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„ Sunt două feluri de a-ți trăi
viața: unul – de a crede că nu
există miracole; altul – de a crede
că totul este un miracol. ”
Albert Einstein (1879 – 1955)
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În acest an, multe fiinţe care au acum un corp uman, vor experimenta adevărul care este dincolo
de iluzia dimensiunii în care au trăit până acum, la modul inconştient...
Trecem dincolo de conştiinţa limitată, are loc trezirea în masă a celor care şi-au ales să
experimenteze acest miracol pe Pământ, are loc schimbarea de la persoană la Prezenţă, de la minte la
inimă!!! 2021 este anul în care mulţi vom observa neutralizarea ego-ului prin conştientizarea lui,
eliberarea de subconştient şi trecerea la trăirea în momentul prezent. În 2021 mulţi dintre noi vor întrupa
potenţialul lor divin...
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Până în 2025 fiecare om va întrupa, la momentul potrivit, propria lui divinitate...Pe măsură ce
paradigmele vechi, toxice, ale trecutului vor colapsa, le înlocuim cu tiparele bazate pe inimă, ale Noului
Pământ.
Facem trecerea de la A Avea la A Fi! Noi suntem făcuţi din Lumină. Și suntem pe Noul Pământ.
Noul Pământ este Conştiinţa Nouă pe care o percepem mai bine respirând conştient aerul care conţine
particule de fotoni de înaltă frecvenţă, prana şi energie vitală, elevându-ne respiraţia la noi nivele, stând
mai mult dincolo de cuvinte, în acel spaţiu al liniştii care este sursa înţelepciunii...
E timpul să ne bazăm pe Inima noastră... pentru că am rătăcit destul prin labirintul minţii noastre,
care e iubitoare de iluzia dualităţii şi, de aceea, responsabilă de crearea dramelor... Să lăsăm să plece toate
iluziile aducătoare de suferinţe!... Jocul cu lumini şi umbre va mai continua până se trezesc toţi cei care
şi-au ales să se trezească, dar din spaţiul nostru conştient, din dimensiunea sufletului nostru divin, altfel
vom percepe lucrurile...
La început, mereu şi mereu trebuie să luăm decizia de a trece din minte în inima noastră, până
când învăţăm să rămânem centraţi în inimile noastre şi să privim prin ochii Iubirii Divine, necondiţionată
şi eternă - care suntem de fapt.
Modul în care percepem lucrurile schimbă toată chimia corpului nostru... Toată vindecarea depinde
de modul nostru de a gândi şi de a vedea lucrurile!... Iar corpurile noastre fizice sunt, de fapt, tehnologii
multidimensionale!
Pentru ca trecerile în etapele superioare ale conştiinţei să devină uşoare şi fireşti, este necesar să
ne obişnuim cu ele, în timp ce trăim viaţa de zi cu zi! Deschiderea ne aduce mereu noi oportunităţi de
evoluţie.
De pildă, atunci când privești pe cineva, poţi să nu mai confunzi persoana din faţa ta - adică masca pe
care o vezi şi o auzi vorbind - cu Fiinţa care este în faţa ta! Când percepi Fiinţa din faţa ta, ego-ul ei începe
să se dizolve... Dacă acea Fiinţă a ales deja să se trezească, ea va simţi că ceva se schimbă şi apoi îi va fi
mai uşor să îşi recunoască Adevărul său etern.
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Iluzia egoului personal se dizolvă la contactul conştient cu Fiinţa adevărată şi cunoaştem
dimensiunea eternă a vieţii, câmpul mai extins al conştiinţei... Cu uimire vei constata că ai acelaşi corp,
dar conştiinţa e familiară acum cu viaţa trăită simplu, conştient, fără limite!
Eşti în afara cutiei minţii şi a convingerilor limitate în care ai trăit atâţia ani!... Eşti în siguranţă!
Simţi Fericirea de A FI, pur și simplu! Simţi că totul e complet, din punctul de vedere al Întregului, din
care priveşti acum... Nimic nu lipseşte! Totul e perfect! Noi suntem deja ceea ce căutăm să fim!!!
Am venit aici, pe Pământ, cu o misiune divină. Dar, în timp ce ne împlinim misiunea, putem trăi cu toţii
fericiţi şi conştienţi, în noua conştiinţă, cinci dimensională, rămânând focusaţi pe Lumină, fiind în lume,
dar nu ai lumii!
Când devii conştient de Spaţiul care Eşti, devii conştient de Liniştea care Eşti. Simţi bucuria Fiinţei
şi dai putere potenţialului tău divin, prin atenţia acordată Sinelui tău adevărat...
Poţi să îţi imaginezi cum va arăta viaţa ta atunci când începi să percepi Divinul atotprezent?!
Ela Cristea

Anatomia SPIRITULUI
Flacăra geamănă
Sufletul pereche
Familia spirituală

La ora actuală trăim într-o societate și epocă marcate de o abundență informațională, sursele de
informare fiind diverse și diferite, atât prin modul de prezentare cât și prin nuanțele de exprimare. Tocmai
de aceea, trebuie precizat faptul că materialul de față nu își propune să elimine sau să contracareze anumite
teorii sau studii anterioare, însă își propune să aducă puțină lămurire despre un subiect atât de mediatizat
și controversat, cum este: flacăra geamănă și sufletul pereche.
Aceste două noțiuni sunt realmente confundate și greșit înțelese de către majoritatea oamenilor...
acest lucru se întâmplă pentru că, încă o dată, societății umane îi este mult mai ușor să preia anumite
subiecte, fără o documentație temeinică în prealabil sau să descopere natura unor adevăruri din surse care
converg înspre aceeași esență de adevăr.
Însă acest subiect atât de delicat, mai ales dacă ne referim la flacăra geamănă, se descoperă mult
mai profund, pe această cale interioară a sufletului, însă pentru a ajunge la acest nivel de cercetare sunt
necesari mulți ani de practică spirituală.
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Tocmai de aceea voi începe expunerea acestui subiect legat de flacăra geamănă încercând o
anatomie simplistă și concretă a SINELUI SUPERIOR, din punct de vedere al densităților cuantice ale
dimensiunilor superioare.
SPIRITUL ETERN și nemuritor își începe a SA călătorie de a experimenta iubirea și viața de
undeva din dimensiunea a 11-a. Deoarece la acel nivel de densitate acesta nu își poate manifesta complet
harurile, are nevoie de anumite componente, „haine”, straturi intermediare, „filtre”, pentru a putea coborî
până în dimensiunea a 3-a. Astfel, acesta, prin INTENȚIE, se auto divide, succesiv, din dimensiune în
dimensiune inferioară, polarizând energiile cosmice din ce în ce mai compatibile cu materia specifică
dimensiunii în care trăim.
Rezumând, ultima auto diviziune a acestuia se regăsește în dimensiunea a 7-a, cunoscută drept
SINELE SUPERIOR. Deci: sinele superior este un ansamblu complex de auto diviziuni ale spiritului,
grupate omogen, de natură androgină.
Însă aceste auto diviziuni ale spiritului sunt grupate în perechi, fiecare având polaritate diferită
deoarece de la dimensiunea a 6-a în jos, legea dualității guvernează în toate aspectele vieții și ale
creației. Tocmai de aceea, spiritul este „nevoit” să grupeze aceste auto diviziuni pentru a putea coborî
spre dimensiunile inferioare.

De ce este nevoie ca spiritul să facă acest act de auto diviziune?
Deoarece natura sa divină este de tip NEUTRAL, omogenă din punct de vedere al polarității, dar
pentru a putea coborî în dimensiunile inferioare este supus aceleiași legi a dualității, fondată și creată de
însăși marea conștiință atotcreatoare.
În timp... veți înțelege că legea dualității este un principiu COSMIC de creație.
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Așadar, spiritul se auto divide în mai multe părți, grupându-le în perechi cu polaritate diferită.
La nivelul dimensiunii a 7-a, spiritul este auto divizat în 6 perechi de auto diviziuni, fiecare auto
diviziune având polaritate diferită. În total, deci, fiind 12 auto diviziuni. Dar să rămânem centrați pe
aceste perechi de auto diviziuni acum!
Fiecare dintre aceste perechi dezvoltă o dinamică proprie și aparte, construind un „vehicul”
special, adaptat să poată coborî mult mai jos… până în dimensiunea a 3-a. Astfel, din acea dinamică
personală, proprie a unei perechi de auto diviziuni, se nasc energii UNICE, APARTE, SPECIFICE,
care nu pot fi comparate cu absolut nimic din ce vor genera alte perechi de auto diviziuni. Acest produs
final al celor două auto diviziuni, aparținând aceleiași perechi, vor genera ceea ce se denumește a fi
SUFLETUL!!!
Deci: sufletul este produsul final al interacțiunii reciproce între 2 auto diviziuni polarizate
diferit: Yin / yang, plus / minus. Practic, energia fiecărei auto diviziuni este denumită FLACĂRĂ!!!
Aceste energii COMPLEMENTARE, fiind asociate în grup, în pereche, capătă terminologia de flăcări
gemene. Dar ce deducem de aici??? Faptul că UN SUFLET ESTE GENERAT DE DOUĂ TIPURI DE
ENERGII COMPLEMENTARE (flacăra geamănă).
Din acest motiv trebuie asimilat bine faptul că o pereche de auto diviziuni, formând O
FLACĂRĂ GEAMĂNĂ, NU SE POATE MANIFESTA DECÂT PRINTR-UN SINGUR SUFLET.
Însă, întotdeauna acestea se vor manifesta ALTERNATIV, ATUNCI CÂND SUFLETUL ESTE
ÎNTRUPAT ÎN dimensiunea a 3-a.
Principalul scop al oricărui proces de elevare, ascensiune spirituală, presupune și determină
atragerea în mod automat, FUZIONAREA, cu una dintre acele energii COMPLEMENTARE.
Mai concret: sufletul coborât/întrupat, poartă în interiorul lui una dintre acele auto diviziuni ale
unei perechi, adică este deținătorul unui singur aspect, MAJORITAR, al uneia dintre cele două energii
COMPLEMENTARE.
Mai exact, este deținătorul unei singure „flăcări”…cu polaritate majoritară yin, sau yang. Prin
actul de ascensiune, elevare, ființa umană va atrage cel de-al doilea aspect complementar de energie
cu polaritate majoritară opusă, adică își va atrage flacăra geamănă, în trup... totodată împreună cu
CEA DE A DOUA AUTO DIVIZIUNE, aparținând aceluiași grup.
Prin unificarea în trup a celor două auto diviziuni, aparținând aceleiași perechi, prin contopirea
celor două flăcări gemene, ființa umană se poate CONECTA DIRECT CU SINELE SUPERIOR,
IMPLICIT CU SPIRITUL PĂRINTE, ce coordonează și guvernează toate celelalte perechi de flăcări
gemene.
Înțelegând aceste lucruri, denotă un înțeles total greșit afirmația de tipul : „mi-am întâlnit flacăra
geamănă”!!!! Nu există posibilitatea fizică, cuantică FRACTALIC, ca două auto diviziuni, aparținând
aceleiași perechi, să se poată coborî prin alte două suflete DIFERITE.
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Spre dezamăgirea și durerea ta, cititorule, AFLI acum faptul că îți este IMPOSIBIL să îți
întâlnești vreodată flacăra TA geamănă aflată într-o altă persoană, respectiv în alt suflet.
Din acest punct de vedere, până la momentul în care o ființă va fi capabilă să își atragă în trup
flacăra geamănă, aceasta (care este în sine una dintre auto diviziuni) va reprezenta pentru partea
geamănă întrupată PRINCIPALUL GHID SPIRITUAL/ ÎNGER PĂZITOR/ MENTOR SUFLETESC care
va ajuta activ partea întrupată atât în evoluția sa, cât și în procesul de FUZIONARE în trup a celor două
flăcări!!! Doar așa putem înțelege corect NOȚIUNEA de flacără geamănă!
Am văzut mai sus faptul că există 6 perechi de auto diviziuni. Se înțelege că vor rezulta din
interacțiunea acestora 6 SUFLETE, aparținând aceluiași SINE SUPERIOR.
Aceste 6 SUFLETE distincte, care aparțin aceluiași SINE SUPERIOR din dimensiunea a 7-a, se
pot numi și sunt SUFLETE pereche PRINCIPALE.
ORICARE DINTRE ACESTE 6 SUFLETE DISTINCTE se pot întrupa în diferite locuri din creație,
simultan sau succesiv, existând posibilitatea să fie întrupate simultan mai multe din acestea, pe aceeași
planetă/țară/oraș, etc.
În momentul în care există posibilitatea ca două dintre acestea să se poată întâlni atunci când
sunt întrupate, putem afirma CORECT faptul că s-au întâlnit două dintre sufletele pereche, aparținând
aceleiași familii de SUFLETE (acelea 6 care aparțin aceluiași SINE SUPERIOR din dimensiunea a 7-a).
Acest tip de întâlnire definește corect reunirea sufletelor pereche… și nicidecum conotațiile
greșite care sunt dezbătute în sursele de informare. Însă caracteristicele și particularitățile emoțiilor sau
impresiilor sufletești care apar atunci când există acest tip de întâlnire între două suflete pereche sunt
corect descrise în majoritatea surselor de informare.
Valentin Voicu

Echilibrarea corpului,
primul pas spre evoluție

Pentru a fi într-un echilibru cu sufletul, corpul și mintea noastră, este
necesar să trăim într-un echilibru impecabil! Când unul dintre acestea
șchioapătă, nu poate fi vorba decât de o dereglare și nu de o evoluție!
Mai întâi este necesar să ne ocupăm de corp, acest vas minunat în care ne plimbăm în acest loc
numit 3D, prin îngrijirea lui, atât în afară cât și pe dinăuntru! Pentru asta este necesar să ne interesăm de
un regim alimentar cât mai sănătos, apropiat mediului de unde provine, în cazul nostru locul natal!
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Se spune că un om va avea un corp sănătos doar consumând alimentele din zona unde el s-a născut!
Pentru că structura lui ADN conține acele informații și îl ajută să-și păstreze echilibrul său!
Un alt punct important în menținerea unui echilibru în corp îl deține mișcarea! Corpul uman este
format și calibrat pentru a exercita un anumit număr de ore în mișcare! De aceea sedentarismul este un
mare pericol pentru echilibrul și sănătatea acestuia!
Sedentarismul nu pune în mișcare substanțele interne și nu poate avea loc un drenaj limfatic prin
care sângele cu toate substanțele corpului să parcurgă circuitul la parametri normali! La fiecare oră
petrecută în nemișcare ar fi necesar măcar 15 minute de mișcare, asta pentru a păstra o formă cât de cât
sănătoasă și în echilibru a corpului!
De aceea este necesar să ne dedicăm unui sport câteva minute pe zi, măcar o oră! Mersul pe jos este și el
un aport bun, dar nu permite acele accelerări ale pulsului și circuitului sangvin, care să curețe ficatul de
toxinele adunate și nici un drenaj perfect al limfei! Astfel că sportul va rămâne punctul de bază în a ne
păstra sănătatea interioară în corp!
Un alt aspect foarte important în menținerea echilibrului corpului este somnul!
Fără un somn de calitate nimic din organismul nostru nu va funcționa la parametri normali! De
aceea el trebuie să ocupe un loc important în atenția noastră, dacă vrem un corp în echilibru!
La fel de necesar este să respectăm cu strictețe toate aceste criterii pentru a ne menține în formă
maximă! Și aici mă refer la orele și intervalele orare propice somnului! Un somn de calitate va avea loc
doar noaptea, începând cu ora 21 și încetând cu ora 5 dimineața! Somnul este necesar să fie adânc,
profund, astfel încât să se poată produce acele descărcări din nivelele superioare de energie în corpul
nostru pentru a ne încărca bateriile pentru următoarea zi!
Un somn de suprafață cu vise și agitație nu va fi un somn de calitate niciodată, astfel încât este
necesar să ne ajustăm anumite dereglări ale somnului din timp pentru a nu dezechilibra starea corpului
printr-un somn de slabă calitate, cum ar fi culcatul târziu sau dormitul în timpul zilei... ori în cazuri în
care se inversează, din diverse motive, somnul, astfel încât să dormim ziua și să lucrăm noaptea!..
Spun toate acestea pentru că știu că în lumea modernă de astăzi există servicii care au așa-zisa tură
de noapte pe care nu o recomand deloc! Toate aceste dereglări pot duce la un dezechilibru major în corp,
iar cu timpul pot avea urmări neplăcute!
Așadar, dacă ne-am născut ființe solare, să respectăm acest lucru cât se poate de mult! Este pentru
binele și echilibrul nostru interior! Pentru că aceste mecanisme corp-minte-suflet sunt interconectate și
când unul dintre acestea are o dereglare, le va deregla pe toate, în anumiți parametri!
Pentru ca mintea noastră să fie într-o stare optimă de funcționare este necesar să o ținem antrenată,
să îi dăm ocupație prin diverse activități cât și pauzele binemeritate zilnice!
Astfel vom reuși să avem o minte sănătoasă într-un corp sănătos! Echilibrul este cheia sănătății
fizice și mintale!

De vorbă cu cititorii – email: ziarulputereacunoasterii@gmail.com

Ziarul PUTEREA CUNOAȘTERII
8

Însă, să nu uităm de SUFLET!
Sufletul este cel care înmagazinează toată această experiență a noastră numită viață, trăire! Astfel,
el trebuie din când în când ascultat, revizuit cu ce fel de trăiri îl hrănim și curățat de tot ceea ce îl
îngreunează ca și conținut!
Sufletul trebuie să fie menținut ușor, plin de trăiri de calitate, experiențe împlinitoare, înălțătoare,
care să-l crească și să-l împlinească! Un suflet îngrijit este cartea noastră de vizită în viață, în lume, dar
mai cu seamă în fața lui Dumnezeu!
Cu sufletul ne prezentăm la finalul vieții în fața celui care ne-a creat după chipul și asemănarea
Lui, pentru a-I arăta ce am fost noi în stare să adunăm ca și bagaj de trăiri; astfel, în funcție de acestea,
vom ocupa un loc în conștiința Divină, după merit!
Dacă am trăit frumos, echilibrat și înălțător, așa va fi și locul cuvenit în conștiința Divină! De
aceea disciplina sufletului este foarte importantă și direct legată de celelalte două... minte, corp!
În lumea în care trăim astăzi este parcă din ce în ce mai greu să păstrăm acest echilibru, deoarece
intervenim cu foarte multe dereglări în viața noastră! Și anume cu indisciplina corpului, prin sedentarism,
somnul inversat, alimentație nesănătoasă! Apă precară ca și calitate!
Așa este și la nivel mental, lucrând în exces și excitând mintea cu tot felul de substanțe dăunătoare pentru
a o surescita să facă față cerinței de a o ține în permanență în stare de lucru la maximum, uitând să-i mai
dăm pauze... și astfel se ajunge la dezechilibre majore!
De asemenea nu se mai ține cont de înmagazinarea trăirilor sufletești, nu se mai selectează trăirile,
nu se mai curăță, și nu se mai acordă importanța cuvenită sufletului, din lipsă de timp, delăsare, ignoranță!
Toate acestea duc la ceea ce se numește pierderea de suflet, o viață fără valoare, o viață în
deșertăciune! Acest tipar de a trăi nu-și are rostul! Este ca un virus care dereglează toate câmpurile noastre
și care ne va costa enorm!
Astfel, observând aceste probleme care apasă interiorul omului, m-am simțit cumva responsabilă
să atrag atenția asupra acestui fapt, care este de o mare importanță pentru fiecare în parte!
Este, dacă vreți, ca o atenționare, ca o tragere de mânecă pe care o adresez nouă, tuturor, spre a
face cunoscută această deraiere de la echilibrul nostru, ca oameni!
Viața este un lucru minunat și de o valoare de neimaginat! Pierzând echilibrul asupra noastră,
vom pierde echilibrul cu ea, cu viața, sau în cazuri mai deosebite, vom pierde legătura cu ea definitiv!
Ceea ce vedem zilnic lângă noi necorespunzător și nefiresc sunt de fapt aceste cauze de
dezechilibru! Haideți să prețuim viața și să-i dăm respectul și meritul care i se cuvin ei și prin ea, nouă!

Daniela Carp
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ANAHATA
chakra inimii

Noi suntem mai mult decât carne și oase, suntem spirite, avem o experiență pământească și avem
7 chakre sau meridiane importante în corp, iar chakra inimii, situată în zona pieptului, este punctul
stabilității și intuiției sufletului.
Chakra inimii acționează ca un link, un pod între suflet și forma fizică umană ce ne conduce spre
securitate, împământare și iubire, este locul conectării experiențelor cu Universul.
Chakra inimii guvernează pieptul, plămânii, sânii și sistemul circulator. Ea reprezintă relațiile,
conectarea cu oamenii, abilitatea noastră de a primi dragoste și compasiune, iubire de sine, altruism,
generozitate și cât de interconectați suntem toți, în Univers.
O chakră deschisă și curată are potențialul de a ne umple cu vitalitate și forță energică,
vitală. Când avem întrebări despre viața noastră, direcția noastră și suflet, chakra inimii este cea care ne
dă răspunsurile. Centrii inimii ne sunt acolo unde descoperim dorințele sufletului și se potrivesc cu ceea
ce își dorește acesta și cu nevoile noastre.
Când chakra inimii este deschisă și aliniată, avem încredere în noi, suntem iubitori, plini de scopuri
și inspirație profundă, iar ceilalți pot simți dragostea și pacea din jurul nostru.
Majoritatea oamenilor au experimentat trădarea, durerea, și pierderea care au dus la crearea unei
forme de protecție. Aceasta este o reacție firească la durere și e normală, dar dacă rămâne necontrolată și
nerezolvată, o inimă poate rămâne blocată și ne poate opri din a da și a primi minunea frumuseții și a
iubirii în această viață.
Gândiți-vă la chakra inimii ca la un far de lumină, o formă de energie care este IUBIREA.
Cea mai rapidă cale să ne vindecăm chakra inimii este să creăm mai multă iubire și să o lăsăm să curgă
în viața noastră fără efort, liber.
A ne pedepsi, a ne critica sau a fi furioși pe noi înșine este contraproductiv. Vindecarea începe cu
noi și apoi o putem extinde celorlalți.
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Iubirea de sine, compasiunea și blândețea sunt cele mai potrivite în a începe să vindecăm chakra
inimii. Iubirea chiar poate face ca lumea să se învârtă. Cele mai multe religii și tradiții spirituale știu, întrun anumit fel, că iubirea este ceea ce ne unește pe toți, este energia care ne aduce împreună; fără aceasta
nu putem prospera ca indivizi dar nici ca societate.
Alina Secara

Mărturiile sufletului meu
Relatare Manuela Sumanaru, cursant Centrul de Dans Energetic „RAmoon”
Instructor Ramona Tiepac

„Bine v-am găsit, dragă comunitate!!!
Astăzi mă număr și eu printre membrii acestei comunități și sunt bucuroasă de o așa onoare!
Mi-am început drumul cunoașterii cu ceva timp în urmă și am avut șansa să întâlnesc mulți oameni
care mi-au adus multă valoare. Sunt un om cu calități extrasenzoriale și percepțiile mele aduc multă
energie și căldură celor care le împărtășesc.
Cu persmisiunea dumneavoastră vin astăzi aici, în acest loc minunat, unde dansul energetic trimite
vibrații pe undele cuvintelor, pentru a vă dărui trăirile mele interioare în momentul când eu mă conectez
la acest dans divin. E important ca oamenii să conștientizeze trăirile lor; cu fiecare experiență se merge
un pas mai departe spre ceea ce se află în interior - scânteia divină.
Sunt de profesie paramedic-terapeut în Belgia și partea cerebrală uneori e mai dominantă decât
partea intuitivă, astfel, unele trăiri în dans sunt amprentate de această cunoaștere medicală.
Voi aduna aceste cunoștințe între paginile unei cărți, care îi v-a ghida pe mulți dintre cei doritori
în aprofundarea dansului energetic la nivelul celor patru cadrane ale ființei umane (moral, energetic,
spiritual și fizic).
Zilele mele sunt pline de culoare din momentul intrării dansului în viața mea!
Astăzi vă dăruiesc trăirea mea la primul contact cu această cunoaștere și dansul liber. Acestea se
vor regăsi și în cartea mea.
Primii pași în dans sunt cei de cunoaștere, cunoaștere a ce înseamnă divinul în armonie cu mediul
unde vrei să-ți desfășori acest ritual, pentru că da, acest dans este, în viziunea mea, un ritual al purificării,
al conectării la sursa divină, al conectării la eul meu divin, al conectării la energia stelelor, la energia
mamei pământ, la energia soarelui, la energia fraților și surorilor mele, al conectări cu energia străbunilor
mei.. și așa cum bunicii mei se pregăteau duminica de mers la biserică prin cele mai frumoase straie și
curățenie corporală, așa mă pregătesc și eu.
Încep să-mi creez elementele naturii pentru a fi în armonie.
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Mă îmbrac în alb, straie de bucurie și de vibrație înaltă, albul imaculat al purității divine, albul
canvasului, al pânzei vieții mele pe care eu vreau să creez o viață nouă, un om nou. Acest alb în mișcare
de dans se transformă în energie simbolizantă a primul element – Aerul.
Așez sub picioare un covor alb ca delimitare a spațiului meu sacru și cu margini rotunde pentru a
putea lăsa cu ușurință să curgă în jurul meu energia divină.
Purific aerul din cameră cu ierburi și uleiuri aromate pentru a crea o vibrație înaltă pe plan olfactiv.
Îmi curăț mâinile și tălpile cu lămâie, un element important în echilibrarea energiilor.
În viziunea mea aceștia sunt pași ce creează elementul Lemn.
Aprind o lumânare ce simbolizează flacăra mea interioară care se conectează cu flacăra divină.
Focul este simbolul purificării, aduc în dansul meu și acest element divin.
Binecuvântez și purific un pahar cu Apă, punând în acest element vital toată vibrația cuvintelor
Iubire necondiționată. Această apă magică poartă, în timp ce o beau, semnificația aghiazmei de la bătrânii
mei, e apa sfințită ce duce la nivel de celulă sensul iubiri necondiționate ce o trimit către corpul meu.
Și ultimul element, fierul este reprezentat de însuși corpul meu, gata pregătit până la nivel de
celulă, să primească divinul prin mișcarea dansului energetic, conectat cu intenția de manifestare.
Pasul următor este muzica. Aleg muzica, aceea care aduce vibrația ei în rezonanța cutiei mele
toracice, astfel încât vibrația trezește inima din rutina zilnică, stimulând-o să intre în armonia câmpului
cuantic.
Și ultimul pas în pregătirea dansului este acoperirea ochilor… personal am trăit momentul
dizarmoniei și dezechilibrului; ochii sunt portalul prin care noi ne aliniem în timp și spațiu, iar când acesta
dispare creierul nostru este perturbat… avem senzația pierderii controlului cu care toți suntem
familiarizați.
Organismul intră în stare de alertă căutând alți centri de echilibru și atunci, sub armonia muzicii
și a ghidării interioare, te regăsești tu, cel vibrațional.
Undele muzicale spală corpul meu și îl transpun în basmul care se creează în notele ce curg atât
de plăcut încât totul se tranformă într-o experiență unică.
Dansul liber devine o parte din mine, o expresie… o manifestare a creativității prin mișcare…
Doamne, simt atâta recunoștință pentru această cunoaștere primită… undele de vibrații și dansul scot tot
ce e mai bun din mine!!! Și eu le-am ascuns de teama imaginii în lume!!!
Acum, în acest moment, nu mai am nici o barieră, mi-am deschis aripile și în corpul fizic, mâinile
mele s-au transformat în aripile unei lebede pe ritmul muzicii ce-și poartă maiestuos corpul gingaș pe
undele apei cuantice.
Încep să mă transform, prin mișcare, în ritm de undă cuantică, când într-o lebădă albă plină de
dăruire, ce-și deschide inima radiind în jurul ei iubire necondiționată, când într-o lebădă neagră care se
zbate agitată, prinsă într-un lanț invizibil ce-o trage departe de lacul ei, cu undele pe care ea le adoră.
Și dansul devine o conștientizare a dualității mele, o exprimare a ceea ce sunt la origini: sunt cerul
și pământul, sunt lumină și întuneric, sunt dimineața și seara, sunt uscat și ocean, sunt adevăr și minciună,
sunt masculin și feminin… sunt totul și nimic … trăirea este intensă și pătimașă… corpul se luptă între
mișcări energetice și line, creierul se luptă între liniște și zgomot, inima se luptă între echilibru și durere,
dar dansul e cel ce definește totul… armonizează toate dualitățile, aduce echilibrul, imprimă un nou
început, cel ce picătură într-un ocean parte dintr-un întreg, sens în rațiunea de-a trăi.
Dansul liber devine astfel, pentru mine, dorința de a-l accesa zilnic. El s-a transformat în undele
apei cuantice în care eu înot suav.
Cu multă dăruire și recunoștință, vă mulțumesc!’’
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Mulțumesc!
Alina Ramona Ene

Mulțumesc, dimineață, zori de zi ce îmi deschid pleoapele spre un nou început,
Mulțumesc inimă, bați în această nouă zi, ce se lasă așteptată pentru un bine nefăcut...
Mulțumesc, pași ce mă poartă spre necunoscut în ritmuri sacadate de gânduri nerostite,
Mulțumesc, viață că ești în venele mele, în privirea mea și te strecori printre umbrele dimineții,
Mulțumesc zâmbet ce te așterni pe chipul meu și îmi dai o stare de bine și împlinire!

Mulțumesc, începuturi ce îmi dau forță să o iau de la capăt,
Mulțumesc ochi, mulțumesc gânduri, mulțumesc râs cristalin de copil!
Mulțumesc soare și nori, mulțumesc vânt ce mă poartă pe aripi de înger,
Mulțumesc, pământ ce mă lași să pășesc într-o nouă zi!
Mulțumesc declin nefiresc ce mă încerci, mă cobori și mă ridici!
Mulțumesc!
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Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

„CUM SĂ FACEM FAȚĂ PERSOANELOR
TOXICE” – Dr. Tim Cantopher
Cele mai bune strategii recomandate
de psihologi pentru gestionarea
relației cu cei care ne secătuiesc de
energie

Oameni
„Trezește-te! îmi pare rău, poate că a sunat cam agresiv. Te rog, trezește-te! Așa e mai bine. Cei
mai mulți dintre noi au tendința de a trăi precum niște somnambuli; rareori iau decizii conștiente în
legătură cu ceea ce vor sau cu viața pe care o doresc. Reacționăm la împrejurări și la așteptările pe care
le au ceilalți de la noi.
Toate bune și frumoase dacă aceștia sunt binevoitori, grijulii și viața cooperează cu noi, dar nu
mai e la fel de bine dacă viața devine ostilă sau cei din jurul nostru nu sunt prea generoși. Problema este
că oamenii care tind să-i pună pe ceilalți pe primul plan sunt deseori înconjurați de profitori.
Adevărul este că oamenii sunt, în general, buni, deși fiecare are momentele sale ,,dificile”. Există
însă și câteva persoane care nu sunt binevoitoare deloc și de-a lungul anilor își formează niște abilități ce
le permit să-i identifice pe cei pe care-i pot folosi și abuza.
Prin urmare, aceia dintre noi care rătăcesc prin viață încercând să le facă plăcere celor din jur tind să fie
înconjurați de astfel de indivizi.
De aceea ajung să creadă fie că majoritatea oamenilor sunt răi, fie că totul se petrece din vina lor.
Au impresia că oamenii se poartă urât cu ei întrucât nu sunt suficient de buni. Iar atunci se străduiesc și
mai mult să le facă tuturor pe plac. Greșit! Ce trebuie să faci este să privești dincolo de acești profitori
care te înconjoară. Pentru a reuși, este necesar să afli ce vrei cu adevărat de la viață și să înțelegi
comportamentul oamenilor, pentru a-ți crea o strategie.”

De vorbă cu cititorii – email: ziarulputereacunoasterii@gmail.com

Ziarul PUTEREA CUNOAȘTERII
14

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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