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RUGA DIN ZORI
Loredana Cristina Majic

Tu, Doamne,
Îi ești inimii Mângâiere
Iar Gândului smerită putere
Tu, Doamne, Iubire Divină
Vindeci sufletele ce în tăcere
Uneori suspină!
Tu, Doamne, prin Grația Cerească
Ajuți floarea iubirii din inima omului
Să-nflorească!
Tu, Doamne, Părinte de iubire,
Te rog,
Mai toarnă picuri de liniște și armonie
Să poată inima a cugeta
Și Lumina a transforma
Durerea-ntr-o rugă-poezie,
Starea omului într-o Natură
Divină, Vie!

Despre alegeri
Alegerile sunt totalitatea efectelor pe care astăzi le trăim fiecare în vieţile noastre!
Nu există un efect azi, acum, fără ca undeva să fi existat o alegere, mai rea sau mai bună, în
funcţie de alte alegeri făcute cu alte ocazii! Astfel viaţa noastră devine consecinţa mai multor
alegeri consecutive făcute pe rând, de la naştere şi până la sfârşitul vieţii, în această dimensiune!
Unii vă veţi spune chiar ,,cum adică până la sfârşitul vieţii?” Ei bine, iată cum! Odată
ce am ales ceva, undeva, cândva, va avea pe tot parcursul vieţii noastre un tip de consecinţă!
Zarul a fost aruncat, cum se spune, iar puzzle-ul se îmbină în consecinţa acelor alegeri!
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Iată de ce nu este necesară ,,plângerea” despre viaţa, despre efectele pe care le trăim
fiecare, sau a ,,blamărilor” pe care, din necunoştinţă de cauză sau neconştientizare, le aruncăm
ca pe o pisică moartă în alte grădini! Nimeni nu poartă şi nu a purtat vreo vină în legătură cu
trăirea celuilalt!
Asta chiar vă rog să reţineți! Este simplu de înţeles! Undeva, cândva, ai făcut o alegere
şi iată şi efectul! Nimeni nu ţi-a cârmuit viaţa, ci chiar tu ai fost la conducerea ei, tu ai ales un
drum, un parcurs care să intersecteze anumite segmente şi persoane, trăiri şi, ca atare, eşti direct
responsabil pentru efectul pe care-l trăieşti astăzi, aici, acum! Desigur că se poate schimba în
fiecare clipă ceea ce vrei să schimbi, dar atenţie, odată ce schimbi ceva, undeva, cândva vor
exista nişte consecinţe şi, ca atare, asumă-ţi-le!
Sunt multe reguli cosmice pe care nu vreau să le enumăr aici, ci mai degrabă vreau să
atrag atenţia asupra neasumării multora dintre noi, în privința alegerilor pe care le facem, fără
a fi conştienţi de consecinţe!
Dragă om, chiar dacă nu-ţi asumi anumite consecinţe şi chiar dacă nu vrei să le accepţi
ca fiind parte a propriilor tale alegeri, ele tot se vor manifesta!
Şi este valabil şi pentru cei care spun că ştiu toate acestea, dar nu se aşteaptă ca şi lor să
li se întâmple, doar pentru că au auzit cumva de ele!
În această perioadă observ foarte multe situații drept consecinţă a modului nostru de a
fi ales cândva, undeva! Nu doar că nu ne place, ba, mai mult răbufnim, şi trântim, blamăm,
înjurăm, nu acceptăm, nu ne asumăm tot ceea ce chiar noi am ales cândva! Şi aici mă refer chiar
la această situaţie actuală în care trăim! Ştiu că este un subiect fierbinte, dar eu am curajul să
mă arunc în foc, pentru simplul motiv că îmi asum acest lucru!
Şi vin să întreb acum, aici: Cine a fost la cârma vieţii tale, când tu ai făcut alegeri pe
care, iată, astăzi le trăieşti, ca urmare a acestor consecinţe ce ţi se relevă în propria viaţă?
Fă linişte în tine omule, stai drept, asumat în faţa vieţii tale şi priveşte-o! Poate pentru
unii dintre voi, care citiți aceste rânduri, este prima dată când sunteți părtaşi la o aşa invitaţie!
Se pare că a venit timpul! Nu începe cu ,, nu ştiu” şi nici cu scuze! Nimeni nu ţi-a condus viaţa!
Ci chiar TU ai făcut-o!
Deci, acceptă, în primul rând, aceste consecinţe şi mai apoi fii înţelept dragă om, pentru
a alege de aici în acolo cu mai multă înţelepciune şi gândeşte-te de două, trei ori înainte de a
arunca zarul! Pentru că suntem singurii responsabili de consecințele pe care le vom trăi cândva!
Dacă încă mai crezi în destin, află că tu eşti cel care şi-l construieşte, cu fiecare alegere
făcută cu sau fără responsabilitate, şi tot tu vei fi cel care îl vei suporta, cu tot cu consecinţele
plăcute sau nu! Aşadar, să alegem frumos, responsabil, cu acceptare şi din iubire pentru noi, cât
şi pentru binele cel mai înalt al tuturor!
Daniela Carp
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Iubirea - NU este mai nimic din ceea ce știi sau crezi
Noțiuni fundamentale despre iubirea NON-umană
Despre iubire, se tot scrie de milioane de ani, trăită în diverse forme și unicități, fie că
„ea” a stat la baza formării familiilor, sau a societăților și grupărilor bazate pe diverse tipuri de
afinități, aceasta rămâne unul dintre cele mai neelucidate subiecte ale ființei umane.
S-a întâmplat de mii de ori ca, din Iubire, să se ajungă la acte feroce și brutale,
caracterizate de EGO, interese de orice tip, însă, tot din Iubire, istoria s-a scris și se va scrie la
infinit, pe axa timpului, întrucât Iubirea ESTE O NOȚIUNE FUNDAMENTALĂ DIVINĂ din
care au derivat sute de principii și legi ale iubirii.
Noțiunea divină - reprezintă un aspect arhetipal al creației, o structură arhetipală,
formată dintr-o sumă de arhetipuri ale PERFECTIBILITĂȚII unor concepte, tipare, emoții,
gânduri, acțiuni, în urma cărora se generează materializarea unor evenimente, care au rolul
de PERFECȚIONARE A NOȚIUNII INIȚIALE într-o direcție infinită.
Din acest punct de vedere, înțelegem că scopul de bază, acela de a experimenta și trăi
iubirea în formă umană, este doar o miime din adevăratul scop GENERAL de perfecționare
continuă a noțiunii de iubire.
Se înțelege de la sine faptul că, direct proporțional cu aspectul de calitate și de amploare,
IUBIREA, este generată în fiecare moment T0 prin unicități de manifestare aferente fiecărui
individ sau entitate.
Materialul de față nu își propune să revizuiască scopurile și sensurile IUBIRII pentru
noi oamenii...acestea s-au tot dezbătut în miile de cărți, poezii, filme, tratate speciale ori povești,
ci să invite cititorul spre o viziune, dincolo de condiția umană asupra acestei noțiuni divine.
Însă pentru aceasta ne vom lega tot de înțelegerea implicațiilor iubirii în interacțiunea
dintre ființele umane. Tocmai de aceea vom urmări cu atenție rolul și efectele generate între
oameni, la nivele diferite de densitate, atunci când vorbim despre iubire.
Primul dintre aspectele IUBIRII este CALITATEA.
Indiferent de natura ei, există efecte cumulative care determină mișcări importante în
toate planurile energetice și în dimensiunile superioare. Altfel spus, iubirea are un rol de
transformare a calității momentane ENERGETICE a unei persoane, atunci când aceasta
beneficiază de o iubire mai mare, calitativ vorbind, față de calitatea medie potențială de
manifestare a iubirii acelei persoane.
Concret, ORICE ființă este în avantaj din toate punctele de vedere atunci când este iubită
de o persoană care are caracteristici calitative cumulative mai înalte. Întrucât, sub influența
acelei persoane, ființa va cunoaște un progres emoțional, conceptual, energetic și spiritual
privind toate aspectele vieții. De aici se deduce al 2-lea aspect al iubirii și anume
LONGEVITATEA.
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Pot fi amintite în grabă și următoarele aspecte: remanența în timp, amploarea și
numărul de dimensiuni transcense ale iubirii (față de o ființă)…amploarea de manifestare în
dimensiunile superioare, în urma actului de a iubi o ființă umană.
Tocmai la acest ultim parametru fundamental al iubirii ne vom opri, încercând să facem
cititorului o invitație spre a reflecta asupra a ceea ce presupune să iubești o altă ființă, dincolo
de această dimensiune terestră :
-

Când iubești o altă persoană, aceasta este pătrunsă de toate energiile iubirii tale, care
generează transformări începând de la nivel atomic, până la ansamblul energetic
superior, facilitând conexiunea mai ușoară a acesteia cu familia sa spirituală, dar mai
ales cu SINELE ei superior.

-

Când iubești o ființă ai posibilitatea să fii un exemplu prin modul cum manifești acea
iubire, atât față de tine, cât și față de îngerii, entitățile care păzesc/guvernează acea ființă.
Modul tău de a iubi este un act de meditație și contemplare pentru conștiințele aflate în
dimensiunile superioare, care privesc, simt și pot învăța de la tine cum este modul tău
de a iubi.
Toate aceste date sunt stocate și utilizate mai departe în creație, acest mod de colectare
a efectelor iubirii fiind depozitul central al conștiinței universale, în ceea ce privește
noțiunea de iubire.

-

Când iubești o ființă, tu însăți/însuți îți oferi șansa și dreptul de a experimenta iubirea
într-o valență unică și nouă pentru prima dată în istoria ta de ENTITATE. Acest act
repetat se transformă, în timp, în bagajul tău ancestral, în ceea ce privește noțiunea de
iubire. Acest bagaj de EXPERIENȚĂ a iubirii, îl vei purta în eternitatea TA de entitate
și el va constitui un MODEL NOU FRACTALIC al noțiunii de iubire manifestat
DOAR PRIN TINE, ce va reprezenta permanent în creație un model și arhetip nou de
construcție AL REALITĂȚILOR ENERGETICE ÎN TOATE DIMENSIUNILE.

-

Când iubești o ființă, atragi forță, energie și conștiințe superioare, aflate în dimensiunile
superioare, care îți vor oferi, la nivel de subconștient și la nivel sufletesc date, coduri de
lumină și energiile proprii ale acestora, din experiențele lor legate de noțiunea de
iubire.
Acest lucru determină și formează dinamica și managementul noțiunii divine (ale
iubirii) între entitățile aflate în trup față de cele aflate în dimensiunile superioare.
Toate aceste schimburi de experiență emoțională, energetică și conceptuală, formează
și definesc PRINCIPIUL VASELOR COMUNICANTE ALE UNEI NOȚIUNI
DIVINE, ÎNTRE CONȘTIINȚELE DIN DIVERSE DIMENSIUNI.
ACESTA este un criteriu fundamental în clasificarea și poziționarea entităților în
cercurile de lumină, dar și în dimensiunile INFERIOARE, însă nu vom intra în aceste
detalii sumbre.
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-

Când iubești o ființă, atât tu, cât și persoana iubită, „scrieți” împreună în memoria
universală (Akasha) o poveste despre iubirea voastră. Această „poveste” reprezintă o
istorie a creației, care va putea fi accesată de orice entitate, înger, conștiință superioară,
dar și demon, care o va folosi ca sursă de informare sau de inspirație în a-și programa
viitoarele evenimente, prin care va experimenta noțiunea de iubire.
Altfel spus, suntem, prin calitatea și natura relațiilor noastre de iubire cu diverse
persoane, adevărați povestitori cosmici CREATORI, ce inspirăm alte entități, care vor
veni și ele la trup în a experimenta iubirea. Se deduce limpede importanța și
responsabilitatea pe care o avem în manifestarea noțiunii de iubire în această lume.

-

Când iubești o ființă, întreaga arhitectură a universului și a materiei se modifică. Poate
te miră cititorule, însă te voi lămuri! Întreaga arhitectură a creației este bazată pe șirul
Fibonacci și proporția de aur. Nu este o noutate asta...sunt mii de documente care atestă
acest lucru, însă, ce poate nu știi este faptul că fiecare unicitate de manifestare a
noțiunii de iubire perfectează continuu modelul arhetipal al ADN-ului FIINȚEI
UMANE ȘI AL MATERIEI, în toate formele ei de existență.
Înțelegem prin aceasta că noi, oamenii, prin modul nostru de a oferi iubirea, SUNTEM
proprii creatori ai lumii de mâine, începând de la biosfera unei planete, până la
mutațiile și evoluția ADN-ului în organismele denumite corpuri umane. Vibrația,
calitatea, amploarea și mai ales UNICITATEA fiecărei iubiri manifestate față de oricine
și ORICE, reprezintă unul dintre modelele de creație ACTIVĂ a realității 3D!!!

-

Când iubești o ființă, emiți o energie și o vibrație, care au o anumită amploare,
amplitudine, care se propagă în univers prin intermediul și datorită Legilor de
propagare a undelor electromagnetice și energetice. Această energie va putea atrage
alte forțe ale conștiințelor din dimensiunile superioare, care o vor utiliza ca și materie
primă în a forma câmpuri și vortexuri cosmice, care antrenează corpurile cerești !!!

Acest subiect va fi descoperit și de către oamenii de știință, într-un viitor mai îndepărtat,
atunci când vor face fuziunea dintre știința clasică și cea legată de natura și componența
dimensiunilor superioare. Momentan au reușit să pună în evidență, prin fizica cuantică, doar
dimensiunea a 4-a. Majoritatea fenomenelor și evenimentelor de mai sus sunt reale și
perceptibile începând de la dimensiunea a 5-a în sus.
Mă voi opri momentan aici cu relatarea acestor aspecte fundamentale ale noțiunii divine
de Iubire, întrucât e un subiect foarte amplu. Însă vor exista și alte materiale în numerele viitoare
ale ziarului, care vor continua aceste aspecte.
Rămâne să ne gândim cu toții la modul în care manifestăm această noțiune divină, și la
modul în care putem să ne aducem contribuția în crearea REALITĂȚILOR multiple din
marea creație.
Valentin Voicu
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Cartea Vieții este albă
Din când în când simțim nevoia de curățenie generală, de schimbare sau chiar să o luăm
de la un nivel complet Nou.
Bunicii și părinții noştri făceau o curățire generală a casei înaintea marilor sărbători şi
poate în acele momente nu ne plăcea deranjul sau haosul declanşat odată cu aceasta. Dar ne
bucuram apoi de prospețimea venită.
Am început să îmi aduc aminte de astfel de momente pentru că vreau să subliniez faptul
că deranjul, haosul, duce către ceva mai bun.
Şi pentru că acum traversăm o perioadă de curățire a planetei, de înnoire a conştiinței
colective şi de manifestare a noului Pământ, haideți să descoperim împreună cum să uşurăm
acest proces!
1. Devenim OBSERVATORI a ceea ce simțim, a ceea ce ne declanşează reacții, a
automatismelor în care suntem angrenați.
2. Devenim conştienți de ATENȚIA noastră!
Unde se duce Atenția noastră – acolo se duce şi ENERGIA NOASTRĂ!
De aceea este important să vedem unde ne îndreptăm ATENȚIA: pe drame, pe lipsuri sau
o direcționăm spre ceea ce ne bucură, spre ceea ce ne entuziasmează, pe frumos, pe darurile
noastre dar şi ale celorlalți.
3. Învățăm să RESPIRĂM CONŞTIENT în fiecare situație care ne provoacă, dar şi în cele
liniştite.
4. Ne direcționăm energia către ceea ce ne dorim să se materializeze în continuare prin
INTENȚIE, VIZUALIZARE şi CREDINȚĂ!
5. Permitem, fără judecată sau rezistență, eliberarea vechiului; fie ca sunt tipare
disfuncționale, răni, ataşamente, aşteptări legate de trecut dar şi de viitor.
Dacă noi înşine nu am făcut alegerile necesare atunci când viața ne-a adus noi indicatori
pentru a face un salt în evoluție şi a trăi la un alt nivel;
Dacă am ignorat semnele, uşile închise ale vieții la care noi am insistat să batem, sau
am insistat să rămânem în acelaşi loc pentru că acela ne era cunoscut şi nu voiam să ieşim din
zona de confort.
Dacă am ignorat oamenii noi, care ne-au adus o altă înțelegere și viziune decât am avut
până la ei;
Dacă nu am dat atenție entuziasmului propriei inimi și exaltării ei la cu totul altă realitate
decât trăisem până atunci…
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Dacă nimic din ce am experimentat nu ne-a determinat să facem o ALEGERE care să
traseze noi linii de destin, în care să ne simțim suverani, în care să nu simțim nevoia să fim
altcineva decât cine suntem cu adevărat.
Dacă încă, atunci când vrei să pleci undeva, renunți pentru ca altcineva să nu se supere
sau minți pentru a hrăni rolul din care vrei să evadezi măcar puțin;
Dacă s-au petrecut toate aceste lucruri, atunci înseamnă că tu nu i-ai răspuns vieții,
înseamnă că eşti blocat în iluzia vieții tale, iar Viața va face Alegeri în locul tău.
Ocazii ți se vor da până la un punct, însă „deadline-ul” e unul pe care îl vei simți cu toată
ființa.
Primii indicatori că ai amânat alegerile şi că ai hrănit fricile şi confortul, ți-i oferă
dezechilibrele vizibile ale corpului tău fizic, apoi, desigur apar şi cele ale corpului mental şi
emoțional care, de asemenea, îți vor confirma conflictul dintre rațiunea şi inima ta.
Viața te repune pe drumul tău, dar dacă te-ai opus ei, va urma suferința. Desigur multe
sunt experiențele umane, însă lecțiile se învață doar în două moduri:
Prin suferință, când tu opui rezistență şi când viața alege pentru tine.
Prin Iubire - când ai ales să îți asculți ghidajul inimii.
6. Manifestăm o nouă Realitate şi o nouă Versiune a noastră! Fă loc ca cea mai bună
Variantă a ta să se manifeste!
Crează-ți Imaginea clară a:
- cine vrei să fii,
- cum vrei să arăți şi să te simți,
- cum vrei să fie viața ta de acum încolo.
Scrie pe o pagină albă răspunsul la aceste întrebări în cele mai mici detalii, apoi, la
fiecare început de lună reciteşte şi mai adaugă ce simți.
Simte cum este să ai puterea de manifestare a unei noi realități, a unui nou pamânt, a
unei noi planete, a unui nou Tu! Să ne Bucurăm Împreună de Viața noastră, de Planeta noastră,
de Creația noastră!

Rosemarie Bianca Iordache
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Despre raiul care vine
Raiul pe Pământ nu mai este de mult un concept utopic, ci este o realitate pe care mulţi
dintre noi o trăim deja, în plan energetic. În prezent noi pendulăm între vechiul şi Noul Pământ,
trăind experienţe din ambele dimensiuni, iar această perioadă de tranziţie până la instaurarea
completă a Noului Pământ, la nivel colectiv, va mai dura cam 4-5 ani...
Foarte curând, la 21 decembrie 2020, conjuncţia Saturn-Jupiter în Vărsător marchează
oficial intrarea în Epoca Vărsătorului sau Epoca de Aur a Omenirii! Acest eveniment unic în
istoria acestui univers(!) va fi simţit diferit la nivel individual, în funcţie de gradul de evoluţie
al fiecăruia dintre noi. Cei care onorează acest moment şi se pregătesc pentru el cu dăruire şi
iubire, vor asista la naşterea Sinelui Cristic în conştiinţa proprie.
Vom lăsa în urmă toate acele credinţe conflictuale, disonante, prea grele, prea dense
pentru o epocă aerată cum este cea a Vărsătorului. Lăsăm trecutul în urmă, lăsăm conceptele
vechi în urmă, lăsăm în urmă paradigma dualităţii, şi revenim la punctul zero al realităţii.
Primim cel mai mare reset pe care l-am primit vreodată.
Trecem de la materialitate la spiritualitate, la generozitate şi libertate. Cad vălurile minţii
condiţionate şi începem să vedem lucrurile altfel, dintr-o altă perspectivă. Se naşte o nouă
societate, în care gândim liber, din afara cutiei minţii. Vedem şi simţim Întregul, Adevărul că
toţi suntem Unul de fapt, că toţi suntem conectaţi ca şi celulele unui organism viu. Și totul
funcţionează uşor şi liber; vom descoperi darurile noastre unice, talentele, pe care le vom folosi
spre binele tuturor, cu bunăvoinţă, generozitate şi conştienţa faptului că resursele sunt
nelimitate!
Ne ridicăm deasupra ideii de supravieţuire şi vom trăi ca nişte creatori puternici, aşa
cum ne-a creat Dumnezeu să fim. E bine să ne pregătim de pe acum, să ne putem adapta uşor
noilor energii divine, să ne putem adapta noii epoci care iată că soseşte! E foarte important să
vindecăm toate energiile nerezolvate din câmpul nostru energetic, şi să nu ne lăsăm traşi înapoi
de energiile vechi ale altor oameni, care nu vor să se trezească. Fiecare evoluează conform
planului său propriu, deci le respectăm alegerile.
Evenimentul are loc, în primul rând, în planul interior al fiecăruia şi apoi el se va reflecta
în realitatea noastră exterioară. De noi depinde cum creem, cum aducem în manifestare, prin
gânduri, cuvinte şi fapte, noua realitate.
Atunci când ne onorăm adevărul interior, totul se aliniază divin! E important să ne
urmăm pasiunea, să ne creem o viaţă frumoasă, trăind din spaţiul inimii, în iubire, în Divin,
împlinind astfel destinul nostru mai înalt. Valurile de frecvenţe înalte care sosesc aduc nivele
de conştienţă care ne ajută să ne ancorăm în fiinţa noastră adevărată, şi să funcţionăm din sinele
nostru adevărat.
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Să fim conştienţi că în acest proces de ascensiune planetară suntem ajutaţi de milioane
de fiinţe de lumină, la care putem apela oricând! Suntem fiii şi fiicele lui Dumnezeu, şi Lumina
lui Dumnezeu curge prin noi. Trebuie doar să ne reamintim cine suntem, să redescoperim că
suntem fiinţe multidimensionale şi trăim în paralel şi în regatul splendorii nemărginite a raiului
lui Dumnezeu, chiar dacă acum suntem şi aici, unde am venit pentru un salt uriaş în evoluţie şi
să o ajutăm pe Mama Pămant să redevină paradisul verde şi plin de lumină!
Cu cât dăm putere mai mare Noului Pamânt, cu atât transformarea devine mai clară în
noi şi pe întreaga planetă! Noua matrice a perfecţiunii divine îşi face loc, treptat, în realitatea
noastră, iar ceea ce vom crea împreună va depăşi orice imaginație putem avea acum!
Dăruindu-ne lui Dumnezeu primim totul! Toate conceptele vechi de lipsă şi limitare vor
înceta să existe şi abundenţa lui Dumnezeu se va revărsa pe Pământ.
Oamenii vor putea simţi Divinitatea strălucind în fiecare inimă, şi vor accepta că tot ce
este viaţă, este divin. Inimile oamenilor se umplu cu recunoştinţă, lumină, pace eternă, armonie,
echilibru, abundenţă, înţelepciune şi toate calităţile divine care vin de la Dumnezeu. Și nu este
o utopie, iar cei care cred vor trăi asta, pentru că acesta este Planul Lui Dumnezeu pentru noi,
care se împlineşte pe Pământ în aceste vremuri. Iar noi suntem co-creatori, trăind în mod
conştient, din spaţiul inimii noastre...
Cuvintele nu pot exprima recunoştinţa, iubirea şi bucuria care ne vor umple sufletele,
deşi mulţi dintre cei care citesc aceste rânduri trăiesc deja raiul pe Pământ!
Ela Cristea

Mărturiile sufletului meu
Relatare Andra Ștefan, cursant Centrul de Dans Energetic „BUCURIA”
Instructor Adina Ene

„Am început săptămâna cu minunata mea prietenă și coach Adina Ene în pași de dans
energetic. Experimentez pentru prima și, cu siguranță, nu ultima dată această practică.
După o vacanță activă în care mi-am purtat corpul, inima și spiritul pe meleagurile de basm
transilvănene, revenirea la activitățile cotidiene îmi părea puțin greoaie.
Îmi iubesc munca și fiecare sesiune de lucru cu clienții mă stimulează să dau tot ceea ce
este mai bun din experiența acumulată. Cu toate acestea, ruperea ritmului cotidian mă transpune
într-o dulce stare a relaxării. Ahhhh și ce bineeee este...iar lista de treburi așteaptă cuminte să
fie bifată.
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Adina mi-a propus de multă vreme să particip la cursurile de dans energetic. Nu știu
cum lucrurile s-au tot opintit și iată că săptămânile s-au scurs până la prima mea lecție. În
această seară am ales să spun DA cu hotărâre deplină! A fost una dintre cele mai bune decizii
luate recent!
Îi mulțumesc cu deplină recunoștință Adinei pentru răbdarea, implicarea și finețea
meșteșugită de a mă prinde-n dansul sufletului! După ce am ascultat cu mare atenție
instrucțiunile ei, pleoapele au tras cortina iar trupul și-a desfășurat mișcările în ritmul său. Fără
reguli.
Barierele au fost lăsate și o dulce detașare de gânduri mi-a pătruns în minte. Rar mi se
întâmplă să îmi pot goli mintea căci ea lucrează aidoma unor motoare.
Pe parcursul dansului energetic am avut parte de momente în care filmul s-a rupt, corpul
lăsându-se ghidat de propriul glas.
Menționez că în primele minute câteva gânduri nu-mi dădeau pace. Dansând s-au
evaporat, lăsând loc liniștii pure.
Vă recomand cu toată încrederea să alegeți ședințele de dans energetic cu Adina, un
instructor competent și implicat!
Mulțumesc! Binecuvântări!”

Dansul ucenicilor
Carmen Claudia Morar

Lumânări s-au aprins
Din senin
Ca să știm cum să pășim…
Și simțim
Că împreună trebuie să fim!
Lumânările pâlpâie
A se stinge…
Și atunci scânteie o stea din vecie
Ce drumul îl știe!
Și mâinile noastre
Se-nalță spre astre…
Și dansul ne cheamă
Pe toți pe-nserat!
Iubirea din inimi
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Ne e fără teamă
Și fără cuvânt!
Știm că suntem cu toții legați
Unii de alții
Și de Mama Pământ!
Lumânări s-au aprins din senin
Steaua scânteie din vecie
Dansăm și știm:
Am venit pe Pământ
Cu un legământ
Pentru ucenicie!

Recomandare de carte
„IMUNITATEA, ARTA DE A FI SĂNĂTOS” – Dr. Jenna Macciochi

„Când vine vorba de menţinerea stării de sănătate, sistemul imunitar este bunul nostru
cel mai de preţ, însă rareori ne apreciem sistemele esenţiale de apărare dacă totul decurge
normal. Îi mulţumim sistemului nostru imunitar atunci când răcim şi ne grăbim să luăm
suplimente cu vitamina C în lunile de iarnă. Dar cum rămâne cu toate celelalte minuni pe care
le face?
Dacă ar exista doar în primele câteva săptămâni de vreme rece din fiecare an, cu toţii
am avea probleme serioase. În majoritatea timpului, sistemul nostru imunitar acţionează în
fundal şi nici măcar nu-l băgăm de seamă. Strâns împletit cu fiecare aspect al sănătăţii noastre
fizice şi mintale, el constituie temelia sănătăţii şi longevităţii noastre.
Imunitatea este un sistem sofisticat, de o complexitate surprinzătoare. Dar multe lucruri
pot lua o întorsătură greşită, de la bolile autoimune şi alergii la probleme de sănătate mintală şi
afecţiuni metabolice – ba chiar cancer. Suntem obsedaţi să avem un aspect sănătos şi să ne
simţim bine şi, cu toate acestea, suntem mai bolnavi şi mai nefericiţi ca oricând.
Asta pentru că imunitatea noastră, aflată într-un echilibru delicat, este uşor compromisă
de ritmul tot mai accelerat de viaţă, ce implică necontenit stres, poluare, consum în exces şi
sedentarism. În realitate, ceea ce viaţa modernă socoteşte a fi „sănătos” ar putea să nu fie aşa.
Astăzi, riscul decesului cauzat de o boală asociată cu stilul de viaţă este mult mai mare decât
oricare alt risc, iar multe dintre aceste boli ar putea fi prevenite dacă am avea mai multă grijă
de sănătatea noastră.”
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Anunțuri de interes general
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 sesiunile 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!
5. Dragi instructori,
Vă sugerez să trimiteți pe adresa redacției mărturiile celor care doresc să își exprime
experiența sufletului prin practicarea Dansului Energetic pentru a fi, astfel, împărtășite
cititorilor ziarului!

Ioan
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Echipa redacțională:

Roxana Cotigă – redactor șef / grafică
Valentin Voicu - redactor
Daniela Carp – redactor
Carmen Claudia Morar – redactor
Rosemarie Bianca Iordache – redactor
Loredana Cristina Majic – redactor
Codruța Prunariu – redactor corector
Emilia Pătrășcanu – expert teme medicale

Luni, 30 Noiembrie 2020

http://dansulenergetic.ro/
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