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Binecuvântează, Doamne, Lumea Ta
Și Te rog, mai picură un strop de Înțelepciune
Peste Inima Sa!
Ruga din Zori
Loredana Cristina Majic - @rugadinzori

„Un om spiritual folosește cuvântul în trei scopuri: pentru a vindeca,
pentru a binecuvânta sau pentru a prospera!”
Vechi dicton

Conștiința Trinitară - partea I
Nunta conștiințelor ființei umane

Despre conștiință se vorbește peste tot, e abordată atât holistic cât și la un mod individual. Sunt
nenumărate articole pe această temă și mulți autori care se grăbesc să scrie despre tot felul de tipuri de
CONȘTIINȚĂ. De la cea individuală, de care, mai cu seamă, se ocupă psihologia și psihiatria... până la
avangardiștii contemporani, care vorbesc siropos despre conștiința colectivă sau despre Scala conștiinței
a celebrului Hawkins.
Însă prea puțini sunt cei care cunosc faptul că, atunci când punem în discuție conștiința, trebuie
precizat că rațiunea umană, factorul mental, joacă un rol decisiv și important în accesarea și aprofundarea
ori dezvoltarea conștiinței. Oamenii sunt obișnuiți să își trăiască viața fără a fi atenți la gândurile sau
emoțiile lor. Dar observați cum s-a pus problema în fraza de mai sus? S-a amintit despre ATENȚIA
umană.
Din această precizare se deduce faptul că ATENȚIA este o componentă a rațiunii umane, de care
majoritatea nu își dau seama. Însă, ATENȚIA este cea care, în actele succesive ale gândirii, devine și se
transformă în OBSERVATOR. Iar despre starea de observator se vorbește în diferite învățături ale
Tibetului, ale Indiei sau ale majorității căilor spirituale, motiv pentru care, materialul de față nu va insista
asupra acestui subiect. Însă, ATENȚIA, este cheia care, în urma unui act conștient de ALEGERE, realizat
de ființa umană, va face trecerea către planul mental sau planul EMOȚIILOR.
Astfel, vom descoperi că este vorba despre două tipuri de CONȘTIINȚĂ care funcționează prin
ființa umană: prima, care ține de conștiința gândurilor, iar cealaltă, legată de conștiința emoțiilor.
Psihologia, din nefericire, confundă ușor inteligența emoțională cu acest tip de CONȘTIINȚĂ a emoțiilor.
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Dar este oarecum firesc, întrucât, prin psihologie, momentan, nu se poate defini NOȚIUNEA de
SUFLET. Psihologia încadrează, cumulativ, conștiința eu-lui, cu inteligența emoțională, ducând la ceea
ce se definește a fi conștiința superioară umană, lucru parțial corect.
În articolele precedente s-a arătat, explicit, faptul că există o serie de tipuri de CONȘTIINȚĂ,
descriind rolul acestora și modul în care ele operează prin ființa umană. Vom reaminti doar câteva dintre
ele: conștiința PĂCII, conștiința NEUTRALĂ, AUTONOMĂ, a SPIRITULUI, INTEGRATIVĂ. Însă nu
s-a precizat elocvent care este sediul fiecăreia dintre ele. Tocmai de aceea, materialul de față, își propune
să reliefeze faptul că, în orice ființă umană, la modul general, funcționează DOUĂ mari tipuri de
CONȘTIINȚĂ:
-

Conștiința Inimii - ce reprezintă suma tuturor conștiințelor ce populează SUFLETUL ( a se
vedea lucrarea „Sufletul nu este nimic din ceea ce știi sau crezi - partea 1”)

-

Conștiința Spiritului
De ce este important să înțelegem CE ESTE SUFLETUL??? Deoarece, conform acelei teorii

prezentată în lucrarea specificată mai sus, sufletul, este un „vas” al mai multor conștiințe care-l
populează și care își asigură existența datorită energiei furnizate de către SUFLETUL în sine, prin
natura sa divină. Însă, puțini cunosc faptul că TOATE conștiințele (spiritele) ce populează
SUFLETUL, se hrănesc cu energia scânteii divine din interiorul ființei umane!!! Aceasta este
guvernată de SPIRITUL UNIC, AUTENTIC, PERSONAL și care este o COPIE IDENTICĂ CU CEA
A CREATORULUI UNIVERSAL, o adevărată copie holografică a Acestuia, menită să se dezvolte și
să se manifeste prin ființa umană.
Însă ființei umane îi va necesita foarte mult timp de evoluție spirituală, multilaterală, până când
va reuși să acceseze CONȘTIENT acest spirit unic PERSONAL.
Orice persoană are posibilitatea să acceseze spiritul ETERN și unic din interiorul ființei, doar
atunci când va reuși să INTEGREZE în ființa SA, părți ale propriei sale individualități aflate în
dimensiunile superioare, cunoscută ca AUTO DIVIZIUNI ale familiei sale spirituale.
Prima dintre aceste auto diviziuni ce este net superioară, se regăsește în dimensiunea a 7-a,
cunoscută sub numele de SINE SUPERIOR. Doar în trecere vom reaminti și preciza faptul că,
deasupra SINELUI SUPERIOR, în dimensiunea a 8-a, se găsește MONADA, ce reprezintă o sumă de
sine SUPERIOARE, ce s-a auto-divizat în 12 părți distincte și diferite, succesiv, în mai multe
dimensiuni inferioare, simultan, cu care interacționează multivoc, permanent. (A se vedea lucrarea
„Flăcările gemene”).

2

De ce sunt importante contribuția și integrarea SINELUI SUPERIOR? Deoarece doar acesta are
capacitatea și posibilitatea de a ACTIVA și accesa SPIRITUL UNIC, ETERN ȘI PERSONAL al
fiecărei ființe umane!!! Altfel spus, doar familia spirituală aflată în dimensiunile superioare are rolul și
capacitatea de a accesa SPIRITUL UNIC, AUTENTIC și ETERN al oricărei ființe. De aceea este important
să facem eforturi specifice pentru a integra SINELE SUPERIOR.
Înțelegând cele de mai sus, se observă că ceea ce se definește a fi conștiința umană este un lucru
mult mai complex decât pare la prima vedere, fiind o sumă între propria rațiune, propria parte
mentală… și suma tuturor EMOȚIILOR generate de către toate conștiințele ce populează
SUFLETUL. Tocmai de aceea ne este foarte dificil să putem face diferența dintre gândurile noastre, care
sunt generate de idealurile sau obiectivele PERSONALE, și scopurile sau obiectivele conștiințelor care
ne populează SUFLETUL. Toată această dinamică a tuturor conștiințelor din sufletul nostru, alături de
gândurile noastre, formează un bilanț psiho-emoțional, care ne animă și ne conduce viața.
Însă, rolul întrupării și al evoluției constă, cu precădere, în a reuși să integrăm SINELE
SUPERIOR și astfel să putem accesa SPIRITUL UNIC AUTENTIC și ETERN PERSONAL, în mijlocul
căruia se află sursa divină din fiecare.
Medical vorbind, ființa umană are receptori specifici și diferiți pentru a putea simți și percepe,
într-un mod autentic, atât emoțiile, cât și gândurile. Vom generaliza, spunând că suma tuturor
EMOȚIILOR generate de conștiințele ce populează SUFLETUL, se resimte la nivelul centrului energetic
Anahata (centrul inimii). Iar suma tuturor ideilor, conceptelor, tiparelor mentale, arhetipurilor de
interese și scopuri ale tuturor conștiințelor din suflet, cât și cele personale, sunt resimțite/percepute, la
nivelul rațiunii, prin intermediul creierului, care este un avansat mijloc al creației de a traduce orice
formă gând din univers și din Universul interior.
În interiorul creierului sunt 3 glande principale care, pe lângă rolul lor fiziologic, se ocupă de
percepția și procesarea tuturor formelor gând venite din partea tuturor conștiințelor ce populează
SUFLETUL, dar și generate de noi înșine și anume: glanda pineală, epifiza și hipofiza... dar și
hipotalamusul. Toate aceste glande formează un triunghi energetic, în mijlocul căruia ia naștere o
formă complexă, atât geometric vorbind, cât și spațial, ce reprezintă „vasul, corpul” în care se adună
toate formele gând. Sunt cercetări și confirmări medicale care atestă faptul că, la nivel cuantic, acel spațiu
al creierului este sediul conștiinței PERSONALE! Cu alte cuvinte, poate fi înțeles și ca sediul
SPIRITULUI/spiritelor ce populează SUFLETUL. De aici putem înțelege în altă nuanță zicala „peștele
de la cap se strică”.
În acest mod putem pricepe lupta ce are loc în fiecare ființă umană, gradul de armonie sau
dizarmonie interioară, atât la nivel rațional, cât și la nivelul emoțiilor.
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De aceea, ATENȚIA este prima cheie către analiza interioară a ființei noastre, întrucât doar prin
ATENȚIA asupra gândurilor și sentimentelor putem face o disociere, între ceea ce ne interesează ca
SUFLET versus obiectivele PERSONALE, cotidiene, ale vieții.
De aici se înțelege faptul că idealurile, scopurile, obiectivele noastre UMANE, sunt cele care
formează tot acest ansamblu de gânduri, emoții și experiențe care ne generează evenimentele vieții.
Ce este necesar să reținem de aici? Faptul că toate aceste : idealuri, vise, scopuri, obiective, se
împart în 3 mari categorii distincte și aparte:
1. Cele care aparțin părții raționale/mentale dezvoltată și formată în această întrupare
2. Cele care aparțin și sunt generate de suma tuturor conștiințelor ce ne populează
SUFLETUL
3. Cele care aparțin și sunt generate de Sinele superior, după ce s-a făcut integrarea
ACESTUIA (parțială sau totală)
Ca atare, prima responsabilitate ce ne revine ca ființe, este aceea de a demara procesele interioare
de analiză, introspecție și a vedea, cu obiectivitate, care sunt idealurile, scopurile și obiectivele vieții
noastre, cât și de unde provin acestea!?
Însă diferențele de unicitate ale conștiințelor care ne populează SUFLETUL, față de cele ale
spiritului nostru autentic, unic și ETERN, le voi prezenta în numerele viitoare ale ziarului.
Valentin Voicu

Năvodul fermecat

Plecat câteodată în furtună, pescarul se întorcea cu plasele și năvoadele goale și zdrențuite de
marea învolburată.
Așa și în viața de zi cu zi, amânăm vorbe și căutăm semnificații cu care să încercăm să-i salvăm
pe ceilalți în viața asta care pendulează ca un film, o peliculă alb-negru și pe care doar pescarul o poate
transpune în culori. După fiecare furtună pescarul admira curcubeie și își dorea să aibă un năvod fermecat
și să le aducă din nou în satul lui de la mal de mare, unde toate sunt închise la culoare, unde culorile sunt
gri, negru și cenușiu.
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Într-o zi, nu foarte departe de dorința lui, s-a
întâlnit cu prietenii la hanul unde își deșerta
năvoadele și unde puteau să-i fie ascultate poveștile
despre furtuni, despre peștișorul de aur, despre
curcubeie și minuni care vin la mal de mare; îi ajuta
pe aceștia să meargă mai departe sperând că undeva,
într-o zi, culoarea va veni și la ei, în satul uitat de la
malul mării..
- Am să plec pe mare mâine! le spunea
pescarul..
- Și am să aduc culoare în viețile voastre cu
năvodul meu!
- Am să prind culorile și voi aduce din nou
fericirea pe chipurile voastre cenușii!
Nu tot ceea ce pescuia pescarul cu năvodul
lui aducea fericirea, deși hrana era importantă și era
necesară, dar culoarea și farmecul vieții lipseau..
Și atunci a plecat cerându-i cerului să-i aducă curcubeie în năvodul lui, cu care să însenineze
chipurile oamenilor și după fiecare poveste pe care pescarul le-o va spune, să le ofere și o culoare cu care
să meargă acasă și să își vopsească pridvorul casei, acoperișul și ferestrele.
Celui mai mic și îndesat dintre prieteni, care stătea în capătul satului, i-a oferit culoarea albastru
pentru a putea să vadă nemărginirea cerului și frumusețea dorințelor și atunci acesta a observat că fetița
ce i-o dăruise soția lui avea ochii albaștri și nu cenușii așa cum îi văzuse până în acea zi.
Celuilalt prieten, mai încet la vorbă și la chibzuință, i-a dăruit culoarea auriu, cu care să vopsească
acoperișul casei lui care se afla în mijlocul satului.. și atunci acesta a văzut că soarele răsărea din el și a
înțeles că în casa lui soarele și-a găsit locuința.
Celui mai înalt și deșirat dintre prieteni i-a dăruit culoarea verde pentru a o așeza în curtea și pe
gardul lui și atunci a văzut că iarba are culoarea verde și nu gri, așa cum o văzuse până în acea zi.
Năvodul a rămas plin de alte culori și povești și ori de câte ori pescarul și prietenii lui aveau nevoie
de culori și armonie în viață, pescarul putea să plece pe mare să se lupte cu furtuna și valurile și să aștepte
să poată prinde, la finalul acesteia, curcubeie! Ele se iveau de fiecare dată când furtuna se potolea.
Așa este și în viață, unii oameni sunt pescari și aduc în viața celorlalți frumosul și culoarea, pentru
că viața nu trebuie să fie cenușie, ci trebuie să fie plină de curcubeie și frumos!
Alina Ramona Ene
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Nu înceta să Lucrezi
la Tine Însuți!

Ființa umană este una dintre cele mai complexe ființe de pe Terra! De aceea, oricât s-a studiat
despre ea, subiectul nu s-a epuizat încă!
Această complexitate este totodată și un mister cu farmec, deoarece cu cât s-a aprofundat acest
studiu de caz, cu atât a devenit mai individualizat și mai deosebit de la individ la individ, ba mai cu seamă
s-a ajuns la concluzia că fiecare ființă omenească, în parte, este unică!
Există niște particularități care nu au putut fi înțelese nici până astăzi, de aceea este necesar să nu
ne raportăm la un om decât individual și cu mare înțelegere, deoarece fiecare în parte este stăpânul lumii
sale proprii!
Poate acest lucru este și farmecul acestei lumi în care trăim, acum depinde de fiecare persoană
cum dorește să privească acest subiect! Deși avem corpurile construite pe același sistem comunist, adică
nu face nici un organ ce vrea el, ci se supune unei legi comune a întregului corp, iar când unul dintre
organe suferă o modificare în parametri medicali, suferă și celelalte organe de asemeni, corpul totuși este
în același timp diferit unul față de altul!
Nu avem chip asemănător, deși în principiu cu toții avem aceleași organe amplasate în aceleași
locuri, dar trăsături total diferite! Nici înălțimea nu este aceeași, nici culoarea ochilor, nici mâinile, nici
picioarele, nu mai spun de caracter, comportament și multe altele care ne fac să fim ființe cu trup și funcții
asemănătoare, dar total diferite în același timp!
Cu toate acestea, cu toții am venit aici în viață cu același scop, evoluția! După cât suntem de diferiți
unul față de altul, pe atât de diferite ne sunt și lecțiile pe care ne-am propus să le învățăm în această viață!
Trecând de la diferența dintre noi, la motivul comun, principal pentru care suntem aici, sfatul meu
este Să Nu Încetezi să Lucrezi la Tine Însuți și la lecțiile pentru care ai venit!
Cu toate că ți s-ar părea că lecțiile tale sunt mai grele decât ale celor din imediata ta apropiere, la prima
vedere, o să rămâi mirat că aceia sunt cu mult mai puțin pregătiți cu ce le trebuie să-și depășească propriile
lecții, deci nu ar face față lecțiilor și încercărilor tale!
Ca și o claritate, fiecare duce și învață la nivelul la care este! Nu au rost comparațiile pentru că,
din start am dedus faptul că suntem total diferiți deși părem cumva la fel!
Asta nu înseamnă că vom stagna pe scara valorilor și a evoluției, ci, cu îndrăzneală, să nu încetăm
a înainta cu pași mici, dar siguri, fiecare în dreptul lui, în fiecare zi, pe cât putem fiecare!
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Totul este să privești mereu în propriul interior și nu în exterior, unde nu întotdeauna este despre
a schimba, ci mai degrabă despre provocări în schimbare care vor începe mereu și mereu din propriul
interior!
Lucrul cu tine începe în fiecare zi când te trezești și se încheie seara la culcare! Îndrăznesc să spun
că și în somn este tot despre lumea ta și lucru la ea, doar că în alt plan decât cel din 3D!
O deosebită importanță în lucrul la noi, o are atenția! Unde este atenția noastră acolo este și
energia noastră!
Introspecția este altă unealtă de lucru la noi, poate cea mai importantă dintre toate, care ne arată
mereu pe unde suntem și ce mai avem de lucrat la noi înșine! Perseverența este o altă calitate și virtute
în același timp, fără de care nu vom putea avea rezultate în propria șlefuire interioară!
Și de aici începe totul, din propriul interior în care, la început, nu te vei simți bine cu tine, până
când nu vei începe marea schimbare pas cu pas! Odată ce ai început această lucrare în tine, este bine să
nu te oprești din cale, deoarece poți pica în capcana iluziei somnului, iar trezirea ta ca și conștiință va
întârzia să apară!
Nu contează că nu poți să înțelegi totul din prima, tu continuă pe mici bucățele! Nu te rușina că
alții au înțeles unele din prima, tu susține-te să înaintezi și să înveți cu viteza propriilor tăi pași! Ceilalți
nu-ți știu trăirea, ci doar o presupun, astfel că adevărul lumii tale îl știi doar tu! Fii răbdător cu tine,
blând și stăruitor în fiecare zi în a te înțelege că fiecare lucrează cum poate, cât poate și în propriul
său ritm!
Important este ca în fiecare zi să faci un pas către cea mai bună versiune a ta! Nu contează cât de
mic este acel pas, important cu adevărat este că l-ai făcut și că n-ai stagnat! Desigur că ai voie să te oprești
din când în când, dându-ți voie la mici pauze, pentru a nu deveni propriul tiran! Aici poți respira, poți
face planuri pentru viitorii pași, aici poți să te rogi pentru putere și altele ce-ți sunt de trebuință!
Aș putea spune că însăși rugăciunea este o pauză, în care Dumnezeu lucrează pentru tine! Și este
bine așa, deoarece prin proprie constatare am avut tăria să recunosc în rugăciune că lucrul făcut până la
un moment dat în propria viață nu a fost unul prea constructiv! Ca atare și rugăciunea este o formă de
odihnă a sufletului, unde între o inspirație și o expirație îți vezi întreaga viață și tot ce-ai învățat din ea!
În odihna rugăciunii poți să te repoziționezi și să înveți să lucrezi prin acceptarea a ceea ce
Dumnezeu îți oferă ca ghidare să faci ca lucrare! Important este să faci și să dai ascultare acelei ghidări
interioare date de Însuși Dumnezeu, esența care este în tot și în toate, deci și în tine!
Daniela Carp
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Legile Kybalionului
sau cele 7 principii
-continuare 2. LEGEA CORESPONDENȚEI

“Ceea ce este Sus este ca și ceea ce este Jos;
Ceea ce este Jos este ca și ceea ce este Sus” – KYBALION

Această Lege implică adevărul că există întotdeauna un raport constant între legile și fenomenele
diferitelor planuri ale ființei și ale vieții. Vechea axiomă hermetică este în acești termeni: “Ceea ce este
sus este ca și ceea ce este jos; ceea ce este jos este ca și ceea ce este sus”.
Înțelegerea acestei Legi conferă mijloace destule în a rezolva paradoxuri obscure și destule secrete ale
naturii.
Există planuri ale vieții pe care noi le ignorăm complet, dar când aplicăm Legea Corespondenței
devenim capabili să înțelegem mai departe că nu este posibil să facem altfel. Ele se manifestă și se aplică
peste tot în Univers, pe diferitele planuri ale acestuia: material, mental și spiritual, acest fapt fiind
considerat o Lege Universală.
Vechii hermetiști îl considerau ca fiind unul dintre instrumentele mentale cele mai importante, cu
ajutorul căruia omul este capabil să răstoarne obstacolele care i se ridică în fața necunoscutului. Acestuia
i-a fost posibil a înlătura voalul lui Isis, la punctul la care a întrezărit, într-o lumină, o parte a zeiței.

La fel cum cunoaștem principiile geometriei, și această cunoaștere permite astronomului așezat în
fața observatorului său să măsoare distanțele dintre aștri, urmărind mișcările lor; la fel, cunoașterea Legii
Corespondenței permite omului să deducă inteligent, din necunoscut, cunoscutul pentru a înțelege mai
bine Legea Corespondenței, că ceea ce este Sus este și Jos iar ceea ce este Jos este și Sus!
Rubrică realizată de Roxana Cotigă
Sursa informații: ro.scribd.com
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Motivație și terapie
Rubrică realizată de Loredana Cristina Majic

La început Dumnezeu a făcut trei tipuri de creaturi: Îngerii, Fiarele și Oamenii.
Îngerii i-a făcut din cuvântul Său curat;
Îngerii nu au nicio voință de a face rău;
Ei nu se pot abate un moment de la scopul Său;
Fiarele au numai instinctul care să le îndrume;
Și ele urmează ordinele Creatorului lor.
Dumnezeu a petrecut aproape 6 zile întregi de Creație, modelând aceste
creaturi.
Apoi, chiar înainte de apus, a luat o cantitate mică de pământ și din ea a modelat
bărbatul și femeia. O ultimă idee? Sau realizarea Lui capitală?
Bărbatul, Femeia
Este o ființă cu puterea de a Nu Se Supune;
Singuri printre toate creaturile, avem Liberul Arbitru;
Stăm suspendați între claritatea Îngerilor și dorințele fiarelor;
Dumnezeu ne-a oferit ALEGEREA, care este un PRIVILEGIU și o POVARĂ;
Trebuie atunci să alegem ...viața încurcată pe care o trăim!

Sursa: Disobedience (2018)

9

Mărturiile sufletului meu
Relatări cursanți Centrul de Dans Energetic „Bucuria” instructor Adina Ene

Cristina Avram – “Conștientizare în timpul dansului energetic:
Nu mi-am dat voie să primesc bani, simțind mereu că nu merit, din lipsa de validare și iubire în copilărie.
Am simțit mereu bucurie în a dărui, dar, ca să am ce dărui trebuie să-mi dau voie să primesc!
Multumesc Adina!!”
“Se pare că seara aceasta a fost mai specială pentru toată lumea, nu doar pentru mine.
Am simțit căldură în corp pe tot parcursul dansului, iar pe final, în timpul ghidării, s-au dezlănțuit
senzațiile în corp și mai tare. Aproape am transpirat. Simt că s-a petrecut o deblocare în interiorul meu la
nivel energetic. Încă nu știu exact ce e, dar las sincronicitățile să îmi arate. Vă iubesc!”

Emil Gherca – “Vă mulțumesc pentru acest spațiu minunat! Multumesc, Adina!”

Sanda Socaciu – „Dragă Adina Ene, mie mi-e greu să tot urmăresc ce se întâmplă pe Cer, și să
practic ritualuri. Simt că îmi cedez puterea în afara mea, că sunt „la mâna” Cerului și a Astrelor.
Prin dansul energetic puterea este la mine și îmi creez, în fiecare moment, cale liberă spre energiile
favorabile mie.”
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Cupa cu iertare
Roxana Cotigă

Adu-mi o cupă cu iertare
Ca să mă iert și ca să uit!..
Adună-mi visul de prin soare
Și prinde-mă să nu mă duc!..
Așează-mă la tine-n poală
Și mângâie-mi părul, cu dor!
Fă-n așa fel să nu mai doară
O clipă doar.. ș-apoi să zbor..
Deschide-mi poarta către ceruri
Prin scorbura unui copac
Și pune-mi laurii de vremuri
Cu veșnicia să mă-mbrac!
Porția de poezie 2021 – Poezii vindecătoare
https://portiadepoezie.blogspot.com/

Aici puteți accesa poezia în varianta audio:
https://youtu.be/RsFU1cd02PQ 
voce Codruța Prunariu, muzică Valentin Voicu,
mixaj sunet Cătălin Popescu
Foto. internet
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Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

OSHO – „Mintea independentă –
învață să trăiești viața în libertate”

„Dacă cineva se gândește că întunericul
este lumină, nu va pleca în căutarea luminii.
Dacă cineva se gândeste că moartea e viață, va
fi privat de viață. Dacă ceea ce credem și
înțelegem noi e greșit, rezultatul final al întregii
noastre vieți va fi greșit. Căutarea noastră va
depinde de înțelegerea noastră. Așadar primul
lucru pe care vreau să vi-l spun este că foarte
puțini oameni ajung să cunoască viața.[...]
Ceea ce cunoaștem noi drept viață e doar o oportunitate, o posibilitate. E o sămânță din care ceva
ar putea înflori sau nu. E de asemenea posibil ca samanța să rămână latentă, să nu încolțească. E posibil
ca din ea să nu se ivească flori, să nu apară roade; ambele posibilități există.[..]
Dacă religia are vreun scop, el nu poate fi decât acesta: toate semințele trebuie să devină ceea ce
sunt menite să fie, ceea ce e ascuns înauntru trebuie să devină manifest. Până când nu ne dăm seama
că ceea ce facem și direcția în care ne îndreptăm sunt complet greșite, nicio revoluție, nicio transformare,
nicio întoarcere la 180 de grade nu va fi posibilă! Acesta este primul lucru pe care doresc să vi-l spun
astăzi.”
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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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