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MESAJ DE BUN VENIT
Dragi cititori, bine ați venit în lumea ziarului online PUTERA CUNOAȘTERII.
Nu este o lansare cu fast întrucât mi-am dorit ca aceasta să fie o completare la
creația noastră prin articole de interes general și publicitar desfășurat în interiorul
familiei noastre de suflete.
Toate lucrurile de mare impact pe care le-am pornit în această viață au fost
clădite cu temeinicie, susținute ulterior pe valori din ce în ce mai bune și mai intens
creatoare.
Niciodată nu am știut că sunt în fața unui lucru de mare anvergură. Nu mi-am
planificat să construiesc în mod neapărat măreția, ci am căutat ca, de fiecare dată,
să fac lucruri frumoase și benefice pentru mine, pentru semeni și pentru tot ce
reprezintă universul în care trăim.
Dragi cititori, vă mulțumesc pentru că suntem împreună în această frumoasă
misiune a vieții.
Datorită vouă am ajuns să trăiesc bucuria de a fi deasupra greutăților cotidiene.
Trăiesc acest sentiment întrucât voi mă implicați atât de mult în viața spirituală,
încât nu mai am timp să mă gândesc la cele pământești.
Așa se face că, deși am trecut cu toții printr-o criză existențială determinată de
molimă, contactul cu voi m-a ținut mereu prezent în programul de dezvoltare a
cunoașterii eliberându-mă de contactul cu frământările cotidiene.
Dragi cititori, întrucât majoritatea dintre voi sunteți instructori în dansul
energetic, în acest prim articol al ziarului voi folosi un ton familial.
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Simt să folosesc acest mod de abordare deoarece în atmosfera dansului energetic
suntem guvernați de o senzație de apartenență la o mare familie.
Dansând împreună suntem părtași la o creație care ar putea să genereze noi
forme de viață pe această planetă. Am această credință întrucât dansul energetic ne
poate conduce la a trăi viața pe nivele de conștiință din ce în ce mai înalte și mai
împlinitoare.
Am dorit să lansez ziarul Puterea Cunoașterii ca aceasta să fie un mesager al
cunoașterii autentice, nelimitate de dogme și idei preconcepute.
Așa cum universul este mereu într-o continuă transformare și noi, oamenii, pe acest
pământ avem menirea de a ne transforma încontinuu, încercând ca prin aceasta să
ne adaptăm nevoilor noastre și ale celor cu care ne trăim viața.
Vom fi pragmatici în acest ziar. Nu vom scrie lucruri fără înțeles și nici lucruri
fără de scop.
Vom cultiva doar valorile care ne pot ajuta să înțelegem viața cât mai bine,
pătrunzând, din ce în ce mai adânc, în profunzimea universului.
Vă invit, dragi cititori, să scrieți în acest ziar despre ceea ce credeți că poate fi
util nouă și celor dragi nouă.
Vă invit, dragi cititori să lecturați ziarul Puterea Cunoașterii întrucât aici vom
posta o parte din cunoașterea pe care voi înșivă o vehiculați, cunoaștere ce poate fi
împărtășită unui număr cât mai mare de semeni.
Vă mulțumesc, dragi cititori, pentru că suntem împreună în această frumoasă
călătorie.

Scopul ziarului PUTEREA CUNOAȘTERII
Ideea lansării unui ziar on line dedicat creației noastre a venit în momentul în care
am realizat că avem multe lucruri de spus și aici ar fi necesar să postăm de mai
multe ori pe zi.
Când am realizat cum este mai bine să înglobăm toată această cunoaștere,
într-un pachet pe care să îl lansăm, am zis că e momentul să generăm un ziar online.
Ziarul PUTEREA CUNOAȘTERII va cuprinde următoarele tipuri de articole
•
•
•
•
•

programe de dezvoltare integrativă.
articole organizatorice referitoare activitățile practicanților de terapii
integrative
articole de prezentare și publicitate pentru terapeuți, antrenori și coachi.
relatări
anunțuri
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În cele ce urmează voi descrie în mod succint fiecare dintre aceste categorii de
articole.
1. Programe de dezvoltare integrativă.
Scopul creației mele este cultivarea programelor de dezvoltare umană.
Conceptul de dezvoltare integrativă răspunde cel mai bine necesităților umane,
întrucât acest mod de terapie și antrenament ne poate da acces la toate valorile, atât
la cele care ne pot extrage din suferință, cât și la cele care ne pot antrena spre a
deveni mai puternici și mai performanți.
Suntem deschiși la a genera cele mai bune forme de abordare a vieții.
Ținând cont de acest principiu, vom fi receptivi la cele mai benefice forme de
viață, indiferent de sursele în care acestea provin.
Pe măsură ce ziarul se va dezvolta va deveni public și în această variantă vom
coopta să scrie în paginile ziarului nostru câțiva dintre cei mai inspirați învățători ai
acestui pământ.
2. Articolele organizatorice referitoare activitățile practicanților de terapii
integrative
Fiind un ziar cu circuit închis, vom căuta să ne informăm, din ce în ce mai bine,
asupra a cât mai multe dintre activitățile generate de practicanții de programe de
dezvoltare integrativă și, în special, din rândul practicanților de dans energetic.
În paginile ziarului vor fi publicate atât articole de prezentare cât și programe de
terapie și antrenament de interes general.
3. Articole de prezentare și publicitate pentru terapeuți, antrenori și coachi.
Mulți dintre dumneavoastră desfășurați activități de terapie și antrenament. Ne
dorim ca activitățile dumneavoastră să fie prezentate aici, în ziar, în ideea de a fi
promovați atât în piața comună, cât și prin conexiunile pe care le avem în planurile
de comunicare cu mediul de viață în care trăim.
4. Relatări.
În timp, am primit foarte multe relatări de la cititorii cărților Puterea Cunoașterii
și Dansul Energetic, de la instructorii și practicanții în dansul energetic și al terapiei
sufletului. Unele relatări prezintă situații din urma cărora avem de învățat.
Vom selecta cele mai interesante relatări și le vom prezenta cu scopul de a face
cunoscute reușitele acelora care aplică programele de viață sănătoasă; marcată de
har.
5. Anunțuri.
Dansatorii sunt oameni care caută să se cultive în univers, dincolo de limitele
puterilor senzoriale.
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Explorând universul în câmpurile cuantice reușesc să identifice și să pună în
valoare bogății pe care omul neantrenat nu le observă sau dacă le observă, nu este
suficient de bine pregătit pentru a le valoriza la întregul lor potențial.
Fiind antrenați, ne putem uni în călătoria noastră spre a explora cu mai mare
eficiență, valorile universului.
Această formă de potențare a bogățiilor din univers, poate fi valorificată, mult
mai bine, atunci când mai mulți practicanți ai terapiilor integrative conlucrează la
unison.
De asemenea, este posibil ca unii dintre noi să fim puși în situația de a avea o
anumită necesitate. Atunci când cineva are o nevoie, ceilalți pot contribui la
rezolvarea acesteia.
Toate aceste oportunități și necesități vor putea fi prezentate la rubrica de
anunțuri. Citind anunțurile putem avea o piață comună pentru cerere și ofertă, ce
poate fi valorificată de marea familie de practicanți ai antrenamentelor integrative.

PROGRAME DE
DEZVOLTARE INTEGRATIVĂ
Atribuirea calității de
coach în dansul energetic
De la o zi la alta, cursul de dans energetic generează un număr din ce în ce mai
mare de instructori în dansul energetic.
Nu toți instructorii își doresc să predea mai departe cursul de dans energetic cu
scopul de a genera noi instructori. Se întâmplă acest proces întrucât unii dintre
instructori au un program de viață foarte încărcat și nu se mai pot dedica și acestei
îndeletniciri.
De asemenea, sunt unii instructori care nu au curajul să își asume darul de a
preda mai departe cursul de dans energetic.
Suntem veniți pe pământ cu scopul de a contribui din plin la zestrea de
bogăție a universului uman.
Cel mai frumos dar pe care îl putem atribui umanității, este cel de a-i susține pe
semenii noștrii să devină din ce în ce mai bine pregătiți pentru viață.
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Dansul energetic antrenează omul spre a atinge nivele de cunoaștere din ce în ce
mai profunde și mai elevate. Așadar, predarea cursului de dans energetic poate fi
unul dintre cele mai frumoase daruri ale vieții pentru viitorii instructori.
În timp am observat atitudinea instructorilor în dansul energetic.
În momentul în care instructorii ajung în postura de a predea cursul de dans
energetic, aceștia devin mai responsabili, mai disciplinați și mai dăruiți creației.
Atunci când realizează că este necesar să susțină un curs, instructorii în dansul
energetic, devin mai conștienți de menirea lor și reiau cartea Dansul energetic,
citind-o minuțios, din scoarță în scoarță.
În același timp, aceștia practică dansul energetic cu mai multă dăruire de sine,
devenind mult mai atenți la detaliile procedurilor de execuție ale diferitelor tipuri
de dans.
Se întâmplă acest proces întrucât prezența în fața cursanților responsabilizează
pe instructorii de dans, motivându-i să se pregătească din ce în ce mai bine.
Trăind viața la un nou nivel de intransigență, antrenamentul suplimentar în
dansul energetic îi face mai puternici și mai buni.
Scriu cu entuziasm în suflet aceste rânduri, întrucât de fiecare dată după ce
predau cursul de dans energetic, trăiesc o senzație de bucurie în toata ființa; stare pe
care nu o mai trăiesc în nici o altă împrejurare.
Vă încurajez cu încredere să predați dansul energetic, imediat ce vi se oferă
această posibilitate. După ce ați predat prima etapă de curs, veți fi copleșiți de
bucuria acestei experiențe dorind ca ulterior să o repetați la infinit.
Toate aceste argumente m-au convins să motivez instructorii în dansul energetic
să-si dorească să predea mai departe cursul de dans energetic. În acest scop am
instituit calitatea de Coach în dansul energetic.
Calitatea de coach în dansul energetic poate fi obținută atunci când
instructorul generează un număr de 12 instructori în dansul energetic.
În numerologie, umărul 12 reprezintă un simbol al reîntregirii umane pe cele
mai înalte culmi de creație.
Asumându-vă să predați cursul la 12 discipoli, vă dați șansa să vă reîntregiți pe
noi nivele de conștiință punând în valoare, din ce în ce mai bine, frumusețea geniul
vostru uman.
Am ajuns la această concluzie observând evoluția instructorilor de dans
energetic. Imediat după ce au predat cursul de dans energetic, instructorii în dansul
energetic, au devenit mai atenți cu viața lor, fiind mai elevați în atitudine și
comportament.
Vă susțin, cu drag, să atingeți calitatea de Coach în dansul energetic.
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RELATĂRI
Relatare - Rozalia Gologot
„ Bună ziua d-le Ioan Prisecaru.
Îndrăznesc să vă scriu pentru a vă mulțumi pentru darul făcut, oferindu-ne cele
două cărți: "Puterea cunoașterii și Dansul energetic " în care, simplu și direct ne
prezentați modul în care ne putem îmbunătăți viața din punct de vedere fizic, social,
emoțional.
Lecturarea acestor cărți și practicarea celor 12 tipuri de dans energetic pe care
le-ați adus în manifestare și ni le-ați împărtășit m-au ajutat să am o stare generală
bună în aceste vremuri tulburi, atât din punct de vedere fizic cât și emoțional și
spiritual.
Am fost atrasă ca un magnet când am aflat de conferința despre acest subiect,
pe care ați susținut-o în cadrul hotelului Rin, deși nu știam în ce constă și nici pe dvoastră nu v-am văzut la tv înainte de aceasta.
După participarea la acel eveniment, a fost pentru întâia oară când mi-am dorit
să urmez cursurile unei forme de spiritualitate, în afară de rugăciunea pe care o
practic consecvent.
În însușirea dansului energetic am avut norocul să am o instructoare cu multă
dăruire, perseverență, inspirație și implicare în practicarea dansului energetic, în
persoana Ramonei Musgociu.
După parcurgerea celor 3 etape ale cursului de dans energetic, am participat și
la examenul pentru obținerea diplomei de instructor în dansul energetic, deși nu mai
am vârsta și energia să mă implic activ în formarea altor instructori, dar pentru
confirmarea că mi-am însușit corect tipurile de dans energetic, pe care doresc să le
practic cât mai mult timp posibil și eventual să-i influențez și pe cei apropiați mie
în practicarea lor. Pentru toate acestea, vă mulțumesc cu recunoștință și vă doresc
multă sănătate și succes în îndeplinirea misiunii pe care v-ați ales-o, de ridicare a
nivelului de conștiință a societății.”

ANUNȚURI
Anuțuri de interes general
1. Acces la grupul INSTRUCTORI IN DANSUL ENERGETIC
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Dragi insctructori, vă aduc la cunoșțință faptul că în grupul INSTRUCTORI IN
DANSUL ENERGEIC sunt acceptați toți aceia care au parcurs prima etapă a
cursului de dans energetic.
Pe această cale vă rog să trimiteți invitații pentru a activa în acest grup toți
cursantii de dans energetic.
Invitația poate fi trimisă de către instructorul de curs.
Ioan

2. Acces în grupul ACADEMIA DE DASN ENERGETIC
Grupul ACADEMIA DE DANS ENERGETIC este public.
Va invit sa fiți membrii ai acestui grup, este deschis și altor persoane care doresc
să ni se alăture.
https://www.facebook.com/groups/396386920951992/
Ioan
3. Cursul de nutriție sănătoasă
Vă comunic faptul că încă mai sunt locuri pentru cea de-a doua sesiune a
cursului de nutriție sănătoasă.
Pentru înscrieri vă rog să accesați această adresă:
http://ciosuerd.houseofeurope.ro/cursuri-in-parteneriat/
Dacă nu reușiți să utilizați modelul standard de înscriere, vă rog să scrieți pe
email (ciosuerd@gmail.com) sau să îl contactați telefonic pe dl Sandu Zamfirescu:
0723699857.
Ioan
4. Echipa de redacție a ziarului Puterea cunoașerii
Suntem în perioada de selecție a echipei de redacție a ziarului Puterea
cunoașterii. Vă rog să vă prezentați opțiunile pentru a deveni membri ai acestei
echipe.
Vom selecta un număr de 7 persoane:
•
•
•

un redactor șef,;
câte un redactor pentru fiecare dintre cele 5 secțiuni;
un redactor corector.

Cei interesați de această oportunitate așteptăm să transmiteți scrisorile de
intenție însoțite de CV la comunicatorul Anca Cretu (pe facebook sau prin e-mail:
anca9.cretu@gmail.com)
Ioan

