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Azi sunt în conexiune
cu Esența mea Divină
Și urmez Calea Iubirii!
Ruga din Zori
Loredana Cristina Majic

8 MARTIE
FEMEIA – Atributul
Suprem - poezie

ODĂ FEMINITĂȚII
Cuvânt statornic, temelie de Univers,
Șoaptă stelară, foc veșnic desprins din vers
Jumătatea plină a singurătății tenebre,
Atunci când Creatorul vru
Pe tine a se așterne...
Cu tine apărut-a Eterna Frumusețe,
Cu tine vietatea a învățat ce e tandrețe,
Cu tine stelele s-au așternut în brațe, de mână,
În tine Universul se odihnește ca-ntr-o cană
Fiindcă tu, în veci, îi ești a lui Mamă!
Tu plăsmuiești menirea, din tine naște Viața,
Tu ești Eternul Infinit, tu ești Speranța,
După tine strigă suflarea, chiar și încă necreată
Căci, deopotrivă, Asfințitul și Răsăritul vremurilor
Pe Tine te așteaptă!...
Klaiss Valentinian

Aici puteți asculta varianta audio a poeziei!
https://youtu.be/keT7ailGYQ4
O odă închinată femeii și feminității, un dar minunat
pentru Femeile de pretutindeni, într-o zi de primăvară!
8 MARTIE
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Ridică-ţi permanent vibraţiile!

Cel mai important lucru pe care îl putem face acum este să vibrăm la cea mai înaltă frecvenţă
posibilă pentru noi... Acesta este cel mai înalt serviciu pe care îl putem face pentru evoluţia noastră şi
pentru ascensiunea întregii Umanităţi! Pentru că ceea ce facem noi în noi, reverberează în locuri
inimaginabile de pe Pământ şi din Univers!
Prin vibraţiile pe care le emitem în fiecare clipă declanşăm rezonanţe care ne indică drumul care
se deschide în faţa noastră... În fiecare clipă avem posibilitatea să alegem! Suntem mereu responsabili
pentru propria noastră vibraţie, indiferent de cine sau ce este în viaţa noastră...
Tot ce este în momentul prezent este o oportunitate pentru a ne ancora în linia temporală mai înaltă
disponibilă, la un nivel superior.... Respiră prin tot ceea ce trăieşti!.... Rămâi în fluxul divin pentru că totul
te serveşte!... Păstrează-te în stările mai înalte ale conştiinţei! ... Poţi să alegi să fii versiunea ta mai înaltă...
Poţi să simţi, să vezi şi să fii versiunea ta mai înaltă, acum!...
Fii mereu atent la vibraţiile tale! E important să te simţi bine în corpul tău, să realizezi că eşti ÎN acest
corp (deci nu eşti corpul), ai gânduri (dar NU eşti gândul), eşti conştient de prezenţa ta şi observi ce se
întâmplă! Trebuie să ai multă înţelegere, compasiune, iubire, bunătate şi blândeţe faţă de tine, deoarece
tu eşti divin şi a venit timpul să descoperi îngerul de lumină din tine!
Noi toţi suntem fiii şi fiicele lui Dumnezeu şi ceea ce Dumnezeu are, este şi al nostru! Suntem aici
cu o misiune. E timpul să începem să experimentăm Conştiinţa Unimii. Sinele nostru divin ne asistă să
experimentăm Uniunea Divină (non-dualitatea). Fiecare dintre noi va recunoaşte, prin Constiinţa
Unităţii, Divinitatea a tot ce este viaţă.
Creaţia lui Dumnezeu merită iubire şi respect! Ni se cere să transmutăm gândurile, cuvintele,
acţiunile polarizate ca să putem percepe clar Divinitatea în fiecare loc, persoană, lucru pe care îl întâlnim!
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E normal să se purifice toate lucrurile vechi care nu mai sunt necesare. Influxurile de Lumină
dizolvă tiparele vechi de comportament care nu servesc binelui nostru mai înalt. Păşim dincolo de credinţa
în „separare”, de credinţa „noi contra lor”. Trezirea la Conştiinţa Unităţii este inevitabilă.
Conştientizăm faptul că tot ce este viaţă este interconectat. Tot ce exprimăm (chiar şi fiecare
gând!) afectează tot ce este viaţă pe acest Pământ.
Cu fiecare cuvânt, gând, acţiune, contribuim la lumina lumii sau la umbra ei, aceasta
depinzând de starea minţii noastre... Cu fiecare respiraţie noi afectăm pozitiv sau negativ fiecare
persoană, lucru sau situaţie pe Pământ!
Acum este momentul să ne mutăm dincolo de conştiinţa separării și a dualităţii. Trebuie să
recunoaştem Divinitatea în fiecare inimă care bate şi să sărbătorim diversitatea, trecând dincolo de iluziile
care ne separă. Gândurile, cuvintele, acţiunile şi creaţiile noastre din trecut care necesită vindecare pot fi
transmutate, invocând Lumina. Toate experienţele trecute trebuie transmutate în lumină pentru ca
procesul înălţării noastre să fie complet! Să începem procesul de vindecare invocând Lumina Divină şi
vizualizând cum totul este îmbibat cu Noua Energie Divină... Ego-ul uman se contopeşte cu Divinul,
Fiinţa noastră Înaltă. Adevărul dizolvă iluzia.
Geometria sacră este încorporată în ADN-ul nostru şi există un cod geometric sacru care este
activat atunci când vedem în conştiinţa noastră secvenţa numerologică 11 11.
Intrând în lumea interioară în acel moment, activarea este accelerată în ADN-ul nostru de Prezenţa
noastră Divină către următorul nivel, conform Planului Divin pentru fiecare dintre noi....
Ce activăm? Codul de trezire şi de ascensiune planetară în a cincea dimensiune, în Regatele
Luminii asociate cu Noul Pământ. E timpul să accepţi adevărul tău divin, pe măsură ce Prezenţa ta EU
SUNT creşte la întreaga sa măreţie...
Trăind în momentul prezent, conştient, în Lumina Conştiinţei, purificăm toată toxicitatea energiilor
distorsionate, prin iubire pură, şi asta apare spontan atunci când SUNTEM NOI ÎNȘINE!
Eşti aici să te ridici în stări mai înalte ale conştiinţei... Totul este iubire! Iubire necondiţionată!
Dumnezeu te iubeşte necondiţionat! Toate fiinţele luminate te iubesc necondiţionat! Îţi dai seama ce
dimensiune accesezi atunci când îţi permiţi să te iubeşti necondiţionat? Trăieşti în nectarul Sinelui tău
adevărat, în Graţie Divină, iar din această stare poţi crea orice! Eşti un creator, în fiecare clipă! Bucurăte de viaţă! Dansează energetic!
Este esenţial să îţi mişti energiile corpului, să le laşi să curgă, să se reseteze, să se rearanjeze!...
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Permite ca energia Iertării să te pătrundă profund şi să vindece tot şi accesează Bucuria din Sursă,
nu pe aceea care vine din condiţii. Permite Instaurarea Armoniei în spaţiul şi în viaţa ta! Aliniază-te cu
Lumina şi Iubirea care Eşti şi priveşte ce se întâmplă!
Pare incredibil, dar matricea veche, tridimensională, s-a prăbuşit deja pentru că mulţi oameni i-au
dat drumul, s-au eliberat! Probabil că va părea că mai funcţionează puţin, ca atunci când pui frână şi, din
inerţie, maşina mai merge câţiva metri!
Aceasta e vestea minunată, faptul că vălul iluziilor 3D a căzut şi este doar o iluzie de timp între
acest moment şi cel în care fiecare dintre noi conştientizează că filmul 3D s-a transformat în realitatea
5D! Pare SF, dar e o evoluţie naturală şi minunat ar fi să te bucuri tot timpul de această uimitoare călătorie
a vieţii, cu toate provocările ei, păstrând totul simplu, în armonie, cu iubire, bunătate şi compasiune!
Fiecare Fiinţă umană este Puritate, Iubire şi Bunătate, şi, pe măsură ce fiecare Suflet îşi va aminti
asta, se va produce o revărsare a acestor Calităţi în fiecare Inimă umană. Acum putem asista omenirea care se trezeşte - să perceapă Prezenţa lor EU SUNT. În „faţa” Prezenţei EU SUNT putem observa uşor
că cel care se supără este ego-ul şi putem alege să nu ne mai identificăm cu rolurile iluzorii ale ego-ului,
ci doar să rămânem conştienţi, plini cu iubire şi compasiune pentru noi şi pentru alţii...
Mai întâi eliberăm, cu iubire (!), ego-ul nostru uman (în Lumina Divină), permiţând vindecarea
sistemului nostru uman (adică cele patru corpuri: corpul fizic, corpul mental, corpul emoţional şi corpul
spiritual), precum şi resetarea şi restabilirea tiparului original al Perfecţiunii Divine! Fiind deschişi, putem
accepta realitatea noastră divină la toate nivelele vieţii noastre, în toate aspectele şi în conştienţă, de
asemenea... Apoi, datorită expansiunii prezenţei EU SUNT în toate corpurile noastre, accesăm realitatea
mai înaltă din inima noastră care va deveni clară şi în mintea noastră, ajutându-ne să funcţionăm conştient
prin Divin şi să devenim manifestări complete ale Fiinţei noastre EU SUNT, radiind în jurul nostru
Lumina Care SUNTEM!
Respiră profund pentru că parfumul Raiului este deja în aerul pe care îl respirăm! Putem respira
energie divină solară din Soarele de pe cer (!) readucând Viaţa Adevărată în Conştienţa noastră, activând
CINE SUNTEM, permițând dizolvarea programării 3D din subconştient, care nu ne mai serveşte...
Cu ce rămânem? Cu ceea ce este în inima noastră! Din care creăm mereu realitatea! Ne trezim din
iluzia „luptei” contrariilor şi ne dăm seama că Noi Suntem Totul! Și Totul este Unul! Că suntem
Dumnezeu care joacă toate rolurile noastre! Nu există particulă în care să nu fim! Nu există nimic altceva,
decât Dumnezeu. Totul este Dumnezeu! Altfel cum ar putea să fie Dumnezeu peste tot?!
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TU eşti Conştienţa Pură, Divină, eşti totul şi ai deja totul! E un paradox extraordinar acest joc al
existenţei şi non-existenţei, care nu poate fi înţeles când stai în dualitate! Poţi să înţelegi că înăuntru e în
afară şi afară e înăuntru?
Poţi să înţelegi că ai dreptate şi când spui că ceva este aproape sau departe, sus sau jos, prezent
sau absent, în mişcare sau în repaus, orice ar fi, ai dreptate mereu pentru că tu creezi realitatea ta!
Dincolo de iluzia separării de Divin, totul are sens şi frumuseţe! Noi readucem lumea miracolelor
pe Pământ! Dumnezeu se trezeşte în noi toţi!
Permiteţi asta! (Cine nu crede şi nu înţelege miracolul e invitat să studieze puţin din fizica
cuantică! Dar, dacă aţi citit acest articol, e clar că aţi ales Lumina!) Umpleţi-vă cu Lumină şi Fiţi Voi
Înşivă! Dumnezeu vă iubeşte nemăsurat şi ce minunat e când sunteţi Adevăraţi, adică Una cu El, Una cu
Sinele Divin!
Trăiţi în această Uniune şi acceptaţi să vă fie activat întregul potenţial, doar aşa trăiţi împlinirea
completă! Vă iubesc!
Ela Cristea

Oamenii împart multe într-o viață!

Bine te-am găsit, cititorule!
Te iubesc şi Te binecuvântez!
Oamenii împart viața, împart timp, cunoştințe, averi, drame, singurătatea, copiii, nevoile sau... îşi
Împărtăşesc toate acestea!
Gama Experiențelor vieții e precum un mare Parc de distracții de care fiecare ar trebui să se
BUCURE! Însă, mulți văd în acest parc doar pericole, fiecare porțiune traversată este privită cu suspiciune
și îndoială.
Nu se urcă la înălțime - ceva se poate rupe...
Nu se scufundă - ceva îi poate mușca...
Nu se aventurează nici pe tobogane - ceva își pot rupe...
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Teama de surprizele neplăcute și necunoscut îi face pe mulți să aleagă doar același spațiu pe care
îl consideră „sigur” (doar pentru că e singurul cunoscut) și asta îi ține departe de experimentarea Bucuriei
și Încrederii în Susținerea Vieții.
Nevoia de a avea „controlul” și teama de necunoscut face ca, oricât de mare ar fi PARCUL de
DISTRACȚII, oamenii să aleagă același gen de experiențe, același tipar de relații, același spațiu de locuit,
același loc de muncă, aceeași țară în care s-au născut, același anturaj.... Planul omului, însă, atunci când
nu e în aliniere cu planul sufletului, face ca Universul să intervină.
Ai liber arbitru și îți poți traversa Scena Vieții și Parcul de distracții folosindu-te de două
instrumente primordiale:
1. Alegerea (în orice moment poți Alege altceva: alt gând, alt cuvânt, altă perspectivă, altă acțiune,
alt loc, alt partener, altă experiență)
2. Permiterea
- UNIVERSULUI - să îți pună la dispoziție situații contrastante dar și sincronicitățile... dacă ești în
aliniere...
- CELORLALȚI la propriile alegeri, acțiuni, experiențe și consecințe din care au de învățat
- A TA - de a „greși”, învăța și corecta până la alinierea cu Sinele Tău
Aceeași Experiență împărtășită de doi sau mai mulți oameni, pentru fiecare dintre cei implicați,
are alt Înțeles sau poate Niciunul - pentru cel ce preferă să arunce vina pe orice din afara sa. Dar, în orice
context și orice experiență, nu doar personajele trebuie observate ci și scena (perspectiva Universului).
Nimic nu e întâmplător sau lăsat la voia întâmplării!
Dacă ți-ai neglijat interiorul pentru că în Exterior era tot focusul tău, Universul îți va lua “Scena”
care îți distrăgea atenția. Foarte mulți se simt nedreptățiți de Viață pentru anumite contexte, fără să
recunoască ghidajele primite. Exemplele prin care Universul te ghidează sunt la tot pasul:
- Când o relație are un cu totul alt rol decât cel de a aduce copii pe lume, oamenii se dau peste
cap să se întâmple contrar ghidajului Universului...
- Când un loc de muncă nu îți e potrivit, dar continui să faci acea muncă de teama zilei de
mâine...
- Când cei apropiați îți trasează indicațiile, iar tu le împlinești așteptările din dorința de a nu-i
dezamăgi...
Ai ținut cont de ceilalți, de dorințele, așteptările și nevoile tuturor, dar ai observat și Scena Vieții,
mesajele Universului, ai ascultat impulsurile și exaltările inimii tale? sau le-ai înăbușit să nu cumva să fii
criticat, sau învinuit, sau neacceptat?!
Nu deținem pe nimeni și nimic Aici! Nu putem schimba nimănui experiența pe care o are de
traversat, nici chiar pe cea a copiilor noștri (suflete venite prin noi cu amprentă și misiune proprie).
Deținem o Cunoaștere și o busolă fiecare. Acasă nu ești aici, ci acolo de unde ai Venit! Acolo, Tu
nu ai casa de aici, nici numele, nici funcția și acolo - alții îți sunt frați și totul e UNUL!
Aici copiii tăi sunt cei pe care i-ai urât în altă viață pentru că trebuie să te revanșezi cu Iubire.
Aici părinții îți sunt cei pe care i-ai nedreptățit în altă viață și poate acum ai venit să înveți alături
de ei ce înseamnă Recunoștința și Permiterea. Aici prietenii adevărați sunt frații din altă viață. Acolo și
Aici este Unul… și Acela este Iubire! Cu toții Suntem o Mare Familie!
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Pe cei care vin sau pleacă din realitatea ta nu îi alegi Acum, ci i-ai ales înainte de a te naște și nu
poți controla pentru cât timp îi vei avea alături de tine. Perspectiva vieții e dincolo de ceea ce crezi sau ai
gândit că este, de aceea:
- Nimic nu e “ceea ce pare” și nimic nu e o Întâmplare!
- Toate au rostul lor și Totul e Perfect, oricât de nedreptățit te-ai simți, Ordinea Divină pune totul
în ordine!
- Dacă nu te-ai schimbat pe tine și nu ai devenit un Observator al filmului, dar și un Cunoscător al
ecranului, cei doi profesori ai vieții: Suferința sau Iubirea, îți vor aduce Înțelegerea de care ai
nevoie!
Să ne asumăm, să eliberăm și să acceptăm că Viața face corecțiile acolo unde noi am ignorat
semnele!
ALEGE SĂ ÎMPARȚI Iubire şi Bucurie!
Rosemarie Bianca Iordache

Anatomia energiei vieții - kundalini
Prima Parte

Kundalini - un subiect atât de mult timp discutat în toate scrierile antice, de la cele de tip budist,
hindus, regăsit până și în toate formele de religii antice sau contemporane. De multe ori, mai ales în cadrul
religiilor, a fost și este confundat cu ceea ce este numit Duhul sfânt, cel care este dătător de viață, sau cel
care realizează minunile, ori cel responsabil de harurile divine.
La budiști sau hinduși îl găsim într-o manieră foarte stufoasă, descris ca fiind acea energie
reprezentată printr-un șarpe, care este încolăcit și care își are sediul la baza coloanei, mai exact în al doilea
centru energetic, denumit SVADHISTHANA, din seria celor 7 centri energetici ai aurei, aparținând
oricărei ființe umane.
Materialul nu va insista asupra caracteristicilor cunoscute deja ale acestei energii mirifice și
tainice, caracteristici descrise amplu în culturile tibetane ori hinduse și nici nu își propune să dezbată
modalitățile de activare ori de folosire a acestei energii.
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Mai degrabă, materialul își propune să reliefeze într-o formă nouă și să lămurească aspecte ale
acestei energii, care sunt grav confundate, ori nedeslușite corect.
Este necesar de precizat de la începutul materialului faptul că geneza acestei energii, modul cum
aceasta ia naștere, precum și sursa care o generează, nu sunt nici pe departe știute sau înțelese corect,
de niciuna dintre formele de religie sau cult terestru, cu atât mai puțin de către formele oculte de
cunoaștere.
Majoritatea autorilor care dezbat acest subiect se grăbesc să vorbească despre această energie,
folosindu-se de stereotipuri informaționale preluate din trecut reinterpretând nuanțe ale acestei energii,
atribuind caracteristici care nu au de-a face, mai deloc, cu realitatea.
Și asta pentru că oamenii sunt obișnuiți să atribuie manifestarea unor fenomene neînțelese pentru
mintea umană, marelui CREATOR, universului, lăsând lacune grave pentru înțelegerea corectă a acestui
subiect.
“Necunoscute sunt căile Domnului!”
“Mare e puterea lui Dumnezeu!”
“Harurile divine ale duhului sfânt!”
“Maica Domnului, cea născătoare de viață!”
Acestea sunt doar câteva dintre expresiile uzuale ale majorității oamenilor, care nu fac eforturi de
a penetra aceste modalități de exprimare și de a înțelege ce fenomen se ascunde în spatele acestora.
Tocmai de aceea, materialul va dezbate treptat și clar, aspectele fundamentale ale acestei energii mirifice
denumite kundalini.
Pentru a debuta analiza acestui subiect, vom preciza încă de la început, pe baza materialelor
anterioare, faptul că este necesar să luăm în considerare două componente de bază ale ființei umane și
anume: sufletul și spiritul!!!
Am arătat în materialele anterioare faptul că sufletul este ca un VAS, care este populat, umplut,
viețuit, de o multitudine de conștiințe, provenite atât din istoria ancestrală a acestuia, cât și din
interacțiunea dintre SUFLET și alte ființe umane, ori din marele ocean al universului, atrase prin tipurile
de CONȘTIINȚĂ ale unui individ. Reamintim faptul că Sufletul, în general vorbind, în această
dimensiune, aflat în faza cu trup, are o consistență energetică preponderent de tip feminină (Yin)…
polaritate care este valabilă doar până la dimensiunea a 8-a.
Trebuie readus în discuție și faptul că orice ființă umană conține doar o flacără geamănă,
polarizată yin sau yang, perechea acesteia aflându-se în sinele superior. (A se vedea lucrarea “Flăcările
gemene”). În lucrarea anterioară “Conștiința Trinitară - nunta conștiințelor ființei umane”, din ediția cu
numărul 33 a ziarului, s-a arătat faptul că în interiorul sufletului există SPIRTUL Unic, autentic, personal,
care poate fi activat doar de către SINELE SUPERIOR, atunci când acesta este parțial sau total integrat.
Însă acesta este un fenomen care se poate realiza:
- Conștient
- Inconștient
- Spontan
În fiecare dintre cele 3 variante, „jucătorul” numărul 1 este conștiința umană!!!
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Cu alte cuvinte, fenomenul de activare a SPIRITULUI Unic, autentic, personal, se poate realiza
în moduri diferite, moduri care depind de calitatea și centrul de atenție al CONȘTIINȚEI oricărei ființe
umane. Omul este o creație complexă, format din mai multe structuri ENERGETICE sau corpuri, ele
fiind în număr de 7.
Trebuie înțeles că există cel puțin 7 tipuri de CONȘTIINȚĂ, aferente fiecărei structuri energetice,
prin care ființa operează. Nu vom intra în detalii, întrucât în materialele anterioare s-a discutat despre
aceste tipuri de CONȘTIINȚĂ.
Revenind însă la originea energiei kundalini, menționăm că aceasta, la un mod generalist vorbind,
ia naștere prin fuziunea, contopirea, ENERGIEI sufletului cu energia SINELUI SUPERIOR, alături și de
energia SPIRITULUI UNIC AUTENTIC ȘI PERSONAL al fiecărei ființe umane!!!
Aceste 3 tipuri mari de energie se intersectează
(amestecă, FUZIONEAZĂ) dând naștere unei a patra
forme
de
energie,
denumită
ENERGIA
PRIMORDIALĂ A SCÂNTEII DIVINE, aceasta fiind,
în cele din urmă, adevărata energie denumită
kundalini!!!
Când vorbim despre KUNDALINI este necesar
să înțelegem că vorbim despre ENERGIA care
ÎNSUFLEȚEȘTE, VIEȚUIEȘTE, DĂ NAȘTERE ȘI
ASIGURĂ DESFĂȘURAREA VIEȚII ÎN ORICE
FORMĂ DE VIAȚĂ. Se deduce faptul că ENERGIA
PRIMORDIALĂ a vieții se regăsește în orice formă de
viață existentă. De la cele mai mici micro organisme,
până la cele mai complexe forme de viață de pe această
planetă și nu numai, diferența constând în modul cum
aceasta este generată, gradul de complexitate și
formele de manifestare ale acesteia.
În orice formă de viață există un spirit UNIC AUTENTIC și ETERN, formă de viață care deține
un suflet (vas)… purtător de diverse tipuri de entități/conștiințe, SUFLET ce provine din structuri
complexe aflate în dimensiunile superioare, prima din ele fiind SINELE SUPERIOR. Ce trebuie înțeles
de aici? Faptul că ceea ce oamenii denumesc ENERGIA kundalini poate suporta o mică modificare
terminologică energia primordială a vieții!!! În acest sens înțelegem că energia kundalini nu are doar
acel caracter referitor la aspectele de tip sexual ale vieții.
Oamenii s-au oprit cu studiul acestei energii doar la nivelul centrului SVADHISTHANA,
atribuind caracteristici de natură procreatoare, însă kundalini (energia primordială) este o energie de tip
SCALAR, care se regăsește la nivelul tuturor centrilor energetici, aflată în stare latentă și care poate fi
activată și folosită cu și prin intermediul tipurilor de conștiință ale unui individ, la un mod mai mult sau
mai puțin conștient sau inconștient.
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Acesta este sensul corect al interpretării cunoscutului simbol al triunghiului cu un ochi în mijloc
din majoritatea culturilor religioase. „Ochiul din interior” fiind ENERGIA primordială a vieții, generată
de: suflet, spiritul unic autentic și ETERN, precum și de conștiință.
Intrând mai abrupt în studiul ENERGIEI PRIMORDIALE, este necesar să luăm în considerare
interesele celor trei părți participante care o generează și anume: interesele SPIRITULUI UNIC
AUTENTIC ale SUFLETULUI și ale SINELUI SUPERIOR. Despre interesele SPIRITULUI și ale
sufletului s-a discutat în lucrarea anterioară a ziarului, din numărul 32 (vezi lucrarea “Conștiința Trinitară
- nunta conștiințelor ființei umane”).
Sufletul fiind în faza cu trup, prin intermediul conștiinței, este foarte mult sub incidența părții
mentale a ființei umane, rațiune care, în funcție de idealuri, scopuri și vise, va pune în rezonanță sufletul
cu o infinitate de conștiințe aflate atât în interiorul acestuia, cât și în marele ocean al universului, conștiințe
care vor “îngloba” spiritul unic autentic, formând astfel triunghiul necesar activării ENERGIEI
PRIMORDIALE.
Însă SPIRITUL UNIC AUTENTIC nu poate face diferența între conștiințele care populează
SUFLETUL și SINELE SUPERIOR al sufletului!!!
Spiritul unic, autentic, etern, personal, este precum un COPIL, care în infinita SA inocență și
PURITATE FUZIONEAZĂ, atât cu conștiințele din interiorul sufletului, cât și cu flacăra geamănă aflată
în suflet (polarizată preponderent yin sau yang)… formând triunghiul necesar generării ENERGIEI
PRIMORDIALE (kundalini). Pe parcursul evoluției, Spiritul învață realmente să facă diferența dintre
conștiințele care populează SUFLETUL și SINELE SUPERIOR, DIN CARE PROVINE ACESTA!!!
Aspectul acesta este deosebit de important deoarece vorbim de o adevărată ierarhie a spiritelor
UNICE, AUTENTICE, PERSONALE, diferențele generale ale acestora constând în CAPACITATEA DE
RECUNOAȘTERE dintre conștiințele care populează SUFLETUL și ierarhia superioară a sufletului!!!
Cu cât un spirit UNIC, AUTENTIC, ETERN, PERSONAL, este mai bine aliniat cu interesele
SINELUI SUPERIOR și ale ierarhiei acestuia, cu atât are loc o schimbare radicală și fundamentală a
intereselor SPIRITULUI Unic în sine!!!
La începutul evoluției, spiritul unic autentic (fiind precum un COPIL) are tendința de a se uni
preponderent cu suma conștiințelor care populează SUFLETUL.. însă, pe parcursul evoluției, acesta
învață să se alinieze intereselor ierarhiei sufletului. La un moment dat, în actul de evoluție, când spiritul
unic, autentic, capătă o anumită “experiență” de recunoaștere a conștiințelor aflate în interiorul
sufletului, față de ierarhia superioară a sufletului în care acesta viețuiește, are loc un eveniment foarte
important, cu un impact major, atât la nivelul individual al unei ființe umane, cât și un impact COSMIC
în toată creația…. și ANUME actul de TREZIRE A SPIRITULUI UNIC, AUTENTIC, PERSONAL,
fenomen cunoscut în literatura de specialitate drept MAREA ILUMINARE.
Vom reveni asupra studiului energiei primordiale, Kundalini, în numerele viitoare ale ziarului,
arătând aspecte și fenomene mai puțin cunoscute de către majoritatea oamenilor din ziua de azi, precum
și despre importanța utilizării corecte a acestei energii și despre consecințele la nivel individual și colectiv
ale utilizării energiei primordiale, sub incidența diverselor tipuri de CONȘTIINȚĂ.
Valentin Voicu

10

„Când încetezi să mai simți lipsa, toate lucrurile vor veni la tine!
Când te oprești din a te lupta cu lumea, toată lumea se va apropia și îți va vorbi despre iubire!
Când accepți, transformi!
Când îți faci curaj să încerci ceva nou, dispar condiționările, iar lumea te surprinde…
Când devii blând precum apa, penetrezi toți porii pământului
Când începi să te privești, lumea dispare!
Când lași să plece ce nu este pentru tine, acest gol atrage ceea ce cu adevărat îți aparține…
Când te pierzi, te regăsești!
Când te decizi, determinarea găsește pe Cine Ești și îți șoptește ce dorești…
Când renunți la război, câștigi bătălia!
Când îți liniștești mintea, tot Universul coboară la picioarele tale,
Când nu te grăbești, totul se apropie de tine!
Când renunți la dorința de a controla, lumea se va acomoda ție…
Când alegi să nu reacționezi, schimbi rezultatul!
Când accepți schimbarea și incertitudinea, încetezi să mai suferi…
Când devii modest, lumea îți aparține!
Când te găsești pe tine însuți, încetează căutarea!
Când îți îmbrățișezi durerea, devii prietenul tău…
Când devii Conștient, apare Zeul și Zeița!...”
Rubrică realizată de Loredana Cristina Majic
Sursa: Jannet Shanchez
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Legile Kybalionului
sau cele 7 principii
- continuare 5. LEGEA RITMULUI

„Totul se scurge înăuntru sau în afară; orice lucru are durata sa; totul evoluează, apoi
degenerează; balansul pendulei se manifestă în totul; măsura oscilației sale la dreapta este
asemănătoare cu măsura oscilației la stânga; ritmul este constant” – KYBALION
Această Lege implică adevărul că în orice lucru se manifestă o mișcare înainte și înapoi, o mișcare
asemănătoare unei pendule, ceva asemănător unei maree, unei mări înalte și unei mări scăzute. Această
mișcare de plecare și venire se produce între doi poli a căror Lege a polarității ni s-a demonstrat că există.
Este întotdeauna o acțiune și o reacțiune, un progres și un recul, un maxim și un minim. Tot așa
este pentru toate elementele Universului: sori, lumi, oameni, animale, spirit, energie, materie. Se reafirmă
astfel adevărul că „singura constantă în Univers este schimbarea”, crearea și distrugerea sistematică a
formelor.
Această lege se manifestă în nașterea și distrugerea lumilor, în progresul și decadența națiunilor,
în viața oricărui lucru și, în sfârșit, în starea mentală a omului; pentru acest din urmă lucru, hermetiștii
apreciază importanța înțelegerii acestei Legi. Hermetiștii au înțeles-o bine și au găsit că aplicarea acesteia
este universală. Ei au descoperit anumite mijloace pentru a anihila prin ele chiar efectele, prin folosirea
de formule adecvate.
Ei implică legea mentală a neutralității. Ei nu pot anula Legea Ritmului, nici să-i oprească
cursul; dar au învățat să-i oprească, mai bine zis să-i evite efectele asupra lor înșiși, într-un anumit grad,
care depinde de nivelul de măiestrie atins. Ei au învățat s-o utilizeze, în loc de a fi utilizați de ea; în acest
lucru și în metoda de asimilare constă arta hermetiștilor.
Maestrul în hermetică se polarizează el însuși la punctul unde vrea să rămână, apoi neutralizează
balansul ritmic al pendulei, care tinde să-l transporte către celălalt pol. Toți cei care și-au însușit un anumit
grad de măiestrie personală lucrează astfel, într-o oarecare măsură, mai mult sau mai puțin inconștient.
Maestrul, din contră, o face conștient, prin folosirea voinței sale. Astfel, el ajunge să atingă un grad de
echilibru și de fermitate mentală, aproape de necrezut din partea celor care sunt târâți înainte și înapoi, ca
o pendulă.
Această Lege, ca și cea a polarității, precum și metodele pentru a le contracara (a le neutraliza) au
fost studiate în amănunt de hermetiști, iar folosirea lor constituie o parte importantă a alchimiei mentale.

Rubrică realizată de Roxana Cotigă
Sursa informații: ro.scribd.com
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Mărturiile sufletului meu
Relatare Manuela Sumanaru, cursant Centrul de Dans Energetic „RAmoon”
Coach Ramona Tiepac

Dansul Salciei
(dansul de împământare)

Bună ziua oameni dragi! Azi dăruiesc povestea
trăită în dansul salciei,
un dans ce astăzi mi-a deschis o poartă către
străbunii mei.
Îmi încep ziua cu ritualul meu specific dansului,
îmi parfumez camera cu tămâie cu aromă de trandafiri pe
care o am de la mormântul sfânt. Azi am amintiri legate
de drumul pavat cu pietre ce duce spre zidul plângerii.
Un loc ce m-a marcat și pe care mereu îl am în amintirile mele pentru că, odată, am pus un bilețel
între două pietre aflate în acel zid al Ierusalimului, unde era scris cu litere extrem de mici o dorință atât
de mare.
Aprind lumânări ca dar de mulțumire și recunostință pentru tot ce sunt. Îmi încep încălzirea cu
noile dansuri dăruite, sunt asemeni mișcărilor aripilor de colibri ce stau pe loc în timp ce zboară, îmi plac
enorm și mă pierd în ele timp de 15 minute până simt pe coloană fiori de energie și în mâini durerile
amorțirii.
Îmi șoptesc mantra mea de suflet pentru a mă alinia la muzica șamanică. Am ales-o cu intenție, o
simt ca pe o muzică a mamei pământ.
Azi sunt pregătită să fac un dans al împământării. Să echilibrez energiile ce mă tot trimit în spațiu în
ultima perioadă. Trebuie să mă ancorez aici la mama Gaia, la oameni și la misiunea mea terestră.
Ascult muzica și încep mișcările brațelor în jurul corpului, invoc spiritului salciei și o rog să mă
primească la sânul ei. Curg ca o energie direct în trunchiul ei și mă transform într-o salcie tânără cu crengi
lungi ce ajung până la pământ. Un vânt adie plăcut printre crengile mele dându-mi senzația de mângâiere
atât de plăcută.
Crengile mângâie pământul în mișcări de rotație, creând unde de energie ce strălucesc în bătaia
soarelui în mii de culori. Mă simt fericită și împlinită!
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Peste mine soarele aruncă divinele lui raze ce pătrund printre crengi, prin mii de vinișoare ce se
adună în trunchiul meu dând striurilor culoarea aurie. E seva divină ce curge prin mine. Din picioare îmi
ies radăcini asemănătoare crengilor și străbat pamântul cu mare ușurință.
Sunt rădăcini pline de sevă aurie ce trec prin straturile mamei pământ. Trec prin roci dure, pământ
argilos, pânze freatice și merg mai departe, tot mai adânc până ajung la inima mamei pământ unde se
conectează cu ea, dăruindu-i seva mea aurie primită de la soare.
Inima pulsează și primește această sevă dăruindu-mi în schimb seva ei verde ce curge în sens invers
de la inima mamei pământ în ramurile și striurile rădăcinilor mele și urcă această sevă până sus, trecând
din nou prin staturi argiloase, prin pânze freatice, prin roci de granit, nimic nu le oprește până se reîntorc
în trunchiul meu aducând cu ele iubirea mamei traspusă prin sângele ei verde. Mă simt energizată și,
dintr-o dată, încep să cresc, devin un copac falnic, ramurile mi se îmulțesc, am mii de pui și mii de frunze,
sunt atât de falnică și de mândră. Ridic capul către soare să-i mulțumesc pentru darul primit.
Îmi îndrept ochii către cer și … nu văd cercul soarelui auriu dătător de viață.
Sunt nori gri și denși ce acoperă orizontul. Mă simt panicată. Unde e soarele meu? Crengile mele
multe și mari și trunchiul meu uriaș se mișcă haotic acum. Un vânt puternic îmi spulberă frunzele și mă
deșiră în toate zările. Ce se întâmplă? Mă simt smulsă din toate părțile, mă rog cerului să-mi dea soarele
înapoi, am nevoie de seva lui divină, mă rog mamei glie să mă ajute să mă țină ancorată de ea.
Vântul îmi smulge toate crengile și mă trântește la pământ… Incerc disperată să mă ancorez, încerc
să-mi introduc rădăcinile în mama pământ și vai ?!.. peste ce dau?!... intru peste mii de oase… ce sunt
acestea?... le pipăi cu vârfurile crengilor și simt o vibrație dureroasă.
Încerc să mă retrag, dar ceva mă ține lipită de aceste oseminte ; întreb încet cine sunteti?... și dintro dată apar în fața mea imagini de oameni atât de cunoscuți, cu multe nume. Strigă toți că sunt străbunii
mei umani… strigă toți și nu înțeleg nimic, de ce mă doare totul ? Ce trebuie să știu?… închid ochii și cer
ghidare, iar dintr-o dată nu mai aud zgomot, dar încep să simt… simt durerea fiecărui om ce a trăit luptând
să apere acest pământ, văd și simt crimele războiului … simt foametea copiilor… simt moartea
animalelor … simt durerea pădurii… Mama pământ fumegă și arată atât de obosită și secată de seva ei
verde, totul e arid și pustiit, e atâta durere pe acest pământ!... și totul se repetă la infinit…
Renaște și moare timp de eoni, cât mai poate să reziste? Mă doare totul, simt totul… simt cum seva
mea se evaporă în atâta durere… cum e posibil?... ce pot să fac ?...cum pot să ajut?… și lacrimi picură
din fiecare crenguță a mea, plâng cu seva aurie amestecată cu seva verde… sub trunchiul meu lacrimile
se adună într-un mic lac verde-auriu și plâng pentru oameni, plâng pentru animale, plâng pentru pădurea
mea și lacul crește, iar eu mă scufund într-o mare durere… mă transform într-un lac imens, verde-auriu,
acopăr întreaga suprafață, mă pierd între cer și pământ și încep să devin o punte între multe elemente…
elemente de creație, da… simt cum din măruntaiele mele cresc rădăcini și urcă precum nuferii până sus
spre suprafață.
Apar din burta mea mici ființe și totul se transformă, oasele umane devin transparente și încep să capete
energii de recreere.
Totul pornește de la zero. O lume nouă crește, alți oameni mult mai înțelepți ce au primit iubirea
pământului ce i-a acoperit, acum totul se întrupează la noi ființe.
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Un nou început. Un nou ciclu. Sunt din nou o energie ce dansează în razele soarelui. Simt că trăiesc
din nou. PRIMESC UN NOU TRUP CU O NOUĂ CONȘTIINȚĂ. Mă unduiesc pe valuri de muzică.
Devin conștientă de ce este în jur. M-am întors la prezent, în aici, în acum!
Mă dor toate și mă simt batrână! Am preluat ceva din conștiința ancestrală în acest dans!
Conștientizarea greșelilor. Înțelepciunea străbunilor și puterea mamei de a se recrea.
Mulțumesc cu recunoștință! Namaste !

Femeia, atributul suprem
Alina Ramona Ene
Dacă Dumnezeu ar fi de genul feminin,
Crezi că ar fi o blasfemie sau o binecuvântare?
Să ne gândim la simplul act al creației
Ca la naștere, atributul suprem al femeii..
Dacă Dumnezeu nu ar fi fost,
Oare ar fi fost totuși Creația?
Sau totul ar fi fost un neant fără început și fără sfârșit,
Fără lumină și încântare?
Dacă Dumnezeu ar fi fost doar un atribut
Și nu un substantiv în Fraza Creației,
Credeți că Femeia ar fi fost creată înaintea bărbatului?
Și atunci, bărbatul, ar fi fost născut din pasiunea ei pentru viață?
Dacă Dumnezeu nu ar fi fost...
Am fi fost stele pe cer ce se prăbușesc în neantul nefiresc
al umbrelor..
Ar mai fi existat Iubire sau Cunoaștere?
Ar mai fi fost cântec și zâmbete de copil?
Ar mai fi fost dimineață cu parfum de rouă?
Ar mai fi fost ceruri cu lună?
A fost doar o clipire a întunericului,
Și din ea s-a născut speranța..
O clipă suspendată în Univers,
Care s-a atârnat în Ceasul Uitării
Și așa s-a născut Lumea!
Cu ajutorul lui Dumnezeu a apărut amurgul,
Și ne întrebăm ,,Ce ar fi Universul fără Dumnezeu?”
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Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

STEFANIE STAHL
Vindecarea copilului interior
Copilul-umbră și copilul-lumină
“Sentimentele pe care le avem, precum
sentimentul eșecului în viață, depind în
principal de temperamentul nostru înnăscut și de
experiențele noastre din copilărie. O influență
importantă o au, în acest caz, convingerile
noastre inconștiente. Prin convingere se
înțelege, în psihologie, un crez profund ancorat
care exprimă o atitudine față de noi înșine sau
față de relațiile noastre interumane.
Multe convingeri se formează în primii ani de viață, prin interacțiunea dintre copil și persoanele
cele mai apropiate acestuia. O convingere interioară poate fi, de exemplu, “Sunt OK!” sau “Nu sunt OK!”.
De regulă, internalizăm, în cursul copilăriei noastre, și după aceea, convingeri deopotrivă pozitive și
negative. Convingerile pozitive, cum ar fi “Sunt OK!” se formează în situațiile în care ne simțim acceptați
și iubiți de cele mai importante persoane pentru noi. Ele ne dau putere. Convingerile negative cum ar fi
“Nu sunt OK!” se formează, dimpotrivă, în situații în care simțim ceva greșit la noi și ne simțim respinși.
Acestea ne slăbesc.
Copilul-umbră cuprinde convingerile noastre negative și sentimentele apăsătoare ce rezultă în
urma acestor convingeri, cum ar fi tristețea, frica, neajutorarea sau furia. De aici rezultă, în schimb,
mecanismele de apărare emoțională pe care le-am dezvoltat pentru a face față acestor sentimente sau
pentru a nu le mai simți, în cel mai bun caz.
Mecanismele de apărare tipice sunt: retragerea, dorința de armonie, căutarea perfecțiunii,
înclinația spre agresivitate și atac sau chiar setea de putere și dorința de a deține controlul.[...]”
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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
Ancăi Crețu, pe adresa de email: anca9.cretu@gmail.com Așteptăm ca un număr cât mai mare de
instructori să dețină calitatea de coach!
Ioan
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