în exact cealaltă parte a globului 

pământesc. Modul în care gândeşte fiecare dintre noi, a devenit în parte 

datorit ă  cuceririlor tehnologice, în parte datorită nivelului actual de 

evoluţie al omenirii,  impulsul care poate modifica alte destine sau locuri. 

O temă de meditaţie extraordinar de semnificativă în acest context ar 

putea-o constitui dezvoltarea fulgerătoare a unor boli fatale. Dacă în urmă 

cu câţiva ani patologia se dezvolta lent şi progresiv, astăzi cunoaştem 

evoluţii fulgerătoare, care pun ştiin ţa medicală în impas.  

Care este explicaţia pentru care lucrurile făcute la nivel individual, tind,  să 

afecteze grupuri din ce în ce mai mari de oameni? 

În primul rând pentru faptul c ă la nivel global, oamenii sunt o singură 

fiin ţă. Indiferent de felul de manifestare sau de situare pe scara socială, de 

gradul de înţelegere a unor fenomene sau lucruri, de rasă sau de devoţiunea 

cu care merge la biserică, la nivel profund, omenirea întreagă este de fapt 

un singur om. Fiecare om de pe această planetă este exact  ceea ce ai fi 

devenit tu  dacă ai fi venit pe lume în condiţiile respective. Orice om este 

expresia dezvoltării unei anume potenţialit ăţi pe care a ales-o în această 

viaţă. Prin urmare mănunchiul tuturor acestor manifestări, extrem de 

diverse ale fiinţei umane şi a ceea ce a ales să facă ea din aceste posibilităţi  

conturează împreună un tablou planetar, în care, ca într-o ţesătur ă se 

găsesc toate firele acestei urzeli încă de la începutul timpurilor.  

Acest tablou, care înfăţişează panoramic tot setul de posibilităţi al fiin ţei 

umane care a fost manifestat vreodată, este karma noastră colectivă. În ea 

îşi are sorgintea întreaga cauzalitate, fiind punctul alfa al devenirii umane. 



Tot ceea ce a fost gândit, intenţionat sau făcut de la începuturile timpului şi 

până acum a creat efecte corespunzătoare. Tabloul vibrând al acestei 

omeniri în continuă transformare este de fapt suma tuturor energiilor 

individuale, a tuturor vibra ţiilor ce s-au înălţat vreodată spre cer.  

 

Nelinistea este un sentiment profilactic. Va invit la neliniste. 

Ce aduce căutarea răspunsului la marile întrebări ale vieţii? Aduce linişte 

în viaţa fiinţei. Iar lini ştea este muzica astrelor. O nouă concepţie despre 

lume aduce în viaţa noastră forţă, bucurie, neînfricare. Dacă toate acestea 

nu vă interesează câtuşi de puţin,  aruncaţi din mână această carte! 

Cei care o vor citi vor simţi o mare nelinişte. Dar neliniştea este un 

sentiment profilactic. Ea reprezintă debutul igienei pentru suflet.  Ea arată 

că sufletul e  în derivă şi este în căutarea unui drum.  

Cartea aceasta poate fi socotită de unii un îndreptar. Alţii pot găsi în ea 

fermenţii unor adevăruri spectaculoase, vechi de când lumea şi pe care 

ştiin ţa le confirmă rând pe rând.  

Cei cu inteligenţa sufletului întreagă, nemutilată, vor adera la adevărurile 

care strălucesc în ea, în mod aproape necondiţionat.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNTOARCE-TE LA NATUR Ă: VIRTU ŢILE TERAPIEI NATURISTE 

DESPRE HRANA SĂNĂTOASĂ 

 

INTRODUCERE 

Deşi înaintează în cunoaştere  iar această cunoaştere doboară rând pe rând 

necunoscutele din mediul exterior lui, cercetarea ştiin ţifică îşi are limitele ei 

în a ţine pasul cu bolile tot mai grave care există deja sau se prefigurează a 

face parte din agenda clinică a omenirii.  

Ştiin ţa constată apariţia unor virusuri noi, tot mai rezistente, imunitatea 

corpului omenesc scade, a crescut numărul persoanelor  care suferă de boli 

degenerative şi de cancer. Cercetarea ştiin ţifică incriminează printre 

factori: obiceiurile alimentare nesănătoase, apariţia hranei intens procesate 

şi conservate, poluarea accentuată, stresul sub toate aspectele lui etc.  

Omul este ceea ce gândeşte. Şi fără îndoială este ceea  ce mănâncă. Astăzi 

plătim un tribut greu alegerilor noastre care au la baza satisfacerea 

gustului.  

Fiecare alegere alimentară  străină esenţei noastre ne îndepărtează de 

natură şi ne complică sistemul gustativ în aşa fel încât avem nevoie de 

gusturi din ce în ce mai intense. Coloranţii, conservanţii, adăugarea 

produselor de sinteză, publicitatea dementă şi fără conţinut dovedit 

ştiin ţific a acestui tip de alimente  instalează în  omul contemporan 

automatisme ce-i pot deveni fatale.  



Interesant lucru că, oamenii admit mai degrabă că maşina pe care o conduc 

are nevoie de un combustibil de cea mai bună calitate decât că maşina 

umană care sunt are nevoie de cea mai bună hrană care să le furnizeze cel 

mai pur tip de energie, rezervor al sănătăţii şi echilibrului.  

Pentru a-şi depăşi condiţia de simplu manipulat al unei societăţi de consum 

care acţionează fără ruşine, omul contemporan are nevoie de inteligenţă şi 

îndrumare.  

Pornim de la convingere că una dintre aceste preţioase facultăţi se află deja 

în dumneavoastră. Folosiţi-o pentru a o căpăta şi pe cealaltă!  

 

Terapia naturista, unda de soc pentru organismul 

bolnav 

Adriana Caranfil:  Una dintre terapiile şoc pe care le folositi este terapia 

naturistă. Ce rol are ea în viaţa celui care doreşte să se însănătoşească? 

Care sunt argumentele pentru care n-ar trebui să obosim niciodată  în a 

îndemna oamenii să înlocuiască carnea cu alimentele vegetale? 

Valeriu Popa: În primul rând se spune că omul e carnivor. Nu e aşa. E 

frugivor. Tractul digestiv şi dantura îl tr ădează a fi frugivor. Prin urmare 

el trebuie să mănânce fructe şi seminţe. Cei care argumentează că omul e 

carnivor, fac propagandă unor indivizi care cresc animale şi vor să le 

comercializeze. În India, de pildă, vaca nu se taie, e considerată animal 

sfânt. Cine a creat măcelăriile? Noi! Ce-ţi aduce carnea în plus? Proteină, 

zice medicina. Dar te întreb eu domnule doctor, din ce-a făcut animalul 

proteina, în afară de seminţe, paie şi diferite ierburi? Gândeşte-te la asta! 



De ce să bag eu un aliment toxic în mine şi preparat pe deasupra, care are 

coeziunea moleculară ruptă?  Dar marea gravitate o constituie faptul că, 

vibra ţia energetică a tăierii se află în totalitate în carnea animalului 

sacrificat. Apoi o bagi la cuptor. O faci la grătar. Acest gudron,  care se 

agaţă pe carne nu poate fi prin nimic dizolvat. Nici cu acid clorhidric, nici 

cu acid sulfuric concentrat. Sângele le preia, le transmite prin sistem şi le 

depune. Faci arterită sau alte boli cauzate de depunerea de deşeuri toxice. 

Şi mai adaug un lucru de o importanţă covârşitoare: această formă de 

carne atrage entităţi inferioare către tine, de care tu nu te poţi elibera.  

Adriana Caranfil:  Individul carnivor are accente de iritabilitate, angoasă, 

mânie, mai frecvent?  

Valeriu Popa: Bineînţeles.  În Germania mai demult, carnea se afla din 

abundenţă pe masă. Poate că nu era pâine, dar carne era în cantitate mare. 

De ce? Un om care mănâncă carne e mai acid, e mai războinic. În Africa 

unde carnea e foarte greu de tolerat, li se dă carne la cei ce lucrează în 

armată, din acelaşi motiv. S-au făcut şi experimente cu doi căţeluşi, dintre 

care unuia i s-au dat vegetale, exact aşa cum procedez eu cu acest căţeluş al 

meu.  90% din hrana lui este formată din grâu încolţit şi alte crudităţi, la 

care adaug, din când în când,  50 de grame de carne. Şi e foarte viguros şi 

agil. Tractul lui digestiv e curat şi descuamat de celuloza din grâu.  

Dacă tu mănânci carne, resturile ei combinate cu forma de mucus din 

tractul digestiv duc la  putrefacţie,  apare fenomenul de constipaţie, toxinele 

pătrund în intestin, intr ă în sânge şi te intoxică. De-acolo eşti bolnav, 

omule! Colonul e cel care te distruge! Deşi se vorbeşte despre lucrurile astea 

oamenii nu le respectă. La uşă la mine nu vine niciunul să-l învăţ să nu fie 

bolnav!  Când voi vedea un medic care mă-nvaţă cum să nu fiu bolnav, mă 

voi duce în genunchi până la el. Mulţi dintre medicii care tratează sunt ei 



înşişi în stare de dezechilibru şi de boală. Pentru că uită ce vorbesc şi fac 

altfel.  

Adriana Caranfil:  Ca argument al faptului că deşeurile toxice se depun 

într-una pe vasele sanguine, sau în interiorul intestinelor este şi faptul că 

după săptămâni, luni sau chiar ani întregi de dezintoxicare şi de curăţare a 

organismului, examinarea materiilor fecale scoate la iveală bucăţi de carne, 

care încă se mai elimină şi care provin din defuncta alimentaţia carnată. 

Proteina din carne este regăsibilă şi în vegetale. Un regim vegetarian nu 

slăbeşte cu nimic forţa organismului şi vigoarea acestuia, ci dimpotrivă! 

Indicaţi vă rugăm  şi sursele! 

Valeriu Popa: S-ar părea că pe Pământ există 

aproximativ 1 miliard de oameni care nu consumă carne, ci fructe şi 

seminţe. Ce fel de seminţe? Dintre cele mai diverse.  Cele mai bune seminţe 

sunt cele din dovleac. Proteina din dovleac este una dintre cele mai 

hrănitoare. Dar să fie crudă! Gândiţi-vă că ea are nu mai puţin de 5 

pelicule care o protejează până să se ajungă la miez. Această protecţie îi 

asigură starea de echilibru, perfectul raport între yin şi yang, ceea ce o face 

atât de completă. Pe de altă parte proteinele ei sunt foarte uşor asimilabile 

de către organism. Este minunată dacă se combină cu grâu încolţit şi stafide 

pentru cei ce doresc diversificare.  



Nucile se consumă neapărat curăţate de pojghiţă, 

deoarece pelicula cu care sunt învelite dă dureri de stomac, de bilă şi cade 

greu. Dacă vreţi să mâncaţi nuci proaspete iarna, când , după cum se ştie 

pojghiţa este întărit ă şi uscată, procedaţi astfel: ţineţi-le 8-10 zile în apă şi 

apoi curăţaţi-le de coajă şi apoi veţi vedea că se depilează foarte uşor 

pojghiţa respectivă!  Îndepărtarea ei este obligatorie deoarece şi aceasta 

conţine cianură de potasiu. Atenţie: nucile, seminţele de dovleac, cele de 

floarea –soarelui îşi pierd propriet ăţile dacă sunt coapte . Dacă le distrugi 

enzimele, mănânci hrană moartă. Dacă n-ar mânca crudităţi, omul ar muri 

imediat!  

Bolile grave se trateaza exclusiv cu cruditati 

Pentru bolile grave eu recomand un regim strict, bazat pe crudităţi, dar 

care să respecte întocmai indicaţiile făcute. Alimentele se consumă întocmai 

cum sunt recomandate, germinate sau înmuiate, şi strict în cantitatea 

recomandată.  



Revenind la alimentaţia omului sănătos:  vara 

trebuie să consumăm legumele de suprafaţă, iar iarna r ădăcinoasele şi 

leguminoasele. Fasolea, înainte de a fi consumată trebuie pusă la înmuiat, 

până când i se decojesc pieliţele. Se mănâncă numai miezul. Recomand din 

toată inima ca din alimentaţia zilnică să facă parte grâul încolţit, care  prin 

procesul de încolţire îşi creşte potenţialul energetic al elementelor ce-l 

compun de 10-20 de ori. El conţine fosfor şi calciu, magneziu şi diferi ţi 

hormoni vegetali, care-l fac o minune vie. În acest proces el îşi consumă 

amidonul care este patul germinativ pentru bob şi îl distruge.  Când 

mâncăm făină albă ne otrăvim pentru că lipseşte celuloza. Mai nou, 

occidentul încearcă să recupereze acest deficit şi pe piaţă a început să se 

găsească făina integrală, ba chiar amestecată cu seminţe şi tărâţe.  La noi, 

99% din pâine  este albă. Această pâine care conţine substanţe devalorizate 

care-i conferă volum distrug organismul.  

Să nu-ţi lipsească grâul încolţit şi tărâţele. Fă asta 

cât poţi de des că pentru tine o faci! În alimentaţie noi trebuie să avem 99% 

fibr ă, care să descuameze depunerile de pe tractul digestiv. Depunerea lor 

pe tractul digestiv, se adună strat cu strat. Iată, am în această sticlă, în 

formol,  depuneri de acest tip, care s-au eliberat în urma postului 

dur…observă aceste descuamări impresionante de 50-59 de centimetri. 

Aceste straturi, devin în timp compacte şi rigide şi produc încetinirea 

mişcărilor peristaltice intestinale. Treptat stomacul se strânge şi 



funcţionează din ce în ce mai prost. Tractul are o structură puternic cutată. 

Dacă nu bei suficientă apă şi nu mănânci destule tărâţe, puţin apă se reţine 

şi te constipi. Bolul alimentar nu mai este înaintat spre eliminare şi faci 

constipaţie. O constipaţie cronică poate duce la cancer. Faci hemoroizi, 

anus contra naturii. Şi atunci ce-ai făcut omule? Ţi-ai distrus  o parte din 

organismul tău care trebuia să lucreze în perfecte condiţii. Cine e vinovat? 

Tu! De ce eşti vinovat? Pentru că n-ai cerut nici o îndrumare de la doctor, 

care să te înveţe să fii sănătos. Faceţi conferinţe cu oamenii,  domnilor 

doctori şi învăţaţ-ii să devină sănătoşi! Când cineva se duce la Medicină se 

gândeşte că e o meserie bănoasă! Oh, ce afirmaţie urâtă! Eu am doi băieţi. 

Cel mai mic vine într-o zi acasă, şi-l întreb: „Tu ce-ai vrea să te faci în 

această viaţă?”, „ Doctor!”, „ De ce?”, „ E o meserie bănoasă!” ...N-a 

apucat să termine şi i-am dat o palmă peste gură de l-a podidit sângele!  

„Ţine minte: atâta timp cât gândeşti aşa, mai bine mori, decât să fii aşa un 

doctor.” Dacă ai gândit doctore, că meseria asta se face pentru bani, eşti un 

criminal. Întâi,  gândeşte-te că eşti un apostol. Mai întâi învaţă omul ce să 

facă ca să nu ajungă la tine. La fel şi cu preotul! Părinte nu aştepta să vină 

la dumneata individul să ceară iertare pentru păcate!  Învaţă-l cum să le 

evite. Atunci îţi faci meseria de preot.  

Am fost în Africa. Acolo preotul este şi duhovnic şi vraci. Am asistat la 

vindecările făcute de ei. Albii nu erau admişi , dar printr-o împrejurare mi 

s-a dat voie să particip. Am avut mare noroc să văd cum face un vraci 

vindecarea. Auzind că mă ocup de asta mi-a dat voie să asist după ce i-am 

diagnosticat bolile.  La un moment dat, pe un pat împletit din liane a fost 

adus un individ. Am pus mâna pe el şi l-am diagnosticat ca având o 

intoxicaţie cu peşte afumat. Ceilalţi mi-au confirmat că aşa este. „Da, a 

mâncat peşte afumat!”  Am stat pe o bucată de lemn şi am asistat la  

tratament. În primul rând i-a dat un ceai amar să bea. Au început doi 

oameni să-l învârtă până a eliminat tot ce avea în stomac.  



Adriana Caranfil:  Deci i-au creat o stare de vertij.  

Valeriu Popa: O stare de vertij…şi prin centrifugare a scos tot ce avea în 

stomac. După aceea i-au dat un alt ceai şi i-au provocat o diaree puternică.  

Adriana Caranfil:  Instantanee?  

Valeriu Popa: Instantanee! La 10 minute după ceai. Şi apoi, deasupra 

persoanei vătămate au început să facă o incantaţie AUM…AUM…de mi s-a 

făcut tot părul pe mine ţepi, din cauza vibraţiilor. Vibra ţiile aveau o 

tonalitate cam ca acelea folosite în incantaţiile ortodoxe. Cam asta era 

coloratura. Deci, aceste vibraţii care impregnau corpul, făceau ca această 

energie perturbată să se reechilibreze. Stupoare. Iniţial, când am pus mâna 

pe el avea 40 grade. Ardea. După tratament i s-a făcut o respiraţie 

puternică. La 2 ore după asta, l-au ridicat în picioare şi i-au dat cu o plantă 

la subsuori numită limba-babei, o frunză foarte aspră, care i-au produs 

nişte urzicături ce au început să sângereze. Sângele curs s-a adunat pe 

lianele pe care stătea într-o moviliţă. La început  sângele era închis la 

culoare apoi a devenit roz. Era limfă. Apoi vraciul a  venit cu o frunză cu 

care a dat peste zgârieturi. Imediat sângele s-a oprit şi cicatrizarea a 

început să se facă chiar sub ochii noştri. Ce se-ntâmplase,  oare? Eu sunt 

om de ştiin ţă. Aşa că am intrat în „de ce”? Mi-am amintit c ă la noi, când un 

animal era bolnav, s-a umflat pentru că a mâncat prea multă lucernă.  Ce 

face atunci  stăpânul animalului? Ori foloseşte o metodă de a evacua gazele, 

ori face o tăietură în abdomen şi scoate alimentele care au produs 

inflamarea respectivă, sau îi taie urechea şi-l bate cu un băţ,  până produce 

sângerarea. De unde ştia omul să procedeze aşa? Ştie, pentru că altădată a 

tr ăit în natur ă! Natura este prietenul adevărat! Asta e recomandarea pe 

care ţi-o fac: întoarce-te la natură, pentru că în ea sunt toate adevărurile!  

Adriana Caranfil:  Vorbi ţi-ne despre ceea ce în terapia naturistă se numeşte 

„moarte albă”, cu această expresie fiind denumit zahărul, acest ucigaş al 

lumii contemporane. Ce este şi cu ce trebuie înlocuit?  



Valeriu Popa: Zahărul, în afară de gustul său dulce, nu are nimic bun. 

Zahărul a plecat de la forma iniţială, aceea de rădăcină benefică, dar a fost 

trecută printr-un sistem de torturare până la cristalizare. Dacă vreţi să 

mâncaţi zahăr, luaţi-l pe cel de trestie, brun, căci cel rafinat e moarte albă.  

La început se spunea: Daţi copiilor dulce! 

Dar dacă vrei să ai un copil sănătos foloseşte miere cu fagure. Iar copilului 

nu-i da carne până la 7 ani, dacă vrei să fie sănătos. Abia la 7 ani spiritul e 

intrat deplin în corpul copiilor.  Până la şapte ani, spiritul copilului 

pendulează între cele două lumi, între lumea spirituală şi cea materială. 

Spiritului proaspăt încarnat îi trebuie această perioadă de şapte ani pentru 

a se adapta complet la lumea pământeană şi la durit ăţile acesteia. Amintiri 

îl mai străbat în toată această perioadă despre lumea din care ea venit. Spui 

că e prea mic copilul şi nu ştie. Dar el ştie!  Până aproape de şapte ani însă, 

uită  complet lumea din care a venit. După această vârstă poţi să-i dai 

copilului, în mod excepţional  şi alimente a căror form ă de prezentare e 

înnebunitoare. Nu-i da copilului cartofi prăji ţi de la fast-food, pentru că 

prăjeala  pe care i-o dai copilului nu poate fi digerată de acidul clorhidric 

din stomacul unui copil de această vârstă,  care să rupă coeziunea 

moleculară a gudronului ars, şi-l omori!  

Adriana Caranfil:  Ce părere aveţi despre mâncărurile încălzite, reîncălzite, 

rafinate, ca şi cele care au exces de condimente?  

Valeriu Popa: Frigiderul. Una dintre cele mai negative descoperiri este 

frigiderul! Demult, p ărin ţii noştri găteau la prânz şi mâncau imediat, 



mâncarea proaspăt gătit ă.  Mâncau proaspăt , iar pâinea era făcută la ţest. 

Ce câştigi băgând mâncarea în frigider? Tot ce bagi în frigider, până la -18 

grade, începe să putrezească. La -18 grade, trece în faza cealaltă. Un măr 

îngheţat, este echivalent ca structură cu un măr copt. Şi în unul şi în 

celălalt, s-a rupt coeziunea moleculară. Dacă ai ţinut mâncarea în frigider, 

dacă o reâncălzeşti, reactivezi procesul de putrefacţie. Încălzită, reâncălzită,  

e otravă curată. Nu mânca chiftele, tocătur ă, mici, că mănânci mâncăruri 

moarte!  Cei care pregăti ţi asemenea alimente sunteţi criminali!  Dacă eşti 

carnivor, mănâncă carnea la prânz, cu zarzavaturi, fără pâine, paste sau 

cartofi. Lasă-le pe acestea pentru seară. Aşa este cel mai bine, pentru că 

carnea se digeră mai bine împreună cu legumele. Iarna când ai varză 

murată, mănânc-o şi poţi să pârâi şi o ceapă crudă!  

Noi trăim într-o clim ă temperată. A mânca 

legumele şi fructele specifice acestei zone e sănătate curată. Fiecare zonă a 

globului are acele legume, fructe sau seminţe în stare să asigure echilibrul 

energetic şi starea de sănătate pentru populaţia din zona respectivă. Dacă 

vrei să consumi fructe exotice, o dată pe săptămână, o portocală, o banană, 

fă-o! Dar nu renunţa la fructele tale, mere,  pere,  prune, uscate, nu 

afumate. Conservele sunt la fel. Să nu mai facem conserve ca-s otravă! 

Suferinţa pe care v-o produceţi e o boală indusă prin liberul arbitru, prin 

alegerea unor comportamente greşite.  



Enzimele , caramizile vietii 

O discuţie aparte vreau să fac despre enzime. Multă vreme nu s-a prea ştiut 

ce este cu aceste enzime, pe care eu le consider cărămizile vieţii,  având un 

rol plastic pe care nici cu gândul nu-l putem gândi. S-a vorbit mai multe 

despre vitamine, minerale, dar despre enzime mai puţin. Enzimele sunt 

nişte fermenţi biochimici să le spun aşa, fără de care reacţiile chimice din 

interiorul celulei nu se pot desfăşura. Nici nu vă puteţi imagina ce 

contribu ţie au aceste  fărâme invizibile în procesele de vindecare, 

autovindecare şi de supravieţuire în general! Ceea ce nu ştie omul este 

faptul că el nu poate crea prin procedee de sinteză ceea ce natura a creat în 

mod natural, şi anume aceste enzime. Producerea enzimelor este posibilă în 

corpul nostru numai dacă acesta e sănătos. Când noi mâncăm hrană gătit ă, 

procesată sau mai ştiu eu cum, dar altfel decât a lăsat natura,  introducem 

în noi moarte. Enzimele sunt acele particule infinitezimale în prezenţa 

cărora este posibilă repararea celulei afectate, lupta cu infecţiile. Enzimele 

se găsesc în alimentele proaspete, crescute sănătos, fără sol modificat sau 

îmbunătăţit chimic. Ele se găsesc şi în alimentele fermentate, cum e drojdia 

de bere cu efecte terapeutice extraordinare sau în legumele încolţite, care 

au o valoare enzimatică inestimabilă cum ar fi ovăzul, orzul sau grâul 

încolţit. Enzime găsim şi în sucurile proaspete. Nu ai enzime în hrana ta, nu 

poţi lupta cu boala!  Nu ai enzime, faci leucemie!  Când tu găteşti mâncarea 

şi apoi o mănânci, corpul trebuie să-şi folosească propriile sale rezerve 

enzimatice pentru a digera ceea ce  ai mâncat. Dar nu numai leucemia este 



un rezultat direct al puţinătăţii enzimelor. De la răceli, până la sida şi de la 

obezitate  până  la scleroza multiplă, totul are legătur ă cu absenţa acestor 

mici constructori. Pentru că dacă n-ai enzime e ca şi cum ai funcţiona cu o 

maşină la care combustibilul e de proastă calitate şi mai e şi amestecat cu 

apă. Lipsa enzimelor  duce la o mai proastă prelucrare a proteinelor, 

grăsimilor şi la o sinteză greoaie a vitaminelor. Vedeţi astăzi, foarte multe 

femei suferă de osteoporoză. Eu am multe paciente sau chiar pacienţi 

bărbaţi care suferă de o puternică demineralizare…Căci ce este 

osteoporoza decât o demineralizare puternică a organismului, o absenţă a 

calciului şi a altor minerale importante  din organism? Dar de unde să ai tu 

calciu, în mâncarea gătit ă, omule? Degeaba te hrăneşti bine, cu carne, dacă 

nu ai alimente vii care conţin fier, iod,  care să ofere câmp de lucru 

enzimelor! Proteinele nu se vor transforma niciodată în aminoacizi fără 

aceste enzime dătătoare de viaţă. Chiar şi când sunt introduse în organism 

în cantităţi mici enzimele tot au o forţă colosală. Hrana vie, nepreparată,  

ne ţine în viaţă. Enzimele se distrug complet dacă fierbi mâncarea, dar şi 

dacă o congelezi.  

Adriana Caranfil:  Cam câte lichide trebuie băute zilnic?  

Valeriu Popa: Un om normal trebuie să consume prin mâncare şi băutur ă, 

zilnic, cel puţin doi litri de lichid.  Pentru că, într-un organism deshidratat, 

sistemul nu mai este în echilibru. Cei care mergeţi la mare, nu beţi apă 

foarte multă! Mai bine mâncaţi 1-2 kilograme de mere, pentru că apa din 

măr e dozată şi reţinută în aşa fel încât să asigure echilibrul organismului.  



Adriana Caranfil:  Dumneavoastră, 

domule Popa,  nu dispuneţi de nici un fel de tehnologie, nici măcar de una 

rudimentar ă, care să vă ajute în diagnosticarea unui pacient. Tot ceea ce 

invocaţi dumneavoastră în radiografierea unui pacient este bioenergia. 

Pacientul, în loc de testele clinice clasice, are parte de o strângere de mână, 

un contact, care vă permite dumneavoastră să depistaţi bolile mai vechi sau 

mai noi pe care le are, precum şi cea mai bună indicaţie terapeutică , dar şi 

cauzele care au produs boala.  

Valeriu Popa: Practic, când eu pun mâna pe un om, chiar el îmi transmite 

la nivel energetic ce probleme are.  

Adriana Caranfil:  Cum înregistraţi dezechilibrele din corpul vital?  

Valeriu Popa: Informa ţia o primesc pe calea senzaţiei, de acru, amar, dulce, 

sărat sau iod.  

Adriana Caranfil:   Deci, la nivel gustativ.  

Valeriu Popa: Da, la acest nivel. În funcţie de starea gustativă îmi dau 

seama de organul afectat sau afectabil.  

Adriana Caranfil:   Cu cât timp înainte ca organul să se îmbolnăvească 

poate fi detectată boala? 

Valeriu Popa:  Fiecare boală are o vibraţie specifică. Când pui mâna pe un 

individ el emite. Când  cineva din America, mă întreabă la telefon ce boală 

are, îi cer să pună mâna pe o fotografie. Prin acest simplu gest eu îi spun ce 

are.  



 Adriana Caranfil:   Cum reuşiţi lucrul acesta? O 

fotografie vibrează? 

Valeriu Popa: Totul e vibraţie...Totul e vibraţie! Şi acum să te întreb: cum 

crezi că detectează câinele poliţistului. Prin ce?  Prin miros! Ce e mirosul? 

O cantitate de vibraţie ce se dezagregă dintr-un individ. Ea poart ă o 

informa ţie. Câinele face un contact cu vibraţia ta, pe care o are înregistrată 

undeva. Ce e fotografie? Tot o vibraţie. Pleacă din noi, impresionează  

pelicula  fotografică, şi apoi o impregnează. Tu eşti acolo! Chiar dacă există 

un intermediar între mine şi fotografie, asta nu mă împiedică în 

vizualizarea diagnosticului. Chiar dacă există mii de kilometri distanţă. 

Distanţele nu există în spaţiul energetic. Prin această formă de contact eu 

percep amprenta energetică a persoanei. Sunt mulţi care fac acest lucru în 

lume, nu doar eu. Impregnarea din pelicula fotografică e ceva din tine. 

Dacă tu n-ai fi emis o vibraţie pelicula ar fi rămas goală. Prin urmare, o 

copie a imaginii tale energetice a rămas acolo.  

Adriana Caranfil:   Au fost situaţii în care unele persoane au vrut să verifice 

pe cont propriu calităţile dumneavoastră bionergetice. Ele v-au înfăţişat 

fotografiile unor persoane defuncte, iar dumneavoastr ă aţi identificat de cât 

timp persoana respectivă a decedat.  

Valeriu Popa: Da…Am ajutat o doamnă să se vindece de o boală grea: 

metastază melanom malign. Medicii îi mai dăduseră o lună de viaţă. Şi ea 

tr ăieşte de 15 ani. A venit la mine cu nişte fotografii şi m-a rugat să-i spun 



ceva despre persoana fotografiată în ele. „N-are rost! ” , am spus eu. 

„Femeia fotografiată aici e moartă.”  Doamna respectivă a fost surprinsă şi 

a plecat de la mine încredinţată că, de data asta greşisem în ceea ce 

simţeam. Dând telefon la aceasta, rudele i-au spus că tocmai ce murise într-

un accident. Atrag atenţia celor care fac acest lucru pentru a mă testa, că 

fac un asemenea lucru în detrimentul lor. Vibraţia omului care nu mai e în 

viaţă, are altă intensitate.  

Adriana Caranfil:   Ştiu că pentru truda dumneavoastră de a ajuta oamenii 

să se vindece nu acceptaţi nici un fel de recompensă. 

Valeriu Popa: Eu nu primesc de la nimeni nimic. Cel ce vine la mine trebuie 

să aducă o chitanţă de la o biserică în reconstrucţie, sau care-şi reface 

picturile, sau vreo parte a infrastructurii. Fiecare persoană dă acelei 

biserici cât poate. Limita şi-o stabileşte singur. Îi îndemn şi pe preoţi şi pe 

doctori să facă la fel, să le recomande oamenilor să doneze suma pe care ar 

fi primit-o ei unui a şezământ în nevoie. Primesc mulţumirea oamenilor care 

au fost scoşi din groapă şi asta mi-e de ajuns.  

 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL 5 

KARMA COLECTIV Ă 

DESTINUL ROMÂNIEI 

 

Introducere 

De ce e importantă legea karmică? Pentru că ea reprezintă, de fapt,  

„tablele lui Moise”. Legea karmică este, de fapt Legea pentru această 



planetă. Dar nu! Nu vă gândiţi la ea ca la un tabel contabil , în care pe o 

coloană apar pedepsele, iar pe alta recompensele.  

Legea cosmică spune  că „la ceea ce opui rezistenţă vei atrage spre tine 

pentru a experimenta”. Popoare mai pragmatice au încastrat această 

filozofie divină în formula: ”niciodat ă să nu spui niciodată! ”, iar ţăranul 

român cu uluitoarea sa capacitate sintetica a rezumat-o în zicala: „ de ce ţi-

e frică, de aia nu scapi!”.  

Aveţi obiceiul să vă privi ţi pe dumneavoastră înşivă sau pe cei de lângă 

dumneavoastră  atunci când acţionaţi într-un anume fel? Aţi observat că un 

anumit tip de comportament repetitiv creează mereu acelaşi tip de situaţie? 

Cu alte cuvinte, noi atragem în arealul nostru de viaţă acele „întâmplări” 

(pun între ghilimele, deoarece nu cred că există întâmplare) , evenimente, 

persoane, cu care rezonăm.  

Apoi, atragerea unui acelaşi tip de situaţie determină, în fiinţele cu spirit 

leneş găsirea aceluiaşi tip de răspuns. Răspuns care nu permite individului 

să se ridice  deasupra vechiului nivel de conştiin ţă şi de conştienţă nici 

măcar cu un milimetru. El acţionează atunci pe pilot automat cum se spune,  

apelând la vechile judecăţi şi prejudecăţi pentru a rezolva situaţia.  

 

Gurdjieff nume şte prejudecăţile „tampoane”. 

Propriile noastre prejudecăţi ne perpetuează neputinţele.  Dar ce-ar fi dacă, 

la un moment dat  am îndrăzni   să sfărâmăm vechile tipare în care 

adăstăm şi am alege un răspuns nou la o situaţie dată, poate chiar 

răspunsul care nu credeam să ne reprezinte? 



Un răspuns dat la o situaţie pe deasupra fricii, a urii, poate rupe lanţul 

repetărilor distructive, care tind să ne încarcereze mereu în acelaşi şi 

acelaşi moment. Un nou răspuns poate fi momentul magic în care admiţi să 

te desparţi de cel pe care-l ştiai reacţionând într-un anume fel şi echivalează 

cu acceptarea debutului unui proces de înnoire personală.  Un răspuns care 

să nu conţină în el nici o judecată, făcută în numele propriilor voastre  

valori! Delimita ţi-vă , dar nu judecaţi! Tocmai acest tip de  răspuns poate 

constitui poarta de intrare în viu, în necunoscut…În ADEVĂR! 

Dacă tot ceea ce îţi doreşti în acel moment este ADEVĂRUL cu orice chip, 

cu orice preţ, atunci lasă la o parte instrumentele  tradiţionale de aflare a 

adevărului. Atrag aten ţia că mintea e cel mai tiranic stăpân, atunci când îi 

acceptaţi acest statut. Nu în mintea ta stă adevărul . Ci în spirit. În spiritul 

care,  de esenţă divină fiind este holograma perfect identică a Divinităţii. 

Unii s-ar putea întreba: ce rost are căutarea şi aflarea adevărurilor 

spirituale?  

Deoarece trăim în vârtejul unei deversări informa ţionale fără precedent, 

devine din ce în ce mai greu să-ţi poziţionezi corect  destinul tău de fiinţă 

trecătoare, carcasă doar a unui spirit etern,  în raport cu acestea. 

 

 

Karma colectiva si karma Romaniei 

Adriana Caranfil :  Să vorbim despre karma colectivă. Despre destinul 

colectiv. Ce misiune a avut familia dictatorială Ceauşescu. Ce efect karmic 

are uciderea lor asupra destinului nostru colectiv? 

Valeriu Popa: Răspunsul meu este clar. Vai de părin ţii care-şi omoară copii 

şi vai de copii care-şi omoară părin ţii. Noi nu avem voie să distrugem ceea 

ce Dumnezeu a creat. Legea Divină sancţionează pe fiecare în funcţie de 

gradul greşelilor sale. Fiecare popor îşi merită conducătorul. Faptul că noi 

l-am avut pe Ceauşescu a fost ca urmare a programului luat la nivel de 



karmă colectivă. Noi vom plăti , ca popor, greşeala pe care am făcut-o! Cei 

care au decis uciderea lui, după un proces făcut în pripă, vor plăti lucrul 

acesta în vieţile următoare. Calitatea democraţiei depinde de calitatea 

poporului în care s-a instalat.  

 

Ţineţi minte semeni şi contemporani: în 

orice om politic sunt două entităţi: om cinstit şi negustor. Cei ce preiau 

conducerea se înconjoară de lichele. Vin cu gânduri bune, dar nu le poate 

aduce la îndeplinire singur… se înconjoară de oameni interesaţi care le pun 

în faţă hârtii care sunt semnate fără a mai fi analizate. 

Cum văd eu alegerea candidatului care trebuie să fie în conducerea 

statului?  Fiecărui candidat să i se prezinte o fişă completă,  fişă care să 

conţină 20 de întrebări, la care candidaţii să fie  obligaţi să răspundă. 

Jurământul pe care ar trebui să-l facă oricine ocupă o funcţie publică 

important ă şi foarte important ă, ar trebui să fie următorul: „Declar pe 

demnitate că sunt omul potrivit la locul potrivit. Declar cu acte că sunt 

sănătos fizic şi psihic, declarat astfel de o comisie constituită din specialişti 

internaţionali.” Asta ca să nu fie posibil nici un dubiu. Nu să constatăm 

lucrul acesta mâine după ce el s-a arătat a fi paranoic. S-o facem dinainte! 

Cel care va fi ales printre alte angajamente să facă următorul legământ: 

„În cazul în care nu realizez la termen calitativ şi cantitativ, şi mi se 

dovedeşte cu acte că sunt vinovat eu şi subalternii mei suntem de acord să 

fim introdu şi în mina de la Praid, pentru că nu am fost în stare să facem 

ceea ce ne-am angajat.” Am trimis o fişă cu aceste întrebări la mai mul ţi 



conducători politici. D-l IIiescu a completat răspunsul la o singură 

întrebare, aceea referitoare la declararea averii. Unii mi-au spus că dacă s-

ar îndeplini condiţiile acestea n-am avea mai mult de 40 de persoane în 

clasa noastră politică. Nici nu ne-ar trebui mai mult! N-avem nevoie de 

lichele , ci de oameni care fac ce vorbesc! 

  

Adriana Caranfil : Am vorbit despre 

destinul individual, dar ar fi interesant de văzut ce se întâmplă cu destinul 

unui popor. Asiaticii numesc destin o înşiruire programat ă de evenimente 

care trebuie parcurse într-o viaţă, sau „karma”. Din ce-am discutat se pare 

că României i se rezervă un rol special. Ce ne puteţi spune despre karma 

României. Chiar aţi dezvoltat această idee încă din 1990 şi i-aţi dedicat şi un 

articol.  

Valeriu Popa: Da, eu am spus: România va avea o mare influenţă; cei 40 de 

ani care au trecut peste noi sunt consideraţi de mulţi, dramatici. Eu, spun 

că din punct de vedere spiritual sunt cei mai frumoşi  ani ai poporului 

român. De ce spun asta? Pentru că în ciuda faptului , sau poate tocmai de 

aceea, că am fost ţinuţi într-o situaţie dură pentru partea fizică, am ascuţit 

partea spirituală.  



80% din populaţia ţării este creştin-

ortodoxă. Dacă te duci, mai ales în mediul rural este aproape imposibil sa-i 

schimbi cuiva orientarea religioasă. Nouă,  celor care am venit la oraş ni s-a 

mai îndobitocit modul de gândire. Dar astăzi în România se nasc atâţia 

copii cu puteri paranormale încât vor uimi lumea în anii care vor veni.  

Adriana Caranfil : În acelaşi timp ar trebui să tragem concluzia că s-au 

născut atâţia copii, viitori profe ţi nu doar ai României, ci şi ai omenirii şi că 

s-au reâncarnat aici pentru ca această ţară sa-şi plătească drumul către 

mântuire. 

 

Valeriu Popa: Drumul către mântuire îl va face suferinţa. De-a lungul 

timpului poporul nostru a suferit. Prin această formă de suferinţă, sau 

văzând această formă,  spiritele din spaţiu încep revenirea la viaţă în 

această ţară, pentru că găsesc anumite condiţii de manifestare,  

trebuincioase lor. În Franţa cândva, în preajma Revoluţiei Franceze a 

pătruns un grup consistent de spirite evoluate, astăzi ele au fost înlocuite cu 

unele care au adus cu ele dezmăţul. America e un fel de Turn Babel la ora 

actuală , deşi aici vin frecvent entităţi cu un mare grad de evoluţie,  care 

caută să-i îndrepte, numai că oamenii de aici au deprins gustul unui 



materialism exagerat, îndobitocitor. Eşti învăţat să nu mai ai mamă, tată 

nimic! 

Citi ţi profeţiile lui Sundar-Singh, referitoare 

la România. Să şti ţi că tot ce scrie acolo e adevărat! Şi nici nu se poate 

bănui că a avut vreun interes să socotească România ca viitorul Ierusalim al 

lumii, cu atât mai mult cu cât el este indian. Convertit la creştinism, 

bineînţeles, dar indian. Revelaţiile sale, cu privire la România care  au fost 

făcute puţin după începutul secolului trecut sunt absolut impresionante. 

Treptat acestea au început să se adeverească.  

De unde era să ştie acest om că va prinde viaţă o 

construcţie uriaşă,   şi mă refer la Casa poporului, care s-a construit câteva 

decenii bune după ce această profeţie a fost făcută,  dacă n-ar fi fost un 

iluminat? Tot el a prevestit pentru România schimbări climatice 

importante, apariţia unor fenomene meteorologice noi, necunoscute pe 

aceste meleaguri, cum ar fi tornadele şi uraganele, a prezis chiar şi apariţia 

cumplitei boli SIDA. Tot el vede în viziunile sale că formele statale pe are le 

cunoaştem astăzi vor dispărea, iar locul lor va fi luat de o Federaţie a 

Statelor Pământene, cu o singură monedă şi cu un singur preşedinte. Dar 

ceea ce e cutremurător, dar pentru mine e un lucru ştiut, este faptul că 

România va fi ferită de catastrofele care vor decima lumea şi datorit ă 



spiritualit ăţii ei va deveni centrul planetei, iar miezul de spiritualitate 

autentică, divină,  va fi Bucureştiul.  

Adriana Caranfil :  Lansaţi o idee-forţă care să-i facă mai înţelegători pe 

oameni unii cu alţii şi ei pe ei înşişi. 

Valeriu Popa: Da! E greu de acceptat ceea ce am spus. Dar dacă luaţi 

fiecare gând şi-l disecaţi, renunţând la orice prejudecată, veţi vedea că veţi 

face ca despre România să se vorbească ca despre un popor ales  de 

Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute!    

 

 
 


