Loredana Cristina Majic

Smerenia mi-e Steaua ce răsare
Pe bolta cerului divin,
Mă plec înaintea Ta, Doamne,
Cu dor de Tine și gând senin!
Tată,
Cu dorință de Lumină Vie,
Azi, eu te rog pe Tine,
Pace-n lume să tot fie,
Rugă-n inimi și în gând,
Cor de îngeri pe pământ!

Sunt multe materiale care abordează subiectul legat de stările de conștiință, iar unul
dintre cele mai mediatizate dintre acestea este scara conștiinței, tratată de David Hawkins.
Acesta afirmă faptul că, de la nivelul de conștiință 700 în sus, există domeniul unor stări de
conștiință ce caracterizează starea de ILUMINARE. Însă pe tema iluminării s-au scris foarte
multe cărți și diverse articole, dar prea puține dintre ele pun în lumină aspecte lămuritoare
despre natura și definirea acestor tipuri de conștiință într-un un mod INTEGRATIV.

Tocmai de aceea materialul de față își propune, la modul introductiv, să reliefeze
principalele tipuri de stări de conștiință care, însumate, generează un nou tip de conștiință
denumit conștiința ASCENSIONALĂ, aferent PRIMULUI STADIU DE ILUMINARE și
anume - iluminarea mică!
Am arătat într-un articol anterior modul cum se formează conștiința de tip integrativ și
am specificat mecanismele care determină apariția acesteia.
Dacă pătrundem profund în ceea ce se află deasupra acestei stări de conștiință, trebuie
să menționăm faptul că TOT ceea ce este mai sus de acest tip de CONȘTIINȚĂ, are de-a face
cu studiul structurilor superioare energetice ale ființei umane și în același timp cu
caracteristicile dimensiunilor superioare.
Ca atare vom observa că această conștiință integrativă este compusă dintr-o sumă de
tipuri de conștiințe aparte, fiecare cu un rol bine definit. Toate aceste tipuri de conștiințe,

caracteristice structurilor superioare, formează un ansamblu care asigură o comunicare directă
cu acea parte a sufletului nostru, denumită sinele superior.
Prima dintre acestea este conștiința integrativă a planului mental, corespondenta
planului eteric și a dimensiunii a 4-a (D4). Aceasta, atunci când este activată, are rolul de a face
perceptibilă preluarea și transmiterea de diverse forme de gând, concepte, idei, imagini,
simboluri, între toate formele de viață cu trup!
Aceasta funcționează pe suportul unui câmp universal al conștiinței de tip colectiv, între
toate ființele umane și nu numai. Acest câmp cu proprietăți fizice și electrice, există la un mod
în care mentalul inferior (mintea umană) nu îl percepe palpabil ca fiind diferențiat, ci îl percepe
ca o realitate a proceselor cognitive clasice.

În fiecare ființă există o comunicare la nivel subtil între ea și alte ființe, prin intermediul
acestui câmp al conștiinței colective, DAR care este CONȘTIENTIZAT prin intermediul
conștiinței integrative mentale. Astfel putem înțelege, într-un mod mult mai simplu, fenomenul
de telepatie dintre oameni. Însă fenomenul de telepatie nu se referă doar la comunicarea
mentală, mai mult sau mai puțin conștientă dintre oameni, ci și dintre oameni și anumite entități
de lumină (îngeri).
Conștiința INTEGRATIVĂ mentală este cea care face posibilă traducerea tuturor
mesajelor venite din partea acestor forțe ale universului. Tocmai de aceea, putem spune că
atunci când un individ conștientizează pe deplin conexiunea mentală între el și entitățile de
lumină... apare o conștiință a unității cu aceste entități (îngeri). Rezumând, putem afirma faptul
că acest tip de conștiință INTEGRATIV mentală este compusă din două tipuri de conștiință
aparte:

● Conștiința COLECTIVĂ care caracterizează măsura în care o ființă umană este
conectată la câmpul conștiinței colective și nivelul de conștientizare al acestuia
● Conștiința UNITĂȚII care arată măsura în care o ființă umană este conectată conștient
cu entitățile de lumină

Al doilea tip de conștiință integrativă, se referă la domeniul structurii a 5-a a ființei
umane, denumită structura karmică, fiind în relație cu D5, adică cu planul ce definește calitatea
și amploarea în timp și spațiu a deciziilor luate și a tuturor consecințelor rezultatele prin
alegerile făcute cu liberul arbitru, în această viață și nu numai.
Despre dimensiunea a 5-a s-a tot vorbit, motiv pentru care nu vom insista pe acest subiect.
Însă trebuie precizat faptul că, la nivelul structurii a 5-a, atunci când este activă conștiința
integrativă, aferentă ei, ORICE ființă umană conștientizează pe deplin atât calitatea cât și
amploarea deciziilor sale, urmările acestora, precum și variabilitatea posibilităților pe care le
poate avea prin exercitarea liberului arbitru, în timp atât pentru ea însăși cât și pentru cei din
jur!

Din acest motiv putem spune că apar iarăși 2 tipuri de conștiință aparte :
● Prima dintre ele, care face posibilă conștientizarea posibilelor consecințe viitoare care
ar putea apărea prin infinitele acte decizionale, rezultate prin liberul arbitru - conștiința
liberului arbitru.
● A doua, care face posibilă alinierea prin exercitarea liberului arbitru, la obiectivele și
scopurile care sunt dincolo de interesele primare ale acestei vieți și care întotdeauna
presupune conștientizarea și ducerea la îndeplinire a idealurilor de tip strategic,
prevăzute de entități de lumină (îngeri), cu precădere a SINELUI superior, idealuri ce
prevăd întotdeauna elevarea, evoluția, ascensiunea ființei umane - conștiința
UNITĂȚII, sau conștiința lui UNU.
Acest tip de conștiință, este foarte complex și se regăsește în toate tipurile de CONȘTIINȚĂ
ce urmează de la acest nivel în sus! Deoarece el presupune grade diferite de conectare cu
entitățile de lumină, de la dimensiunea a 5-a până la nivelul dimensiunii a 8-a, care este nivelul
spiritual al MONADEI . ( Însă despre aceasta, vom vorbi într-un număr viitor al ziarului).
Al treilea tip de conștiință este în relație cu structura a 6-a a ființei, denumită "sacră,
budhică, geometriei sacre" și fiind în conexiune cu dimensiunea a 6-a, care este planul
arhetipurilor, modelelor cuantice, tiparelor energetice, a spectrului infinit pe care energia îl
concretizează în diverse tipuri de frecvență, vibrație, lumină. Există documente specifice care
caracterizează acest plan, de aceea materialul de față amintește faptul că elementele care
definesc și formează atât structura a 6-a, cât și dimensiunea a 6-a, sunt specifice tuturor tipurilor
de configurații energetice respectând legi ale fractalilor, generate ca rezultantă a forțelor
centrifuge și centripete ale dinamicii luminii prin univers!

Tipul de conștiință aferent acestei structuri și acestei dimensiuni, face posibilă perceperea
și conștientizarea ORICĂREI ENTITĂȚI de lumină, aflată de la cel mai înalt nivel de a exista
(ca energie, lumină), până la forma cea mai palpabilă din lumea materială!!! Cu alte
cuvinte, presupune un anumit tip de vedere, care nu mai este caracteristică vederii de tip uman,
ci presupune perceperea culorilor, a energiei și a luminii, dincolo de spectrul frecvențelor pe
care le poate percepe ochiul uman. Acest tip de conștiință, a fost denumit în mod diferit de către
diverse sisteme de analiză:
-

Religioase - clarvederea, văzător cu duhul
Știința spirituală - medium, etc

Acest tip de conștiință, face posibilă perceperea atât a diverselor conștiințe care se află
dincolo de lumea 3D, care sunt de diverse tipuri și calități, cât și perceperea formelor simple
sau complexe ale energiei, care alcătuiesc și generează materia, în diversele ei stadii, din punct
de vedere fizic, dar și vibrațional, sub aspectul de calitate - densitate - beneficitate!!

Putem astfel spune că acest tip de conștiință poate fi definit - conștiința luminii.
La fel ca și cea de mai sus, această conștiință este regăsită la nivelul fiecărei dimensiuni
superioare, până la nivelul dimensiunii a 9-a, care este FINALUL primului studiu de
EXISTENȚĂ a energiei și a luminii.
Toate aceste tipuri de conștiință descrise mai sus, facilitează accesarea Primei stări de
CONȘTIINȚĂ de tip DIVIN ce o putem numi - CONȘTIINȚA SINELUI SUPERIOR
PERSONAL.
Aceasta este specifică structurii a 7-a a ființei umane - corpul atmic - și este în relație cu
dimensiunea a 7-a, fiind dimensiunea conștiințelor pure, sau a energiilor primordiale.
CONȘTIINȚA SINELUI superior este aferentă stării de iluminat, care se află în faza
"micii iluminări". Această etapă de iluminare facilitează integrarea unor tipuri de
CONȘTIINȚĂ care sunt dincolo de înțelegerea clasică a rațiunii umane și care au de-a face cu
înțelegerea modului CUM este compus universul exterior, legile acestuia, principiile de
funcționare și existență ale energiei și luminii, precum și de consecințele rezultate în urma
manifestării unor entități de lumină, care sunt aferente dimensiunilor de la 8 în sus.
Valentin Voicu

Dr. David R. Hawkins, ne spune că trupul nu are capacitatea de a se experimenta pe
sine. Însă, noi considerăm că ne simțim corpul și ne identificăm cu propriul corp. Dar poate
corpul să se simtă pe sine? Nu prea! De exemplu, mâna, nu are cum să știe că este mână. Părțile
corpului sunt experimentate cu ajutorul senzațiilor la fel ca și trupul în ansamblul său. Noi,
practic, nu ne simțim corpul ci simțim senzațiile din corp. Întrebarea este, unde se simt aceste
senzații corporale? Răspunsul este, în minte! Dacă mintea nu ar exista nu ar fi posibil să simțim
ce se întâmplă în corp.
S-a constatat faptul că nici mintea nu se poate experimenta pe sine. Un gând nu se poate
analiza pe sine, o emoție nu se poate simți pe sine iar o amintire nu-și dă seama că este o
amintire. Există o instanță superioară minții care realizează ce se petrece în interiorul ei și
aceasta este conștiința însăși. Dacă se elimină conștientizarea dispare și cunoașterea a ceea ce
se întâmplă în minte (aceasta este, de altfel și scopul anesteziei).
La randul ei, conștiința însăși poate fi percepută doar de câmpul care a fost denumit
conștiință universală. Deci, rezultă că orice experiență obișnuită are loc numai și numai în
conștiință iar această conștiință este asemenea unui câmp, care nu are dimensiuni măsurabile,
nici limitări, nici formă.
În concluzie, relația dintre corp, minte și suflet este următoarea: corpul reflectă
conținutul minții care la rândul ei, reflectă poziția spirituală a individului.

De aceea, problema nu o constituie propriul corp, ci ceea ce avem întipărit în conștiință,
iar sarcina care ne revine este de fapt, aceea de a modifica tiparele vibraționale din interiorul
conștiinței.
Mecanismele care stau în spatele tehnicii Letting go și care o fac funcțională sunt două
(cele mai importante): observarea acelei emoții sau stări de care vrem să scăpăm și evitarea
etichetării ei. Recunoașterea faptului că suntem conștiință pură și nu minte sau trup, ne conduce
la înțelegerea faptului că tot ceea ce este observat tinde să curgă în deplină armonie cu intenția
universală, deoarece câmpul conștiinței este în continuă mișcare, nu îi place să stagneze.
Așa că, o emoție odată observată va fi eliberată de energia care stă ascunsă în spatele ei,
iar a eticheta înseamnă a da afecțiunilor fizice, sau emoțiilor, sau stărilor o denumire sau alta.
De exemplu, un „ulcer” nu se poate simți. Se poate simți în schimb o senzație de arsură sau de
înțepare. Cuvântul „ulcer” este o etichetare și un program. Imediat ce utilizăm acest cuvânt
pentru a eticheta experiența, ne identificăm cu tot ce ține de programul numit „ulcer”. Același
lucru este valabil și pentru emoțiile noastre. În loc să ne atașăm de etichete și denumiri putem
să le simțim pur și simplu și să ne eliberăm de energia din spatele lor. Nu este necesar să
etichetăm o emoție drept „frică” pentru a deveni conștineți de energia sa și pentru a ne elibera
de energia sa.
Cred că Letting go este cea mai simplă metodă de a ne elibera de emoțiile negative pe
care le trăim. Ne ajută să ne eliberăm de sentimente și amintiri blocate de ani, sau chiar de zeci
de ani.
Haideți să ne asumăm responsabilitatea vieții noastre! Să restabilim ordinea în gândurile
noastre, să facem pace în emoțiile noastre și să lăsăm inima să bată cu iubire! E timpul să ne
bucurăm că trăim!
Zoe Pavel

Aleg de foarte multe ori Solitudinea şi asta, aduce cu ea, un mare Dar și multe Revelații.
Apare Simțul de Prezență şi de Conştiință, ce se manifestă și curge prin mine și devine ființarea
ce mă atrage cel mai mult, față de tot ce am trăit și cunoscut vreodată.
Timpul pe care ți-l acorzi ție însuți, nu îți deschide doar o perspectivă mai înaltă asupra
vieții, ci îți relevă darul cu care vii, în această viață, precum şi răspunsurile şi claritatea asupra
a tot ceea ce este.
Adevărul venit din acel spațiu e integrat în toată structura ta şi nimic nu ți-l poate
schimba.
Ştii de ce ai ales viața și mai ales cum ai ajuns să iubeşti întreaga creație și să vezi în ea,
perfecțiunea, exact așa cum este.

Senzația faptului că omul e infinit se amplifică, conştientizezi că trăirea umană în acest
spațiu şi timp e experimentată câteva clipe. Asta aduce prețuirea și bucuria fiecărei dimineți în
care te trezești, în Propria viață, pentru care tu ai venit, precum și selectarea atentă, a cum îți
petreci timpul şi a celor cu care îl împărtăşeşti şi îl dăruieşti.
Devii, cu fiecare, zi, mai dornic de liniştea, de tăcerea și ascultarea ta.
Conştiența propriului Sine, aduce LUMINĂ și fiecare haos perceput vreodată, capătă un
alt înțeles. Fiecare distragere a lumii exterioare, devine revelația lumii interioare.
Te bucuri de fiecare călătorie în jurul lumii, dar cea care te satisface cu adevărat, e cea
în interiorul tău. Cu fiecare scufundare în propriul adânc, perla adusă la suprafață, își recunoaște
esența și dezvăluie adevăruri. Ceea ce faci nu schimbă multe, dar ceea ce EȘTI schimbă totul.
Savoarea vieții, se schimbă în moduri pe care uneori nu le poți pune în cuvinte. Tot ce altă dată
era important își pierde valoarea, și tot ce are valoare e simplu și grațios.
Nu mai poți vorbi mult, dar poți să Iubești infinit totul.
Rosemarie Bianca Iordache

Relatare Andrei Hleba, cursant
Centrul de Dans Energetic „Amma” Iași
„Mă bucur că azi, după ce am alergat în Centrul Timișoarei și am ajuns acasă, în Raiul
meu, am participat la un curs cu Anca Crețu în care am învățat și am practicat Dansul Energetic.
Mi-a plăcut că am putut să mă exprim în largul meu despre cum m-am simțit în timpul dansului
și despre experiența mea de viață.
A fost frumos că am ascultat explicatiile Ancăi, despre dansul energetic, despre cum a apărut
acest dans, ce înseamnă pentru sănătatea noastră și despre cum se practică.
Pentru mine a fost interesant că, în timp ce am practicat cu ochii închiși, m-am văzut pe
mine cum dansam și cum aveam parcă niște fire între degetele de la palme. Am simțit și
înțepături în palme și mi-au și amorțit mâinile dar, balansând brațele, trunchiul și picioarele, am
scăpat de dureri și m-am putut mișca mai ușor.
Astfel, am simțit și am vizualizat eu energia dintre palme, iar mișcarea m-a făcut să îmi
detensionez mușchii. A fost interesant că, atunci când am dansat cu ochii închiși, cu spatele și
tălpile pe saltea, mișcându-mă stânga, dreapta, cu trunchiul și genunchii, având palmele cu
degetele împreunate, am văzut, la început o fată cu părul negru, cu rochia neagră și cu steluțe
ce avea mâinile legate cu lanț și încerca să scape zbătându-se. M-am bucurat că la final fata
s-a ridicat în picioare, părul i s-a făcut roșcat, iar rochia s-a făcut verde și cu flori cu petale albe.

Astfel, consider eu, că am vizualizat cum, în viața mea, am o parte în care mă simt
înlănțuit și o parte în care mă simt liber și bucuros de frumusețea libertății și a naturii. Mă
gândesc că poate fi și o evoluție, de la starea de înlănțuire, la starea de libertate și bucurie de
natură.
Mă bucur că am aflat despre cum să îmi pun intenția la începutul dansului și cum să o
mențin pe parcurs, ca la final să simt cum acea intenție se integrează în mine.
A fost frumos că am vorbit și despre energia apei care, în timpul dansului și a melodiei,
își poate modifica moleculele astfel încât să fie benefică pentru corp.
De data aceasta mi-am frecat palmele pentru a le încălzi, dar abia aștept ca data viitoare
să îmi pun și o felie de lămâie între palme ca să le împrospătez cu vitamine.
A fost bine că Anca Crețu ne-a explicat despre dans și ne-a și exemplificat cum se
practică.
Sunt bucuros pentru faptul că voi primi și cartea despre acest dans și că voi citi mult mai
multe informații interesante.
E bine că îmi pot face din acest dans o practică de zi cu zi, pentru liniștirea corpului,
pentru detensionarea musculaturii și pentru relaxarea gândurilor.
Mulțumesc, Anca Crețu pentru invitație și pentru acest curs interesant și abia aștept să
particip la următoarea întrevedere!
Până atunci am de gând să practic acest dans după ce ajung acasă de la alergat, pentru a
nu mai avea dureri în corp, dar și după ce stau prea mult timp pe scaun.”

Valentin Voicu
Dansez cu mine, dansez prin muzică și gând,
Mă transform într-o lumină, prin intenția unui vis plăpând,
De ce să nu dansez când știu că dansul, e limba SA,
Ce îmi sădește în ființă, vindecarea mea?
Dansați cu mine, planetă, stele și astre vii,
Căci prin dansuri sacre ne amintim să fim copii,
Dansez cu tine… o, tu,viața mea,
În inimă îți dăruiesc o floare, un dans de "nu mă uita".
Cum oare să nu dansez, când simt că înfloresc precum o floare?
De ce nu aș dansa, când dansul e pură vindecare?
Aleg zilnic să dansez, prin dans devin un soare,
Ce-mi luminez interiorul cer și universul mare….
Veniți cu mine, conștiințe din lumină,
Vă chem prin dans, ce naște energie pură,
Din Conștiință și din inimă de soare,
Dansul este și rămâne.. a creatorului chemare…

Când rostesc cuvântul suflet, efectiv pot simţi complexitatea acestuia! După cum ştim
sufletul este o structură compusă din mai multe părţi şi fiecare parte este menită unei anumite
tipologii de trăiri, experienţe. Cu cât experimentarea se desfășoară pe mai multe laturi, planuri,
cu atât capacitatea de creştere şi îmbogăţire a spiritului creşte! Fiecare experienţă a unei părţi
de suflet odată trăită, este un mic pas spre a te îmbogăţi spiritual! Toate acestea se produc pe
niveluri de conştiinţă.
Ceea ce m-a adus astăzi aici, în a experimenta scrisul, mai bine zis experienţa dăruirii
de informaţie din ceea ce am ca zestre, a fost şi este Dansul Energetic!
Am auzit despre existența acestui dans, apoi diverse opinii pro şi contra, însă
experienţa mea din altă parte de suflet mi-a spus, mergi şi practică dacă vrei să ştii care este
adevărul tău!
Fără ca tu să trăieşti ceva, nu există în relatările celorlalţi adevăr! Adevărul este cel trăit
de tine, de propriul suflet (parte de suflet).
Aşadar am dansat o dată, de două ori, de trei ori, până am pierdut şirul! La un moment
dat a devenit o experienţă plăcută, ca un balsam, o beatitudine, având experienţe aparte în timp
ce dasam şi pe care le împărtăşeam cu grupul în cadrul căruia practicam Dansul Energetic.
Ştiam cumva, intuitiv, faptul că dansul acesta mă creşte pentru ceva, că dincolo de
transcederea lui ca mişcare fizică este o chemare mult mai profundă! Iar cu timpul ea s-a produs!
Am început să dansez prin scris, relatând trăiri, informaţii de tot felul, ca şi cum un izvor
curge din mine. Dansul Energetic m-a propulsat către o experienţă din altă bucăţică de suflet
din structura complexă şi anume dansul prin scris!
Sufletul meu iubeşte să danseze prin scris!
Daniela Carp

- Continuare -

2. Expansiunea omului în
câmpurile cuantice ale universului
De câțiva ani cercetez viața în planurile extrasenzoriale, dincolo de limitele pe care le
putem atinge în mod obișnuit. Fac acest demers întrucât am sesizat că noi, oamenii, avem
tendința de a ne limita la a explora doar valorile pe care le putem accesa prin intermediul celor
5 simțuri: văz, auz, gust, miros și simțul tactil.
Din dorința de a-mi crește potențialul am căutat să îmi extind sferele de acțiune atât în
corp, cât și în întregul univers. Am făcut acest demers pornind de la următorul principiu:

Tot ce nu este cunoscut, nu poate fi utilizat în scop creativ. Dacă reușim să facem
cunoscut necunoscutul, îl putem utiliza în scop creativ!
Vă invit, dragi cititori, să ne antrenăm pentru a ne extinde sferele de influență cu scopul
de a pune în valoare o cât mai mare bucată din acest univers!
Dacă nu suntem bine antrenați în acest scop, nu putem pătrunde în mod conștient și
creator câmpurile cuantice ale universului.
De când mă știu, sunt un căutător consecvent în programele de viață care transcend
orizonturile cunoașterii. Așa am ajuns să descopăr dansul energetic - o formă de antrenament
care mă ajută să modelez câmpurile cuantice ale universului.
Înainte de a descoperi dansul energetic, gândeam la nivel fizic, doar la ceea ce
percepeam la nivel mental.
Acum, când privesc retrospectiv, consider că mai bine de 50 de ani din viață am fost
într-o stare de semi-orbire. Din această cauză, în foarte multe situații, în special în momentele
de grea încercare, mă simțeam neputincios și limitat în a acționa.
Mi se întâmpla să trăiesc asemenea stări întrucât, nu aveam puterea să pătrund în
câmpurile cuantice, acolo de unde se manifestă pentru prima dată atât împlinirea, cât și
suferința. Abia atunci am ajuns la o concluzie foarte importantă și anume:
Starea câmpurilor cuantice reprezintă principala cauză a tuturor fenomenelor din viața
noastră.
De aici reiese și următoarea idee:
Dacă nu putem acționa la cauză, nu putem preîntâmpina efectul.
Această idee a reprezentat motivul pentru care m-am orientat să lucrez în mod integrativ
- atât la nivel cognitiv (apelând la argumentele venite din logica mentală), cât și la nivel intuitiv
(apelând la argumentele declanșate de forțele care acționează în câmpurile cuantice ale
universului).
Din momentul în care am început să lucrez în mod integrativ, viața mea s-a schimbat în
mod miraculos.
Creez încontinuu valori care depășesc cu mult nivelul cu care eram obișnuit în trecut atunci când mă raportam la viață doar cu ajutorul celor 5 simțuri.
Nu sunt singurul care se raportează la viață în acest fel. Pe măsură ce acest model de viață
devine cunoscut, un număr din ce în ce mai mare de oameni aleg să se antreneze în programe
de explorare a câmpurilor cuantice ale universului cu ajutorul dansului energetic.
Atunci când reușim să remodelăm câmpurile cuantice, putem preîntâmpina programe
de viață distructive și, de asemenea, putem seta programe de viață benefică. Câmpurile cuantice
ale universului, ne pot furniza bogății despre care nu știam că există. Este atât de bogată și de
diversă oferta de valori din câmpurile cuantice încât pot face următoarea afirmație:
Viitorul omenirii va depinde de aceia care vor reuși să exploreze și să fructifice valorile
furnizate de câmpurile cuantice ale universului.

Vă invit, dragi cititori, să fiți printre primii exploratori ai câmpurilor cuantice prin
intermediul mentor-coachingului integrativ pentru ca, ulterior, să împărtășiți cunoașterea
voastră mai departe, tuturor acelora care vor să trăiască viața pe un drum mai ușor și împlinitor!
Așa cum am mai afirmat, câmpurile cuantice ale universului se află dincolo de puterea de
percepție a simțurilor umane. De aceea, un om neantrenat nu le poate percepe și cu atât mai
mult, nu le poate pune în valoare.
Pentru toate există un început. Pentru programul nostru de început în dezvoltarea
capacităților de explorare a câmpurilor cuantice am conceput Dansul energetic.
Dansul energetic este o formă de terapie și antrenament care ne poate susține să
explorăm, într-un timp foarte scurt și cu mai mare eficiență, programe de dezvoltare umană în
câmpurile cuantice.
Atât propriile rezultate cât și rezultatele miraculoase pe care le obțin majoritatea
practicanților autentici ai dansului energetic îmi confirmă faptul că dansul energetic poate fi cel
mai bun mod de abordare a câmpurilor cuantice pentru toți cei care doresc să înceapă un
program de dezvoltare umană de tip integrativ.
Practicând dansul energetic devenim mai fericiți și mai armonioși, iar comunicarea cu
universul devine interactivă și intens creatoare.
Toate aceste argumente mă încredințează să demarez întregul program de dezvoltare
umană, având ca bază de plecare PRACTICA DANSULUI ENERGETIC. Dansul energetic
reprezintă componenta de bază de la care pornim pentru fundamentarea programului de
dezvoltare integrativă a omului modern.
În numărul următor al ziarului voi prezenta programul de dezvoltare integrativă a omului
modern cu ajutorul cursului de mentor-coaching integrativ.

-VA URMA Ioan

Recomandare de carte:
Omraam Mikhael Aivanhov – „Moartea și viața de dincolo”
„Când omul trebuie să se reîncarneze, el va străbate din nou aceleași regiuni: atmică, budică,
cauzală etc, luând din fiecare niște materiale pentru a-și confecționa un veșmânt, adică un corp
din ce în ce mai dens, pe masură ce el coboară în materie.
Când el ajunge în planul fizic, ca nou născut, el nu-și mai aduce aminte de nimic, nici ceea
ce a suferit, nici de ceea ce s-a bucurat, nici ce a învățat. Totul se află însă acumulat în sinea sa,
și într-o zi el își va reaminti, dacă va fi dispus să accepte anumite discipline, anumite reguli de
viață, sub conducerea unui Maestru.

Cei care reușesc să aducă la lumină, din profunzimea ființei lor, amintirea celor trăite în
lumea de dincolo înaintează mult mai repede pe calea evoluției. Din nefericire, cei mai mulți
oameni sunt atât de legați de plăcerile și pasiunile pământene încât toate aceste cunoștințe, toate
aceste bogății profund ascunse în ei, vor rămâne încă mult timp acolo, fără să poată beneficia
de ele. Fericiți sunt cei care cunosc această realitate și cred în ea, fiindcă ei nu vor mai accepta
să trăiască o viață mediocră.
Zilnic, ei vor dori să avanseze, să progreseze în inteligență, în iubire, în stăpânire de sine,
devenind folositori întregii omeniri.”

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 pe adresa de email: ziarulputereacunoasterii@gmail.com !
Suntem deschiși să primim cu bucurie întrebările și sugestiile voastre!

Ioan
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