
Eusebiu Voinea, Antrenor mental si trainer specializat pe dinamica grupului . 
Muzicolog, autodidact in cea mai mare parte, compozitor si dirijor de cor. Autor 
al cartii Ruga pe Harpa, Lectii de zbor, si Oceanul fara Margini. Autor al cursului 
Gandeste liber si Creativ si Limbajul ezoteric al muzicii. Practician al terapiei 
prin muzica, armonizare energetica si stiinte Kabbalá. 
 

 
  
Ce inseamna a fi Antrenor mental?. 
 
Stii cum se mai spune la secretara? – Asistent manager... Asta pentru ca s-a creeat 
o mentalitate defectuoasa cum ca o tipa cu ditamai facultatea este umilita prin 
acordarea unui post de secretara ce poate fi  de orice ......... 
Prin reversie, ce face un profesor?.. Antreneaza... nu? Ei.... daca nu am diploma de 
profesor si nu sunt cadru didactic declarat, desi fac activitati de profesor, cum sa ma 
numesc eu profesor?..  Asa ca... mai bine imi acord titlul de antrenor mental, ca sa 
nu produc confuzie  
 
In aceasta saptamana, am vazut pe fb un mesaj care mi-a ridicat la fileu un 
subiect interesant. Mesajul era ceva de genul: „Cea mai letala arma cu care 
omul se poate distruge singur, este gandul”.  Stiu ca tu ai creeat un program 
de gandire libera si creativa. Ce parere ai despre acest citat? 
 
 
Nimeni nu isi doreste in mod constient distrugerea. Totusi, o facem inconstient 
conform codului sursa dupa care am fost programati. Pentru a inlesni intelegerea a 
ceea ce vreau sa spun, am adus cu mine cateva elemente. ....................... 
3 pahare 
Lichid de varza 
Lamaie 
Sampon de vase 
Apa 
Paharele reprezinta camasa umana, corpul in care sufletul se dezvolta.  
Apa reprezinta energia pura care o primeste sufletul din mana Creatorului 
Samponul si Lamaia sunt elementele pe care le absorbim in timpul vietii. 
Lichidul mov reprezinta Adevarul, Esenta Divina 
Vom pastra un pahar ca monstra. In cel de al doilea punem zeama unei lamai. In cel 
de al treilea punem o lingura de sampon de vase. Punem apoi in cele doua pahare 
(cu lamaie si sampon) o cantitate egala de zeama de varza rosie. Apa se va colora 
diferit.  
Daca contaminam apa cu lamaie sau sampon, adevarul este perceput diferit in 
functie de  compozitia noastra interna. 
De ce este gandul cea mai letala arma?.. Pentru ca in functie de gandurile pe care le 
faurim, le asociem si le hranim, lumina (esenta Divina) ne poate da avant sau ne 
poate frana. La fel cum aceiasi raza de soare, poate face ca un bulgar de pamant sa 
se intareasca, iar un bulgare de ceara sa se topeasca. Nu lumina actioneaza diferit. 
Nu esenta, ci gandurile nutrite si hranite. 
 



Ai putea explica mai bine ce inseamna „substantele” daca le putem numi asa, 
care ne modifica perceptia constienta? 
 
Sunt mai multe elemente care ne pot modifica gandurile, perceptiile si senzatiile. 
Mediul, anturajul, educatia, ... Insa unul din cele mai comune metode de inseminare, 
de injectare, de modificare a perceptiei este muzica. 
 
Cum poate muzica sa faca acest lucru? 
 
In primul rand muzica este un limbaj. Un limbaj care desi este receptionat prin 
organul fizic, urechea, , ea nu este inteleasa prin ratiune cum procedam de obicei cu 
orice informatie auzita. Desi ne produce o stare de bine sau disconfort in functie de 
preferintele fiecaruia, ea nu este receptionata prin simturile obisnuite. Muzica 
serveste in general la transmiterea unui mesaj care nu poate fi transmis prin cuvinte 
sau imagine.  
 
Ce comunica muzica in general?  
 
Intr-un cuvant, muzica transmite mesaje sufletului. Aceasta comunicare se face pe 
baza sunetului produs prin vibratie la o anumita frecventa. Vei spune, pai si cand 
vorbim tot acest mecanism urmam. Evident... Tocmai de aceea se spune ca la 
inceput a fost Cuvantul, desi mai inainte de cuvant a fost gandul.  Totusi, asa cum 
elementele creatiei, pamant, apa, aer, foc, sunt si bune si rele in acelasi timp, la fel 
sunetul poarta cu sine aceleasi valori neutre.  
Totul tine de cel care manuieste aceste elemente. Asa cum prin foc putem creea 
energie dar in acelas timp putem distruge, prin apa putem vindeca, dar putem si 
inneca, la fel, prin modul de inlantuire a sunetelor, vorbim de un efect pozitiv sau 
negativ al muzicii. 
 
  
Cum poate un sunet sa produca efecte fizice? –  
 
Pentru ca si sunetul este tot un efect fizic. O coarda, actionata  fizic vibreaza si prin 
frecare cu aerul produce sunet audibil cu urechea. Noi percepem sunete in gama de 
frecventa de 16 Hz si 20000 de Hz, mai jos sunt infrasunetele iar mai sus sunt 
ultrasunetele. Faptul ca nu le auzim asta nu inseamna ca nu produce efecte la fel ca 
si cele auzibile. 
Daca intreaga fiinta umana vibreaza, evident ca tot prin vibratie poate fi si influentata 
intr-un fel sau altul.  
  
Cum ne influenteaza muzica relatiile noastre interumane? –  
 
Avem 3 elemene principale si 4 secundare in discursul muzical. 
Melodie, ritm, armonie. Expresivitate, Registratie, text si contrapunct. 
 
Melodia -  este baza (unei societati) este mesajul unic. Este regina in jurul careia se 

invarte ritmul si alte sunete pentru acompaniament Ea reprezinta personalitatea, 

ideologia, conceptul, liderul unei miscari in jurul careia celelalte elemente se supun. 

Este centrul unui sistem solar (soarele). 

  



Ritmul -  este mijlocul prin care melodia  se dezvaluie inimii pe intelesul ei ritmic. 

Inima pulseaza viata intr-un ritm regulat si precis. El reprezinta portavocea, 

megafonul, translatorul care decodifica mesajul astral intr-un limbaj grosier, fizic. 

Lumea noastra fizica are un ritm. Ziua, noaptea, ceasul, secunda, anotimpurile - 

toate pastreza un ritm. Traim intr-o lume a ritmului. Fara el, sunetele ar fi  un 

amalgam de neinteles. Fiecare in legea lui si nu am putea intelege mesajul. Chiar si 

omul are ritmul lui, si chiar difera de la om la om. Vedeti pe unii mai iuti, altii mai lenti. 

Pe unii care invata mai repede, altii au nevoie de explicatii si rabdare (pe ritmul lor). 

  

Armonia -  este impodobirea reginei - a melodiei. Ea aduce infrumusetare si da 

valoare acesteia. 

Astfel, Regele este incantat de suita ei, de podoabe de valeti, de insotitoare. Ea 

reprezinta sustinerea reginei, a personalitatii, a ideii, a conceptului, a liderului unei 

miscari. El armonizeaza, si este liantul intre diferite personalitati. Cu cat este mai 

charismatic, mai “armonios” mai bogat in “armonice”, cu atat atrage in jurul sau mai 

multi indivizi care se unesc spre un acelasi tel, acelasi scop.  Armonia face ca regina 

(melodia) sa iasa in evidenta sis a fie apreciata. Fara armonie, regina (melodia) este 

ca o  curtezana obisnuita. 

 
Registratia –  Orice curs despre comunicare iti va prezenta schita cea mai simpla ce 
se petrece in acest act. In actul comunicarii, sunt prezenti 3 factori: Emitatorul, 
receptorul si zgomotul. Atunci cand un comunicat radio are loc, emitatorul transmite 
un mesaj avand un scop. Ascultatorul, receptioneaza mesajul tot cu un anumit scop. 
Uneori scopurile difera de la emitator la receptor, de aceea, efectul mesajului poate fi 
diferit. Intre acestea doua, intervine zgomotul, care poate perturba mesajul clar. Daca 
comunicarea are loc intre doua persoane fata in fata, acelasi mechanism se 
intampla. Zgomotul gandurilor, zgomotul exterior, factori externi pot distorsiona 
mesajul initial. In aceste conditii, intervine un element de stabilitate – registrul. Uneori 
ca sa fii auzit strigi mai tare, sau mai pitigaiat. Vorbesti mai rar, sau mai repede, 
transmiti cu voce calda sau dura. Toate acestea sunt determinate de registrul in care 
semnalul sonor se desfasoara. Una e sa asculti o trompeta, altul e sunetul de flaut. 
Una e sa asculti corzile unei harpe, si alta e sa asculti corzile unei viori. Multe 
instrumente, multe registre. Si totusi, toate au ca scop transmiterea unui mesaj intr-
un limbaj accesibil receptorului.  
Expresivitatea 
Internetul este plin cu filmulte si clipuri cu animale care canta. Un exemplu il gasim 
pe: 
https://www.facebook.com/photo.php?v=354972451295820&set=vb.5969505236560
20&type=2&theater  
Ati simtit emotia?  
Modul expresiv, natural, empatic, transmite si emotia. In acest mod, mesajul ajunge 
exact la tinta. Acolo unde au loc shimbari neuronale,hormonale, enzimatice.  
Expresivitatea este acea forta care trece dincolo de bariera ratiunii, trece peste 
“paznicii” constientului si se duce exact acolo unde are de modificat structuri. Ea 
produce emotie. Aduce acea stare in care lacrimile curg fara voia ta. Acea stare in 
care simti furnicaturi pe piele. Nu este sufficient sa ai planuri, sa dai ordine, sa 
executi, sa transmiti mesajul mechanic precum o face ritmul. In armonia naturii, in 

https://www.facebook.com/photo.php?v=354972451295820&set=vb.596950523656020&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=354972451295820&set=vb.596950523656020&type=2&theater


univers, in relatiile umane unii cu ceilalti, a fi expresiv, empatic, trece dincolo de orice 
bariera fiind biletul de acces catre camarutele sufletului. 
 
 
 
Textul. 
Ioan 1:1-3 – La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era 
Dumnezeu.El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi 
nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 
Ce face textul?. Raspunsul este cat se poate de simplu: CREEAZA 
Cuvantul asociat cu vibratia muzicala, cu energia transmisa, are putere de creatie, de 
transformare, de corectare, de reparare.  Textul schimba perceptii, creeaza structuri, 
emotii, noi vibratii, noi energii, noi universuri.  
 
Contrapunctul 

Contrapunctul este o noțiune din domeniul muzicii care definește o relație dintre două 
sau mai multe registre muzicale, care pot fi furnizate atît de instrumente cît și de voci 
omenești, care sînt independente în contur și ritm, dar sînt interdependente 
în armonie.  

Contrapunctul a fost în special folosit în muzica clasică, fiind dezvoltat în 
timpul Renașterii și mai apoi devenind dominant în muzica barocă. 

Contrapunctul a fost tehnica compozițională preferată în perioada de tranziție de la 
cântul Evului Mediu la sonata clasică. 

Ca si procedura, contrapunctul face ca doua sau mai multe linii melodice sa se 
impleteasca intr-un ansamblu muzical, pastrandu-si identitatea dar armonizandu-se 
perfect cu celelalte. Ca si personalitate umana, contrapunctul influenteaza la 
respectarea vointei celuilalt, in timp ce vointa mea ramane in picioare. Ca si relatii 
umane, doua familii, doua tari, doua puteri pot relationa impreuna, fara a stirbi din 
personalitatea celuilalt. Aceasta face contrapunctul in transpozitie umana. 
  
Ce solutii avem pentru a ne proteja de influentele negative transmise prin 
muzica?.. 
 
Armonizarea energetica 
  
Ce inseamna armonizarea energetica? –  
 
Pentru a putea intelege notiunea de energie umana, va fi nevoie sa vorbim despre 
cele 4 parti ce formeaza partea muritoare a omului si cele 3 parti care formeaza 
partea nemuritoare a omului.  
 
Daca am vorbit de triunghiul energetic (Vibratie, frecventa , sunet), haideti sa vedem 
structura umana destul de evidenta daca privim in Natura. 
 
In mijlocul triunghiului avem partea muritoare . Mineral, vegetal, animal, vorbitor 
Energia ce inconjoara acest corp este determinata de Vointa, dragoste si 
intelepciune, entitatea umana nemuritoare.  
Armonizarea energetica inseamna echilibrarea acestor elemente vesnice in relatie cu 
tine insuti. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Registru_(muzic%C4%83)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Voce_uman%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ritm_(muzic%C4%83)
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Armonie_(muzic%C4%83)&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83_clasic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99terea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Baroc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Evul_mediu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sonat%C4%83


  
De ce este necesara aceasta armonizare, sau de ce avem nevoie de aceasta 
armonizare?  
 
Cu totii am auzit de turbinele energetice numite chakre. Stim din legile fizicii ca orice 
miscare se produce cu ajutorul unei energii. Faptul ca ne miscam, ca actionam, o 
facem prin energie. Faptul ca organele corpului isi fac treaba, o fac in functie de 
energia primita. 
Daca energia nu este distribuita corespunzator in cele 7 chakre, cu timpul vor aparea 
dezechilibre in plan fizic. 
De Exemplu: O proasta functionare a chakrei primordiale, muladara, se vor manifesta 
in plan fizic ca  “aerieni”, rupti de realitate, cu capul in nori. Alte afectiuni provocate 
de proasta functionare a acestei chakre sunt: obezitate, hemoroizi, constipatie, 
sciatica. 
Sau: daca vorbim de manipura amplasata in plexul solar, Aceasta este  sediul vointei 
si al ego-ului, reprezinta dinamismul, spontaneitatea,  
Coordoneaza: simtul vazului, sistemul digestiv, sistemul neurovegetativ si 
producerea insulinei; este responsabila de tonifierea generala a organismului; starea 
de relaxare,  
Afectiuni resimtite.  
ulcer, diabet, hipoglicemie, anorexie, bulimie.. 
  Este chakra cea mai afectata de agresiunile energetice, de  
vampirismului energetic, iar o buna metoda de aparare in aceasta privinta o 
reprezinta impreunarea degetelor in forma de rugaciune. 
 
  
Ce metode pot fi folosite in armonizarea energetica? – 
 
Eu recomand sedintele complete de armonizare . Vorbim aici de metodele ce pot fi 
facute in acelasi timp: (Sonoterapie, aromoterapie, cronoterapie, reiki) 
Sedintele pot fi scurte si independente, (60 minute) in care se lucreaza toate 
chakrele, sau pot fi complete, (7 sedinte de cate o ora) in care se lucreaza fiecare 
chakra separat. 
In timpul sedintelor, subiectul sta relaxat pe spate intr-o camera unde lumina este 
doar cea produsa de lampile cromatice. In acelasi timp sunetele acordate pe 
frecventa corespuzatoare induc subiectului starea de relaxare necesara, in timp ce in 
lampile de aromoterapie se pun esentele specifice chackrei pe care o lucram. 
In tot acest timp, subiectul isi lasa gandurile libere, se relaxeaza, iar experienta 
conectarii cu Sinele interior, poate avea loc chiar din prima sedinta. 
 
  
Ce solutii ar fi pentru cei care doresc sa se armonizeze energetic?  
 
Sedinte de armonizare energetica asistate de un specialist sau realizate singuri 
acasa daca detin echipamentul necesar si materialele necesare. 
  


