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Loredana Cristina Majic
Mulțumesc, Părinte Sfânt
Pentru blândețea Ta
Și al Tău blajin Cuvânt!
O clipă de tăcere am cules iară din zori
Să pot a te-ntâlni în seninul de culori!
Să făurească Inima Înțelepciune,
Să se coboare-n taină! În Rugăciune!
Slavă Ție, Părinte Sfânt!
Plecăciune!

Dacă inima ta ar avea a cincea cameră, pe acolo m-aș furișa. Aș intra și în
celelalte camere. Sistolele și diastolele inimii tale sunt cartea de vizită a stărilor
emoționale. Când vei fi tras obloanele binefacerilor, se va deschide ușor ventriculul
stâng și se va răspândi în corp cu o viteză amețitoare un lichid încărcat cu anticorpi
legați de receptori ai iluziei. Acești anticorpi sunt înglobați de către trombocite (vor
coagula orice suferință declanșată proximum sau distal).
Pentru cele 70-80 de bătăi pe minut, inima ta nu obosește să trimită în corp și să
primească prețiosul sânge-combustibilul care se va depozita în toate organele, întro anumită proporție.
Continuând să observăm pe unde și cum este trimis acest sânge, îți spun doar că
la fiecare bătaie a inimii va trebui să te gândești care sunt stațiile pentru atriul drept,
atriul stâng, ventriculul drept și, desigur, a cincea cameră pe care o s-o
numesc:"surorile de la camera 5 - PLASMA și ELEMENTELE FIGURATE". Au
un tată vestit în întreaga lume VIE - CIRCULAȚIA. Atriul drept - o ține cu
dreptatea? Aici, în atriul drept ajunge CO2 (dioxid de carbon) când are loc circulația
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mare. Când are loc circulația mare nu poți frâna deciziile deja luate, iar dacă nu ești
atent, o poți lua pe contrasens.
Din ventriculul stâng începe marea aventură. Cu piciorul pe accelerația
dorințelor se eliberează O2(oxigen) condus printr-o arteră (aorta) - gata să
primească sângele viu care va hrăni țesuturile și organele corpului tău. Indicatorul
se va opri în atriul drept.
Mai există în corp două organe, care își modifică volumul după cât de mult
aer ai înghițit- plămânii. S-au înțeles cu inima ta ca și ei sa locuiască în cavitatea
toracică. Fratele tatălui de la camera 5 se numește CIRCULAȚIA PULMONARĂ.
Și acesta este tată și are fii săi, care le găzduiește pe surorile de la camera 5. Fii
acestui tată au fost botezați : ventriculul stâng și ventriculul drept. Când sunt gata
de acțiune, cei doi fii, așa cum am mai spus, le găzduiesc pe surorile de la camera
5, iar când inima trebuie să mai bată o dată, le îmbogățește cu dioxid de carbon
pentru a călători mai departe, și după ce au străbătut atâta cale, se vor odihni în atriul
stâng, îmbogățite fiind cu oxigen. Toate cele povestite mai sus nu ar fi posibile fără
un sistem de comandă bine pus la punct. Este vorba despre sistemul excitoconductor
al inimii, care are și el, fiii și fiicele sale. Ți-i prezint: nodulul sinoatrial, nodulul
atrioventricular, fasciculul Hiss și rețeaua Purkinje-descendentă a fasciculul Hiss.
Acum că îți cunosc inima, în urma vizitei, îți mai spun acestea:
Cele două gaze, oxigenul și dioxidul de carbon nu se vor amesteca niciodată, nici
în circulația mare, nici în cea mică. Nici binele și nici răul - dacă ar fi privite ca
echivalentele celor două gaze, acestea nu se amestecă. Am pomenit de circulația
mică și circulația mare. În viață te vei simți și mic, și mare, niciodată mic și mare.
Sângele nu părăsește vasele de sânge ; el rămâne lichid doar în interiorul vaselor de
sânge. Și sufletul tău este viu în corp, doar în trup sălășluiește, și de aici se
manifestă. Trombocitele despre care am pomenit, au rolul de a coagula sângele în
urma unei răni deschise.
Sângele sufletului tău sunt LACRIMILE, iar dacă peste acestea nu ajunge un factor
al coagulării, tristețea nu va putea forma singură cheagurile vindecării.
Ana Bălan
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Relația primordială pe care o avem cu noi înşine, ne va purta, ca într-un
periplu prin relațiile din realitatea noastră. Orice Relație exterioară, indiferent de
context, este un INDICATOR, către noi înşine. Sunt Relații în care intri poftind ca
la un fruct din care nu ai mai gustat de mult timp, pe care papilele tale știu să îl
recunoască. Şi te deschizi complet, parcă vrei să guşti cu toată ființa din acel fruct,
căruia i-ai dus mult timp dorul. Timpul îți arată dacă are gustul pe care l-ai aşteptat,
dacă nu are nici un gust, dacă te doare stomacul după...
Dar sunt și Relații care te surprind prin gustul pe care ți-l lasă. Sunt acele
Relații din care ai vrea să te înfrupți la nesfârșit și care nimic din ceea ce ai gustat
până atunci nu le egalează. Sunt acei oameni care se deschid în fața ta cu toată ființa
lor și toate imperfecțiunile lor le vezi sublime. Sunt oamenii ce nu îşi acoperă
goliciunile umane, dar plinătatea inimilor lor și strălucirea ochilor e atât de
autentică, încât îți captează întreaga atenție.
Chiar dacă nu i-ai întâlnit înainte, îi simți de parcă ar fi fost lângă tine
întreaga viață. Lor nu este necesar să le povestești câte suferințe ai traversat, ei știu
și îți oferă compasiunea și căldura sufletească, astfel încât pare că nimic nu mai
poate fi atât de greu, în viața ce urmează, avându-i alături.
Sunt Relații care te strâng ca un corset. Dacă le porți mult timp, nu îți mai
dai seama.
Cât te-au limitat sau cât te-ai putut exprima alături de ei, vezi din semnul pe
care ți-l lasă, după ce te-ai eliberat.
Sunt Relații care ne învață.
Sunt Relații care ne țin pe loc.
Sunt şi acele Relații care ne catapultează către o Infinitate de experiențe, de
parcă ai trăi zeci de vieți într-una singură şi într-o Măreție de Trăiri și Sentimente
de parcă ai crescut, într-o clipă, cât te-ai străduit, lângă alții, o viață.
Sunt Relații ca o vitamină de care are nevoie corpul tău la un anumit moment
și sunt relații ca un complex de vitamine care te pun pe picioare și îți dau avânt.
Relațiile dintre oameni devin Magice atunci când Tu devii Conştient de
Magia pe care ai venit să o aduci Lumii.
Rosemarie Bianca Iordache

PUTEREA CUNOAȘTERII

5

O mare parte a timpului o petrecem având o comunicare interioară cu noi,
întrebându-ne şi răspunzându-ne, încurajându-ne, certându-ne sau împăcându-ne.
Toate acestea sunt un mod de a îi lăsa minţii puterea de a ne controla!
Adevărata comunicare intervine în momentul când mintea începe să se liniştească
sau să tacă în totalitate.
Cel mai adesea această stare se dezvoltă în cei care folosesc metode de
liniştire a minţii sub formă de meditaţie, exerciţii speciale ori o metodă mai nouă şi
mai plăcută, aceasta fiind Dansul Energetic!
O altă metodă de a face mintea să tacă este creativitatea! Când un pictor
pictează, sau un poet scrie, mintea nu poate fi decât un martor tăcut într-un colţ.
Dincolo de tăcerea minţii, intervine un alt tip de comunicare care este făcut în subtil
la diverse niveluri. Acestea depind de vibraţia persoanei care face conexiunea dintre
planul fizic şi planul subtil la care se conectează.
Dacă vibraţia este foarte înaltă şi canalul de comunicare este curat, această
persoană se poate conecta direct cu sursa, aducând în planul fizic atât informația
întreagă, cât și sub formă de inspiraţie creatoare sau direct energie în cantități uriașe
care pot produce vindecarea instant! Această energie redirecţionată către cei din
apropiere poate să producă vindecarea de boli a acestora!
Comunicarea cu lumile subtile care are loc la un nivel optim al planurilor,
poate crea conexiuni cu entităţi de lumină care ne dau mesaje, semne, vise
premonitorii (comunicarea poate avea loc şi în somn) sau chiar revelaţii! Toate
acestea se pot obţine cu uşurinţă după ce fiecare persoană reuşeşte să facă pace cu
mintea proprie, cu gândurile, cu forfota mentală care este principalul motiv ce ne
împiedică să auzim şi să dăm curs acestui proces din subtil.
Nu există limite sau restricţii pentru nici o persoană care vrea şi poate săşi ia informaţia direct din planurile subtile, la fel cum nu există limite sau restricții
referitoare la modul prin care fiecare persoană obţine această comunicare!
Cea mai simplă, plăcută şi rapidă metodă de conectare şi comunicare în
planurile subtile cunoscută în prezent este Dansul Energetic. Acesta joacă un rol
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deosebit de important pentru că în timp ce minţii i se dă treabă să asculte şi să
analizeze muzica, corpul fiind ocupat cu mișcarea, observatorul crește odată cu
conștientizarea până când se produce contopirea acestora alunecând direct în trăire!
În acel moment aura este deja expandată, vibraţia este sus de tot şi are loc acea
conectare şi comunicare prin schimburi energetice la diverse niveluri în subtil.
Tot acest proces are loc în scurt timp, cel puţin este modul în care se obţine
conectarea şi comunicarea cel mai rapid, de aceea recomand Dansul Energetic ca
metodă de conectare şi comunicare cu subtilul!
Relaţionarea prin conectarea cu subtilul aduce beneficii pentru sănătatea
noastră cât şi a celor din jur, aduce forţă creatoare, idei inovatoare, adevărate
revelaţii, îmbunătăţeşte starea psihică şi emoţională producând deblocări pe acest
plan în energia corpului.
Daniela Carp

Relatare Violeta Cernat – Bruxelles
Centrul de Dans Energetic ARINA - instructor Codruța Prunariu
Dansul energetic a venit în viața mea ca răspuns la căutările mele iar pentru asta
pot să fiu doar recunoscătoare. Practicând dansul energetic am reușit să simt o
conectare foarte puternică ( cea mai puternică de până acum), cu spiritul meu.
De fiecare dată când practic acest dans mă simt ca într-o îmbăiere de arome,
de senzații, de percepții, de trăiri. Ca o îmbăiere Dumnezeiască.
Mă simt eu. La început mi-a fost mai greu să mă las purtată. Mintea mea
căuta controlul. Însă, cu voința mea și dedicarea am ajuns să îmi dau voie din ce în
ce mai mult să plutesc prin acest miraj și să accept libertatea de a simți altfel.
Printre dansurile mele preferate se află dansul îngerilor unde mă simt ca
acasă. Ca la o întâlnire cu familia, cu ființe de lumină dragi mie. Apoi, dansul
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meditativ (intenție și vindecare) pe care le practicam cu mult înainte fără ca eu să
știu. Dansul din poziția culcat pe care îl folosesc ca o alinare, o legănare, o masare
a corpului.
Beneficiile dansului energetic nu au întârziat să apară și cel mai mare succes
l-am avut acolo unde am pus și cea mai mare concentrare de altfel: vindecarea. Chiar
dacă vorbim de afecțiuni ușoare, am pus o mare concentrare iar rezultatele au fost
uimitoare în doar 2/3 ședințe scurte.

Despre conștiință, se vorbește în majoritatea cazurilor, în termeni de
psihologie. Tocmai de aceea materialul de față nu își propune să dezbată aspectele
psihologice ale acesteia. Scopul acestuia este de a reliefa, de a aduce la lumină, un
anumit tip de conștiință, care nu este foarte mult cunoscută și studiată. Însă pentru
a putea să o înțelegem, este necesar să aducem doar în treacăt, aspecte ale celor două
conștiințe cunoscute:
- Conștiința mentală care se referă întotdeauna la acea parte din mentalul
nostru (parte componentă activă a procesului de gândire), ce are abilitatea de a
percepe, analiza, decide și de a înfăptui prin acțiuni, o serie de procese cognitive și
faptice, în urma cărora sunt decise calitatea și urmările acestora. Se știe faptul că,
acest tip de conștiință, este de multe tipuri, se dezvoltă diferit la fiecare ființă umană
și în urma a diverselor traume, poate fi afectată.
Fapt care generează diverse tipuri de afecțiuni mentale ori dereglări de
comportament. Însă există capitole speciale din psihologie, psihiatrie și psihoanaliză, care studiază aceste aspecte.
- Conștiința emoțiilor mult superioară celei de tip mental, este de multe ori
confundată cu ceea ce se definește a fi inteligența emoțională. Însă trebuie precizat
faptul că este o mare diferență între acestea două. Inteligența emoțională, reprezintă
capacitatea de a conștientiza, controla și manifesta emoțiile personale, respectiv de
a gestiona relațiile interpersonale într-un mod eficient și empatic. Pe când, conștiința
emoțională, se referă la abilitatea de a realiza schimbări, ajustări de gândire,

PUTEREA CUNOAȘTERII

8

conștientizare și de transformare, atât a modului de gândire, viziune, cât și de a
transforma anumite emoții negative, în emoții pozitive, prin intermediul unui bagaj
de concepte și adevăruri corecte, folosite prin intermediul conștiinței mentale.
Astfel, putem spune că conștiința emoțională, este în strânsă legătură cu cea de tip
mental și aceasta comunică permanent, într-un sens bivoc.
Prin definiția de mai sus, se înțelege că întotdeauna conștiința emoțională, nu
are caracter ne satisfăcător, ea nu poate fi catalogată ca fiind de calitate scăzută,
întrucât, ea definește DOAR un mod constructiv și benefic de îmbunătățire a
performanțelor umane emoționale. Altfel spus, se poate ajunge la acest tip de
conștiință având o conștiință mentală bine și frumos structurată și un nivel de
inteligență emoțională crescut.
Majoritatea căilor de tip spiritual, își propun o ameliorare și armonizare între
cele două tipuri de conștiință. Fără a face diferența de calitate sau de eficiență, putem
spune, că toate căile spirituale, sunt constructive și benefice, atunci când orice
practicant ale acestora are o dorință SINCERĂ de a-și identifica distorsiunile de
caracter, comportament ori cele de tip emoțional.
Sinceritatea, joacă un rol decisiv în acele tipuri de introspecție interioară,
care își propun confruntarea directă cu acele distorsiuni de gândire sau de
manifestare a emoțiilor, în diferite situații de viață.
Există o sumedenie de materiale care afirmă că sediul celor două conștiințe,
este asociat cu anumite organe trupești interne. Respectiv: constituția mentală, fiind
asociată cu organul care realizează procesele cognitive- creierul, iar constituția
emoțiilor, fiind asociată cu inima. De altfel s-a demonstrat și prin medicina clasică,
faptul că, inima are propriul ei "creier", ce este caracterizat de un anumit câmp
electromagnetic, care determină diverse tipuri de efecte în organism, în urma a
diverselor tipuri de emoții.
Ambele tipuri de conștiință, pot fi îmbunătățite constant, prin observarea
ATENTĂ a gândurilor, emoțiilor și a componentelor personale. ATENȚIA este o
stare de conștiință care îmbină cele două tipuri cunoscute. În procesul de
manifestare a ATENȚIEI SUNT implicate întotdeauna și conștiințe de tip superior
oamenilor, denumite îngeri, ce au rolul de a ajuta ființa să își desfășoare activitatea,
într-un sens pozitiv și constructiv cu EA ÎNSĂȘI, dar și raportată la cei din jur.
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ATENȚIA este un pod de interacțiune directă între ființa umană și entitățile de
lumină!!! Deoarece, observarea întregului ansamblu de gânduri și emoții, determină
într-un mod succesiv, atragerea de entități de lumină, care facilitează furnizarea de
informații și sugestii ființei, atât printr-un limbaj aferent părți cognitive, cât și
planului emoțional. Prin exersarea ATENȚIEI ființa face cunoștință cu STAREA
DE OBSERVATOR!!!
Astfel, prin practicarea îndelungată a ATENȚIEI, omul are posibilitatea prin
experimentare a diverselor situații de viață, să își însușească și să își fundamenteze
temeinic, modurile sale UNICE și propice de a-și transforma ființa, de la anumiți
parametri personali, către un nivel calitativ mai bun al acestora, atât pe plan mental,
cât și pe plan emoțional. În acest mod, erorile de alegere sau erorile decizionale,
sunt drastic reduse, individul, având treptat, performanțe mai ridicate pe toate
planurile vieții și mai ales în managementul interior al gândurilor și emoțiilor.
Atunci când o serie de erori decizionale sau de manifestare a gândurilor și
emoțiilor, sunt reduse, ființa umană, INTEGREAZĂ anumite aspecte ale ființei
sale, ale vieții și ale majorității tipurilor de experiențe umane, ce se întâlnesc în
variabilitatea de relații sociale, familiale ori de conjunctură a zilelor cotidiene.
Prin faptul că nu mai repetă anumite tipuri de REACȚII mentale ori
emoționale sau de comportament, în anumite situații de viață, se poate spune că A
ÎNVĂȚAT, ÎNSUȘIT o anumită situație. Ori de câte ori se va reîntâlni cu o anumită
situație, va ACȚIONA corect, în mod constructiv și benefic.
Trecerea de la stadiul de a REACȚIONA la cel de a ACȚIONA în fața unui
anumit eveniment, facilitează intrarea într-un tip de conștiință foarte special și
deosebit , denumită CONȘTIINȚA INTEGRATIVĂ. Ea presupune unirea celor
două conștiințe și activarea unei a treia stări de conștiință care le super vizează, le
ajustează în timp real.
În același timp facilitează transformări interioare de mentalitate sau
transformări emoționale, care asigură întotdeauna ADAPTAREA și acțiunea la
ORICE situație, ÎNTR-UN MOD UNIC fiecărui individ și care ÎNTOTDEAUNA
are eficiență maximă, în timp minim. Altfel spus, acest tip de conștiință, asigură
INTEGRAREA corectă și firească a oricărei situații de viață, de prima dată, fără a
fi nevoie de o integrare treptată și susținută, care se realizeaza prin repetiție a unor
erori de gândire ori de factori emoționali nesatisfăcători.
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Ca și asociere cu un anumit organ, putem spune că este localizată în plexul
solar, acesta delimitând jumătatea ființei umane. ORICE proces de integrare, se
realizează la nivelul plexului solar, prin intermediul centrului energetic denumit
Manipura.
Dacă starea de OBSERVATOR (rezultată prin unirea conștiinței mentale cu
cea de tip emoțional), era una de tip PASIV, care întotdeauna observă în timp real
toate gândurile și emoțiile, starea conștiinței de tip INTEGRATIV este de tip
ACTIV. Deoarece aceasta nu doar că o include pe cea de observare, dar și
acționează în direcțiile descrise mai sus.
În această nouă lumină, putem înțelege corect conștiința lui EU SUNT!!!
ACEST tip de conștiință include ÎNTOTDEAUNA participarea unor entități de
lumină deosebite din dimensiunile superioare, care facilitează legătura cu SINELE
SUPERIOR!!
Doar așa putem înțelege că, accesarea SINELUI, este posibilă după o
manifestare destul de lungă a tipului de conștiință INTEGRATIV.
Conștiința INTEGRATIVĂ este de mai multe tipuri, acestea referindu-se la
domeniile de conștiință ale dimensiunilor superioare, fapt care determină accesarea
unor stări mentale și emoționale superioare, atât din punct de vedere conceptual cât
și a amplorii emoționale!!
Valentin Voicu
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Antrenează-ți creierul ! Strategii și tehnici de transformare mentală – Joe
Dispenza
„Evoluție, schimbare şi neuroplasticitate
Noi, oamenii, suntem dotați cu capacitatea unică de a ne schimba. Și tocmai
lobul frontal este cel folosit pentru a depăși comportamentele programate,
cartografiate genetic în creierul uman, istoria înregistrată a trecutului nostru ca
specie.
Datorită faptului că lobul nostru frontal este mai dezvoltat decât la orice altă
specie de pe pământ, dispunem de o extraordinară putere de adaptare, care aduce cu
sine și posibilitatea de opţiune, de formulare a intenţiilor și de conștiinţă deplină.
Suntem posesorii unui strop de biotehnologie avansată, care ne permite să învăţăm
din greșeli și defecte, să ne aducem aminte și să ne modificăm comportamentul ca
să ne descurcăm mai bine în viaţă.
E adevărat că o mare parte a comportamentului uman este prestabilită în mod
genetic. Toate formele de viaţă sunt predeterminate să fie expresia propriului bagaj
genetic și trebuie să acceptăm că o foarte mare parte din ceea ce suntem ca fiinţe
umane este prestabilit de genele pe care le purtăm.
Și, totuși, nu suntem condamnaţi să ne trăim viaţa fără a contribui și noi în
vreun fel la evoluţia generaţiilor viitoare. Putem avea un aport la progresul propriei
specii aici, pe Pământ, deoarece, spre deosebire de alte specii, în mod teoretic,
posedăm echipamentul necesar pentru a ne dezvolta acţiunile pe parcursul unei
vieţi. Noile comportamente adoptate ne vor oferi ocazia unor noi experienţe ce
trebuie introduse în codul nostru genetic – pentru uzul atât al prezentului, cât și al
viitorului. Și asta ne face să ne întrebăm: câte experienţe am avut în ultimul timp?”
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1. Acces la grupul INSTRUCTORI ÎN DANSUL ENERGETIC
Dragi instructori, vă aduc la cunoștință faptul că în grupul de facebook
INSTRUCTORI ÎN DANSUL ENERGETIC sunt acceptați toți cei 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
cursanții de dans energetic. Invitația poate fi trimisă de către instructorul de curs.

2. Acces în grupul ACADEMIA DE DANS ENERGETIC
Grupul ACADEMIA DE DANS ENERGETIC este public.
Vă invit să fiți membrii ai acestui grup, este deschis și altor persoane care doresc
să ni se alăture - https://www.facebook.com/groups/396386920951992/

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 d-nul Sandu
Zamfirescu: 0723699857

4. De vorbă cu cititorii
Vă
îndemn
să
ne
scrieți
ziarulputereacunoasterii@gmail.com !

pe

adresa

de

email:

Suntem deschiși să primim cu bucurie întrebările și sugestiile voastre!

Ioan
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