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Prolegomene

Desfermecatul

Farmecele sunt procedee – secrete şi de 
temut – de inducere a „legărilor”.
Legarea = blocaj psihic, trecător sau dura-

bil, alienant sau devastator, produs prin pro-
cedee de inhibare a unor părţi din cortex, în 
vederea manipulării persoanei. 

Dezlegarea = ruperea farmecelor, şterge-
rea spontană sau graduală a programului 
inhibitor şi eliberarea energiilor psiho-men-
tale ale victimei, redarea controlului deplin 
asupra fiinţei sale. 

Cum slăbeşte „legarea”

În cartea de faţă am adunat şi prezentat 
cazuri contemporane de legări şi dezlegări. 
Cunoscându-le, cititorul poate fi prevenit 
cum să se apere de farmece, de manipulare, 
de controlul străin asupra minţii sale. 
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Vrăji şi victime

Câţi români apelează la vrăjitori?

Părintele Ilarion Argatu (1913-1999) spu-
nea că foarte mulţi oameni apelează la 

vrăjitorie, magie. Părerea sa era că 50% din 
populaţia adultă a României recurge la 
vrăji, farmece, ghicitori, făcături. 

Este o cifră mare. Medieval de mare. În-
seamnă că sunt prea mulţi „legaţi” pe lu-
mea asta. 

Părintele Argatu o spunea la 1991. Mai 
este real procentul acesta astăzi? Tot 50% 
dintre români recurg la vrăji şi magie? Sau 
recurg la forme mai cotidiene de legare, ţi-
nând de superstiţie şi nevroze, de blesteme 
şi osândiri?

Poate că părintele Argatu a estimat pro-
centul uriaş în funcţie de publicul care venea 
la dânsul să-i ceară ajutorul. La uşa chiliei 
sale de la Cernica veneau persoane doar 
cu acest gen de probleme, oameni cu legări 
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Trânta cu spiritele pe Athos

Spiritismul, o încurcare  
în dughenile diavoleşti

Când tânărul Spiridon s-a călugărit (cu 
numele de Gherasim), Satana s-a su-

părat foarte tare şi a trimis o ceată de draci 
să-l bată, să-l distrugă. Arhimandritul Heru-
vim ne povesteşte acest episod din viaţa 
lui Gherasim: 

„În ajunul tunderii la monahism, duhu-
rile rele s-au adunat buluc. Şi l-au bătut aşa 
de rău, încât l-au lăsat în nesimţire. Elibera-
rea sa de spiritism şi hotărârea de a deveni 
călugăr au stârnit enorm ura Satanei. De 
atunci, viaţa sa n-a mai fost niciodată liberă 
de hărţuiala întunecaţilor demoni.”

Din această relatare aflăm motivul pen-
tru care Satana s-a înfuriat aşa de tare pe 
bietul novice: că acela era un posibil client 
al său! (Ştim că alţi călugări, la tundere în 
mo nahism, trăiesc stări angelice şi mângâieri 
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Posedarea demonică,  
o boală psihică?

Personalităţi alternante.  
Cum controlăm  

scindarea personalităţii

O fetiţă de 13 ani (Diana, 1990) cunoaşte 
din senin o stare cataleptică; după 

patru ani îşi revine, dar are transe periodice, 
în cursul cărora spune că este posedată de 
două spirite, de două persoane străine şi 
chinuitoare: spiritul unei bătrâne decedate 
şi spiritul unui tânăr sinucigaş. 

Sub hipnoză, fetei i se revelă soluţia: va 
alunga spiritele rele din ea, dacă, în locul lor, 
va admite să fie luată în posesiune de un 
înger care vrea să-i vină în ajutor! 

Ea primeşte îngerul şi face sindromul de 
posedare prin înger; după trei luni, revine la 
per sonalitatea normală, neştiind nimic de cele 
trei personalităţi alternante prin care a trecut.
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De la programarea sălbatică 
la programarea sofronică

Pe uşa unei case din nordul ţării am văzut 
un text săpat cu dalta. Un text numit 

sfatul bătrânilor; 6 propoziţii, 6 reguli de viaţă. 
Uşa casei devine astfel o tablă de legi şi un 
stimulator mental. Familia o are sub ochi zil-
nic, un mesaj şi un stimul. Ca o programare 
continuă a minţii cu enunţuri pozitive. 

Iată unele dintre „poruncile” pe uşa casei 
româneşti: „Aveţi grijă ce lucraţi. Cu lumea nu 
vă‑ncurcaţi. Ascultaţi aici la mine: Cât trăiţi, 
să faceţi bine.”

Este un îndemn cu o încărcătură spiri-
tuală remarcabilă. El nu spune să plăteşti 
binele prin bine; asta ar însemna numai o 
vieţuire omenească. Suntem în demnaţi, însă, 
la „vieţuire duhov nicească”: să faci binele, 
indiferent ce ţi s-a făcut ţie; chiar dacă ţi s-a 
făcut nedreptatea şi răul. Este o utopie mo-
rală; un mesaj nepierdut încă. 
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