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Flacăra ce arde în tine
Îți șoptește despre „cine e”
în tine,
Dar flacăra ce te tot
așteaptă, din „afară”,
Îți șoptește despre „ce ești”
Ca și conștiință milenară..
Când, prin a ta conștiință,
Le unești în nuntă
INTERIOARĂ,
Flăcările tale...se vor naște
A doua oară!
Klaiss Valentinian
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Tu, Doamne,
Ești Omului Lumină
Și îndrumare!
Loredana Cristina Majic
@rugadinzori

Anatomia SPIRITULUI Partea a II-a
Programul „maestru” din ADN

În tine există un maestru UNIC... care nu poate fi comparat cu nici un alt maestru spiritual
EXTERIOR!
Se vorbește mult pe acest subiect despre faptul că fiecare ființă își poate accesa propriul maestru
sufletesc interior, însă ca multe alte subiecte mondene, din categoria celor de tip spiritual, este destul de
precar și defectuos înțeles. Și asta datorită faptului că omul este predispus să asimileze anumite informații
fără să studieze în prealabil veridicitatea ori nuanțele adevărurilor din anumite surse.
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Conform unor definiții generaliste promovate, programul “maestru” care este conținut în AND-ul
fiecărei ființe, ar fi acel ansamblu de coduri informaționale și programe divine, în partea energetică/eterică
a acestuia, cu rolul de a MODELA o ființă umană în procesul de elevare/ascensiune. Este o viziune
trunchiată și eronată o astfel de definire, întrucât nimeni, nicăieri, nu explică CLAR, CONCRET, CE
SUNT CODURILE INFORMAȚIONALE, sau CE SUNT CODURILE DE LUMINĂ!?
Pentru a putea înțelege aceste noțiuni este necesară aprofundarea primei părți a acestui material, din
numărul trecut al ziarului.
S-a arătat în prima parte faptul că sufletul este produsul final al interacțiunii dintre cele două flăcări
gemene. Și s-a mai specificat faptul că cele două flăcări gemene sunt generate de un anumit SPIRIT
PRIMORDIAL, ce provine din auto diviziuni aparținând unui spirit PRIMORDIAL, mult mai complex,
din dimensiunile superioare.
Cele două flăcări gemene sunt de natură duală, având polarități opuse... acest aspect fiind DOAR
O CONSECINȚĂ cuantică, necesară SPIRITULUI pentru a se putea manifesta în această dimensiune în
care coexistăm cu toții, ca ființe umane. Însă, SPIRITUL este de natură NEUTRALĂ!!! Ce însemnă acest
lucru? Faptul că starea firească, naturală, primordială a oricărui spirit nu se raportează la dualitate, nu se
raportează la sisteme convenționale inteligibile pentru rațiunea umană.
SPIRITUL se manifestă ÎNTOTDEAUNA prin CONȘTIINȚĂ și prin nivelele acesteia. Faptul
că o ființă umană este în această dimensiune sub un anumit gen (masculin/feminin) caracterizează
polaritatea majoritară a conștiinței unei anumite persoane. Și astfel putem înțelege cele două tipuri de
CONȘTIINȚĂ a oamenilor: masculină/feminină. În plus, flacăra conținută în sufletul unei ființe aduce
un aport notabil în MANIFESTAREA conștiinței PERSONALE.
Reîntorcându-ne însă la SPIRIT, care este de tip NEUTRU, trebuie precizat faptul că acesta
comunică permanent cu ambele flăcări gemene ale unui suflet. În ceea ce privește orice ființă umană,
SPIRITUL acesteia ESTE ÎMPĂRȚIT ÎN DOUĂ!!! O PARTE SE AFLĂ ÎN INTERIORUL
SUFLETULUI, animat de energia primei flăcări, conținută în suflet, iar cea de a doua parte se află
în interiorul celei de a doua flăcări (cea geamănă)…aflată la majoritatea oamenilor, în afara lor, în
dimensiunile superioare.
A integra, FUZIONA propria flacără geamănă presupune și a FUZIONA cu cea de-a doua
parte de spirit, aparținând unui anumit SUFLET!!!
Acest moment este cunoscut în procesul de elevare ca fiind “MICA ILUMINARE”, despre care
se vorbește cu precădere în toate religiile lumii. Altfel spus, este momentul INTEGRĂRII ÎN TRUP A
SINELUI SUPERIOR.
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În momentul în care flăcările gemene FUZIONEAZĂ, ARE LOC ȘI CONTOPIREA celor două
bucăți de spirit, propice și unice, ce se vor manifesta doar printr-un singur SUFLET!!! Se înțelege că
se vor contopi ambele tipuri de conștiință (masculină / feminină) generate de cele două flăcări gemene,
astfel determinând în ființa umană nașterea conștiinței de tip NEUTRAL!

Atât partea de SPIRIT din sufletul
care este ÎNTRUPAT, cât și cea care se
află în interiorul flăcării gemene din
exteriorul ființei umane au nevoie de
anumite TIPURI DE ENERGII ale
creației pentru a se putea manifesta... mai
bine spus, pentru a se putea manifesta
PLENAR! Însă, această manifestare
plenară are loc treptat, gradat, direct
proporțional cu dezvoltarea conștiinței
unei ființe umane. Tipurile de energii
necesare spiritului pentru a se dezvolta,
se

regăsesc

prin

accesarea

CONȘTIENTĂ a mai multor forme de
cunoaștere,

spiritualitate,

CONȘTIINȚA

NOASTRĂ,

întrucât
este

instrumentul numărul 1, acela de a
ACTIVA anumite SUBTILITĂȚI DE
ENERGII din creație.
Deducem faptul că fiecare cale spirituală, de cunoaștere, angrenează în mod unic și diferit
conștiința noastră, fapt care determină accesarea unor anumite tipuri de energie DIFERITĂ.
ORICARE DINTRE ACESTE CĂI DE SPIRITUALITATE REPREZINTĂ NIVELE DE
CONȘTIINȚĂ CARE, antrenate CONSTANT, ne pun în conexiune cu anumite energii din CREAȚIA
totală a universului. De aceea, este greșit a considera că o anumită cale spirituală este superioară sau
inferioară alteia.
Astfel de gândire denotă prezența unui EGO neșlefuit și care, din diverse motive, pledează în
favoarea sau în defavoarea altor căi de specialitate. ORICE cale spirituală are stadii NECESARE
SPIRITULUI pentru a putea ajunge la stadiul PLENAR DE MANIFESTARE.
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Însă este nevoie de parcurgerea treptată sau simultană a două sau mai multor forme de
cunoaștere pentru ca a noastră conștiință să poată accesa energii diferite, care să ducă la
MANIFESTAREA plenară a SPIRITULUI!!!
De ce este nevoie ca partea de spirit din sufletul ÎNTRUPAT să treacă prin mai multe forme de
cunoaștere??? Deoarece, sub incidența acelor multiple tipuri de energii, provenite din căi de spiritualitate
diferite, SPIRITUL ÎȘI CONSTRUIEȘTE PRIN TOATE STRUCTURILE ENERGETICE ALE UNEI
FIINȚE, UN ANUMIT CORP DE ENERGIE UNICĂ ȘI SPECIFICĂ ACESTUIA. ACEST CORP DE
ENERGIE GENERAT DE SPIRIT, le înglobează pe toate cele cunoscute... dar mai mult decât acest
fenomen, SPIRITUL își CONSTRUIEȘTE COMPONENTE SPECIALE DE MANIFESTARE PRIN
sufletul ORICĂREI ființe!!!
Aceste componente SPECIALE DE MANIFESTARE ale spiritului prin SUFLET...sunt cu caracter
NEMURITOR ȘI PERMANENT!!!
De aici se înțelege limpede faptul că SUFLETUL este un “VAS” al spiritului, în continuă
schimbare și dezvoltare… iar construcția complexă a acestuia...NU SE POATE REALIZA DOAR
ÎNTR-O SINGURĂ VIAȚĂ.
Sufletul, prin succesiunea de întrupări, va trece treptat prin diverse forme de cunoaștere, diverse căi
de spiritualitate, care îi vor angrena conștiința ființei în diverse forme și modalități, prin care se vor accesa
diferite tipuri de ENERGIE, necesară SPIRITULUI pentru construcția acelor componente SPECIALE ÎN
INTERIORUL SUFLETULUI, pentru a se putea manifesta PLENAR!!!
Acest tip de înțelegere lămurește faptul că ORICE FORMĂ de cunoaștere este doar o treaptă în
elevarea oricărei ființe și faptul că agrearea sau apartenența la o anumită formă de specialitate este doar
un ACT MOMENTAN, TEMPORAL, DE COMPATIBILITATE ȘI NECESITATE A SPIRITULUI
pentru construcția acelor componente SPECIALE din interiorul sufletului, pentru a se putea manifesta
PLENAR!!! Înțelegând aceste lucruri, se anulează conștiința de concurență sau de a da supremație unei
anumite forme de cunoaștere sau alteia. Practic, SPIRITUL este cel care ne ghidează pe fiecare în
aderarea sau parcurgerea unei căi de cunoaștere sau a alteia! A considera o anumită cale spirituală
compatibilă este o demonstrație a faptului că există o necesitate MOMENTANĂ A SPIRITULUI de a
accesa anumite tipuri de energii, printr-o anumită formă de cunoaștere.
Prezentul material este o invitație directă de a medita la cele scrise mai sus... pentru toți aceia care
consideră că DOAR O ANUMITĂ CALE SPIRITUALĂ ESTE CEA MAI PUTERNICĂ SAU
EFICIENTĂ.
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Construcția acelui CORP DE ENERGIE UNICĂ a spiritului se face treptat, însă, atunci când sa realizat mai mult de 71% , are loc un fenomen deosebit de important și anume integrarea unei părți
de spirit, din care face parte inclusiv spiritul din interiorul ființei noastre, parte care reprezintă o
formațiune de SPIRITE, denumită MONADĂ DIVINĂ. Însă acest subiect va fi tratat în numerele
viitoare ale ziarului.
Rezumând cele de mai sus, programul “maestru”, aflat în interiorul ființei umane și “gravat”
energetic în AND-ul nostru, reprezintă seturi de reguli, directive de atracție, polarizare, ori generare de
evenimente care să ducă ființa umană în diverse contexte, prin care accesează diferite forme de
cunoaștere, iar toate acestea sunt “dictate” de către SPIRITUL care se află în interiorul sufletului.
Însă, ființa umană este cea care, prin actul de ALEGERE și LIBER ARBITRU, hotărăște dacă și când
va adera la diverse forme de conștiință, ce vor fi implicate în cadrul fiecărei forme de spiritualitate.
Timpul în care o ființă va poposi doar într-o formă de practică spirituală, este determinat de o
îmbinare foarte subtilă între necesitățile SPIRITULUI și EGO-UL PERSONAL… însă, mai devreme
sau mai târziu, suma tuturor căilor de spiritualitate prin care un suflet a trecut, vor da naștere unui
mod AUTENTIC și UNIC DE MANIFESTARE A ORICĂREI FIINȚE UMANE. ACESTA ESTE
ÎNCEPUTUL DE MANIFESTARE AL SPIRITULUI PRIN SUFLET!!!
Valentin Voicu
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Şcoala Amintirii şi a Trezirii
Bine te-am găsit, cititorule!
Te iubesc şi Te binecuvântez!

Am auzit fiecare dintre noi că planeta Pământ este o școală unde fiecare are propriile lui teme şi
fiecare are propriile lecții de învățat.
Viața are rolul de a ne trece pe fiecare prin toate variantele posibile, până când noi permitem celei
mai bune variante ale noastre să se manifeste.
Nu o să te întreb care este ultima ta lecție învățată sau care este tema la care ai stat cel mai mult, ca în
final să îți dai seama că poți trece mai departe.
Îți voi vorbi astăzi despre cele două modalități prin care această școală ne-a livrat tematica până
acum.
Prima și cea care a avut efectul cel mai transformator pentru majoritatea sufletelor este:
1. SUFERINȚA - este modalitatea Universului de a ne arăta că nu suntem acolo unde ar
trebui să fim şi nici nu am atins potențialul pe care am venit să îl manifestăm.
Cei mai mulți dintre noi am traversat suferințe care ne-au transformat pe noi înşine, dar și cursul
vieții noastre. Fiecare a gestionat experiența avută în funcție de nivelul atins până atunci.
Astfel că rănile şi suferințele se pot elibera cu mai mare uşurință când înțelegerea ta asupra
perspectivei vieții devine una mai înaltă… Dar se eliberează cu dificultate şi o mai mare rezistență atunci
când emiți o judecată asupra vieții şi eşti blocat în stadiul judecății ori neacceptării realității:
Ex : “De ce mi se întâmplă mie asta?”, “ Eu nu merit asta…”
Suferim fie că este vorba despre maşina noastră avariată, fie că persoana căreia i-am oferit inima
noastră nu ne-a împlinit aşteptările, suferim pentru lucruri, dar şi pentru oameni.
Suntem răniți şi dacă materia pe care o deținem ni se ia, precum şi dacă ființele dragi (pe care, de
asemenea, le considerăm că ne sunt dăruite pentru totdeauna) ne sunt luate sau aleg pur și simplu alt drum
decât al nostru.
De vorbă cu cititorii – email: ziarulputereacunoasterii@gmail.com

Ziarul PUTEREA CUNOAȘTERII
7

Suferim când suntem amăgiți cu vorbe frumoase, lipsite de fapte concrete, suferim când nu suntem
apreciați sau nu ne sunt apreciate sentimentele sau timpul pe care îl oferim. Suntem răniți când cineva nu
are încredere în noi şi nu primim sprijinul aşteptat sau găseşte scuze în loc de mijloace de a împlini ceea
ce ne-ar aduce bucurie.
Toți acei oameni care ne rănesc ne învață că nu ar mai trebui să fie în viața noastră astfel de persoane
fiindcă că nu ne prețuiesc, altfel nu ne-ar răni...
Toate lucrurile pe care le pierdem sau se deteriorează ne învață să ne eliberăm de atașamente
precum și să vedem valoarea acelor oameni care rămân lângă noi atunci când nu deținem decât propria
bogăție interioară!
Astfel, ajungem la cea de-a doua modalitate prin care viața ne livrează lecțiile, dacă integrăm
Iubirea, dacă ne conectăm la sursa a ceea ce suntem, iar de acolo facem alegerea și prin acea prismă,
privim şi primim orice context în care viața ne pune.
2. IUBIREA - este esența ta! Cu cât nivelul de conştiință atins este mai elevat, cu atât
acceptarea, înțelegerea şi compasiunea pentru fiecare experiență trăită vin din
perspectiva cunoaşterii sufletului.
Cu cât omul se identifică cu aspectele sale umane şi personalitatea sa, lecția suferinței este cea care
îl propulsează spre un alt nivel de evoluție. Trecem cu toții prin fiecare stadiu; cel care a fost sus ajunge
să cunoască cum este jos şi bineînțeles cel ce ajunge jos va urca şi sus.
Cu cât omul integrează în manifestarea sa esența lui şi primeşte infuzia spiritului său, cu atât el
devine omul divin ce experimentează viața, fiind una cu ea!
Omul Divin aduce în manifestare Noul Pământ, a cărui pricipală menire este integrarea Legii lui
Unu şi conexiunea cu sursa devine una care îi aduce ancora sa dar şi puterea sa de manifestare a noii lumi.
Când ne vom iubi suficient încât să ne simțim a fi unul şi acelaşi EU, aflat într-un alt corp, nimeni
nu va mai pricinui nimănui suferință. Nu va mai fi nevoie de lecția suferinței pentru că rana celuilalt
devine rana ta, nedreptatea adusă altuia devine pierderea ta…
E responsabilitatea noastră să ne trezim din aşteptări, judecată, dorința ca ceea ce trăim să se
schimbe şi să devenim Conştienți de Puterea noastră!
Omul Divin este Creatorul Conştient al Realității!
Toți ca UNUL, împreună, suntem cocreatori suverani în deplinătatea măiestriei manifestării Raiului
pe Pământ, Aici și Acum!
Rosemarie Bianca Iordache
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Metode de conectare
la Divinitate

Conectarea directă la divinitate nu este doar pentru preoți sau doar pentru oamenii deosebiți, ci este
pentru toți muritorii de rând! De aceea este bine ca fiecare în parte să încerce să se conecteze singur, fără
ajutorul altora!
Au trecut vremurile în care ne conectam prin alții și iată, în aceste vremuri deosebite și delicate,
rămânând cu sinele însuși în case, pe stradă, la serviciu, din ce în ce mai restrânși, din ce în ce mai solitari,
vremuri în care nu prea mai avem prin cine să ne conectăm, nu înseamnă că vom trăi neconectați și nici
că totul s-a terminat!
Mult timp ni s-a ascuns
faptul că ne putem conecta cu
divinitatea de la cel mai mic, la
cel mai mare, singuri și fără prea
mare efort! Cu toate acestea,
oamenii au aflat singuri prin
propria lor credință și rugăciune
simplă că divinitatea nu ține cont
de rangurile lumești și nici de
hainele pe care le porți și
palatele în care locuiești! Deopotrivă și coliba din pământ, cât și palatul înalt până la cer, cât și cerșetorul
de la colț, dar și preotul din altar sunt tot oameni și au aceeași deschidere către divinitate, socotită după
puterea credinței fiecăruia în parte!
De asemenea, faptele au fost și vor fi cele care îi vor ridica și coborî pe scara înălțării la divinitate!
Nu există rang, nu există epoleți și nici titluri care să ne conecteze la divinitate! Există doar credința prin
care ne putem ridica până la Dumnezeu, într-o secundă!
Prin credință ne conectăm la cel care ne-a creat și prin sfântul cuvânt cerem să rămânem în El
conectați! Dacă credința noastră este cât bobul de neghină, vom putea muta și munții, asta chiar Hristos,
fiul lui Dumnezeu Tatăl, a spus!
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Dar ce face diferența între un om simplu și un preot? Preotul este un inițiat, deci are trecere mare
în fața unui muritor de rând, prin faptul că lui i s-au deschis porțile cunoașterii și este mult mai simplu
prin cunoaștere să conștientizezi puterea lui Dumnezeu! Dar ca un paradox, mulți dintre preoți având
toată această cunoaștere nu cred suficient! Și atunci harul lor este mai mic, este atâta cât cred!
De aceea se spune că ,,ferice de cei săraci cu duhul” adică de cei care nu știu nici un fel de
învățătură, dar cred în puterea lui Dumnezeu cu toată forța lor! Aceștia din urmă au mai mare trecere în
fața lui Dumnezeu prin puterea credinței lor, atât cât au ei!
Deci, iată că poți fi un om simplu, dar care, printr-o simplă rugăciune, deschide cerurile și se
conectează la Divin prin cea mai mică și simplă formă! Lui Dumnezeu nu-i trebuie polologhii și stihii de
rugăciune ca să te cuprindă în slava lui, ci un simplu strigăt la el din inimă și este lângă tine cu slava Sa!
Asta nu înseamnă că nu există preoți care sunt aproape de sfinți! Pentru că odată ce ai și cunoaștere
dar și credință, îi poți ajuta și pe alții să se ridice și să se conecteze! Dar vreau să înțelegeți că și singuri,
fiecare dintre noi, o putem face!
Metodele de conectare sunt multe la număr și aici fiecare în parte se va îndrepta către acea metodă
cu care va rezona! Ceea ce este frumos este că fiecare suntem diferiți, de aceea fiecare vom alege propria
metodă de conectare, cea care ni se va părea mai potrivită nouă!
La divin ne putem conecta și prin artă și prin creație, cum este muzica, pictura, scrisul!
Până și anumite sporturi sunt metode de conectare la divin prin exerciții repetate de respirație și
mișcări cheie, ajunse la rang de artă, cum ar fi Tai Chi sau Yoga.
O altă metodă foarte cunoscută de conectare este meditația sau contemplarea, cea de-a doua fiind
o formă de conectare foarte avansată!
Alții aleg conectarea la divin prin cuvânt, pe care îl repetă sub formă de mantre, ce ridică vibrația corpului
atât de sus încât îl simt pe Dumnezeu în trup!
Șamanismul folosește incantațiile împreună cu sunetul tobelor ca formă de conectare, astfel încât,
conectați la undele de vibrație înaltă, urcă în divin odată cu aceasta! Este o formă frumoasă de reconectare,
fascinantă, deoarece am practicat-o și eu cu mare bucurie! Mai degrabă la mine a fost o descoperire că
pot urca odată cu unda de vibrație a sunetului tobelor Shamanice! Ei pot urca în divin ușor și prin dans
sacadat, ritmat, pe sunet de tobe!
Dansul Energetic este o altă formă foarte ușoară și plăcută prin care ai deschise treptele către divin!
Aici este o mare bucurie interioară produsă deoarece dansul energetic folosește și mișcările cu globul de
lumină care curăță practic câmpurile și simți astfel divinul cu infuzia de iubire și blândețe, în toată
splendoarea sa!
Cea mai simplă metodă de conectare cu divinul rămâne însă starea de Prezență!
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Prezența este și va rămâne una dintre cele mai naturale căi de conectare la divin! Bineînțeles că reușesc
să stea în prezent marea majoritate a timpului doar marii călugări, sfinții, pustnicii și toți cei care s-au
retras din lume! Prezența dusă la acest grad devine o stare permanentă de a fi în divin, în cele mai înalte
forme pe care un om le poate experimenta!
Iată, dragii mei, o parte din metodele de conectare cu divinitatea, pe care le puteți accesa cei care
sunteți interesați să vă conectați cu divinul personal, și nu prin alții!
Astfel vă veți împrieteni cu Dumnezeu și veți înțelege că El nu este în ceruri iar cineva vă face legătura
cu El, ci este în voi, în fiecare, la o undă distanță de înălțarea în spirit!
Dumnezeu vă așteaptă să-L cunoașteți și să-I vorbiți simplu! Dumnezeu este Iubirea!
Acestea fiind spuse, îl conțineți pe Dumnezeu cel adevărat care ne-a creat, atât cât iubiți! Restul sunt bla
bla-uri și iluzie!
Daniela Carp

Mărturiile sufletului meu
Relatare Daniela Camelia Morcan, cursant Centrul de Dans Energetic „ELENA”
Instructor Elena Dumitru

„Numele meu este Daniela Camelia Morcan, mamă, soție, o persoană foarte curioasă din fire. În
primăvara acestui an am avut plăcerea și curiozitatea de a descoperi ce înseamnă Dansul Energetic. Îi
mulțumesc cu recunoștință Elenei Dumitru pentru devotamentul și răbdarea de a da mai departe tot ceea
ce înseamnă Dans energetic!
Pentru mine, personal, această frumoasă călătorie este conectarea cu sinele meu. Eu, în căutarea a
ceea ce sunt și pentru ce am venit pe acest pământ. Prin dans m-am conectat cu divinitatea, suflet, corp și
minte. Doresc să vă relatez din experiențele mele prin acest dans care mi-a schimbat viața.
În urmă cu un an am avut un virus în talpă care s-a transformat în bătătură și a devenit din ce în ce
mai dureros și greu de suportat. Am amânat foarte mult să merg la doctor... apoi a venit și această
pandemie și clar nu am mai putut merge la control.
Într-o zi mi-am pus intenția să dansez timp de 7 zile dansul energetic și am ales Dansul Relațiilor.
Am constatat că încet, încet, acea durere insuportabilă a dispărut. Pentru mine a fost un moment de “aha”!
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O altă trăire care pe mine m-a uimit a fost aceea că, în timpul Dansului Îngerilor, am simțit o
prezență lângă mine care mi-a transmis încredere să fac ceea ce făceam, o vibrație în întreg corpul și un
sentiment de bucurie.
Atunci am înțeles că este nevoie de a da mai departe ceea ce eu am învățat pentru a ajuta și alte persoane
să se conecteze cu divinitatea.
Sunt bucuroasă că în vara aceasta am reușit să fac cunoscut acest dans și în orașul Timișoara! În
data de 14 decembrie am făcut Dansul Apei, o experiență inedită... De ce spun acest lucru?
Deoarece, la un moment dat am vrut să ies din dans, am continuat totuși să dansez și apoi am simțit un
sentiment de bucurie, liniște, lumini mov și silueta domnului Iisus Hristos. Miracolul a fost când am băut
din apa din pahar și am constatat că era caldă, la temperatura camerei, iar gustul ei era dulceag.
Tot ceea ce îmi doresc este să fac cunoscut acest dans energetic cât mai multor persoane!”

Legile Kybalionului
sau cele 7 principii

Învățăturile Kybalion-ului vin de la Hermes Trismegistos (de aici și numele de “Hermetica”), fiind
predate de-a lungul timpului doar pe cale orală sau prin intermediul scrierilor criptice. În anul 1908, trei
elevi în hermetică au consemnat pentru prima dată aceste învățături, publicându-le în engleză, într-o carte
ce purta titlul “The Kybalion” (Kybalionul).
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Chiar și așa, această lucrare s-a dovedit a fi greu de înțeles din cauza limbajului său arhaic și
derutant, ceea ce n-a împiedicat-o să fie republicată în mai multe ediții de-a lugul secolului trecut. O
versiune mai accesibilă, scrisă într-un limbaj modern, cu comentarii și exemple practice, o constituie
cartea “The Divine Magic. The Seven Sacred Secrets of Manifestation” – (Divinul Magic. Cele 7 secrete
sacre ale Manifestării) de Doreen Virtue, apărută în 2006 și tradusă în românește, la editura For You.
Iată cum justifică autoarea importanța studiului Kybalion-ului pentru omul modern:
“Atâta vreme cât trăim în planul terestru, materia este reală pentru noi. Ea nu este mai puțin
reală doar pentru că înțelegem teoriile științifice despre atomi, sau învățăturile hermetice despre natura
mentală a Universului. Dar noi putem controla materia prin aplicarea forțelor superioare; este mai
bine decât a ne preface că materia nu există.
Legile naturale sunt constante (în acest plan) și nu putem scăpa de ele, dar le putem învinge prin
aplicarea altor legi, de ordin superior.[...] Mentalismul, puterea gândurilor noastre, reprezintă cea mai
importantă forță naturală în Univers.”
Maximele originale, axiomele și perceptele Kybalion-ului urmează mai jos, textul original fiind
respectat. Sperăm ca cei care le citesc vor scoate din înțelegerea și meditarea asupra lor tot atâta profit cât
au scos și cei care i-au precedat pe drumul măiestriei, timp de secole.
În cuvintele Kybalion-ului: “Sub pașii Maestrului, urechile celor care sunt pregătiți să înțeleagă
doctrina să se deschidă cât mai mari, și când urechile elevului sunt gata să asculte, atunci vin buzele pentru
a le umple de înțelepciune.”
Aceasta este Legea Principiului Hermetic al Cauzei și Efectului, sub aspectul de Lege a Atracției; ea
unește buzele și urechile, elevul și lucrarea.
Principiile Adevărului sunt în număr de șapte. “Acela care le cunoaște și le înțelege posedă cheia
magică ce va deschide toate porțile Templului, chiar înainte de a le atinge.”
1. Legea Mentalismului
2. Legea Corespondenței
3. Legea Vibrației
4. Legea Polarității
5. Legea Ritmului
6. Legea Cauzei și Efectului
7. Legea Genului (distincția)
În numărul viitor al ziarului vom descrie prima lege, Legea Mentalismului!
- Va urma Rubrică realizată de Roxana Cotigă
Sursa informații: ro.scribd.com
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RESTART
Alina Ramona Ene

Cum am putea să dăm swich off Planetei?
Sau să apăsăm butonul de panică
Din cursa nebună de montagne russe?
S-au auzit voci care spuneau „oprește-te!”
„Oprește-te până nu ne izbim de zidul invizibil al urii
Ce ne înconjoară…
Oprește-te până nu devenim totuna cu ura!”
Să dăm oare acum restart Planetei?
După o eră de negocieri
În care doar păcatul era glorie și-n care existau jigniri..
La căpătâi de margine de lume
Stăteam cu toții însângerați...
Să dăm oare swich off Planetei?
Sau să murim îngândurați?
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Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

Manualul Ascensiunii
Dr. Joshua David Stone

Cele trei niveluri ale realizării sinelui

„[..] Există trei niveluri distincte ale alcătuirii noastre spirituale și, prin urmare, trei niveluri distincte
ale realizării sinelui. Primul nivel al realizării de sine este legat de autorealizarea personalității.
Există mulți, foarte mulți oameni în acest plan care au atins acest nivel.
Asta ar însemna că ei sunt autorealizați din punct de vedere psihologic, dar nu neapărat și din punct de
vedere spiritual. O persoană care-mi vine în minte ca exemplu este Tom Cruise, celebrul actor de cinema.
Iată o persoană care are foarte mult succes ca actor de film. A reușit să ajungă la vârf în sens Pământesc.
Dacă are sufletul trezit, nu știu, fiindcă nu-l cunosc personal, dar în mod sigur și-a autorealizat
personalitatea.
Un alt exemplu ar putea fi un psiholog celebru, care încă nu și-a explorat viața spirituală, dar ajută
foarte mulți oameni din punct de vedere psihologic.
Cel de-al doilea nivel de autorealizare ar fi realizarea de sine la nivel de suflet. Aceasta nu are
loc până după a treia și a patra inițiere, care vor fi explicate foarte detaliat într-un capitol ulterior. O
persoană autorealizată la acest nivel a devenit una cu sufletul și cu sinele superior și trăiește această
realitate în viața cotidiană.
Aceasta este o stare de conștiință în care trăim cu dragoste necondiționată pentru sine și pentru alții,
dorind mereu să fim de ajutor, recunoscând unitatea inerentă a întregii creații, recunoscându-ne adevărata
identitate de ființe - Dumnezeu, de Christos, de Buddha și de fii și fiice ai lui Dumnezeu.
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Al treilea nivel de autorealizare este realizarea de sine la nivel monadic, sau spiritual. Aceasta
nu are loc pe deplin până după a cincea și a șasea inițiere.
Oamenii aflați la acest nivel de autorealizare sunt maeștri ai înțelepciunii și lorzi ai compasiunii. Ei
au fuzionat de-acum chiar dincolo de suflet, cu monada și cu Prezența Eu Sunt. Ei au devenit una cu
spiritul monadei pe Pământ. Ei trebuie să fi devenit de-acum Maeștri Înălțați, complet dezmărginiți și
eliberați de toată karma planetară, ființe cu adevărat autorealizate.”
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Anunțuri de interes general

1. Accesul în 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. Accesul 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!
6. Atribuirea titlurilor de coach în dansul energetic
Dragi instructori, așa cum am afirmat în primul număr al ziarului nostru, acei instructori care au generat un număr
de 12 instructori în dansul energetic își pot exprima dorința de a fi avansați la titlul de coach în dansul energetic.
Pentru atribuirea acestui titlu vă rog să trimiteți un tabel cu numele, prenumele și numerele de telefon ale celor 12
persoane care au fost instruite de dumneavoastră. Tabelele cu instructori vor fi trimise Laurei Manea, pe adresa
de email: lauramanea75@yahoo.com
Așteptăm ca un număr cât mai mare de instructori să dețină calitatea de coach!

Ioan
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