Nr. 27 - Luni, 18.01.2021
http://dansulenergetic.ro/

Păstrează-ți Ochiul Curat și Inima Luminată!
Ruga din zori - Loredana Cristina Majic
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Mesajul UNIVERSULUI

Bun găsit, cititorule!
Te iubesc şi Te binecuvântez!
Avem câteva instrumente care să ne ridice de fiecare dată când vibrația noastră scade şi voi
începe prin a vi le reaminti, chiar dacă le ştiți sau am mai vorbit despre ele. Consider că traversăm
toți această lume duală, experimentând contraste şi provocări în care, de multe ori nu ştim cum să
revenim în Aliniere cu Sufletul nostru şi în Armonie cu Fluxul Vieții.
1. MUZICA - este una dintre cele mai simple căi prin care ne putem imediat ridica vibrația;
2.

NATURA - ne primeşte de fiecare dată în brațele ei, ne purifică şi ne susține în procesul de
eliberare al oricărui blocaj care se poate instala în corpurile noastre;

3. OAMENII - care simțiți că vă inspiră, vă motivează şi chiar vă stimulează să vă conectați la un
nivel mai înalt de înțelegere şi vă reamintesc unicitatea şi măreția voastră!
4. PASIUNILE - sunt ceea ce ne conectează la propria creativitate, sunt ceea ce ne entuziasmează
şi pe care le-am face fără să simțim oboseală, chiar dacă nu le valorificăm în vreun fel;
5. RESPIRAȚIA CONȘTIENTĂ - este cea pe care o avem la dispoziție şi care aduce fluiditate şi
armonizare în energia noastră. Sunt multe tehnici de respirație, pe diferiți timpi şi apnee, inclusiv
cea în care inspirăm profund de câteva ori, punându-ne atenția pe ceea ce simțim în corpul nostru,
e benefică în eliberarea oricărei tensiuni sau stări negative.
Fiecare are propria sa călătorie şi fiecare poate descoperi instrumentele cele mai potrivite
prin care îşi găseşte calea să se desprindă din orice distragere a lumii exterioare şi să se întoarcă
către Simțirea Adevărului Propriului Suflet! Este o simțire personală pe care te invit să o descoperi
şi în care să ai încredere!
Dedică-ți timp să o descifrezi, pentru că ea vine doar prin tine şi este doar a ta. Doar tu îți
poți exprima mesajul sufletului tău, nu poate nimeni altcineva în maniera în care o faci tu şi cu
aceeaşi amprentă energetică!
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Dacă îți oferi timpul pentru a împărtăşi mesajul pe care alții l-au adus în lume, cine va
exprima mesajul tău? Sufletul tău vine infuzat cu potențiale pe care doar tu le deții. Eşti unic şi
adevărul sufletului tău este unic.
De aceea, astăzi, mesajul universului către tine este: EXPRIMĂ-ȚI PROPRIUL ADEVĂR!
ADEVĂRUL tău este cunoaşterea dobândită prin experiențele împlinite de sufletul tău, pe
care nimeni altcineva nu le-a experimentat în felul în care tu ai făcut-o.
Vine un moment în care, chiar dacă viața te-a prins în vraja ei şi ai uitat planul sufletului,
eşti infuzat cu toate potențialele pe care sufletul tău a venit să le manifeste.
Prin tine vorbeşte universul, doar tu îl poți exprima şi tu alegi maniera prin care o faci.
Fie că o faci prin scris, pictat, sculptat, vorbit, dansat, cântat, indiferent cum alegi să te
manifeşti, tu eşti cel care îşi scrie povestea, cel care îşi cântă muzica propriei inimi, din care noi toți
ne inspirăm.
Cântă, Dansează, dar mai ales Iubeşte!
Rosemarie Bianca Iordache

Curgi ca o Apă Vie!

Cel mai bun mod în care putem naviga în perioada următoare este să ne cultivăm capacitatea
de a rămâne calmi în orice circumstanţe şi disponibilitatea de a ne adapta la schimbări neaşteptate!
Totul este ceea ce este şi nimic nu se mişcă fără Voia Divină. Sistemul social se va schimba, însă
unii oameni nu sunt pregătiţi să dea drumul lucrurilor vechi, care nu mai funcţionează...
Lumea tot aşteaptă “să se revină la normal” în acest an, dar lucrurile nu vor mai fi niciodată
cum au fost! Evoluţia înseamnă înainte, nu înapoi! Acea societate în care inegalităţile sociale,
războaiele, controlul şi manipularea altora erau considerate ceva normal, ei bine, acel “normal” nu
va mai exista. Sistemul social se va schimba, sistemul financiar, sistemul de educaţie, mass-media,
sistemul de sănătate, de vindecare... toate trec prin schimbări uriaşe și ireversibile.
Corpul uman, de asemenea trece prin transformări, de aceea mulţi dintre noi simţim dureri
puternice în anumite părţi ale corpului, care apoi dispar din senin! Chiar şi corpul Mamei Pământ
se transformă, şi ea se purifică de chimicalele cu care a fost bombardată de foarte mulţi ani...
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Toate structurile societăţii se vor schimba, oamenii sunt provocaţi să renunţe la dependenţele
şi ataşamentele lor, la limitele lor închipuite, va fi necesar să înveţe să nu mai depindă de ceva sau
cineva din exterior, ci doar să se bazeze pe forţele proprii; să rupă vechile obiceiuri de codependenţă şi să nu mai dea puterea lor, altora; să nu se mai lase atraşi în dramele, traumele şi
iluziile lumii exterioare; să acorde atenţie PROPRIILOR gânduri, acţiuni şi intenţii, să îşi acorde
timp pentru a sta cu ei înşişi, să treacă în spaţiul de dincolo de gânduri, şi să permită conştiinţei lor
să se înalţe... să îşi redescopere adevărul lor, în faţa ochilor lor uimiţi!
Poate ai încercat în trecut să faci toate acestea, şi nu ai reuşit, dar acum devine din ce în ce
mai uşor pentru că mulţi oameni s-au trezit deja şi energia lor te susţine să reuşeşti acum... Chiar nu
există „nu se poate”! Alege să fii pacea şi iubirea care eşti, şi lucrurile curg de la Sine!
E necesară multă răbdare... aşteptăm ca apele să se aşeze... Și în interior, şi la exterior!
Învaţă să curgi lin, ca apa! Această substanţă miraculoasă, unică, singura care se prezintă pe
Pământ sub trei forme (lichidă, solidă şi gazoasă), purtătoare de informaţie energetică şi de
memorie, este un exemplu minunat pentru noi! Ea ne învaţă cum să curgem în tandem cu natura
adevărată a lucrurilor, cu Divinul, având încredere în inima noastră şi lăsând-o să ne conducă...
Curgi în tandem cu natura ta pură şi astfel te vei recunoaşte pe deplin!
Omule drag, fă pace cu momentul prezent! Tu eşti Lumina Lumii! Nu mai lăsa mintea să
stea în calea fericirii tale!
Reacţiile tale determină ceea ce ţi se va întâmpla în continuare... Înţelege că reacţiile egotice
crează suferinţe, încearcă să nu mai cazi în capcana minţii, şi să conştientizezi că suferinţa
experimentată este creată de mintea proprie!
Suferinţele create de propria minte - dar şi de alţi oameni, câteodată - sunt profesorii tăi care
te conduc spre o stare de Prezenţă (Trezire spirituală). Este necesar să fim capabili să folosim
gândirea conceptuală fără a cădea în capcana ei!
Să permitem diminuarea simţului nostru egotic, fără frică, deoarece NU pierdem o parte din
noi, ci doar din ego, care e de multe ori blocat în obiceiuri care nu sunt sănătoase şi care nu ne ajută
de fapt... Egoul e doar mintea neobservată! Observând în linişte propria minte vei ajunge să înţelegi
cum funcţionează şi cum o poţi folosi pentru binele tău şi al întregii planete! Înţelege că obstacolele
sunt necesare ca să poţi progresa! Obstacolele nu există ca să te împiedice, ci ca să te facă mai
puternic şi mai înţelept!
În vechiul mod de a trăi observăm lucrurile care erau la exterior şi ne modelam după ele!...
În noul mod de a trăi, conştient, lucrurile se modelează după noi!...
TOTUL ÎN JURUL TĂU RĂSPUNDE VIBRAȚIEI TALE!
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Marea iluzie în care am trăit până acum a fost că am fi nişte individualităţi, când de fapt noi
suntem acelaşi câmp infinit al Iubirii! Acest câmp unificat al tuturor legilor naturii, acest câmp al
Iubirii este tot ce există! Tot ce pare a fi real... sunt de fapt creaţii iluzorii pe pânza vieţii! Exişti
doar TU! Și atunci când faci ceva cuiva, de fapt ţie îţi faci!
Găseşte mereu câte ceva să le uşurezi şi “altora” drumul. Oricând poţi spune o vorbă bună, poţi
să zâmbeşti!... Zâmbetul destinde toate chakrele!
Relaxează-te şi permite ca Iubirea să vindece tot ce a fost vreodată!
Alege să trăieşti fericit, în pace şi iubire! Fii fericit aşa cum eşti, poţi să te bucuri pur şi
simplu de experienţe, fără să te ataşezi de ele, fără să te limitezi... Poţi să trăieşti fericirea mereu,
pentru că ea depinde de fapt de esenţa a ceea ce eşti. Poţi să alegi să fii cu Tine mereu, în mod
conştient... Poţi să rămâi neidentificat cu egoul, adică în pace şi iubire!
Poţi să devii conştient de Lumina care eşti şi să îţi creezi prin gând, cuvânt şi faptă, prin
repetiţie, lumea exterioară în care doreşti să trăieşti!
NU eşti neputincios, ai toată puterea creatoare cu care te-a înzestrat Dumnezeu. Atunci când
te simţi bine în mod constant, observi că ai o varietate de alegeri la dispoziţie!
Altfel se văd şi se simt lucrurile când le analizezi dintr-o stare de bună-dispoziţie! Până la
urmă e doar un joc 4D! Poţi să vezi lucrurile prin ochii Sursei Divine!
Totul este posibil! ADN-ul de aur, divin se trezeşte acum! Mergi în spaţiul inimii tale şi
aminteşte-ţi cine eşti cu adevărat, trezeşte-ţi magia interioară! Fii receptiv la noile coduri de Lumină
Mai Înaltă, care vor activa şi mai mult din CINE EȘTI, te vei simţi ȘI MAI VIU.
Însă vezi cum faci cu acele măşti de pe faţă pentru că ai nevoie să respiri prana şi codurile
de lumină care vin din belşug, pentru activarea fiinţei tale adevărate, fiindcă ESTE TIMPUL!
Se împlineşte Planul Lui Dumnezeu în aceste vremuri, iar tu ai ales să faci parte din el.
Iubeşte-te... Necondiţionat! Alege să creezi ce vrei!
Putem să creăm împreună Noul Pământ... Raiul soseşte pe Pământ... prin noi! Meriţi să devii
conştient de Raiul din spaţiul inimii tale şi să îl trăieşti zi de zi...

Ela Cristea
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Cum să utilizăm timpul liber
în folosul nostru

La prima vedere pare un titlu banal care poate fi trecut ușor cu vederea, deoarece omul va
petrece timpul lui cum vrea, sau poate că nici nu se va gândi să îl petreacă ci să îl piardă! Expresia
<a pierde timpul> este un fel de a spune că nu acord valoare acestui interval de timp! Sau, cu alte
cuvinte, îl acord lucrurilor care nu mă cresc!
Ar mai fi și... pierd timp din timpul meu, oferindu-le altora energia și valorile mele!
Întrebarea este: ești conștient de timpul și valoarea timpului tău pierdut?
Vedem că dualul are și acest aspect al timpului care, petrecut în trup, este limitat, dar de o
mare însemnătate ca valoare! Fiindcă, nu-i așa, am venit să ne învățăm lecțiile, să trăim liberi,
frumos, armonios în iubire!
Dar iată un subiect care să ne tragă puțin alarma interioară și să ne facă să conștientizăm
faptul că este necesar să acordăm o mare atenție timpului nostru în general, dar mai cu seamă
timpului liber! Spun asta pentru că avem joburi, familii, prieteni, cunoștințe cărora vrem, nu vrem,
le acordăm timpul nostru!
Sunt niște reguli generale pe care le înțelegem și știm că așa se petrec aici în 3D!
Dar dacă după toate aceste activități, nu ne mai rămâne timp și pentru noi, nu este bine!
Chiar este o mare problemă! Deoarece aici, în această realitate, am venit în primul rând pentru noi
și pentru scopuri foarte mărețe, personale, dar care iată că nu mai au loc să se petreacă deoarece nu
folosim timpul în favoarea noastră!
Unde să mai pun faptul că timp personal nu ar exista? Sau mai bine zis, priviți fiecare în
viața voastră să vedeți dacă acesta există? Dacă da, vedeți în ce scop îl folosiți, sau analizați dacă
ceea ce faceți în acest interval vă crește sau vă dăunează!
Dacă nu aveți timp pentru voi, deja este ca și cum am fi venit aici pentru alții sau pentru a-l
pierde aiurea, având în vedere scopul adevărat pentru care suntem pe lume!
Știu că poate nu este tocmai plăcut să stai mereu cu atenția pe ce faci, cum faci, cât faci, în
ce scop faci, dar aceasta este singura metodă de a ține în evidență cum îți folosești timpul în general
sau cel așa-zis liber!
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Pentru că titlul este despre timpul liber în special, ar fi bine să facem cu toții o introspecție
interioară chiar din acest început de an și să ne oferim în fiecare zi un timp dedicat nouă personal,
ca fiind al nostru și doar al nostru! Aceasta să fie ca o regulă a zilei, din care să facem un obicei de
a nu o sări din diverse motive, pe care să le punem înaintea noastră ca valori!
Un al doilea aspect ar fi cum să petreceți timpul liber astfel încât să vă aducă aport bun de
orice fel ar fi el! Aici țin să amintesc că și trupului este necesar să-i acordăm o mare importanță
deoarece el este vasul sufletului care îl plimbă în această viață, în lume! Așadar puteți să acordați o
parte a acestui timp liber corpului, făcând o activitate care să-l ajute, cum ar fi sportul, drumețiile,
grădinăritul, dansul, plimbări, masaje, băi de relaxare, saună etc.
Să ținem cont că emoționalul trebuie hrănit cu emoții benefice și de calitate, așadar să avem
atenție în compania cui trăim emoții frumoase! Să oferim emoții frumoase sufletului prin muzică,
prin poezie, prin contemplarea naturii! Sau prin glume bune care să ne provoace râsul, care este o
manifestare a bucuriei interioare!
Să facem exerciții de respirație sau meditații care să ne aducă liniștea și pacea interioară! În
același timp oferim și psihicului suprasolicitat în timpul zilei să se relaxeze, să aibă o pauză, ceea
ce este foarte benefic și în favoarea noastră!
O altă parte frumoasă, care să ne crească, ar fi să practicăm o pasiune cum este pescuitul,
scrisul, crearea unor obiecte hand made sau diverse lucruri ce vă aduc starea de bine în corp, în
psihic și în emoțional! Dacă toate acestea le-am practica zilnic, măcar o dată pe zi, atât cât putem,
starea noastră generală ar fi alta, cu mult mai plini de energie am fi!
Ceea ce îmi doresc este să vă gândiți la această propunere a mea, din acest articol, și mai
ales să puneți în aplicare, să vă oferiți timp liber de calitate pentru voi, care să vă crească și să vă
ajute să evoluați, dar și să vă ajute să atingeți scopul pentru care cu adevărat sunteți și suntem aici
în 3D!

Daniela Carp
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Mărturiile sufletului meu
Relatare Paulina Matei, Instructor Centrul de Dans Energetic “Paulina”
Și fost cursant Centrul de Dans Energetic “LUCIANA”

Începutul călătoriei mele în dansul energetic
“Mă numesc Paulina și am 64 de ani. Am o sete uriașă pentru cunoaștere și evoluție
spirituală.
Am urmat multe cursuri de dezvoltare personală până acum, însă atunci când am descoperit
dansul energetic am simțit că este exact ceea ce am nevoie și atunci am început o frumoasă călătorie
în explorarea ființei mele.
Deja, după primele două etape de dans energetic, mi-am dat seama că dansul acesta a acționat
cu mare eficiență, în mod concomitent, în toate planurile vieții mele.
Când dansez, energia curge altfel, mă conectez profund la mine însămi, la cine sunt cu
adevărat și la universul din afară.
Simt, în timpul dansului energetic, o stare de expansiune în univers, ca și cum aș fi ajuns
acasă, în locul unde mă simt cel mai bine. Acum am mai multă energie, toată ziua, pentru a-mi
desfășura activitățile cotidiene.
Dansul energetic este pentru mine o călătorie ghidată către universul interior, pe o muzică
specific aleasă, care mi-a facilitat deschiderea ființei către cel mai înalt nivel de vibrație. Am simțit
o creștere a vibrației energetice, am învățat cum să-mi schimb vibrația, cum să trăiesc în armonie și
cum să mă bucur de viață.
De asemenea, am căpătat mai multă încredere în mine, sunt mai inspirată în ceea ce fac, am
mai multă claritate în gândire și comunicare cu ceilalți.
Dansul Energetic mi-a devenit un prieten, mă ajută să îmi măresc rezistența la emoțiile celor
din jur, eu însămi fiind ca un pilon stabil și puternic să am relații mai bune.
Cu practica zilnică de dans energetic, conectată la ceea ce intenționez să creez, mă bucur de
viață. Ghidul meu în această călătorie a fost un om minunat, Luciana Eftimie, împreună cu alt om
minunat, Ioana Vasiliu.
Vă mulțumesc pentru informațiile prețioase pe care le-am asimilat de la voi, pentru energia
pe care ați transmis-o tuturor cursanților și pentru amprenta lăsată asupra noastră, prin dăruirea
acestei terapii minunate.
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Mulțumesc domnului Ioan Prisecaru pentru tot ceea ce transmite mai departe oamenilor,
pentru cărțile pe care le dăruiește cu drag și pentru acest instrument de vindecare, terapia prin
Dansul Energetic!

Sufletul nu este mai nimic din ceea ce știi sau crezi!
Anatomia unui suflet - conștiința creatoare - partea a III-a

În materialul din numărul anterior am arătat, în mod explicit, faptul că puritatea și inocența
sunt două aspecte ale sufletului foarte importante și că, în funcție de ponderile acestora din
consistența unui suflet, energia sursei primordiale divine este utilizată în moduri infinit de diferit.
Modalitatea de a utiliza această energie, a sursei divine, din interiorul ființei umane, ține de
cel mai important jucător de pe scena vieții și anume: nivelul de conștiință al ființei umane!!!
Sistemele de credință, educația, conceptele societății, permit oricărui individ, libertatea de a
apela la una dintre marile forțe ale creației, a sufletului și anume IMAGINAȚIA!! Astfel, orice
individ, născut în orice tip de societate și cultură, prin intermediul educației și al procesului firesc
de integrare și conviețuire în acea perioadă, va prelua cu ușurință o serie de concepte, ideologii,
stereotipuri, sisteme de credință.
Acestea, de cele mai multe ori, sunt preluate mecanic, din fragedă copilărie, întrucât
procesele raționale și DISCERNĂMÂNTUL unui copil, sunt mult prea puțin dezvoltate pentru a
putea fi filtrate și a discerne adevărurile față de erori. Orice copil trăiește, cel puțin, până la vârsta
la care judecata îi este parțial formată, într-o lume total imaginară, de basm, poveste, bazată în
principal pe două concepte fundamentale foarte importante și anume: răul și binele.
Aceste concepte sunt învelite artistic prin intermediul poveștilor sau al diverselor materiale
pentru copii (cărți, jocuri, filme) în personaje care, l-a rândul lor, posedă diverse calități sau aspecte
ce presupun forțe destructive. Așa se nasc în mintea unui copil, marii eroi sau răufăcătorii din toate
basmele, poveștile, filme, etc.
Însă, copii cresc... și mai târziu, odată cu problemele vieții, aceste concepte dualiste:
bine/rău, eroul/răufăcătorul... corect/just, etc, se vor muta din cărți, în sistemele de credință, unde
există alte concepte de tip dualist: înger/demon, Dumnezeu/diavol, energii malefice/ energii divine,
etc.
Toate acestea vor plana și vor juca un rol important în viața oricărei ființe care, prin
intermediul IMAGINAȚIEI, vor avea un anumit impact... și toate astea deoarece conștiința ființei
umane este cea care stă la baza oricărui miracol sau dezastru din viață.
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Dar pentru a înțelege cum funcționează actul de a crea al oricărui tip de CONȘTIINȚĂ a
fiecărei persoane, ne vom întoarce cu discuția la un anumit subiect prezentat în partea a 2-a a acestui
material, din numărul anterior al ziarului. Și anume la energia sursei DIVINE INTERIOARE.
Acest tip de energie este cea a creatorului ÎNSUȘI. Prin natura sa, creatorul însuși, nu se
poate cataloga că fiind de tip dual, respectiv benefic sau malefic, ci în mod clar de tip
NEUTRU!!!
Astfel se deduce că și energia oricărei surse divine din interiorul ORICĂRUI suflet este
de tip NEUTRAL!!! Ceea ce face să polarizeze, să diferențieze acest tip de energie a sursei
DIVINE INTERIOARE, sunt doi “jucători” deosebit de importanți, care sunt folosiți de către
orice ființă umană și anume: CONȘTIINȚA și INTENȚIA acelei persoane.
Despre tipurile de CONȘTIINȚĂ și intenție care caracterizează o ființă umană s-a vorbit în
toate materialele anterioare, motiv pentru care materialul de față vă invită călduros la parcurgerea
acestora, întrucât doar așa veți putea avea un tablou complet despre modul în care conștiința și
intenția manipulează și lucrează cu această energie divină a sursei.
Rezumând, voi preciza că energia scânteii divine este polarizată diferit, în funcție de
calitatea și nivelul de conștiință și intenție al unei persoane.
Altfel spus, orice erou sau personaj negativ din poveștile copilăriei, capătă prin intermediul
conștiinței, o anumită existențialitate parțială în CONȘTIINȚA unui copil și în interiorul sufletului
acestuia. Materialele anterioare au arătat elocvent faptul că sufletul este un “vas” și că în consistența
lui “trăiesc”/” viețuiesc”, diverse tipuri de conștiințe/ENTITĂȚI.
Însă majoritatea dintre acestea, prin intermediul conștiinței, au luat “naștere” fiind puternic
amprentate, energizate, ÎNSUFLEȚITE de energia VIEȚII, care este de fapt energia scânteii
PRIMORDIALE DIVINE, din orice SUFLET!!!
De aceea se spune în toate culturile și sistemele de credință ale lumii faptul că, la baza
oricărui act de creație, este CONȘTIINȚA, GÂNDUL... și care ulterior s-a materializat prin cuvânt:
“la început era cuvântul și Dumnezeu era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu” - Sfânta Scriptură,
Ioan, Cap 1 versetul 1 (exemplu creștinism).
Se deduce că ORICE gând are o putere de CREAȚIE și aceasta cu ajutorul energiei
primordiale infinite, deținută de SUFLET din scânteia divină. Astfel este important gradul de
CONȘTIINȚĂ pe care îl deține orice ființă umană și de modul în care ea își folosește INTENȚIA.
TOATE aceste personaje dualiste din mintea/conștiința oricărei ființe umane, datorită
sistemelor de credință sau ale stereotipurilor, ori ale ideologiilor, vor determina reala cerere în
interiorul sufletului a diverselor tipuri de entități/conștiințe care, mai târziu, vor avea un impact
direct proporțional cu calitatea acestora, reprezentată de sistemul de simboluri, arhetipuri ori
personaje de natură duală.
În timp, aceste auto creații interioare de conștiințe/ENTITĂȚI, realizate prin intermediul
conștiinței și al IMAGINAȚIEI, se vor hrăni constant cu energia scânteii divine, fapt care va
duce la MANIFESTAREA acestora!!!
Încă de la primele manifestări, (dacă ne referim cu precădere la cele de tip malefic) vor
apărea diverse senzații, emoții, sentimente, care vor induce FRICĂ, PANICĂ, emoții ce sunt
direct proporționale cu negativitatea ce definește acel personaj: diavol, îngeri decăzuți, răul,
personaje negative, etc.
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Însă, acest fenomen este valabil și în cazul personajelor de tip BENEFIC: îngeri de
lumină, arhangheli, sfinți, alte forțe cerești, descrise în sistemele de credință.
Vă fac invitația, prin intermediul conștiinței și al imaginației, să vă gândiți, la totalitatea
vieților anterioare ale dumneavoastră, la totalitatea sistemelor de credință prin care ați parcurs
etapele de dezvoltare sufletească, la totalitatea epocilor și culturilor prin care ați existat ca ființe...
și să conștientizați, prin prisma celor scrise mai sus, câte tipuri de entități/conștiință, ați CREAT
prin intermediul conștiinței și al INTENȚIEI, folosind IMAGINAȚIA, mânați de diverse scopuri,
cauze, mijloace, motivații, mai mult sau mai puțin benefice???
De aceea memorabila afirmație “fiecare are demonii lui” conține nu doar un SÂMBURE
DE ADEVĂR, ci un întreg sistem de cunoaștere, care vorbește despre PUTEREA sufletului de a
crea prin intermediul conștiinței și al IMAGINAȚIEI, operatorul PRINCIPAL fiind INTENȚIA!!!!
Din momentul creării unei conștiințe INTERIOARE, prin procesul descris mai sus, după un
anumit timp, aceasta fiind permanent alimentată de energia primordială a scânteii divine, se va
“EXPANDA”, va crește, atât în mărime, cât și în potențe.
În tot acest timp, acea entitate interioară se va alimenta din energia scânteii, dar nu va
conlucra cu interesele SPIRITULUI, ci va cauza diverse probleme individului pentru a induce
FRICĂ, panică. Odată instalată PANICA și FRICA, este suficient ca acea persoană să se gândească
la unul dintre personajele negative (demoni, diavol, paraziți energetici, ENTITĂȚI malefice)… și
astfel acea entitate interioară va fi din nou alimentată de către energia scânteii divine.
Situațiile sunt diferite ca MANIFESTARE, dacă fac referire la diversele tipuri de afecțiuni,
de la cele de tip psihiatric... până la cele de tip patologic grav (boli incurabile, ori cu risc mare
pentru viață).
Important este că aceste entități interioare negative și-au atins SCOPUL, acela de a crea
FRICĂ!!... emoția principală care alimentează aceste conștiințe/ENTITĂȚI negative. Evident că
viața acestora nu se desfășoară cu precădere în interiorul trupului unei ființe, ci au și momente în
care migrează către exteriorul trupesc al ființei, preferând să staționeze în structurile SUPERIOARE
ale acesteia, dar nu mai sus de structura a 5-a (corpul karmic).
La acest nivel, aceste entități interioare, se unesc cu alte miliarde de entități /conștiințe
negative similare, create de alte persoane, formând adevărați EGREGORI MALEFICI.
Cu cât caracteristicile acestora sunt mai apropiate, cu atât acestea vor forma diverse
formațiuni de tip grup (egregor)…care vor agresa, atât pe cei care le-au CREAT, cât și ALTE
persoane, pentru a le induce stări de FRICĂ, emoție, prin care aceștia își câștigă existența!!!
Rămâne la latitudinea dumneavoastră să meditați cum au luat naștere toți demonii descriși
în orice cultură antică sau modernă…. și cum s-au format aceste atât de mediatizate forțe malefice,
de care orice sistem și învățământ spiritual încearcă să scape!!!
În esență, indiferent de calea aleasă, fie ea: reiki, imforenergetica, tai-chi, yoga, șamanism,
tetha healing, etc. se urmărește îndepărtarea unor forțe negative.
Însă acest scop și INTENȚIE, nu sunt complet realizate și eficient, întrucât ar trebui să
vizeze și o REEDUCARE a conștiinței individuale, arătând mecanismele care sunt generate de
CONȘTIINȚA Umană și de imaginația acesteia.
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Procesul de creație, prin IMAGINAȚIE ȘI CONȘTIINȚĂ, este perfect valabil ȘI ÎN CAZUL
ENTITĂȚILOR/conștiințelor de tip BENEFIC.
Astfel putem înțelege modalitatea prin care o ființă umană își poate umple sufletul cu o
infinitate de tipuri de entități și conștiințe INTERIOARE.
Marea diferență este aceea că ENTITĂȚILE/conștiințele de tip BENEFIC vor “activa”
SPIRITUL INTERIOR, VOR CONLUCRA CU ACESTA și, alături de cele exterioare FIINȚEI
UMANE, vor forma o adevărată logistică divină personală, care va activa marele maestru
interior, al oricărui SUFLET.
Acest maestru interior va fi cel care va purta sufletul către adevărata evoluție spirituală,
cunoscut în terminologia modernă ca SINELE SUPERIOR.
Însă despre modalitățile practice de a lucra cu aceste forțe benefice, dar și despre cum putem
înlătura influențele interne sau externe, negative...vom afla în materialele viitoare.
Acum vă invit să înțelegeți profund afirmația: “noi suntem CREATORI”!
Valentin Voicu

SCHIMBARE
Carmen Claudia Morar
Am fost obișnuiți să așteptăm…
Am fost obișnuiți să întrebăm…
Am crezut că trebuie să iubim
Doar daca ni se răspunde!
Noile căi pe care pornim
Nu sunt cunoscute,
Nu duc, anume, niciunde!
Doar inima noastră va ști
S-aștepte tăcută, neabătută
Ziua schimbării, ziua de mâine!
Am fost obișnuiți să credem
Că va veni cineva să ne schimbe
Am crezut că trebuie să iubim
Doar dacă ni se răspunde!
Am aflat ca iubirea de tot și de toate
Pleacă din noi fără cerință
Fără de timp și fără să credem
Că ceva nu se poate!
Și dacă așa vom fi
În timpul ce va veni,
În sufletul nostru pace va fi
Și toate vor fi binecuvântate!
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Recomandare de carte
„O educație emoțională” - Alain de Botton
Străini nouă înșine
DIFICULTATEA CUNOAȘTERII DE SINE
„Una dintre provocările noastre cele mai mari este să înțelegem conținutul bizar al propriei
minți. Poate că părem titularii supremi ai craniilor noastre, dar practic rămânem străini prea multor
lucruri derulate în lăuntrul lor. O cunoaștere ocazională ar putea, după câteva minute de conversație,
să deducă mai multe despre psihicul nostru față decât am făcut-o noi de-a lungul mai multor decenii.
Suntem adesea ultimii care află ce se petrece în ,,noi”.
Suferim pentru că nu există nicio cale ușoară spre introspecție. Nu putem deschide o trapă pentru a
ne localiza „sinele”.
Nu suntem o destinație fixă, ci un spectru mereu în mișcare, fără margini, nefocalizat,
vaporos, a cărui natură poate fi dedusă doar retrospectiv din frânturi amintite cu durere și indicii
opace. Nu există niciun timp sau vreo poziție avantajoasă din care să descifrăm în mod sigur
arhivele experiențelor noastre. Prea multe date pătrund în noi în fiecare moment pentru a ne cerne
ușor și a ne aranja senzațiile cu grija și logica pe care o merită.
Găsim din belșug simptome ale ignoranței noastre de sine. Suntem iritați sau triști, vinovați sau
furioși, fără vreun sens credibil pentru originea nemulțumirii noastre.
Distrugem o relație ce ar fi putut să meargă, din cauza unui impuls pe care nu îl putem explica.
Nu suntem capabili să ne cunoaștem talentele profesionale la timp. Ne petrecem prea multe zile sub
nori misterioși de disperare sau copleșiți de valuri de persecuție.
Plătim un preț prea mare pentru ignoranța de sine. Sentimentele și dorințele neanalizate persistă și
își distribuie energia aleatoriu pe parcursul vieții noastre.
Ambiția necunoscută din noi reapare ca panică; invidia se transformă în amărăciune;
nervozitatea se transformă în furie; tristețea, în depresie. Materialul negat erupe și pătrunde în
sistem.
Dezvoltăm ticuri dăunătoare: o contracție facială, impotență, o compulsie, o tristețe de
nedepășit. Mare parte din ceea ce ne distruge viețile poate fi atribuită emoțiilor pentru care sinele
noastre conștient nu a găsit calea de a le înțelege sau a le adresa la timp.
Este logic de ce întreaga morală filosofică a lui Socrate poate fi rezumată printr-o singură frază:
,,Cunoaște-te pe tine însuți!”.
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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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