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Primul tău act atunci când privești spre o altă ființă umană, este un act comun și venit
dintr-un reflex dobândit prin educație, cultură, mediile sociale în care ai trăit, tendințele
contemporane și noțiunea de individualizare atât de greșit înțeleasă și aplicată….
Cu toții, ori de câte ori privim un alt om, în funcție de gen (feminin/masculin), prima
tendință este de a începe inconștient o acțiune de comparație, de a ne raporta la acea persoană
plecând de la aspectele lumești și terminând cu cele de ordin spiritual. Chiar dacă ești o persoană
care practică o formă de spiritualitate, care presupune noțiuni mai mult sau mai puțin
aprofundate legate de conceptul de "unic" în creație, tot vei avea tendința de a face comparații
și diferențe între tine și acea persoană. Iar asta se datorează propriului tău EGO, care din
disperarea de supraviețuire, mereu îți va da motive să te evaluezi în raport cu alte persoane.
Poate că ai trecut de nivelul în care faci comparații legate de modul de a te îmbrăca sau de
modul de a vorbi, sau de atitudinea pe care o ai în societate ... dar ai ajuns și la nivelul subtil?
Chiar dacă tu te consideri o ființă elevată, va rămâne mereu un mister despre CUM
ESTE cu adevărat o ființă în raport cu tine la nivel interior. Din nefericire, suntem învățați cu
toții, dintr-un reflex necondiționat să facem comparații chiar și între valorile sufletești, cele care
sunt adevărate atribute ale creației de tipul: e mai elevat, are deschidere mai mare, este mai
smerit, are multă cunoaștere, etc.
Toate aceste tipuri de comparații sunt un mod inutil și nociv de a-ți hrăni ego-ul. Atunci
când îți subminezi potențele interioare sau exterioare în raport cu alții, îți creezi diverse blocaje
mentale sau emoționale prin atitudini de falsă smerenie, de tipul :" nu pot fi ca x, eu nu voi reuși
niciodată să îl ajung pe x, e mult mai... decât mine"...etc. Având astfel de atitudini, trebuie să te
aștepți ca întotdeauna să existe consecințe asupra ființei tale. Dacă te vei supra evalua, cu
siguranță vei aluneca pe autostrada unui orgoliu deranjant pentru cei din jur, care te va duce la
acțiuni ce îi pot pune în suferință pe ceilalți. Invers, dacă îți vei submina potențele, nu te aștepta
ca întotdeauna să fii încurajat fiindcă, indiferent dacă vei fi sau nu susținut de cei din jur, vei
suporta consecințele unei auto evaluări greșite, bazate pe dualitatea conceptului de "mai mult"
versus "mai puțin". Sunt milioane de oameni care, deși cunosc bine conceptul de UNIC,
continuă dintr-o inerție umană a minții, să facă comparații, să își creeze stereotipuri de imagine
și de ierarhizare în raport cu alți oameni. Toți aceștia vor fi victime ale dezamăgirilor, atât în
ceea ce privește alți oameni cât și în ceea ce îi privește pe ei înșiși, întrucât timpul și viața sunt
valorile care într-un final vorbesc prin istoria și faptele oamenilor despre calitatea acestora.
Te-ai gândit vreodată să renunți la sistemul de a gândi în conceptul de "mai mult" sau
"mai puțin"??? Ce ar fi dacă ai elimina din sistemul tău de gânduri această dualitate nocivă și
iluzorie? Într-o lume în care fiecare SUNTEM definiți prin actul de creație al cerului de
UNICITATE, nu există loc de comparație sau de evaluare. Acestea sunt criterii terestre de
cuantificare pentru diferitele nevoi și cerințe necesare în miile de specializări ori posturi vacante
în domeniile de activitate care înglobează viața. Dar tu?…nu ești nici domeniile de activitate și
nici cerințele, tu nu ești o persoană care "trebuie" să respecte standardele unei companii, ori
sume de ideologii ale societății! Poate că asta se vrea de la tine. Dar e necesar pentru tine să îți
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dai seama să te oprești din a crede și în a-ți asuma criteriile ori standarde care sunt utile
societății, familiei, contemporaneităților în care coexiști, ori să fii un produs de "bun consum"
pentru falsele idealuri ori interese ascunse ale oamenilor sau a grupărilor de oameni. E timpul
să ai o revoluție interioară de conștiință și să renunți la comparații!!!!
Chiar dacă ești angrenat într-o societate care are integrată foarte bine dualitatea de "mai
mult"/ "mai puțin" , folosește acest sistem doar într-o exprimare verbală, ca pe un mijloc de
comunicare pe înțelesul tuturor. Dar nu îți asuma și în conștiință acest sistem, nu lăsa ca
lucrurile să îți scape de sub control și să te ducă spre a face acțiuni în care să nu primeze
identitatea ta interioară.
Încearcă să consideri totul în jurul tău ca fiind NEUTRU! A considera ceva ca fiind
neutru, înseamnă a aborda o atitudine ce nu implică comparație, nu implică evaluare, nu implică
analize și standarde. A vedea lucrurile și oamenii la modul neutru, înseamnă a scăpa conștient
de acest sistem și de a înlocui orice act de comparație, prin admirație, prin apreciere, prin a te
bucura de calitatea sau calitățile cuiva sau a ceva anume. E mult mai constructiv să te rezumi
la apreciere, ori admirație, întrucât nu consumă atât de mult timp ca a face comparații.
În momentul în care faci o comparație, în funcție de ceea ce privești, "cineva" are ori de
suferit, ori de câștigat…..dar și aici depinde cum privești problema. Dacă ești o persoană la
început de evoluție și faci un act de comparație, în care te consideri superior, vei da în patima
orgoliului, iar dacă îți subminezi calitățile, nu însemnă smerenie, ci știrbire de potențial, refuzul
și ignoranța de a vedea laturile tale autentice și utile. Pe de altă parte, printr-un act de comparație
făcut la adresa cuiva, nu faci altceva decât să hrănești ego-ul acelei persoane, iar dacă îl vei
discredita, riști să îți creezi antipatie.
Dacă îți place ceva/de cineva, rezumă-te la admirație, la a te bucura de ceva, fără a exista
o continuare a rațiunii care să înceapă stufoase raționamente și comparații. Însă și atunci când
NU îți place ceva anume, când ceva este nepotrivit ție, e mult mai simplu să abordezi conștiința
conceptului de "compatibil"! E mult mai frumos și ai de câștigat din toate punctele de vedere,
în loc să fi frustrat de zecile de argumente contrarii, să te rezumi la a înțelege că o
incompatibilitate nu este ceva de respins sau de judecat, ci ține de capacitatea ta de
adaptabilitate, de capacitatea ta de a înțelege că e o mare diferență între unicitate și conviețuire!
Este o provocare a vieții să supraviețuiești printre sute de unicități...de oameni, lucruri,
evenimente, situații. Conștiința de a fi dispus să te adaptezi, anulează foarte multe probleme ale
vieții, atât din punct de vedere social cât și cele de ordin interior, legate de dezvoltarea ta ca
ființă umană și spirituală. Când știi că există un postulat și o lege a universului care se
însumează și rezumă la : "CE ESTE UNIC, NU POATE FI COMPARAT" e clar că singura
conștiință care își are locul e cea a NEUTRULUI, cea în care înveți să te adaptezi atât cât este
posibil, FĂRĂ A TE AUTODISTRUGE CA FIINȚĂ MORALĂ, SPIRITUALĂ.
Oamenii nu sunt "mai " sau "mai"…ei SUNT și atât, sunt atât cât pot fi. Când înțelegi
că un om este atât cât poate fi, fie că îl apreciezi sau îl judeci, el nu va fi "mai mult" sau "mai
puțin". El, pentru cel puțin un interval scurt de timp, va rămâne același. Însă TU, odată cu primul
act de comparație, te expui deja la multe consecințe generate de acest tip de conștiință.
Înlocuiește LAUDA pentru alți oameni cu aprecierea!!! Aprecierea vine întotdeauna dintr-un
act de mulțumire interioară. E mult mai frumos și util să mulțumești cuiva pentru CUM ESTE,
decât să înșirui o grămadă de laude. Nici el nu își hrănește ego-ul, nici tu nu îți creezi prejudicii
interioare. "Îți mulțumesc pentru că ești….. așa...sau așa!” este un mod elevat de a aborda
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oamenii, decât să îi lauzi. Laudele sunt un act de agresiune foarte șlefuit. Sunt adevărate moduri
de a știrbi din autenticitatea cuiva. Deoarece toți sunt tentați să se identifice cu laudele primite,
care sunt de fapt perspectivele celor din jur despre el, în loc să reflecteze asupra autenticului
din el.
Tocmai de aceea arta de a folosi conștiința NEUTRULUI și de a înțelege profund
unicitatea noastră este un act de revoluție a conștiinței, care ne asigură o integrare și aderare
corectă în ierarhiile spirituale cu trup sau fără!

Atunci când îți împlineşti nevoile sufletului tău, apare Pacea! Atunci când nu trăiești
în conflictul dintre rațiune și inimă, apare Liniştea! Atunci când simți și îți urmezi ghidajul
sinelui tău interior, apare Grația.
Rațiunea ne va vorbi din programele cu care am crescut și ne va arăta ce tipare și
convingeri limitative avem. De aceea dezvoltarea personală, NLP-ul și alte instrumente,
reprezintă modalități necesare cunoașterii acestor programe prin care viața curge, pe pilot
automat, fără să fim conştienți când am dat puterea noastră și unde ne-am pierdut suveranitatea
propriei vieți. Nu ştim de ce am atras relații disfuncționale sau de ce le-am tolerat mulți ani,
fără să înțelegem că dacă ne-am iubi suficient am face alegeri.
Da, este posibil să dezamăgim şi să provocăm chiar şi suferințe acelora care nu acceptă
schimbarea nici a noastră, dar nici evoluția lor.
Este important, însă, ca noi să nu ne dezamăgim propriul suflet, să nu ne ignorăm
propriile nevoi, să nu ne oferim viața noastră altcuiva în speranța că acela ne va împlini şi ne
va face fericiți. Noi suntem responsabili să ne facem fericiți. Fericirea este datoria sacră față de
sufletul nostru şi promisiunea lui de dinainte de a ne naşte.
Pentru asta e necesar să ne cunoaştem pe noi înşine, cel mai bine. E necesar să ne
observăm fricile şi să le eliberăm. E necesar să ne respectăm libertatea de a face alegeri în
rezonanță cu chemările noastre interioare. E necesar să nu ne lăsăm doborâți de cei care ne
critică sau cei care sunt dezamăgiți de alegerile noastre, indiferent de natura relației - părinți,
copii, parteneri, prieteni. Atât timp cât rămânem aliniați propriului suflet, facem ce ne
împlineşte și nu încălcăm liberul arbitru al nimănui. Îi respectăm şi pe ceilalți dar în egală
măsură ne onorăm pe noi înşine. A te onora înseamnă şi să laşi în urmă persoane care îți încalcă
dreptul la libertate, sau persoanele care îşi permit să te jignească sau să te corecteze în mod
abuziv, după propriile aşteptări sau tipare.
Nu e datoria ta să schimbi acele persoane, dar e datoria ta să păstrezi şi să te înconjori,
în viața ta, de oamenii care văd în tine frumosul, lumina, care respectă diferențele, oamenii care
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te susțin, îți oferă afecțiunea și atunci când nu dai neapărat ceva la schimb. Ești singurul
responsabil de propriile alegeri, de propria Viață, de propria Fericire.
Tot ce trebuie să faci este să îți oferi suficient timp să te înțelegi, să te vindeci, să te
cunoşti, să te accepți şi să te Aliniezi Sufletului Tău. Dacă tu eşti aliniat, toate în afara ta se vor
aranja de la sine. Onorează viața din tine și nu vei putea dezonora nicio altă formă de viață!

Umbla negura de catifea ca o mare întunecată plină de mister să mă fascineze, şi m-a
fascinat! Întotdeauna noaptea a fost şi este culoarul, poarta spre a mă cunoaşte. Obrazul ei,
bleumarin, m-a umplut de fascinaţie şi frumos de când am trăit-o prima oară!
Când mă scufund în ea, pătrund în adâncurile mele cele mai profunde. Şi nu este mister
mai adânc decât noaptea cu miros de conduraşi portocalii! Şi să ştiţi că există nopţi pentru
fiecare, în care trăirile se arată şi pătrund în tine, după deschidere!
Noaptea este cea în care s-a născut Dumnezeu în mine, nu putea ziua, pentru că totul era
prea intim, prea sfânt! Şi am plâns de bucuria acestei naşteri impecabile şi perfecte! Venise
timpul!
Am pus iubirea pe pervazul geamului şi i-am spus că El este Dumnezeu şi iubirea s-a
înmulţit, bucuria s-a înzecit, curajul s-a înmiit şi iertarea, puterea şi credinţa m-au pătruns în
cele mai adânci tainiţe interioare ale mele! Nu există mod mai intim de a te cunoaşte decât
noaptea!
Când sunt singură în cameră, ea stă la geam, şi o văd cum vrea să intre la mine, o invit
să stea pe canapea, mă roagă să nu aprind lumina căci ochii o dor ... şi că o arde! Nu aprind
lumina, şi stau cu ea aşa în întunericul din cameră. Se foieşte uşor şi-mi sopteşte, din când în
când, ceva fără noimă, pare o conversaţie cu ea însăşi. Nu-i reproșez nimic, nu-i pun întrebări,
ci stau cu ea, ştiu că va pătrunde în mine ca să trăim! Şi trăim spaţii indigo cu flashuri albicioase,
care intră şi ies prin creştetul capului meu. Trăim poezii ce stau pe pereţii lăuntrului sculptate,
păşim printre ele ca într-un muzeu! Şi iată o scenă din viaţă cum se repetă, ca un circ amuzant,
râdem în acelaşi timp amestecându-ne râsul! Nu-i decât liniştea şi noi două, falduri dantelate
de sânge curg şuvoaie prin venele largi, gâlgâind a viaţă vie, chemate parcă de o putere nevăzută
ce le strigă.
Apăsăm pe locul umerilor şi două aripi apar de nicăieri, sunt negre sidefii cu reflexii
violet, atât de frumoase sunt, încăt mă reped la ele, dar mă opreşte Noaptea cu cleiul ei
ţinându-mă strâns! Şi n-am înţeles de ce, până când n-am auzit şoapta din ureche ,,trăim
împreună”!
Maşinării întregi mişcau perfect în interior ca şi cum ar fi fost morile noastre la care
măcinăm cereale, era puţin zgomot şi totul era îngrădit cu fâşii galbene. Lângă un perete erau
ghemuite nişte frici, nu aveau nume, dar bocăneau într-una în pereţii aceia, disperate. Le-am
dat drumul afară şi nu ştiu unde au plecat, că repede în urma lor au crescut nişte flori mari și
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galbene de conduraşi! Miroseau atât de bine şi atât de plăcută era priveliştea încât ne-am aşezat
lângă fâşiile galbene. Bleumarinul nopţii mă gâdila într-o talpă şi am râs zgomotos cu poftă,
florile s-au strâns, iar noaptea m-a înghiontit să tac.
Ne-am ridicat şi am plecat spre un munte înalt şi roşu care părea să ardă ca un foc. Prin
acest munte curgeau şuvoaie de sânge înroşit ca lava unui vulcan, colcăind de viaţă şi pasiune,
de dorinţă şi extaz. Am ascultat mult timp curgerea aceea a viului ca pe malul unui râu, am stat
întinse pe spate şi ne-am bucurat de susurul vieții care curgea prin venele străvezii. La un
moment dat am construit un altar împreună, acolo, în inimă şi-am cântat în el două ore pe ceas,
până când s-au întărit uşi ca la o biserică. Era atât de plăcut ecoul încât tot trupul a început să
vibreze. Au început să crească flori de conduraşi galbeni imediat peste tot!
Uşile s-au deschis şi am văzut cum aripile fâlfâiau în zbor. Nu înţelegeam mare lucru,
dar ştiam că nu pot pleca nicăieri din lăuntrul meu, am râs din nou şi noaptea a râs şi ea. M-a
strâns în braţele ei calde de vară pentru prima dată şi atunci am trăit-o! Era ca un veşmânt de
iubire şi mister, magie şi pătrundere, smalţ alunecos şi alb ca stelele de lucios, catifea şi
alunecare de ape, ardere de magmă, cuvânt nerostit, atingere cuminte de fulg, cărări pline de
umblet, curiozitate nesecată, dorinţă nesfârşită, pasiuni, era dumnezeirea, fiindcă atunci El s-a
născut în mine din atâta trăire pură! Nu ne-am mai despărţit, am rămas una în alta şi în
Dumnezeu, cu altar cu tot! Mai umblăm pe coridoarele lăuntrului fugărindu-ne cu bucuria care
saltă peste şuvoaiele de sânge care curg neîncetat. Râdem lângă inimă până când vibrează tot
corpul. Aşa ne jucăm şi ne bucurăm ca doi copii până în zori, când noaptea se topeşte şi dispare.
Ies din coridorul sculptat cu poezii şi mă arunc afară. Trupul e pe canapea singur, iar la
geam stau zorii trandafirii cu obrajii lipiţi de geam ca nişte copii voioşi. Nu-i chem, pentru că
ei m-au adus acum mulţi ani în lume, chiar dacă eu n-am vrut, până când m-am născut!
Nu mă joc cu ei, doar îi admir şi îi miros! Au aromă de flori de câmp şi de cântec de
mierlă. Zâmbesc, fiindcă Dumnezeu îmi spune că mierla nu miroase. Eeee... Dumnezeu nu a
mirosit mierla, de asta nu ştie! Şi am râs cu poftă, El a auzit! Am râs împreună! Atunci noaptea
s-a smuls din ultimul zvâc şi-a plecat fericită!

„Uaaau, a fost DIVIN !!! Am participat și azi la un Curs de Dans Energetic și a fost
Incredibil de Intens și DIVIN ! Astăzi am avut-o ca și ghid de grup pentru Cursul de Dans
Energetic pe Ramona Musgociu.
Mă bucur mult că am participat la acest curs. A fost frumos pentru că, la început, fiecare
am spus câte ceva despre noi ca să facem cunoștință. Mă bucur că înainte de dans, mi-am pus
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intenția, pe un bilețel, să mă deschid față de oameni, față de interior și față de pasiunile mele,
iar bilețelul l-am pus sub un pahar cu apă. Apoi, am tăiat lămâia în felii și mi-am frecat palmele
cu acestea. Mă bucur că am spus cuvinte frumoase apei din pahar, după care, apa s-a îndulcit.
A fost așa intens și chiar DIVIN tot momentul și pe tot parcursul cursului, deoarece
chiar din primul Dans Energetic, cel Liber, după ce am conectat palmele la al Treilea Ochi și
am pus eșarfa la ochi, am văzut spirale de cercuri între palme și o sferă de energie cu firicele
aurii.
Apoi, spre mirarea mea, L-am văzut pe Iisus, era chiar el cu aura în jurul capului, având
între brațe această sferă care s-a transformat în Globul Pământesc ce se rotea.
La final, L-am văzut pe Iisus cum ținea palmele în dreptul gurii și sufla. Astfel am primit
Suflare Divină și am simțit să întind brațele văzându-L cum și El a întins brațele spre mine.
În al doilea Dans Energetic, cel cuantic, L-am văzut pe Dumnezeu Tatăl în veșmânt alb
și cu aura în jurul capului fiind cu Iisus împreună, ținându-se de mâini. Apoi am văzut o fântână
ce curgea și pe Fecioara Maria, mare cât toată fântâna, ce cosea un goblen. Am perceput că Ea
croia firul facerii lumii, deoarece, apoi am văzut vulcani erupând, am văzut păsări dinozauri
care mureau în flăcări și apoi, câmpuri cu flori.
La final, L-am văzut din nou pe Iisus care își lua în brațe mama și care, apoi S-a înălțat
la ceruri, având, iar între palme Pământul, iar pe Fecioara Maria, am văzut-o stând în genunchi
și mulțumindu-i lui Iisus.
În al treilea Dans Energetic, cel din pozitia culcat, parcă eram ca un făt ce stătea în burta
mamei, mi-am văzut Îngerul păzitor cum mă ținea pe mine, copil, între palme și cum mi-a făcut
botezul. Apoi am fost ținut, tot așa copil, în palmele Lui Iisus și apoi în palmele Fecioarei Maria.
La final am devenit adult și m-am văzut cum călăream un cal, iar cand am ajuns la un castel,
am văzut cum am căzut în genunchi și din gură mi-a ieșit sufletul.
După aceste vise pot să spun că a fost, pur si simplu, DIVIN !
Mulțumesc, Ramona Musgociu pentru această ghidare în Cursul de Dans Energetic și
Mulțumesc și Anei Crețu că mi-a făcut cunoștință cu acest dans! Mulțumesc pentru visele ce
le-am avut și în timpul dansului ghidat de ea când am văzut fire între palme și pe cele două fete
din interiorul sufletului meu, cea înlănțuită cu părul negru, cu rochia neagră și înstelată și pe
cea liberă, cu părul roșcat, cu rochia verde și cu flori albe.
Au fost așa profunde acele vise încât s-au transpus în viața reală deoarece, săptămâna
trecută am rupt niște lanțuri și m-am eliberat, urmând ca apoi să pot să trăiesc cu toată ființa, în
Raiul Meu, putând ca mai apoi să încep să propun cunoscuților și prietenilor, să le ofer
consultații psihologice pentru a-și descoperi visurile și a le împărți în obiceiuri sănătoase
zilnice. Abia aștept să văd ce urmează să trăiesc în următoarea săptămână!”
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Am început să dansez…
Printre stele!
Câteodată îmi fac
Inele din ele!
Altădată sunt
Ceruri de foc
Ce din alte lumi vin
Și atunci nu dansez…
Deloc!
Port pe umeri și-n brațe
Flori de busuioc!
Mi-e inima mare,
Un soare de iubire!
Simt doar fericire!
Ce n-am avut am primit,
Ce am dat s-a-nzecit!
Port la degete
Inele de stele…
Sclipirea din ochi mi-e divină!
Orice timpuri or să vină...
Iubirea va fi biruit !
Pământul tot!

Osho – Destin, libertate și suflet. Care este semnificația vieții?
„Omul este căutare – nu întrebare, ci căutare. O întrebare poate fi rezolvată intelectual,
o căutare trebuie soluționată existențial. Nu căutăm răspunsuri la anumite întrebări, ci suntem
în căutarea unui răspuns la ființa noastră.
Este căutarea sinelui pentru că întrebările sunt despre alții. Căutarea este a sinelui. Omul
se caută pe sine. Știe că este, dar mai știe și că nu știe cine este. Începând deci chiar din
momentul nașterii, din străfundurile fiecărei ființe umane începe să crească marea căutare.
Putem reprima această căutare, putem devia această căutare, putem să înlocuim această căutare
cu altele, dar cu siguranță nu o putem opri[...]
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Această căutare este chiar natura noastră și, dacă nu găsim răspunsuri, ne continuăm
căutările[...]
Nu e lucru simplu; este chiar foarte complex – și foarte rar ajunge cineva la răspunsul corect.
Dar dacă nu-l găsești vei continua în agonie, în chinuri. Vei rămâne un strigăt în pustiu. Nu vei
ști ce este bucuria. Necunoscându-te, cum ai putea fi bucuros? Și nu vei ști ce este
binecuvântarea. Dacă nu te cunoști, nu există binecuvântare.”

4. Cele 5 tipuri de coaching integrativ

4.1. MENTOR-COACH INTEGRATIV DE GRADUL I
- coaching pentru dezvoltare integrativă –

Dansul energetic este prima formă de antrenament creată în scopul cultivării câmpurilor
cuantice - zona din care ne putem extrage cu cea mai mare ușurință bogățiile vieții.
Am ales să începem programul de dezvoltare umană cu practica dansului energetic,
întrucât aceasta este o formă profund accesibilă de implicare a omului în programe de formare.
Atunci când se vorbește despre dans, majoritatea oamenilor au o reacție pozitivă.
Pentru a capta interesul unui număr cât mai mare de pământeni am ales ca programul de
dezvoltare umană să debuteze cu practica unui dans care poate fi accesat de oricine, indiferent
de gradul de civilizație și de aspirație în viață.
Este atât de ușor să ne dăm accesul la dansul energetic încât acesta poate fi practicat
chiar și după câteva minute, timp în care dansatorul primește indicațiile de bază specifice acestei
practici.
Mai mult decât atât, unii pasionați de dans energetic pot să îl practice chiar după ce
urmăresc scurte filme de prezentare ale unor metode de dans.
Majoritatea începătorilor în practica dansului energetic au surpriza ca doar după câteva
minute de antrenament inspirat, reușesc să se cultive în câmpurile cuantice ale universului, așa
cum un copac falnic își extinde rădăcinile în profunzimea scoarței terestre.

PUTEREA CUNOAȘTERII
Pe măsură ce ne antrenăm în câmpurile cuantice ale universului, ne cultivăm din ce în
ce mai bine în viață și în creație.
Fiind conectați mai bine la univers, prindem mai multă încredere în noi și în menirea
noastră pe acest pământ.
Trăim acel sentiment plin de liniște și împlinire sufletească de a ne simți acasă.
Conform principiilor fizicii cuantice, noi oamenii suntem o mare de energie distribuită
în imensitatea universului.
Aceasta înseamnă că tot ceea ce simțim în corp și în jurul nostru nu reprezintă decât o
mică parte din întregul program de manifestare a ființei noastre.
Programul de coaching integrativ are scopul de a dezvolta și antrena ființa umană în cât
mai multe dintre aspectele sale de manifestare. Pentru a atinge un asemenea nivel, vom „privi”
în noi și în jurul nostru, vom evalua potențialul de care dispunem și apoi îl vom antrena pe cele
mai înalte nivele de conștiință.
Cea mai înaltă și mai puternică structură de conștiință la care
ne putem da acces este conștiința universului.
Pentru a deveni oameni puternici pe acest pământ, în programul de dezvoltare umană
ne vom antrena în așa fel încât energia noastră
să se conecteze cu energiile universului.
În acest demers, un rol determinant îl are sufletul.
Sufletul reprezintă esența ființei umane!
Cu toate că sufletul are o importanță atât de mare, puțini sunt cei care înțeleg trăirile
sufletești și rolul pe care acestea le au în viața noastră.
Unul dintre motivele pentru care nu știm să prețuim sufletul este faptul că, în mod
obișnuit nu îi simțim prezența. Din acest motiv mulți nu știu cum se formează sufletul, unde
este localizat și ce rol are în viața noastră.
În mod succint, în cele ce urmează, voi relata cum funcționează sufletul.
Încă din momentul conceperii, în jurul celulelor noastre se dezvoltă un câmp
electromagnetic.
Pe măsură ce ființa se dezvoltă, câmpurile energetice ale tuturor celulelor se unesc
într-un nucleu energetic aflat în centrul pieptului cu ramificații ce pot ajunge în profunzimile
universului. Această formă de manifestare energetică a fost denumită suflet.
Dacă starea corpului fizic poate fi evaluată cu mare acuratețe cu ajutorul celor 5 simțuri
sau prin utilizarea aparaturii special construite în acest scop, starea sufletului nu poate fi
cuantificată în mod obișnuit, întrucât la suflet nu avem acces decât în mod intuitiv.
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Cu toate că nu putem acționa în mod direct asupra sufletului, ne putem influența stările
sufletești acționând în mod indirect asupra trupului, asupra spiritului și asupra entităților
energetice din univers.
Am scris cartea Puterea cunoașterii cu scopul de a dezvolta puterile umane de la nivelul
sufletului, acolo de unde se pot genera și susține toate manifestările.
Am abordat această strategie întrucât, starea sufletească ne este dată de rezultatul
acțiunilor noastre și de mediul de viață pe care l-am ales.
Nu este simplu să răzbești într-o lume intens concurențială.
La orice pas, în orice formă de manifestare, sufletul - esența vieții noastre, poate fi
afectat de energii perturbatoare.
În capitolul V al cărții „Puterea cunoașterii” am elaborat un program de aplicare a
Terapiilor sufletului cu scopul de a ne netezi un drum cât mai frumos și împlinitor în viața și
activitatea noastră.
Vă invit să aprofundați cu implicare sufletească toți pașii în Terapiile sufletului.
Ca urmare a acestui program vă veți simți mai liberi și mai puternici în voi și în creația
voastră.
Atât dansul energetic cât și programul de modelare sufletească implementat în cartea
Puterea cunoașterii vor fi predate în prima etapă a Școlii de dezvoltare umană numită Coaching
integrativ de gradul I.
Subliniez faptul că la cursul de coaching integrativ de gradul I vor fi înscriși doar
practicanții dansului energetic întrucât ne dorim să investim încredere în oamenii care au
învățat să își extindă puterile în câmpurile cuantice ale universului.
În acest mod, un mentor-coach integrativ de gradul întâi va avea dorința de a-și antrena
cursanții să-și dezvolte potențialul atât în planul vieții sociale, cât și în câmpurile cuantice ale
universului, reușind astfel să-i susțină să se manifeste cu mai multă putere pe acest pământ.
Calitatea de mentor-coach integrativ de gradul I dă dreptul de participare la cursul pentru
mentor-coach integrativ de gradul II.
-VA URMA Ioan
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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.

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/

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

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