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Facă-se Voia Ta, Doamne!

Ruga din Zori
Doamne, Fie ca puterea Iubirii Tale
Să topească toată frica mea,
Iar curajul să-mi devină virtute
aleasă!

Loredana Cristina Majic
@rugadinzori

Smerenia

Cea care ne cobori ca să ne ridici, floare a virtuţilor omeneşti, rai de sfântă împăcare între minte
şi inimă, înfloreşte în sufletele noastre mirul tău necuprins de firea omenească!
Rod ce ne mângâi prin coborârea capului plin de mândrie, ştirbire a păcatului şi căderii în iad,
preabună mâncare spre îndulcire a buzelor noastre, creşte în noi, virtuoasă smerenie!
Smerenia este capacitatea de aprofundare a înţelepciunii şi puterea de a face faţă înălţării prin
coborâre a tuturor împăunărilor lumești!
Înclinația omului, în general, este aceea de a uita scopul adevărat al venirii, naşterii lui aici pe
pământ, de aceea sunt binevenite obstacolele vieţii!
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Aceste ocazii de întâmpinare a manifestărilor mai puţin plăcute ale vieţii sunt un fel de răgaz al
universului în care noi, fiecare, să ne punem întrebări adânci, care să fie cauzatoare de treziri ale
conștiinței! Nimeni nu s-ar mai frământa în lume dacă curgerea ar fi lină şi fără frângeri!
Atunci când omul nu mai ţine cont de toate aceste reguli ale conduitei universale îşi poate pierde
însuşi darul nepreţuit al vieţii! Singura cale prin care se poate prinde de firul dulce şi desăvârşit al vieţii
în acele clipe, este smerenia! Acea lăsare de cap, în jos, odată cu aplecarea mândriei, trufiei, curajului
prostesc şi a îndrăznelii fără măsură a omului!
Smerenia este cel mai dulce fruct al tuturor virtuţiilor, mai dulce ca iubirea, deoarece nu poţi
dobândi în simţire iubirea fără să fii smerit! Starea profundă de smerenie este o înţelegere dincolo de tot
ce înseamnă capacitate umană aflată în asentiment cu sufletul însuşi!
Este starea din care, aflat fiind în cele mai înalte simţiri posibile atinse de uman, să fii în acelaşi
timp, deopotrivă cu cel mai de jos uman aflat în fiinţă, prin înţelegere, compasiune, iubire, ocrotire,
ajutorare! Are capacitatea de a sfinţi omul care o poate cuprinde în trăirea sa şi duce la iluminare! Nu este
bucurie în sânul universului mai mare decât cuprinderea unei inimi în smerenie!
Însuşi energia supremă, Sursa, se coboară în inima smerită a unui uman! Este ca împărtăşania lui Hristos
pentru un suflet care e cuprins de această înaltă trăire!
Este curgerea fără încetare a bunătăţii fără măsură! Este punerea pe aceeaşi linie cu tine însuţi şi
pe acela care încă nu poate, nu ştie, nu înţelege, nu e pregătit, fără să fie însoţită de judecată! Numai aşa
se înalţă omul prin virtutea smereniei!
Pentru ca această virtute să se aşeze şi în inimile noastre, ale tuturor, este necesară munca obţinerii
virtuţii răbdării, ele sunt mână în mână pentru a putea urca pe treapta înaltă a evoluţiei şi şlefuirii fiinţei
omeneşti! Să ai răbdarea necesară şi înţelegerea, în acelaşi timp, a ta şi a tuturor semenilor tăi, în vâltoarea
încercărilor vieţii! Să ştii când să fii cu capul plecat, a se înţelege aceasta prin lipsa de trufie, mândrie,
curaj nebunesc, îndrăzneală obraznică. Odată dobândită această virtute, capeţi şi virtutea înţelepciunii!
Capacitatea de a dobândi această smerenie este de a înţelege că nimeni nu este deasupra nimănui
şi că oricât de mult te-ai înălţa, nu ai dreptul de-a pângări nici o fiinţă! Tot ceea ce este cuprins de viu, de
la cel mai mic la cel mai mare suflet aflat aici, în viaţă, este egalul tău! Dacă eşti mai evoluat pe treapta
virtuţilor este fiindcă ştii şi înţelegi deja asta!
Smerenia este floarea care creşte în adâncul inimilor celor mai sensibile fiinţe şi care dă voie
să împrăştie mireasmă tuturor, cu bucurie!
Smerenia este curajul de a coborî în cel mai de jos loc, prin înălţare! Este mângâierea din cea mai
mare durere la care te supui! Este rodul bunătăţii sufletului când se apleacă durerii înfrângerii trufiei şi
mândriei!
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Smerenia este ceea ce înseamnă să taci, când cuvântul sfidării te arde pe buze! Este altarul celor
care sunt invitaţi să tacă şi să culeagă rod din urma tuturor trudelor păcatelor biruite, spre mântuire!
Smerenia este însăşi moartea egoului!
Daniela Carp

„Smerenia în viață nu presupune să îți diminuezi sau să îți negi calitățile
ori abilitățile emoționale, sau să te supraevaluezi la alte standarde care,
privite din exterior sau prin comparație, nu te caracterizează și pe care nu
le poți însuși ori manifesta.
Fiecare suntem unici, nu există loc de comparații și evaluări! Singura
evaluare pe care o poți face este aceea în raport cu tine însuti. Viața
vorbește doar despre competiția cu propria ființă, de la o zi la alta. Arta,
curajul, provocarea de a fi cea mai bună variantă a ta.
Smerenia în viață este despre a avea înțelepciunea de a-i arăta
fiecărei ființe, atât cât poate ea percepe, simți sau învăța ceva nou de la
tine, pentru ca mai apoi să se poată îmbunătăți pe ea, ca ființă.
Dar ca să manifești corect smerenia, ai nevoie să iubești sincer,
fără prejudecăți, fără scopuri stabilite, fără așteptări.. Iubirea este doar
despre ceea ce poți dărui celorlalți din ceea ce EȘTI tu!
Sufletul tău va cunoaște eliberarea de propriile lui poveri când dăruiește
necondiționat din ceea ce este ca „prezență!”

- Klaiss Valentinian -
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ARHETIPURILE
UMANE
Bine te-am găsit, cititorule!
Te iubesc şi Te binecuvântez!
Călătoria fiecăruia dintre noi ne va conduce către manifestarea şi integrarea atributelor şi calităților
Arhetipurilor divine în viața umană!
„Arhetipurile comunică în plan psihic prin bănuieli, imbolduri intuitive, presimţiri, “fiori” care
îţi trec pe şira spinării şi alte senzaţii fizice. Ştiu cum să-mi interpretez limbajul fluent al intuiţiei, întrucât
mă simt în largul meu cu aceste senzaţii lăuntrice.
Ele nu sunt în conflict cu cele cinci simţuri, ci le completează de minune. Mintea mea se bazează
pe intuiţie, formând un parteneriat care lucrează armonios.”
„Cea mai frumoasă descoperire cu privire la arhetipuri este că ele te fac să conştientizezi
sincronicitatea, semnele, simbolurile şi coincidenţele importante, care ne apar în viaţă şi ne atrag imediat
atenţia.
Ele îţi spun când să te opreşti, să înaintezi sau să stai pe loc, dar, indiferent de indicaţii, ştii,
intuitiv, că trebuie să le urmezi.
Faptul de a fi atent la binecuvântările şi avertismentele acestor semne îţi dă multă putere. Iar cu
ea, minunile încep să apară în viaţa ta, una după alta.”- Caroline Myss
Abordez subiectul Arhetipurilor pentru că este important să înțelegem că tiparele noastre umane,
alături de personalitatea noastră dar şi modul de funcționare al vieții noastre, odată cunoscute şi integrate,
conduc către descoperirea multitudinii fațetelor propriului diamant. Şlefuirea acestui diamant interior,
duce la practica ALEGERII CONŞTIENTE şi a Creerii Realității deliberate!
Arhetipurile feminine le găsim, de-a lungul timpurilor, sub diverse clasificări, sau titluri. Astfel că
natura feminină integrează următoarele aspecte:
1. Arhetipul fecioarei - arhetipul vulnerabilității, dependenței, al copilului interior;
2. Arhetipul mamei - arhetipul iubirii pentru ceilalți, al iubirii necondiționate, arhetipul
sacrificiului, al protejării, responsabilității şi susținerii vieții;
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3. Arhetipul Războinicei - arhetipul luptătoarei, al independentei, al eroinei, al autonomiei;
4. Arhetipul Amantei - arhetipul senzualității, vitalității, seducției, explorarea simțurilor şi
descătuşarea instinctelor;
5. Arhetipul Misticei – este arhetipul Femeii Înțelepte care le-a integrat pe toate celelalte şi care,
prin cunoaşterea sa, devine Inspirație şi Muză pentru ceilalți.
Când o femeie a integrat toate aceste arhetipuri şi nu este doar vulnerabilă sau dependentă, nu doar
mamă ci şi curtezană conştientă de propria senzualitate, nu doar războinica sau femeia de carieră ci şi
înțeleapta ce aduce cunoaşterea ei întregii lumi, atunci acea femeie opreşte lumea în loc, şi întoarce
capetele prin simpla ei prezență!
De asemenea, voi aminti aici şi arhetipurile masculine pe care fiecare bărbat, în funcție de stadiul
său de evoluție, le manifestă şi le-a integrat:
1. Arhetipul Băiețelului – sunt cei dependenți de relaţia cu mama (partenera), cu nevoia validării şi
confirmării exterioare a oricărei acțiuni a lor;
2. Arhetipul Amantului – bărbatul condus de instictele primare şi cu preocupări bazice;
3. Arhetipul Războinicului – bărbatul luptător, dependent de o cauză şi o miză;
4. Arhetipul Regelui – bărbatul diplomat, care conduce şi ridică imperii;
5. Arhetipul Magicianului - cel care le integrează pe toate, energia lui Shiva, cel care susține creația
şi manifestă forța vitală, Alchimistul.
Am amintit de cele 4 arhetipuri, al cincilea fiind, practic, Înălțarea omului ce a integrat atât
slăbiciunile cât şi virtuțile sale, pentru a aduce o claritate a multitudinii fațetelor diamantului nostru
interior.
Călătoria noastră prin viață dezvăluie toate acestea şi ne invită, odată cu integrarea tuturor
aspectelor noastre, la Construcția celei mai bune Variante a noastre.
Dă viață Eroului interior şi Bucură-te de Misterul şi Miracolul ce se Manifestă prin tine!

Rosemarie Bianca Iordache
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Dansul Energetic în viziunea
unui trup muritor
cu suflet de înger

Bună ziua comunitate, bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă dăruiesc trăirea mea din
timpul practicării dansul cuantic.
O zi minunată începe pe un ritm de muzică astrală şi pregătirile mele sunt pentru un dans special
astăzi. Camera este plină de miros de lavandă de la lumânările ce ard pe masă. Între ele este aşezată o
piramidă de cristal care este conectată la piramida sufletului pereche… piramida iubirii mele astrale.
Luminile lor aruncă sclipiri diafane pe piramida de cristal, făcând-o să danseze în luminiţe
multicolore ca mici licurici, fapt ce mă trimite cu gândul la îngerii sub formă de zâne cu aripi colorate ce
dansează prin cameră, pregătind purificarea prin bătăile lor de aripi diafane.
Muzica este atât de lină şi suavă… mă traspun în ritmul ei şi creeez o sferă… văd cum din inimă
ţâşneşte o rază aurie care colorează sfera, dându-i viaţă.
Mă uit în ea şi văd o câmpie plină cu flori. Inima începe să-mi bată, cunosc acest loc. Măresc sfera
mea şi închid ochii, muzica e atât de suavă şi parcă totul a dispărut… am senzaţia că mă scurg ca un firicel
prin creştetul capului care se deschide ca o floare de lotus, atât de albă la culoare ... mă înalţ ca o undă de
energie într-un spaţiu albastru plin de inserţii aurii, ce se mişcă concentric în jurul meu. Mă simt atrasă
de acest tunel, mă absoarbe ca un vortex şi dintr-o dată mă trezesc plutind. Mă simt fără formă, dar totuşi
simt corpul fizic.
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Mă uit în jos şi îmi văd corpul mişcându-se lent... atât de lent, ţinând în mâini o sferă trasparentă
în care se văd culori verzi, în multe tonuri. E atât de minunat ce simt, senzaţia de plutire e minunată.
Încep să curg cu o viteză uimitoare prin acest spaţiu care se învârte în jurul meu cu o viteză
ameţitoare. Şi, ca şi cum acest tunel ar avea pereţi, văd prin el… văd chipuri de oameni luminoşi care par
cunoscuţi … îi simt aproape şi totuşi nu-i cunosc... şi zbor, zbor mai departe până unde văd că răsare o
lumină albă atât de puternică ce mă atrage ca un magnet.
Trec prin acest portal luminos şi mă aflu în spaţiu deasupra unui oraş minunat. Am formă umană
acum, îmi văd mâinile şi picioarele, încep să cobor încet.
Casele sunt atât de deosebite, sunt din cristal şi strălucesc la fel ca piramida mea multicoloră.
Toate au acoperişuri de sticlă în formă de piramide transparente, prin care se văd multe plante. Este atât
de frumos! Încep să merg pe alei din pietre albe, ce strălucesc în razele soarelui ca undele apei. Ajung în
faţa unei piramide exact ca piramida mea de pe pământ. Intru înăuntru şi, dintr-o dată, mă simt înconjurată
de o energie atât de caldă, aurie ca razele de soare. Ea, energia, curge de prin pereţi ca unde în mişcare şi
intră, toate, în plexul meu solar cu atâta uşurinţă, parcă sunt de acolo !
Am o senzaţie uimitoare de conectare la sursa divină. Şi mă simt atât de bine şi mă simt… da !
mă simt acasă ! Trăiesc momentul în care simt că prin venele mele curge un lichid plin de foc auriu…
un foc al iubirii atât de puternic şi de curat… o energie atât de pură. Pielea începe să-mi strălucească.
Şi în timpul acestei plăceri suave, corpul meu se desfigurează transformându-se din nou în lumină,
în timp ce iese prin vârful piramidei… şi mă trezesc din nou în acel spaţiu de călătorie în care iar nu mai
am formă şi zbor cu o viteză ameţitoare.
Nu înţeleg ce se întâmplă… dar văd în faţă din nou acel portal luminos în care se învârt, de jur
împrejur, lumini cu inserţii verzi pe care apar nişte cifre şi heroglife pe care nu le cunosc… şi viijjjj, trec
de acest portal şi simt că sunt în atmosfera Pământului unde mă reîntorc acasă.
Mă uit în jos şi-mi văd corpul strălucind într-o lumină albă şi în mâini văd sfera aurie plină de culori
verzi, iar de jur împrejurul corpului meu văd dansând mii de luminiţe colorate ca un roi de licurici ce
sclipesc atât de tare.
Mă reîntorc prin floarea lotusului din capul meu şi reintru în corpul meu fizic. Mă scurg peste tot,
prin fiecare bucăţică de corp şi intru în fiecare celulă aducând acea lumină divină primită din piramida
mea magică din oraşul de cristal, casa mea astrală.
Simt un dor nebun de vreau acasă…. dar, primesc unde de la creierul meu care-mi spune: – « Bine
te-ai reîntors, ai o misiune aici pe pământ, treci la treabă! » Şi astfel… cu dorul în inimă şi energia în
corp, pe aripile muzicii şi ale licuricilor mei din jur, închid minunatul dans cuantic, mulţumind cu
recunoştinţă pentru ceea ce am primit!
Manuela Sumanaru
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Tu ești o școală spirituală VIE

Sunt mulți oameni care, prin diverse metode, caută să devină mai liniștiți, mai iubitori, mai
iertători, mai plini de energie și mai eficienți în viața de zi cu zi. Indiferent de calea și metodele alese, fie
ele de natură sportivă, psihologică sau spirituală, toate, la unison, prevăd îmbunătățirea performanțelor
umane, atât în plan fizic cât și în cel mental și spiritual.
Însă puţini știu faptul că, în urma tuturor eforturilor de autodepășire a limitelor, se ascunde un
adevărat proces de elevare, atât a propriului suflet, cât și a celor din jurul lor. Se știe faptul că, la un anumit
nivel foarte subtil, totul este conectat, totul este într-o relație de unitate energetică și a conștiinței. Evident
că acel nivel subtil caracterizează domeniul conștiinței colective.
Însă CONȘTIINȚA colectivă nu se referă doar la acea masă de CONȘTIINȚĂ rezultată din totalitatea
oamenilor, ci ea este formată și din totalitatea entităților care populează dimensiunile superioare!!!
Acest aspect este deosebit de important, întrucât percepția asupra conștiinței individuale se
schimbă radical atunci când ne dăm seama de faptul că noi, oamenii, suntem ființe multidimensionale.
Ce înseamnă concret acest concept de ființă multidimensională?
Omul, fiind o „construcție” complexă de corpuri energetice, fiecare având proprietăți ce sunt
aferente fiecărei dimensiuni, el interacționează, concomitent, cu toate forțele ce se găsesc în aceste
dimensiuni superioare celei de zi cu zi, anume 3D.
Astfel, de exemplu, în dimensiunea a 4-a, se găsesc diverse tipuri de forțe care au o interacțiune
cu planul mental al oamenilor, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. Așa putem înțelege
CONȘTIINȚA colectivă mentală, de exemplu.
La nivelul dimensiunii a 5-a, care este aferentă conștiinței emoțiilor, se găsesc iarăși diverse
tipuri de entități care populează această dimensiune.
Succesiv, trebuie înțeles faptul că omul, prin natura sa energetică și a conștiinței, este supus
permanent la interacțiuni cu diverse entități aflate în diverse dimensiuni superioare.
Este total greșit să considerăm că în dimensiunile superioare există DOAR entități benefice.
Dualitatea este o condiție necesară și suficientă evoluției, care se regăsește până în dimensiunea a 6-a,
inclusiv.
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Articolul de față nu va intra în detalii legate de acest subiect, întrucât nu constituie tema propusă.
Trebuie reținut faptul că permanent avem responsabilitatea și obligativitatea de a discerne, ferm, gândurile
și emoțiile care ne parcurg ființa, întrucât ele, toate la un loc, sunt produsul finit al tuturor interacțiunilor
cu aceste dimensiuni, dar care nu sunt pe deplin conștientizate.
SUNTEM obișnuiți cu toții să reacționăm la diverse impulsuri mentale, ori emoționale, fără
a ne opri măcar câteva secunde să analizăm dacă acele gânduri sau emoții ne sunt proprii, benefice
și constructive în viața personală?! Și asta pentru că, în interacțiunile cu cei din jurul nostru, datorate
diverselor situații de viață, considerăm că nu există timp suficient pentru a analiza, pentru a ne rezerva o
pauză în care rațiunea, CONȘTIINȚA și emoțiile noastre să aibă un timp minim de a analiza o situație,
pentru a acționa corespunzător și constructiv pentru noi înșine și pentru cei din jur.
Evident că EGO-ul fiecărei persoane joacă un rol decisiv în aceste interacțiuni și e dificil să lucrăm
cu propriile noastre gânduri sau emoții, atunci când ego-ul este cel care ne conduce ființa și nu suntem
stăpânii SUVERANI asupra tuturor corpurilor noastre energetice.
Astfel, suntem ființe care, în majoritatea timpului și cazurilor, REACȚIONĂM la situații de viață
și luăm decizii pripite care determină acțiuni cu un grad slab de beneficiu.
Însă, atunci când în fața oricărei situații facem un „pas în spate” și analizăm un eveniment din
perspective multiple (rațională, logică, emoțională, psihologică, urmări, riscuri, beneficii, etc.) avem
timpul potrivit de a ACȚIONA corect și eficient.
Putem înțelege, în acest sens, care este diferența între a REACȚIONA și a ACȚIONA în fața
oricărei situații de viață.
Motivele psihologice de a REACȚIONA sunt juste și corecte în majoritatea cazurilor, însă acestea
nu scuză calitatea acțiunilor noastre, ci doar o definesc, indiferent de natura și gravitatea unor afecțiuni,
traume, stereotipuri, programe mentale. Însă atunci când ne rezervăm un timp de a reflecta la o anumită
situație de viață, cu toți termenii dați, căutăm prin intermediul conștiinței, metodele optime. Doar așa
avem șanse sporite să trecem din domeniul reacțiunii spre cel al acțiunii corecte și constructive.
Ca și în lumea aceasta 3D, în toate dimensiunile, până la a 6-a inclusiv, dualitatea creează diverse
interese și obiective, unele benefice, altele mai puțin benefice.
Se înțelege că domeniul și câmpul de bătaie al acestor interese și obiective, aparținând entităților
care se află în dimensiunile superioare, își vor căuta „instrumente” de manifestare, canale, interfață de
exprimare. Și aceste instrumente ale lor, vor fi într-un final OAMENII, deoarece ei sunt ființe
multidimensionale, care pot rezona ușor la influența acestora.
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Așa se ajunge la ideea că oamenii pot fi ușor influențați în sens negativ (demonizați) sau
pozitiv (inspirați, ajutați, susținuți) de către entitățile aflate în dimensiunile superioare. Însă trebuie
înțeles că toate aceste forțe EXTERIOARE din dimensiunile superioare, sunt atrase întotdeauna de
calitatea INTERIOARĂ a oamenilor, de calitatea EMOȚIILOR, a gândurilor, a intereselor de viață, a
obiectivelor, într-un cuvânt de PONDEREA DE MANIFESTARE A EGO-ULUI.
Atunci când omul reflectează și meditează asupra unei anumite situații de viață, folosind
virtuțile umane, el va modifica vibrația gândurilor și a emoțiilor persoanele. Are loc un proces de
îmbunătățire a vibrației personale. Practicarea și utilizarea susținută a virtuților umane facilitează
atragerea de entități benefice, a căror idealuri și scopuri sunt de calitate superioară. Aceste entități benefice
(îngeri, arhangheli, etc) sunt aferente dimensiunilor de la 7 în sus, adică de la dimensiunea SINELUI
SUPERIOR!!!
Ori de câte ori omul, prin actul de a ACȚIONA corect (și nu de a REACȚIONA) va ALEGE în
deplinătatea facultăților mintale și emoționale, să acționeze într-un anumit mod benefic, practic el va
EVITA interacțiunea cu forțe/entități negative, ce au interese și obiective meschine. Acest tip de acțiune
duce la creșterea DISCERNĂMÂNTULUI!!!
DISCERNĂMÂNTUL este o abilitate umană, de a face diferența dintre bine și rău. Evident că
este nevoie de multă cunoaștere, practică și consecvență pentru a avea randament. Dar, în cele din urmă,
omul devine un strateg al propriilor lui gânduri și emoții.
Atunci când acest lucru este realizat pe o perioadă mare de timp, ființa umană devine un maestru
pentru propria sa ființă, el nemaiputând fi influențat de forțele/entitățile cu caracter calitativ deficitar.
Odată cu manifestarea acestor calități personale, cu abilitatea de a fi un maestru PERSONAL,
entitățile negative au o alternativă:
1) Fie să își vadă în continuare de obiectivele lor meschine și decăzute, fapt care duce inerent la
părăsirea scopului de a agresa acea persoană și de a o determina să REACȚIONEZE slab calitativ;
2) Fie de a-și însuși și ele acea viziune și mod de acțiune corecte, calitative și benefice ale ființei
umane, astfel având oportunitatea ca ele însele să eleveze spiritual, chiar dacă se află într-o
dimensiune superioară.
Citind cele de mai sus, e magnifică ideea de a conștientiza faptul că, orice ACȚIUNI corecte ale
noastre, folosindu-se virtuțile umane, cunoașterea și practica, pot fi adevărate mijloace prin care și alte
conștiințe/entități, aflate în dimensiunile superioare, pot eleva atât la nivel individual cât și colectiv!!!!
Tocmai de aceea, adevărații maeștri spirituali sunt aceia care, prin acțiunile lor personale și prin
modul lor de viață, au un impact major, profund benefic și constructiv NU DOAR PENTRU CEI DIN
JURUL LUI, DAR ȘI PENTRU ENTITĂȚILE AFLATE ÎN DIMENSIUNILE SUPERIOARE.
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Acest tip de oameni vor atrage entitățile superioare benefice, din dimensiuni superioare mai mari
de 7, care vor avea un impact major asupra lor, impact care va duce la „trezirea” unor forțe și conștiințe
INTERIOARE din acea persoană, conștiințe denumite maeștrii ascensionați interiori!!!
Atunci când o ființă umană ajunge la o astfel de performanță spirituală, putem spune că reprezintă
o adevărată școală spirituală VIE ce nu are nevoie musai de discipoli reuniți într-o instituție de
învățământ spiritual, deoarece EL ESTE O ŞCOALĂ SPIRITUALĂ VIE, multidimensională, atât pentru
cei din jurul lui, cât și pentru entitățile/forțele aflate în dimensiunile superioare.
Prin practicarea virtuților umane, a dansului energetic dar și a altor forme de spiritualitate, cu
toții avem șansa să ajungem la acest nivel, acesta fiind unul dintre OBIECTIVELE PRIMARE ALE
ÎNTRUPĂRII!!!
Valentin Voicu

Mărturiile sufletului meu
Relatare Maria Simona Ciucur, cursant Centrul de Dans Energetic „RAMONA”
Instructor/coach Ramona Musgociu

„Dansul energetic şi Ramona au intrat în viața mea în luna septembrie 2020. Eu zic că nu a fost
nimic întâmplător şi au venit exact la momentul potrivit. Inima mea era deschisă, plină de iubire şi
compasiune şi disponibilitatea era acolo, totuși lipsea ceva… şi zic asta pentru că eu căutam ceva ... adică
eram deschisă să primesc ceva nou şi atunci a apărut dansul energetic în viaţa mea, de la o emisiune la
Antena 3, pe care am găsit-o întâmplător pe Internet.
Dansul energetic îmbină frumusețea dansului cu vindecarea fizică şi spirituală. Dansând ne
vindecăm şi ne transformăm, devenim mai frumoşi atât în interior cât şi în exterior, Dansul energetic este
o metodă uşoară prin care îţi conectezi sufletul la energia creatoare, la Divinitate ca să te regăseşti, să te
vindeci şi să obţii bunăstarea şi echilibrul în viaţa ta.
Dansul energetic a pornit în mine un proces de vindecare şi iertare a unor emoţii refulate, uitate şi
a deschis mai larg inima spre semenii mei.
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De asemenea dansul energetic a lărgit orizontul conştiinţei mele, vigilenţa ei şi a determinat
dezvoltarea intuiţiei şi dorinţa de ai înţelege şi ai accepta deplin pe cei din jurul meu. De când practic
dansul energetic sunt o persoană mai calmă, armonioasă, mă accept şi mă iubesc mai mult. De asemenea
sunt mai calculată şi atentă la gândurile mele, mai prezentă.
Corpul meu fizic este mai rezistent, mi-a crescut imunitatea, dorm mai puțin și nu mă simt obosită.
Am poftă de lucru, zâmbesc des și ușor și știu să mă bucur de fiecare lucru mărunt. Este o schimbare
extraordinară. Învățând Dansul Energetic am devenit un om mai liniștit, conștient de valorile mele, am
făcut curățenie interioară și mi-am deschis foarte larg inima. Am înțeles care este menirea mea în viață și
drumul pe care îl am de urmat.
Dansul energetic a devenit deja parte din viața mea, îl exersez zilnic cu mare drag. Sufletul meu
se bucură, simt lumina și energia din jurul meu. Totul e armonie și e TOT, adică e infinit, autotcuprinzător,
măreț și pur. Mulțumesc lui Dumnezeu că am învățat această tehnică și mulțumesc cu recunoștință
autorului acestei tehnici D-lui Ioan Prisecaru precum și trainer-ului Ramona.
Ceea ce îi dă valoare Dansului Energetic este mai ales instructorul/mentorul și aici Ramona
Musgociu aduce un plus semnificativ. Ea este un trainer de excepție, empatică, profund implicată și
motivată, un om extraordinar. A fost o plăcere să particip la cursurile ei!
Este minunat să dansezi pentru că dansul îți încântă sufletul. Și este și mai minunat când dansezi
împreună cu alții, la unison, pentru că te conectezi subtil cu toți oamenii care îți sunt compatibili și vibrezi
cu ei împreună. Vibrația grupului va fi mai mare și beneficiem toți de acest lucru.
Parcurgând toate etapele de învățare ale dansului energetic am simțit o schimbare în bine și sunt
convinsă că putem face mult bine omenirii transmițând această tehnică mai departe. Deja văd și intuiesc
cum valul de lumină al dansatorilor va crește și va aduce cu el lumina pe Pământ, atât lumina care va
acoperi trupurile lor, dar mai ales lumina care va lumina interiorul și îi va ajuta să își deschidă inima și să
arate comoara care zace în interior. Și este cu adevărat măreț și deosebit să trăiești într-un sentiment de
pace și liniște interioară, pentru că atunci iubirea din tine poate să crească și să iasă afară, să deschidă
drumurile conștiinței.
Fie ca lumina divină să ne însoțească pașii în călătoria noastră pe Pământ în această viață!
Fie ca îngerii să ne susțină menirea pe care o avem și să ne deschidă calea spre împlinire și iubire!
Fie ca Iubirea să ne deschidă sufletele și lumina din interior să se unească cu cea din exterior și să domine
LUMINA ca un întreg, pe toată planeta și în acest univers!
Doamne Dumnezeule, creator a tot ce este, te rog fă ca IUBIREA și LUMINA Ta să crească și să
domnească în lume! Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru tot!
Mulțumesc, s-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit!!! AMIN!”
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Legile Kybalionului
sau cele 7 principii
-continuare 1. LEGEA MENTALISMULUI

„Totul este Spirit; Universul este mental” – KYBALION
Legea implică adevărul că totul este Spirit. Ea explică faptul că totul este realitate substanțială,
aflându-se în toate manifestările și aparențele exterioare, pe care le cunoaștem sub numele de Univers
material. Fenomene ale vieții, Energie, Materie, într-un cuvânt, tot ce este aparent simțurilor noastre este
Spirit, incognoscibil în el însuși și indefinibil; însă acesta poate fi considerat și gândit ca un Spirit
Universal, Infinit.
Ea explică chiar faptul că Lumea sau Universul Fenomenal nu-i decât o creație mentală a Totului,
subiect al legilor lucrurilor create, Universul fiind considerat, în întregul său sau în părțile sale, ca o
experiență în Spiritul Totului, în acest Spirit noi trăind, lucrând și ființând.
Această Lege, stabilind natura mentală a Universului, explică foarte ușor toate fenomenele
mentale și psihice, atât de variate, care ocupă un loc important în viața oamenilor și care, fără a fi
explicate, sunt neinteligibile, disprețuind orice interpretare științifică.
A înțelege această Mare Lege al Mentalismului, înseamnă a permite individului să înțeleagă
cu ușurință Legile Universului Mental și să le aplice, spre a-și îmbunătăți starea și spre a se
perfecționa. Discipolul în hermetică este capabil să aplice inteligent Marile Legi Mentale, în loc să se
servească de ele la întâmplare.
Intrând în posesia Cheii Măiestriei Universale, practicantul poate să deschidă nenumărate porți ale
Templului Mental și Psihic al Cunoașterii, reușind să pătrundă în el liber și inteligent. Această Lege
explică natura veritabilă a Energiei și a Puterii, a Materiei, dar mai ales de ce, pentru ce și cum sunt ele
subordonate stăpânirii Spiritului.
Unul dintre Maeștrii hermetici a scris demult: “Acela care înțelege adevărul naturii mentale a
Universului este deja bine înaintat pe drumul Măiestriei“. Aceste cuvinte sunt tot atât de adevărate astăzi
pe cât erau la timpul la care au fost scrise. Fără cheia Măiestriei (cheia conducătoare, principală,
universală) adevărata Măiestrie este imposibil de realizat, iar elevul va bate zadarnic la nenumăratele porți
ale Templului.
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Nu uita că misticii au spus-o mereu: lumea este vis în mintea lui Dumnezeu; fizica cuantică o
întărește astăzi: o realitate apare în manifestare în momentul în care este observată, percepută!

Nu lăsați visele să piară!
Carmen Claudia Morar

Nu lăsați visele să piară,
Trăiți-le pân’ la sfârșit!
Sperând c-au să se-mplinească!
Și tot va fi cum v-ați dorit!
Nu călcați roua dimineții,
Păstrați-o în suflet negreșit!
Vă va-nsoți cărarea vieții
Pe drumul vostru-n infinit!
Păstrați îmbrățișarea caldă
În zile reci și mohorâte!
Și în Lumina ce vă scaldă
Să plângeți lacrimi fericite!
Nu lăsați visele să piară!
Nu călcați roua dimineții!
Păstrați îmbrățișarea caldă,
Pe drumul vieții!
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ÎNCÂNTAT DE CUNOȘTINȚĂ
Interviu cu Luciana Eftimie, coach
Centrul de Dans Energetic „LUCIANA”

Redactor Roxana Cotigă: Bun găsit, Luciana Eftimie! Vă mulțumesc pentru această deschidere
și pentru că ați acceptat invitația noastră de a vă cunoaște mai bine ca ființă, cât și de a ne descrie
activitatea pe care o desfășurați cu atâta implicare și dăruire de sine!
Doresc să începem această discuție prin a vă ruga să vă descrieți în câteva cuvinte pentru aceia
care încă nu vă cunosc și care iau contact pentru prima dată cu ziarul nostru!
Luciana Eftimie: Bun găsit tuturor și mulțumesc pentru oportunitatea creată pentru cititorii
ziarului de a mă cunoaște mai îndeaproape! În câteva cuvinte: sunt de profesie psiholog - terapeut holistic.
Cea mai mare parte a timpului o petrec cu copiii speciali (copii cu cerințe educative speciale - CES, copii
cu diverse tulburări din spectrul autist - TSA), dar sigur că lucrez destul de mult și cu adulții - ședințe de
consiliere psihologică, terapii atât în cabinet cât și de la distanță, dezvoltare personală, etc.
Îmi place să lucrez cu copiii speciali și prin prisma faptului că am observat, de-a lungul timpului,
că energia mea face bine acestor copii, lăsând la o parte iubirea pe care o am pentru ei, energia, vibrația
în care eu mă aflu aduce o stare pozitivă în comportamentul lor. Astfel că gestionez comportamentele
agresive prin diverse acțiuni la nivel de câmp energetic.
Redactor: Cu ce considerați că v-ați înnoit ca ființă, de când practicați dansul energetic?
Exemplificați ce anume și ce laturi noi din ființa dumneavoastră ați descoperit prin dans!
Luciana Eftimie: Am descoperit Dansul energetic când simțeam că am cea mai mare nevoie de
această cunoaștere. Deși eu lucram cu energiile pentru a ajuta cât mai mulți oameni să se vindece, aveam
nevoie de suportul teoretic suplimentar care să mă facă să înțeleg ce fenomene se petrec la nivelul
câmpului energetic, cum funcționează energia la nivel subtil și cum obțin efectele scontate.
De când am cunoscut această terapie, am simțit că rezonez cu ea, mă pliam pe acest instrument de
vindecare numit dans energetic. Am ales să experimentez la nivel personal toate cele 12 tipuri de dans
energetic, am vrut să verific efectele si beneficiile acestei terapii și așa am ajuns să descopăr bogățiile
noastre interioare, potențialul nostru interior de vindecare.
Am ales să predau mai departe acest curs tuturor celor interesați de această cunoaștere, tocmai
pentru că am rămas încântată de puterea miraculoasă de vindecare pe toate cele trei planuri: spirit, trup și
suflet.
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De când practic dansul energetic viața mea s-a schimbat în bine și mă bucur în același timp că pot
aduce un plus de valoare și semenilor mei prin integrarea în terapiile mele a acestui instrument de
vindecare.
Astfel pot afirma că este benefic atât copiilor cu nevoi speciale cât și tuturor oamenilor, indiferent de
vârstă sau afecțiune.
Reporter: Care este managementul de gestionare al dansului energetic în viața
dumneavoastră atât pentru propria ființă cât și pentru cei din jur? Enumerați metodologia de dans
aplicată în diferitele situații traumatice ori dificile, ale vieții de zi cu zi!
Luciana Eftimie: Dansul energetic este parte din mine, din ființa mea. Odată ce l-am învățat, îl
practic zilnic prin antrenament cel puțin o dată pe zi, seara la orele 21:00. Recunosc, dimineața nu prea
am timp mereu, însă abia aștept seara să manifest această terapie care mă eliberează de energiile
acumulate pe parcursul zilei, (energiile locurilor pe unde circul, energiile oamenilor cu care interacționez
zilnic sau energii preluate chiar la nivel de conversații telefonice) și mă încarc apoi cu energie benefică
din univers, pregătind astfel o muzică, o audiție plăcută și tipul de dans care este în concordanță cu ceea
ce sufletul meu simte că are nevoie.
Însă recomand celor cu afecțiuni minore sau majore să acorde mai mult timp pentru manifestarea
acestei terapii în ideea scurtării timpului de suferință, atingând astfel nivelul optim de vindecare!
Fac această recomandare întrucât aceasta purcede la rezultate miraculoase într-un timp destul de
scurt. Eu, personal, fiind într-o stare de sănătate bună, aleg să manifest tipurile de dans care să-mi aducă
un aport de energie să pot fi cât mai eficientă pe parcursul întregii zile, astfel practic foarte des: dansul
liber, dansul pendular, dansul cuantic, dansul relațiilor, dansul intențiilor, dansul îngerilor, dansul
copacului, dansul din poziția culcat, dansul de vindecare locală și celelalte rămase: dansul de
împământare și dansul globului de lumină.
Așadar aplic dansul liber când am nevoie să mă armonizez, să-mi creez o stare de bine interioară,
aplic dansul pendular destul de des pentru că acest tip de dans Yang mă încarcă cu energie și îl practic
atunci când mă simt epuizată, stresată, tristă, când simt o incapacitate de concentrare asupra unor decizii,
acțiuni, etc.
Știm că dansurile de tip Yang amplifică în mod preponderent energia, iar dansurile de tip Yin amplifică
în mod preponderent intuiția.
Dansul cuantic, un dans de tip Yin - pe acesta îl aplic atunci când am nevoie să-mi eliberez mintea
de gânduri, să mă conectez cu sufletul, să-mi creez conexiunea cu intuiția, care știm că este cea mai înaltă
formă de inteligență considerată a fi al șaselea simț. Acest tip de dans îl aplic atunci când am nevoie de
claritate, de luciditate în vederea luării unor decizii importante din viață (exemple: schimbarea locului de
muncă, achiziționarea unor bunuri mobile și imobile, acțiuni pe care dorim să le punem în practică, etc).
Dansul relațiilor îl aplic atunci când simt că nu mai funcționează așa cum îmi doresc o relație de
prietenie, sau de colegialitate, relații de familie sau chiar de afaceri.
Dansul intențiilor - îmi place tare mult pentru că prin manifestarea acestui tip de dans reușesc sămi ating toate obiectivele pe care mi le propun și chiar într-un timp foarte scurt. Este suficient să-mi lansez
intenția în univers vizualizând toate detaliile, să-mi transfer către emoție și astfel universul îmi trimite
toate oportunitățile pentru împlinirea a ceea ce-mi propun.
Nu întâmplător există în popor acea zicală: ,,Ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple”!
Eu așa funcționez acum, fapt pentru care reușesc tot ceea ce-mi propun.
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Dansul îngerilor - pe acesta îl practic destul de des deoarece l-am integrat în terapiile mele cu
copilașii speciali, ajutându-mă foarte mult în gestionarea comportamentelor indezirabile, realizând astfel
activități eficiente pe parcursul terapiei.
De asemenea, îl mai aplic atunci când un membru al familiei are nevoie de susținere în toate domeniile
sau în situații când susțin ședințe de terapie de la distanță oricărei persoane pentru care lucrez.
Dansul copacului îl aplic atunci când simt o suferință în partea superioară a corpului (dureri de
cap, de gât, etc) dar și în momente de tristețe, anxietate, etc.
Dansul din poziția culcat - și pe acest tip de dans îl iubesc tare mult; îl aplic foarte des în situații
de oboseală, în situații când am nevoie să mă concentrez asupra unor lucruri, acțiuni, când simt o suferință
la nivel de corp fizic, când am nevoie să mă echilibrez, etc. Acest tip de dans m-a ajutat să pierd în greutate
reușind astfel să am o greutate constantă.
Dansul globului de lumină – îl manifest mai rar pentru că eu am învățat cum să mă detașez de
lucruri, de oameni, chiar dacă îi iubesc la fel de mult. Este necesar să învățăm să nu mai creăm atașamente.
Acest tip de dans ne ajută să eliberăm părticelele de suflet care nu ne aparțin și să aducem în ființa noastră
părticelele pierdute de-a lungul vieții în univers. Ele sunt cele care ne creează suferință prin atașamentul
legat de oameni, de locuri sau de bunuri.
Dansul de vindecare locală este un tip de dans pe care îl folosesc foarte mult atât la nivel personal
cât și în terapiile mele la cabinet sau de la distanță. Dacă oamenii ar acorda mai multă atenție acestui tip
de dans ar evita suferințele, traumele acumulate de-a lungul timpului, ar crea un echilibru în viața lor
trăind într-o armonie cu ei înșiși. Iubesc toate tipurile de dans pentru că toate au beneficiile lor!
Reporter: Care este frecvența optimă pentru a practica acest dans energetic, în scopul de a
avea beneficii pe toate planurile vieții?
Luciana Eftimie: Frecvența optimă pentru a practica acest dans energetic în scopul de a avea
beneficii pe toate planurile vieții, este antrenamentul zi de zi, cel puțin o dată pe zi, seara, 30 de minute
sau chiar mai mult, iar pentru cei cu suferințe acute recomand cât pot ei de mult. Fiind vorba de dans
măcar aici să alocăm timp pentru echilibrarea noastră, pentru conectarea cu sufletul nostru și armonizarea
ființei noastre!
Reporter: Care considerați că este latura umană cea mai profundă și vizibil transformatoare
prin practicarea dansului energetic?
Luciana Eftimie: Prin practicarea dansului energetic ne dezvoltăm pe toate ariile. Latura umană cea
mai profundă și vizibil transformatoare este ființa din noi. Ne dezvoltăm intuiția, percepția
extrasenzorială, latura spirituală, relațiile cu oamenii, ne dezvoltăm capacități pe care le-am ținut în stare
latentă până în prezent, astfel transformarea este atât de mare că percepem viața altfel, ne creăm o altă
viziune despre realitatea în care trăim și evident că adoptăm un stil de viață sănătos. Îmi place tare mult
acest citat:
,,Cei ce zic că nu au timp să facă exerciții pentru un corp mai sănătos, cu siguranță, mai târziu,
vor avea timp pentru boală” - EDWARD STANLEY
Redactor: Ce legătură există între dansul energetic și alimentație?
Luciana Eftimie: Sigur că între dansul energetic și alimentație există o mare legătură. ,,Sănătatea
depinde de echilibrul dintre alimentație și activitatea fizică” spunea HIPOCRATE.
Știm cu toții că a mânca este o necesitate, însă a mânca inteligent este o artă, spunea LA
ROCHEFOUCAULD. Ceea ce nu știu însă mulți oameni, este acest Sistem de hrană.
17

Avem nevoie de hrană pentru corpul fizic, hrană emoțională, hrană mentală, hrană sufletească și
hrană spirituală. Nu dezvolt acum acest lucru, fiecare cred că știe cum anume să-și asigure acest aport de
hrană. Accentuez doar faptul că dansul energetic are în metodologia lui informații care ne ajută să
descoperim ceea ce ne lipsește ca hrană, astfel să ne împlinim ființa pe toate planurile.
Redactor: Ați putea împărtăși această cunoaștere la nivel colectiv, fără a exista schimburi de
beneficii pentru cei care își doresc, dar nu își permit? Și dacă da, de ce nu am globaliza acest sistem?
Luciana Eftimie: Da! Fac acest lucru cu mare drag și cu mare plăcere, mai ales când văd că oamenii
sunt atât de deschiși către această cunoaștere. Toți cei care au participat sau care participă în prezent la
cursurile mele pot confirma că nu am perceput nimănui vreo taxă, ba mai mult, am căutat ca în situațiile
unde am întâlnit persoane fără posibilități de conectare prin prisma tehnologiei, respectiv în sistem online,
să vin către acele persoane cu soluții eficiente favorabile în vederea cunoașterii acestei terapii. Și aici vă
pot da destule exemple pentru că am oferit ajutor acestor persoane prin interacțiunea cu instructori de
dans energetic din zona din care proveneau persoanele respective.
În general aceste persoane sunt trecute de vârsta de 60-65 de ani și întâmpină dificultăți în procesul
de conectare online. Eu de câte ori am întâlnit astfel de situații, le-am oferit acestora prioritate. Ca să
globalizăm acest sistem, nu mai este decât un pas! Acest pas va veni din partea oamenilor la momentul
conștientizării a celor ce există în spatele materiei fizice, respectiv materia energetică (cuantică).
Observ că din ce în ce mai mulți oameni caută să înțeleagă acest fenomen subtil și mă bucur că eu, prin
cursurile pe care le predau, am posibilitatea aceasta să le explic întâi acest fenomen, astfel că ei înțeleg
mult mai bine după aceea cum funcționează dansul energetic atât la nivel personal, cât și la nivel colectiv.
Redactor: Vă rog să enumerați câteva argumente pentru care oamenii ar trebui să aleagă dansul
energetic în detrimentul altor forme de cunoaștere!
Luciana Eftimie: Dansul Energetic este o formă simplă de cunoaștere, atinge punctele esențiale din
ființa umană, aducând-o mai aproape de realitatea în care trăim. Acționând pe toate cele trei planuri: spirit,
trup și suflet aduce împlinire sufletească astfel că, prin vindecarea sufletului, implicit vindecăm și celelalte
planuri. Fizica cuantică ne ajută să experimentăm la nivel personal și astfel să descoperim potențialul
interior, bogățiile noastre lăuntrice cu care am fost înzestrați fiecare.
Reporter: Cum înțelegeți legătura dintre dansul energetic și sistemul de credință al oamenilor
de tip religios? Care ar fi argumentele dumneavoastră în fața unui om cu structură de tip dogmatic, bine
fundamentată?
Luciana Eftimie: Percepția mea personală despre acest subiect este că unii oameni încă sunt rămași
în sistemul lor de credință, sistem vechi care nu le permite să vizualizeze mai departe, să experimenteze
tot ceea ce se află în subconștientul lor, oameni cu credințe limitative. Din constatările mele, acești oameni
se separă ei înșiși de grupurile de oameni care au o altă viziune mai amplă despre viață, oameni care
cunosc Sensul vieții, oameni care își dau voie să experimenteze, să exploreze tot ceea ce ghidul lor
interior, respectiv intuiția, le dictează.
Oamenii care au credințe limitative generează o matrice energetică bolnavă, menținându-se astfel pe
frecvențe joase. Nu religia respinge acest lucru, ci oamenii care nu au cunoaștere despre ceea ce se află
în subconștientul lor.
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Și aici îl pot cita pe FREUD, care spunea: ,,Dacă eu vreau să-mi schimb viața va trebui să-mi dau
șansa să înțeleg ce anume a rămas neexperimentat din gândurile și emoțiile mele”, este nevoie să
experimentăm acea parte întunecată din noi (necunoscută). Și mai am, iarăși, ceva care îmi place cum
sună, ceea ce spunea Carl Gustav Jung: ,,Nu putem face întunericul lumină, decât prin aducerea luminii
la suprafață” prin conștientizarea atât cât putem avea acces la subconștientul nostru.
Este important să oferim validare și acestei materii cuantice, subtile.
Gândurile și emoțiile noastre sunt alcătuite și constituie masa de energie subtilă care ne reglează și ne
distruge în permanență starea, evoluția. Totalitatea gândurilor și emoțiilor noastre sunt fundamentale
pentru tot ceea ce experimentăm Acum, Aici.
Reporter: Care este motivația care vă determină să aveți voința de a merge, cu atâta îndârjire și
statornicie, pe acest drum al cunoașterii și dezvoltării ființei?
Luciana Eftimie: Determinarea mea de a preda în continuare acest curs de dans energetic, această
cunoaștere, vine din motivația care stă în spatele rezultatelor simțite la nivel personal dar și la nivel
colectiv. Îmi doresc să împărtășesc tuturor din experiențele mele personale care au atins apogeul acestor
fenomene la nivel subtil. Dintotdeauna am fost preocupată de acest studiu al ființei umane și am căutat
orice formă de cunoaștere care să mă aducă mai aproape de existența noastră ca ființe umane, să înțeleg
atât rolul nostru pe acest pământ cât și ansamblul din care noi suntem formați ca energie, materie, univers.
Reporter: În încheierea acestui interviu doriți să mulțumiți cuiva, în mod special?
Luciana Eftimie: Aduc Mulțumire și Recunoștință Creatorului pentru darurile primite de la univers,
astfel am putut distinge, în viață, Binele de Rău! Doamne ajută tuturor!

Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

„INIȚIEREA” – Elisabeth Haich
„Cuvântul <căsătorie> se referă la fuziunea
principiului pozitiv cu cel negativ. Pe pământ, ea nu
reprezintă decât o tentativă zadarnică de a găsi în corp
unitatea cu o altă ființă. Căsătoria spirituală mistică
se derulează în planul conștiinței și conduce la o
realizare, la o împlinire perfectă și infinită. De fapt,
fuziunea cu propria ta jumătate complementară
înseamnă fuziunea cu Dumnezeu. Si astfel se încheie
ciclul!
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Corpul uman este astfel conceput încât are câte un centru nervos pentru fiecare octavă de vibrații. Pe
de o parte, acești centri nervoși sunt distribuitorii care difuzează în sistemul nervos Vibrațiile primite de
la centrii superiori. Pe de altă parte, ei reprezintă niște transformatori care convertesc aceste vibrații,
transmițându-le apoi centrilor inferiori.
În cazul omului obișnuit, transformatorii din centrii nervoși lucrează în mod automat, adică
inconștient. Omul nu îi poate controla. El este supus legilor naturii și nu știe ce se întâmplă în corpul sau
în sufletul său.[...]
Conștiința este sinonimă cu lumina, în timp ce inconștientul reprezintă întunericul. Atunci când pe
pământ este lumină, noi numim acest fenomen ziuă. De aceea, în mod metaforic, fiecare stare de conștiință
poate fi comparată cu o „zi” divină, căci Dumnezeu se recunoaște pe sine pe toate eșaloanele, în fiecare
conștiință, de la nivelul cel mai de jos al materiei și până la conștiința de Sine a omului-Dumnezeu.
Activitatea, agitația, mișcarea, caracterizează toate aceste „zile”, adică toate nivelele de conștiință.
Numai în cea de-a șaptea zi a lui Dumnezeu nu mai există nici un fel de mișcare, nici o activitate!
În cea de-a șaptea zi, creația ia sfârșit, căci atunci domnește în ea o unitate perfectă, un echilibru
desăvârșit: Dumnezeu se odihnește în Sine!”
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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!
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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