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Împuternicește-mă, te
rog, Părinte al Luminii,
Să urmez calea Iubirii!
Ruga Din Zori
Loredana Cristina Majic

Loredana Cristina Majic - @rugadinzori

„Este esențial pentru voi să știți a realiza sinteza dintre formă și forță: trebuie protejată forma
pentru ca ea să nu fie distrusă de forțele spirituale și în același timp să mențineți focul
spiritului pentru ca forma să fie neîncetat însuflețită. Acela care se agață de formă, va fi mai
devreme sau mai târziu măturat de curenții cosmici căci el merge contra sensului evoluției.
Toți filozofii, toate tipurile de învățământ care sunt înțepenite în formele lor învechite vor fi
luați de valul de putere al reînnoirii. Totul trebuie să se reînnoiască, nu există adăpost pe
pământ pentru aceia care nu vor să evolueze.”
Omraam Mikhaël Aïvanhov
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CINE ești este o iluzie!
CE EȘTI este un adevăr ETERN!

Cu toții ne-am obișnuit, încă din primii ani ai vieții, prin educație sau raportați la cele 5 simțuri
ale noastre, ori datorită credințelor noastre sau a realității în care trăim, să ne identificăm cu diverse
personaje, roluri, identități. Fie că e vorba de rolurile principale și esențiale ale vieții precum: copii,
părinți, bunici, frați, soți, iubiți... trecem prin diverse ipostaze care ne conturează diverse caracteristici și
responsabilități ce definesc la unison o sumă de identități pe care le asimilăm și cu care ne identificăm
succesiv, ciclic, temporar ori pentru o perioadă mare de timp. Pe lângă aceste ipostaze de bază ale vieții,
intervin și altele pe care le exercităm pe o perioadă mai mică de timp, fie că e vorba de a fi un angajat la
o anumită societate, un coleg, un lider, un patron, ori altcineva.
Însă, toate aceste roluri/ipostaze presupun diverse caracteristici, unele fiind constructive nouă și
celor din jur, altele fiind adevărate modalități de a ne exercita EGO - ul, care are mii de forme și de nuanțe.
Astfel, nu ne dăm seama că prin toate aceste roluri/ipostaze, ne identificăm atât cu calitățile
noastre, cât și cu acele părți intime ale ființei noastre ce necesită o mai mare atenție spre desăvârșire.
Pentru a ușura înțelegerea, să luăm un exemplu simplu fictiv:
Popescu Teodor - 12.09.1977 - părinte și soț, având 3 copii, angajat al unei firme oarecare. Se
înțelege că la întrebarea: cine este Popescu Teodor? răspunsurile sunt ușor de aflat prin analiza datelor de
mai sus. Însă toate aceste date informative nu reprezintă un adevăr absolut despre Teodor, ci doar o sumă
de adevăruri relative și acestea raportate la realitatea în care trăim. Însă, aceste date nu ne dezvăluie nimic
despre natura lui interioară, despre acele adevăruri care ne vorbesc despre caracteristicile sufletești sau
cu atât mai mult despre esența sa spirituală.
Unii poate vor încerca să definească sau să completeze anumite răspunsuri la marea și variabila
întrebare „Cine este Popescu Teodor?”… prin diverse forme ale cunoașterii: astrologie, astronomie,
fizionomie, tarot, etc.. dar toate acestea nu sunt decât alte forme de a încerca să definească trăsăturile
mentale ori sufletești ale lui, trăsăturile fiind de o generalitate ce nu pot caracteriza în nici un chip
unicitatea lui Teodor, întrucât orice ființă este unică și nu poate fi definită și cunoscută prin forme de
cunoaștere ce caracterizează la un nivel generalist și nu unul de tip nominal. Iar un sistem uninominal
care să caracterizeze o ființă, care să poată defini în detaliu aspecte intime sufletești, aspecte de sorginte
divină, încă nu există.
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Toate aceste sisteme de cunoaștere, fie că e vorba despre astrologie sau numerologie, sunt utile
DOAR dacă înțelegem că ele au un caracter orientativ și nu unul definitiv și ultim în ceea ce privește
răspunsurile la întrebarea „Cine este Popescu Teodor?”.
Există multă literatură pe această temă și multe teorii, unele mai simple, altele complexe... unele
care implică chiar și cunoașterea uneia dintre cele mai importante legi ale creației și anume noțiunea de
„karma”, fapt care extinde plaja răspunsurilor, nu doar la această viață ci şi la cele anterioare. Tocmai de
aceea nu am să insist prea mult pe această temă, întrucât material de studiu există și intenția mesagerului
nu este nici de a aproba, dar nici de a da posibilitatea cuiva să contrazică mesajul de față.
Însă, dincolo de toate aceste date informative despre Popescu Teodor sau despre oricare altă
ființă... CE ESTE Popescu?…sau CE ESTE oricare altă ființă umană?? Acestea sunt întrebările la care să
medităm!
Pentru a putea, în mică măsură, să putem răspunde la această întrebare, este necesar să ne
dezvoltăm anumite simțuri, care sunt superioare față de cele familiale, simțuri care implică cunoașterea
dincolo de dimensiunea în care trăim. Astfel vom descoperi că dincolo de realitatea aceasta 3D în care ne
aflăm cu toții, există realități/dimensiuni care completează un întreg tablou despre CINE SUNTEM și
care ne duce spre definirea lui CE SUNTEM ca ființe!?
Oricare ar fi aceste dimensiuni superioare care coexistă și care ne definesc mai amplu, ele sunt
caracterizate de elemente:
- Generale - ce sunt comune tuturor ființelor
- Variabile - ce țin de limitele de transformare personală, determinate de suma tuturor vieților
anterioare și de cea actuală
- Unice - ce caracterizează în mod unic o ființă, prin componentele de ordin metafizic care definesc
infinitele spații ale creației
În mare, ştim cu toții care sunt aceste dimensiuni superioare, definite prin literatura de specialitate
drept „structurile energetice superioare” și despre care am mai discutat.
Însă, la general vorbind, putem admite faptul că doar descrierea acestora ne completează
semnificativ definiția lui CE SUNTEM ca ființe?
Consider că sunt doar de punctat principalele aspecte definitorii ale acestora... în concordanță cu
definițiile dimensiunilor superioare:
- Structura a 4-a eterică/mentală/conceptuală reprezintă suma tuturor formelor gând, tiparelor
psihice/mentale/conceptuale, fluxul de gândire, bagajul de informații, noțiuni, potențele de
CONȘTIINȚĂ activă/pasivă, dar și receptori ai surselor de informații în stare de energie grosieră
din marele univers.
- Structura a 5-a karmică/dharmică – reprezintă depozitul istoriei astrale a oricărei ființe,
depozitul tuturor matricelor decizionale, depozitul tuturor tiparelor destructive și constructive
generate de conștiința individuală/colectivă a unui individ, receptor/canal/sursă, simultan toate
cele 3 funcții, pentru conștiințe din mediul astral, mai mult sau mai puțin elevate;
- prima arhivă a matricelor corpului uman ce asigură buna funcționare;
- primul portal de conexiune cu dimensiunile superioare și anume cu domeniul 5D și tot ce implică
acesta;
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Structura a 6-a sacră/budhică - este prima structură care se prezintă prin tipare energetice ce
formează diverse forme geometrice, forme care sunt studiate în complexul capitol „geometriile
sacre”, depozitul acelor esențe divine unice care facilitează dezvoltarea virtuților umane.
Se înțelege prin aceasta că este un adevărat depozit de conștiințe superioare, dar care sunt în
stare de „stand by” până când o ființă începe să manifeste virtuți ce implică stări de conștiință și
emoții ce integrează IUBIREA în diverse forme. Odată ce sunt accesate aceste conștiințe
superioare, ele formează, din acel moment, logistica personală divină, numărul acestora crescând
odată cu eforturile ființei de a eleva. Pentru a putea fi accesate este necesară dezvoltarea conștiinței
de tip Hristic și realizarea acţiunilor ce implică IUBIREA în diverse forme;
Este al doilea portal ce conectează ființa la dimensiunea a 6-a, dimensiune ce caracterizează
domeniul conștiințelor COLECTIVE din astral. Astfel, ființa are posibilitatea prin simțuri care
depășesc natura celor cunoscute (auz, văz, miros, etc.) să conlucreze cu diverse conștiințe
superioare, devenind un novice în a fi cocreator în lumină…
Din alt punct de vedere, structura a 6-a este sediul de unde se generează și se dezvoltă o
anumită formațiune energetică foarte importantă, denumită MERKABA, ce reprezintă un
„device” de ordin divin ce îndeplinește o serie de funcții și algoritmi cu rol complex în
dimensiunile superioare, dar care, odată activă, are implicații benefice în toată ființa umană.
Structura a 7-a, denumită și „cunoașterea prin iubire”/atmică - reprezintă depozitul de
cunoaștere activă și potențială a unei ființe.

Cunoașterea activă se împarte în două categorii:
1) Cunoașterea ancestrală (dobândită în alte existențe)
2) Cunoașterea dobândită în această viață
-

Structura a 7-a mai reprezintă și sediul matricelor, modelelor și tipurilor de CONȘTIINȚĂ;

Odată activate, aceste matrici generează energii specifice care atrag conștiințe superioare aferente
dimensiunii a 7-a, care sunt deținătoarele de cunoaștere superioară dar și de strategii astrale ce privesc
buna funcționare și definitivarea armonioasă a experienței unei ființe în raport cu o sumă de probabilități
de variante de destin ale acesteia. Altfel spus, este structura unde se găsesc soluții la toate întrebările și
situațiile unei ființe ce se află în starea cu trup (întrupată).
Foarte important de menționat - este sediul SINELUI SUPERIOR, adică conține matricea
energetică capabilă să atragă SINELE SUPERIOR, să îl susțină și să facă conexiunea cu celelalte structuri
inferioare care, într-un final, determină conexiunea cu conștiința individuală.
Acesta este al 3-lea portal ce face conexiunea cu dimensiunea a 7-a, sediul SINELUI SUPERIOR
și al conștiințelor COLECTIVE desăvârșite, al îngerilor sau al diverselor TIPURI de entități de lumină și
conștiință astrală.
- Structura a 8-a este denumită și structura Monadei/integrării prin iubire - reprezintă sediul
matricelor totale ale ființei: corp/rațiune/personalitatea ca aspect divin unic, sediul matricelor
potențiale ale infinitelor virtuți umane. Sediul tuturor potențelor de vindecare, clarvedere,
clarvedere în timp (trecut - viitor), sediul conștiinței colective, al conștiinței de tip integrativ, al
non dualității, al conștiinței de tip superior, ce nu caracterizează conștiința clasică de tip umanoid.
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Este sediul conștiințelor superioare care determină efecte și manifestări prin ființa umană,
comparabile și cunoscute ca „minuni”, transformator de energii deosebit de puternice și subtile
provenite din dimensiunile superioare 9-12.
Cel mai important aspect este faptul că reprezintă sediul MONADEI personale ale unei ființe,
aceasta fiind Conștiința COLECTIVĂ a marii familii spirituale formată din cele 144 de suflete (extensii
de suflete).

De reținut!!! Este SEDIUL Monadei, dar nu înseamnă că structura în sine ESTE MONADA!!! Se
înțelege prin aceasta faptul că orice ființă va putea îngloba în acest sediu personal (structura 8) doar o
mică parte din marea MONADĂ, atunci când nivelul de dezvoltare personală spirituală îi va permite acest
lucru!!
De aici se deduce faptul că avem posibilitatea, prin elevare, să integrăm în ființa noastră aspecte
superioare nouă... până la perfecțiunea absolută a noastră, până la modelul divin al nostru reprezentat de
MONADĂ.
În același timp structura a 8-a este al 4-lea portal interdimensional ce face legătura cu dimensiunea a 8-a,
domeniul familiilor de monade, a conștiințelor de tip cosmic, a civilizațiilor umanoide de tip superior de
pe alte stele, galaxii... etc.
Mă voi opri aici cu descrierea structurilor.. acestea fiind mai multe, însă e bine de meditat la
aceasta pentru început, ca să avem un start fructuos în elevarea noastră.
Și acestea de mai sus fiind descrise, cine oare ar putea să se mai raporteze doar la cele 3
componente ale ființei umane: corp/rațiune/suflet... și să se identifice atât de simplu și minimalist ca să se
rezume la întrebarea „CINE SUNT???”
E lesne de înțeles în schimb că răspunsul la întrebarea „CE SUNTEM?”… necesită multă
străduință, atât pe calea cunoașterii, cât și pe cea a faptelor ce ne implică în tot acest DANS al vieții și al
creației.
Valentin Voicu
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De ce unii se schimbă şi alţii nu?

Suntem suma experienţelor trăite! Fiecare în parte emitem şi captăm pe frecvenţă unică datorită
acelui punct de asamblare cu care ne-am născut şi care reprezintă întocmai ceea ce-am parcurs deja ca
experiență!
Pentru ca omul să se schimbe este necesară experienţa noului şi asimilarea lui în totalitate în
structurile sale fizice, psihice, emoţionale şi energetice!
Toate aceste asimilări fac ca punctul de asamblare să se mişte, şi astfel, în om are loc schimbarea
mai mult sau mai puţin vizibilă, în funcţie de puterea sa de asimilare.
Bineînţeles că această schimbare poate fi pentru totdeauna sau pentru o anumită perioadă de timp.
Schimbarea pentru o anumită perioadă de timp este datorată şi faptului că experienţele vechi sunt
ca nişte cărări (credinţe) bătătorite pe care omul nu le poate dezrădăcina şi care-l vor trage mereu spre
acel drum (aspect) pentru el important şi de neînlocuit.
Acest aspect îl întâlnim des la tipul de oameni conservatori, aceia care opun de regulă rezistență
la schimbare!
Asta nu înseamnă că acest tipar de om nu va putea niciodată să se schimbe sau să-şi schimbe punctul de
asamblare din energetică! Ci doar că o va face mai devreme sau mai târziu, în funcţie de gradul de voinţă
în diverse aspecte ale experiențelor lui.
Pentru ca punctul de asamblare să se mute din punctul în care se află la naştere, se pot practica
diverse exerciţii în funcţie de tehnica aleasă.
Una dintre tehnicile acestea sunt iniţierile făcute în energetică de maeştrii în lumină sau în
întuneric! Să nu vă fie mare mirarea pentru că atât timp cât venim la şcoala pământ, avem acces la toate
tipurile de experienţe, mai mult sau mai puţin plăcute, în funcţie de ceea ce înainte de naştere ne-am
propus! Important este să nu judecăm nimic pentru că, dacă unul dintre noi am ajuns la un grad de evoluţie
superior, asta cu siguranţă înseamnă că am trecut prin toate celelalte stadii inferioare de evoluție din
întuneric! Este ca şi cum ne-am judeca pe noi cei de atunci, de la acel nivel.
În fond sunt doar nişte grade de evoluţie absolut necesare pentru a ajunge cei de astăzi. Dacă
suntem în lumină este pentru că, iată, am traversat deja întunericul.
N-aş mai pune faptul că planeta Terra este un plan destul de grosier, adică lumina pe care noi o
percepem aici ca şi grad înalt de evoluţie, nu este decât un mic pas, per ansamblu, pe scara mare a
ierarhiilor de lumină!
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Iniţierile, atât de lumină cât şi de întuneric determină mişcarea punctului de asamblare în enegetica
corpului uman, iar percepţia de ansamblu a omului se schimbă. Această schimbare o vom percepe atât
noi din vecinătate, cât şi cei în cauză, privind totul dintr-un nou unghi.
Bineînţeles că nu numai iniţierile pot schimba punctul de asamblare, ci şi practica stării de
observare, conştientizările, practica visului conştient pe care a practicat-o timp de zece ani șamanul Carlos
Castaneda sau Don Juan, cum i se mai spunea.
Însă în acest tip de practică este necesară implicarea mai multor virtuţi cum sunt răbdarea,
determinarea, perseverența, voința, pe care dacă nu le ai încă, va trebui să le obţii întâi, apoi să faci
următorul pas! Cea mai frecventă și ușoară metodă de schimbare a punctului de asamblare în energetică
al omului dar şi cea mai periculoasă ... este şocul!
În momentul unui şoc puternic cum sunt accidentele, moartea celui drag pe neaşteptate,
suprasolicitarea psihicului, moartea clinică, bolile terminale, sperieturile, sunt câteva dintre cele care pot
determina, pentru totdeauna, punctul de asamblare în structura energetică umană, în urma cărora vor emite
şi accesa pe altă undă de frecvenţă!
Însă o astfel de experiență brutală poate aduce schimbarea punctului de asamblare în aşa fel încât
omul să fie compromis pentru totdeauna ca structură inteligibilă în această viaţă!
Alţii pot deveni, după cum şi eu pot relata, în urma unui astfel de şoc, alt tip de oameni, cumva la
polul opus celor care au fost până în acel moment al şocului.
Așadar punctul de asamblare a fost mutat în energetica corpului pentru totdeauna şi odată cu el şi
frecvenţa de emisie şi captare! Aceştia pot accesa informaţii cu uşurinţă din alte planuri la care frecvenţa
lor de captare are acces, pot căpăta subtilităţi extrasenzoriale sau pot fi adevărate fenomene în vindecare
pentru ei ori ceilalţi semeni din jur şi multe altele.
Schimbările se produc atât în structurile enegetice cât şi în cele fizice, astfel se schimbă şi aspectul fizic
brusc!
Pentru schimbarea punctului de asamblare, marii vrăjitori ai timpului trecut din acest plan,
practicau ritualuri bine puse la punct, în urma cărora aura corpului nu mai avea formă ovoidă, ci diverse
forme de tip sferic sau trabuc. După astfel de ritualuri şi schimbări atât de mari, însuşi chipul lor şi întregul
fizic căpătau forme după care ne-am făcut şi noi tipare mentale, astfel, când spunem cuvântul vrăjitor ne
gândim instant la piele închisă la culoare, nas şi bărbie încovoiate, spate cocoşat şi un mod de deplasare
hilar, unii dintre aceşti vrăjotori ajungând să poată lua forme diverse de animale, păsări şi chiar să-şi poată
schimba forma la comandă. Dintre aceşti practicanţi, odată cu schimbarea punctului de asamblare la
extrem, au renunţat la a mai fi ceea ce se poate numi om, ca fiinţă! Alţii n-au mai putut reveni la forma
iniţială chiar dacă şi-au dorit!
Iată deci cât de multe lucruri se pot experimenta odată cu mutarea punctului de asamblare în
energetica structurii umane!
Daniela Carp
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Legile Kybalionului
sau cele 7 principii
-continuare 4. LEGEA POLARITĂȚII
“Totul este dublu; orice lucru are doi poli; totul are două extreme; asemănătorul și
neasemănătorul au aceeași semnificație; polii opuși au o natură identică, însă de grade diferite;
extremele se ating; toate adevărurile nu sunt decât semi-adevăruri; toate paradoxurile pot fi
conciliate” – KYBALION
Această Lege implică adevărul că totul este dublu, totul are doi poli, totul are două extreme. Aceste
fraze sunt vechi axiome hermetice.
Ele explică vechile paradoxuri care au creat atâta perplexitate oamenilor și se exprimă după cum
urmează: teza și antiteza au o natură identică, însă de grade diferite; contrariile sunt asemănătoare și nu
diferă decât prin gradul lor, polii opuși putându-se concilia; extremele se ating; totul este și nu este în
același timp; toate adevărurile nu sunt decât semi-adevăruri; orice adevăr este pe jumătate fals; același
lucru are două fațete, etc.
Legea Polarității explică faptul că în orice lucru sunt doi poli, două aspecte diferite, opuse, și că,
în realitate, contrariile nu sunt decât extreme ale acestui obiect, între care sunt intercalate grade diferite.
De exemplu căldura și frigul, deși sunt opuse, în realitate unde se termină căldura și unde începe frigul?
Nu există un frig și nici o căldură, absolute.
Cei doi termeni, cald și frig, indică numai gradele diferite ale aceluiași lucru; acest lucru care se
manifestă cu frig și cald este numai o variantă a vibrației. Astfel, cald și frig nu sunt decât doi poli a ceea
ce numim căldură, iar fenomenele care îl însoțesc sunt manifestările Legii Polarității.
Același fenomen este adevărat în cazul luminii și întunericului, care sunt unul și același lucru,
deosebirea constând într-o diferență de grade a celor doi poli ai fenomenelor; când ne părăsește noaptea
și când începe ziua?
Ce diferență este între mare și mic; între tăios și tocit; între calm și neliniștit; între sus și jos; între
pozitiv și negativ? Legea Polarității explică aceste paradoxuri și nici unul nu-l poate înlocui pe celălalt.
În planul mental, tot acest principiu lucrează.
Să luăm însă un exemplu extrem de radical: al urii și dragostei, două stări mentale în aparență
total diferite. Sunt, însă, grade diferite în ură și dragoste; de asemenea, sunt sentimente intermediare,
pentru care noi folosim cuvintele simpatic și antipatic, care ajung să se confunde atât de mult, încât uneori
este o dificultate a ști dacă vreunul vă este simpatic sau antipatic, dacă vă simțiți atras de el sau vă este
indiferent.
Aceste sentimente opuse nu sunt decât grade diferite ale unui sentiment unic, așa cum îl veți putea
gândi și înțelege dacă veți medita o clipă la aceasta.
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Mai mult decât atât și hermetiștii îi acordă o importanță deosebită; este posibil de schimbat vibrațiile
urii în vibrațiile dragostei, atât în propriul tău spirit cât și în spiritul altora. Mulți dintre cei care citesc
aceste rânduri au avut experiențe personale de tranziție rapidă, involuntară, între dragoste și ură, sau
invers, în propria persoană și a altora.
De-abia acum veți înțelege că este posibil să realizați acest lucru cu ajutorul voinței, folosind
formulele hermetice. Binele și răul nu sunt decât doi poli diferiți ai aceluiași lucru; hermetismul cunoaște
arta de a transforma răul în bine, prin aplicarea Principiului Polarității. În totalitate, arta polarizării
este o fază a alchimiei mentale, cunoscută și aplicată de Maeștrii vechi și moderni ai hermetismului.
Înțelegerea acestei Legi permite modificarea polarității proprii, tot atât de bine ca și pe a altora;
pentru a deveni un maestru al acestei arte trebuie să-ți consacri timpul studiului necesar.

Rubrică realizată de Roxana Cotigă
Sursa informații: ro.scribd.com

Schimbă vieți,
vindecă inimi,
iubește oamenii!

Bine te găsesc, cititorule!
Te iubesc şi te binecuvântez!
Cei mai mulți dintre cei dornici să se trezească şi să parcurgă călătoria de reamintire a esenței
divine, traversează lumea întrebându-se, la fiecare experiență mai puțin plăcută întâlnită, “Ce anume din
mine oglindește această persoană sau situație?”
Mulți au citit sau vizionat despre “Cele 7 Oglinzi Eseniene”, care până acum au reprezentat nivelul
de conştiință colectiv care era atins. Desigur că încă sunt valabile pentru cei care abia acum îşi încep
cercetările şi călătoriile interioare, însă aici mă voi adresa preponderent celor care deja ies în față, ca fiind
Arătători de Cale şi Faruri pentru ceilalți.
Am ajuns în punctul în care aş vrea să deveniți conştienți că, pentru aceia care au comportamente
abuzive, agresive, care transmit un dezechilibru în modul în care se adresează, aceia nu sunt oglinzi pentru
voi.
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Oamenii care se adresează impunător şi vehement exprimă, de fapt, rănile lor nevindecate sau
propriile frici şi traume şi de aceea ei sunt exact oamenii care au nevoie de cei care pot rămâne în aliniere
cu sinele lor, răspunzând din energia inimii, deschizând astfel o nouă frecvență și oglindindu-le energia
compasiunii, amintindu-le de o nouă frecvență!
Pentru aceştia voi sunteți oglinda a ceea ce ei pot alege să fie!
Cu cât ai exersat cu tine însuți postura de “observator” al propriilor reacții, cu atât devii mai antrenat
la a face o alegere conştientă înainte de a da un răspuns sau de a acționa din spațiul inimii cu blândețe şi
înțelegere pentru etapa de evoluție la care se află cel sau cei cu care interacționezi!
Poți schimba viața unui om dacă atunci când el vede o perspectivă sumbră și se lamentează sau se
victimizează, tu îi reaminteşti propria putere şi îi arăți cum e să fi suveran în viața ta!
Poți să vindeci inimi atunci când cineva te critică sau e irascibil şi tu îi răspunzi cu iubire îmbrățişându-l!
Poți Iubi Oamenii chiar dacă nu îți împlinesc aşteptările şi nu se schimbă după cum ai vrea, Acceptândui şi Permițându-le să fie cum aleg! Poți învăța să rămâi în spațiul inimii și să emiți din frecvența iubirii,
chiar şi în cele mai provocatoare contexte şi exact de aceea eşti acolo, pentru ca o nouă lume să se nască!
Unimea nu înseamnă să îi accepți doar pe cei care te aprobă şi îți seamănă, ci să simți iubirea și
acceptarea pentru cei diferiți de tine!
Să fim în comuniune cu viața, sub toate formele ei!
Rosemarie Bianca Iordache

Gustul vieții
Mihaela Lăzărică
Pe o treaptă de vis mai sus, către stele,
Ești praf de lumină și copil din pământ,
Și toate sunt perfect conectate cu tine,
Prin tine poți simți Universul curgând..
Primește natura la tine în suflet,
Ești spirit creator trezit prin iubire,
Și tot ce vezi în jur există în tine,
Trăiește din inima deschisă prin gând!
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Fă RAI din ce AI!
„Cândva nu vom mai avea nevoie de cuvinte. Limbajul sufletului se înțelege peste tot în
natură. Suntem ceea ce gândim (sănătoși, bolnavi, fericiți, nefericiți). Gândurile sunt coroană de
spini sau de flori pe capul fiecăruia. Ele descarcă o anumită chimie în corp.
Orice emoție negativă blochează celulele sistemului imunitar și ne lasă organismul fără
apărare pentru câteva ore sau chiar ani. Stresul este moartea celulei. E drept că unele celule
nervoase se refac printr-o gândire constructivă, optimistă, dar e nevoie de muncă personală.
Orice boală trebuie tratată cu înțelegere, compasiune și nu cu revoltă, deoarece unele suferințe
le primim ca lecții, iar altele au cauze spirituale (egoism, invidie, răzbunare, stres, frică etc).
Fără Dumnezeu nu există bucurie autentică, iar prezența Lui se simte la tot pasul, de la sufletele
care ne apar în Calea ce-o avem de parcurs, până la natura care mângâie simțurile într-o
doxologie nemărginită. Cea mai mare minune este să iubești toți oamenii!
Și nu putem împărtăși celuilalt ceea ce nu suntem deja.
Cred că nu ne lipsesc informațiile, ci experiențele. Viața nu este o formulă matematică
general valabilă, ci trăire în Duh și în Adevăr.
În ființa lor toate lucrurile din lume sunt bune, întrebuințarea lor uneori este greșită.
Tot ce există este bun și orice cădere aduce ceva folositor la lumină.
Când iertăm, nu doar sufletul nostru se simte ușurat, ci mai ales sufletul celui pe care îl
iertăm.
Întoarce-te în tine de oriunde ai fi și primește-te, iartă-te! Viața se trăiește, nu se caută,
nu se învață. Trăiește adevărul, bucuria și iubirea. Ele se află acolo unde ești. Liniștea nu este
într-un loc, ci într-un mod de a fi. Sunt două zile în care nu mai putem face nimic: ieri și mâine.
Prezentul este timpul mântuirii! Amânarea înseamnă niciodată!
Un om valorează atât cât iubește. Restul e poveste. Verbul meu este în inimă și
pulverizează spre voi.
E nevoie să înțelegem că nu am fost creați de Dumnezeu ca să suferim, ci ca să ne întâlnim
cu EL într-o Poveste de Iubire. Unică. În ochii tăi este soare când iubești!
Iar ca să ajungi la fericire nu ai nevoie de hartă, ci de prezență, de tine. Descoperă sau
redescoperă Iubirea Tatălui Ceresc!
Să ai grijă de sufletul tău!”

Hrisostom Filipescu
Rubrică realizată de Loredana Cristina Majic
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Mărturiile sufletului meu

Relatare Gugu Ilie, cursant Centrul de Dans Energetic „ALINA”,
Instructor Alina Secara

„Vă relatez ce simt în timpul dansului energetic ...simt o furnicătură în palme ..ce devine apoi
căldură ...simt căldură în tălpile picioarelor, această căldură urcă prin interiorul meu până în creștet ...sunt
plin cu căldură... apoi îmi apare o lumină în creștet, o lumină galbenă, dulce, umedă, aurie... ce
coboară prin tot corpul până în tălpile picioarelor... sunt LUMINĂ și căldură... apoi, în dans căldura se
intensifică.
Devine incandeșcentă ...și ard... lumina devine aurie și ard... sunt lumină galben-aurie ..sunt
incandescent ...este o ardere plăcută ... sunt EU ... LUMINĂ ȘI IUBIRE... apoi totul în jurul meu este
LUMINĂ galben-aurie. Sunt una cu EA ...apoi simt o căldură mult mai intensă... fantastic de intensă, cum
urcă prin măduva spinării, îmi arde măduva spinării foarte puternic câteva secunde, apoi dispare brusc în
sus... prin creștet... apoi încet, încet, încep să mă răcesc... numai sunt lumină... încep să înțeleg decorul...
și să mă integrez în el.
Prin dans mă dispersez în univers... devin una cu EL... sunetul îmi dă vibrația cea mai înaltă, sunt
UNIVERSUL! ...
***
Poate mă lipsesc puțin de modestie și totuși...aș dori să vă mai povestesc o întâmplare: cu ceva
timp în urmă, colega mea a venit la serviciu dimineața înțepată de o viespe în degetul inelar... avea mâna
umflată până la cot, și voia să-și taie inelul... nu-l mai suporta... i-am propus să nu-l taie și s-o ajut cu
energia mea să vindece mâna... colega știa că practic yoga și avea mare încredere în mine... cu qi-ul mă
jucam, dar nu știam atunci să dau din surplusul de sub buric deși era activ... i-am dat din energia proprie,
deși știam că nu este bine pentru mine.... dar peregrinajul m-a împins în cunoaștere... după 3 ședințe, asta
în aproximativ 5 ore, mâna era perfect normală... dar experiența amândurora a fost minunată!...
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Eu simțeam cum flash-uri de energie îmi pleacă din tălpi, mă străbat și curgeau apoi prin mâna
dreaptă pe degetul ei... ea simțea cum durerea ei se retrage de la periferie, de la cot spre deget...
Numărul senzațiilor ei de bine corespundea cu numărul flash-urilor mele... era ceva minunat... flash-urile
plecau când mă relaxam ...
TOȚI SUNTEM LA FEL, SUNTEM UNIVERSUL... SUNTEM DUMNEZEU ATUNCI CÂND
IEȘIM DIN CONȘTIINȚA UMANĂ, CONȘTIINȚA LIMITATĂ... TOȚI SUNTEM PERMANENT
CONȘTIINȚĂ PURĂ, DIVINĂ, COSMICĂ, numai că evoluția noastră ca specie a generat această
conștiință limitată, ce distorsionează ADEVĂRUL ...
Atunci când avem cei 3 centri energetici activi... (deci și pe cel de sub buric) vom simți fluxul QI
în timpul mersului cum urcă din tălpi pe picioare în sus și foarte puțin atingem pământul când mergem...
pur și simplu qi-ul ne ridică picioarele alternativ... noi doar controlăm mersul și facem un mic efort
locomotor.
În meditația clasică, profundă, am trecut de arhangheli și sfinți și am intrat în masa de energie
albastră, am făcut-o într-un fel profesional... m-am dispersat în ea... am dispărut în univers... am rămas
numai un gând... al autocontrolului... deci nu dormeam... revenirea a fost succesivă... în ordinea
câmpurilor aurice... a fost ceva cosmic!”

MĂRȚIȘOR!

RUGĂ
Carmen Claudia Morar
De-ar fi să-ți cer, Părinte Sfânt,
Ce alții încă n-au cerut…
Aș cere un Înger să ne-nvețe
Care sunt ale Vieții fețe
Aici pe Pământ!?
Să știm durerea a purta
Fără să curgă lacrima!
Ca stânci de munte noi să fim,
Pe crestele cu rouă-n frunte
Din care ape repezi curg,
Să fim doar demni..
Și în amurg
Doar Cerul va rămâne
Martor tăcut
La ce a durut!
Iar bunul Înger va aduce,
Ne va învăța, căci noi nu știm!
După ce toate au trecut,
Cum să zâmbim!
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Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

Femei care aleargă cu lupii
– Dr. CLARISSA PINKOLA ESTES

„Prin actualizarea inițierii în tainele
psihicului feminin, vedem deci în final o tânără
femeie cu un impresionant bagaj de experiențe,
care a învățat să își asculte glasul înțelepciunii.
A trecut cu bine toate probele inițierii. Cununa
de lauri îi aparține. Poate că regăsirea intuiției
este cea mai ușoară dintre toate încercările, dar
să o păstrezi în mod conștient, lăsând să trăiască
ceea ce trebuie să trăiască și lăsând să moară
ceea ce trebuie să moară, este, neîndoielnic,
sarcina cea mai dificilă, dar și cea mai plină de
satisfacții.
Baba Iaga este, asemeni Mamei Nyx, cea care a
zămislit lumea, o altă zeiță viață-moarte-viață. O zeiță viață-moarte-viață este întotdeauna și o zeiță
creatoare. Plăsmuiește, modelează, insuflă viață și este pregătită să primească sufletul când suflarea se
stinge. Urmându-i pașii, vom învăța să lăsăm să se nască ceea ce trebuie să se nască, indiferent că
persoanele adecvate sunt prezente sau nu. Natura nu cere niciodată voie când e vorba de naștere și
înflorire. Ca persoane adulte, nu avem nevoie de încuviințări, ci mai curând să stimulăm ciclurile
sălbatice, să le generăm, să avem o viziune cât mai originală.[...]
Pentru majoritatea femeilor, a lăsa să moară nu este împotriva naturii lor, ci a educației primite.
Dar asta se poate schimba. Fiecare dintre noi știe în los ovarios când e timpul vieții și când e timpul morții.
Poate încercăm din varii motive să ne amăgim, dar totuși o știm!
În lumina tigvei arzânde, noi știm.”
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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!
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