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Slavă Ție, Doamne!
Toate se întâmplă spre
binele meu cel mai înalt!
Facă-se voia Ta!
Ruga din Zori
Loredana Cristina Majic
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Valentin Voicu
Mărturiile sufletului meu
Relatare cursanți Centrul de
Dans Energetic
„DANSUL ÎN SUFLET”
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„Trebuie să învățați să trăiți cu idealul vostru ca și cum ar fi deja o realitate, dar în același timp
nu trebuie să uitați că vă aflați pe pământ. Este foarte important să ajungeți în viața voastră să
le uniți pe cele două: să nu vă pierdeți sensul realității terestre și totuși să fiți complet
consacrați idealului vostru divin. Iată adevăratul echilibru, dar este foarte rar realizat: cel mai
des găsiți fie doar idealiști care nu știu pe unde calcă, ori materialiști complet întunecați.
Superioritatea unui învățământ spiritual este de a forma ființe care știu că se află pe pământ
pentru a munci, dar care au întreaga existență îndreptată spre realizarea idealului lor divin.
Ele trebuie să devină una cu el, să se contopească cu acest ideal, fără a pierde sensul
pământului. Acestea sunt ființele viitorului.”
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Porția de poezie
Roxana Cotigă
Mergând desculță pe asfalt,
Fără păreri și fără fard,
Întrezăresc o nouă cale
Și-un gând se-nalță în picioare
Fără alai și fără veste:
Iubirea... O, Iubirea ESTE!
Iubirea.. Este! – Poezii vindecătoare
https://www.facebook.com/pg/portiadepoezie/about/
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Anatomia energiei vieții - Kundalini
Partea a III-a

În articolele anterioare s-a explicat pe larg modul în care ia naștere această energie
PRIMORDIALĂ. De asemenea, s-a pus în evidență faptul că somnul este unul dintre procedeele prin care
energia kundalini, din orice ființă, este refăcută, înnoită, proces care ajută la menținerea sănătății și a vieții
ființei umane.
Trăim într-o lume tridimensională, fapt care determină INTEGRAREA sufletului în corpul uman,
având în consistența sa doar una dintre cele 2 flăcări gemene (a se vedea lucrarea „Anatomia Spiritului Flăcăra geamănă” a aceluiași autor).
La momentul când aceasta este generată, prin procesul somnului, ea este de tip NEUTRAL,
nefiind polarizată Yin sau Yang, însă odată integrată în ființa umană, energia kundalini capătă valori
bipolare. Astfel, putem afirma că în funcție de fiecare persoană, kundalini este două tipuri majore:
kundalini de tip Yin și Yang.
Ființa umană, în funcție de nivelul ei de elevare, are mai mulți centri energetici activați. Însă, toate
persoanele au minimum 7 centri activi, indiferent de nivelul acestora.
Acești centri sunt cunoscuți în literatura de specialitate, motiv pentru care nu se va dezvolta
subiectul acesta în materialul de față. Dar precizăm faptul că, datorită acestor chakre specifice, energia
kundalini devine, în mod miraculos, de 7 tipuri, fapt care asigură buna funcționare a întregii ființe, pe
toate planurile. La persoanele care au nivel de conștiință foarte elevat, care au un nivel avansat de integrare
și MANIFESTARE a naturii interioare divine, kundalini este de 12 tipuri, aferente fiecărui centru
energetic.
Însă, indiferent de calitatea ființei umane, kundalini este depozitată, în mod strategic, la nivelul
chakrei a doua - SWADISHTHANA. Motivația pentru care este depozitată în acest loc, derivă din
capacitatea ființei umane de a se reproduce.
Însă, funcția de reproducere este doar o mică parte din fenomenele care se întâmplă prin utilizarea
energiei kundalini. În mod uzual, lumea consideră că ENERGIA kundalini este activată doar în momentul
în care două persoane își propun să conceapă un copil. Nu este nici pe departe doar despre asta vorba!
Energia sexuală, în egală măsură, atât la femei cât și la bărbați, joacă un rol deosebit de important în ființa
umană.
În funcție de calitatea și nivelul conștiinței umane, această energie poate fi ridicată prin INTENȚIE
și conștiință, către centrii energetici superiori, fapt care determină evenimente fundamentale, care nu
sunt percepute de majoritatea oamenilor. În multe acte de creație artistică este implicată energia
kundalini. Deoarece energia primordială este cea care duce la finalizarea oricărui tip de creație.
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Fie că vorbim de muzică, poezie, pictură, artistul/artista, poate să manifeste cu măiestrie acel act
de creație artistic datorită faptului că energia kundalini funcționează și se manifestă dintr-un anumit
centru SUPERIOR .
În majoritatea cazurilor de creație artistică, kundalini se manifestă la nivelul chakrei a 4-a
(Anahata) deoarece este centrul emoțiilor, iar arta se manifestă printr-o împletire armonioasă între emoții
și sentimente. Sportivii de performanță, de exemplu, manifestă kundalini, preponderent din chakra a 3-a
(Manipura), fiind centrul forței INTERIOARE, care este manifestată către exterior.
Însă puțină lume cunoaște faptul că energia primordială kundalini este cea care stă la baza
materializării viselor umane. Omul prin CONȘTIINȚĂ și prin gândurile sale, doar prin simpla artă de a
visa cu ochii deschiși, fără să știe, el ridică energia kundalini la nivelul chakrei a 6-a (Ajna - al treilea
ochi)… fapt care face ca toate gândurile și proiecțiile sale mentale să fie emise în oceanul de informații
și energii ale universului. Prin intermediul legilor acestuia, după un anumit timp, ele se vor materializa și
se vor concretiza prin evenimente de care va beneficia cel care a generat anumite proiecții mentale, mai
mult sau mai puțin conștiente.
Acesta este mecanismul magic prin care ființa umană poate să își genereze prin puterea gândului
și a INTENȚIEI, traiectoriile vieții sale. Evident că acest lucru este prezentat aici la un nivel generalist,
însă unicitățile de MANIFESTARE cuprind o serie de factori și condiții multidimensionale. La acest
aspect s-a făcut referire în articolul anterior, când s-a afirmat că imediat după actul de trezire din somn,
surplusul de energie kundalini, este stocat la nivelul chakrei a 2-a, el fiind utilizat de către orice persoană
pentru crearea conștientă a destinului său, prin intermediul conștiinței.
De aceea nu se recomandă un act de dragoste (sex) în primele ore ale dimineții deoarece acest
surplus de energie este diminuat.
Însă un alt mod de a risipi această divină energie PRIMORDIALĂ, este auto satisfacerea unor
nevoi trupești (Masturbare). Acest tip de activitate dăunează în mod grav oricărei ființe umane deoarece
este un act care nu doar că facilitează pierderea de energie PRIMORDIALĂ, însă datorită conștiințelor
INTERIOARE din sufletul ființei umane, această energie este devorată de către aceste spirite care
populează SUFLETUL.
De cele mai multe ori aceste conștiințe/spirite interioare, care populează SUFLETUL, nu sunt de
cea mai bună calitate, motiv pentru care, dincolo de faptul că se HRĂNESC cu această energie kundalini,
ele sărăcesc/privează/văduvesc SPIRITUL UNIC AUTENTIC PERSONAL, acesta neputând să
beneficieze de resursele specifice energiei kundalini.
SPIRITUL unic, autentic ETERN PERSONAL are cu precădere nevoie de această energie,
întrucât prin intermediul acesteia el se poate manifesta în toată plenitudinea SA, atunci când omul
folosește conștiința într-un mod creativ sau în scopuri elevate.
Conștiințele care populează SUFLETUL, furând SPIRITULUI această energie, nu fac altceva
decât să genereze, în mod repetat, ființei umane NECESITATEA de a repeta actul de masturbare, fapt
care va hrăni din nou aceste conștiințe a căror frecvență și scopuri nu sunt elevate. Ca o paralelă, chiar și
în religia autohtonă, acest act uman intim poartă numele de „păcatul vărsării de sămânță”, fiind unul
dintre cele 7 „păcate” capitale.
Se înțelege că în acest context nu este vorba despre ideea și conceptul de „păcat”, ci faptul că, prin
intermediul religiei, regăsim această îndrumare constructivă de a nu recurge la astfel de acte de autosatisfacere personală.
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Însă mai există un moment în care această energie PRIMORDIALĂ este activată și utilizată pe
diferite planuri energetice. Și anume, momentul de unire intimă între două ființe umane. Actul sexual
constituie unul dintre cele mai importante momente prin care energia kundalini poate fi folosită în mod
constructiv, frumos sau într-un mod care să nu fie în rezonanță benefică cu interesele SPIRITULUI!!!
Într-o lucrare anterioară s-a precizat faptul că ființa umană este animată prin alegerile și deciziile
sale, de către 3 mari categorii de interese: cele ale trupului, ale sufletului și ale spiritului. Toate aceste
tipuri de interese se împletesc permanent prin intermediul conștiinței umane.
Se deduce limpede că actul sexual în sine poate fi folosit, în mod conștient, în beneficiul atât al
trupului, al sufletului dar mai ales al SPIRITULUI unic, autentic, personal. Ponderea acestor interese este
cea care favorizează satisfacerea părților implicate. Adică, în funcție de calitatea conștiinței fiecăruia, prin
actul sexual vor fi satisfăcute, în mod diferit, necesitățile trupului, ale sufletului său ale spiritului.
Altfel spus, o persoană care este centrată preponderent pe satisfacerea nevoilor trupești, având o
calitate a IUBIRII mică față de partener, prin actul de dragoste, nu va face altceva decât să satisfacă
nevoile trupului... iar la nivelul sufletului doar va furniza energie PRIMORDIALĂ acelor
conștiințe/spirite care populează SUFLETUL.
În funcție de calitatea acestora, ele vor transforma ființa umană în moduri CALITATIVE de A FI,
care au un spectru larg... ducând în final la modificarea nu doar a tiparelor de comportament ale
partenerului, dar și la scăderea frecvenței personale. De aceea este important de luat în seamă
CALITATEA CONȘTIINȚEI ȘI A IUBIRII oricărei persoane cu care intenționăm să avem un astfel de
moment. Se știe faptul că în timpul unui act sexual, între ambii parteneri au loc diverse schimburi de
energii. Însă puțină lume știe că au loc schimburi de conștiințe/spirite interioare care populează
SUFLETUL aparținând participanților. Acesta este mecanismul prin care CALITATEA unei ființe poate
fi influențată. Așa înțelegem expresiile populare de tipul:
-

-

De când ești cu X te-ai transformat, nu te mai recunosc, ești altfel, nu mai ești la fel de… Acesta
fiind cazul în care o persoană suferă transformări discutabile și nu tocmai armonioase, atât în
modul de a fi prin comportament, gândire, ideologii.. dar și prin modul de a SIMȚI anumite
aspecte
De când ești cu Y te-ai schimbat într-un mod miraculos, magic, ești mai plin/plină de lumină,
iubire, toată ființa ta radiază, ți-ai îmbunătățit ființa pe toate planurile. Acesta fiind cazul cel mai
fericit, ATUNCI când unul dintre parteneri are un nivel de conștiință net calitativ, superior,
precum și CALITATEA IUBIRII fiind la nivele care permit transformarea și MANIFESTAREA
unei ființe într-un mod benefic SUPERIOR

Însă, în spatele oricărui act sexual, în funcție de calitatea conștiinței fiecărui participant, dar mai
ales în funcție de calitatea conștiințelor/spiritelor care populează SUFLETUL, au loc două procese
fundamentale deosebit de importante, și anume:
- Menținerea bilanțului energetic interior al CONȘTIINȚELOR/spiritelor care populează
SUFLETUL, fapt care determină MANAGEMENTUL INTERIOR AL SUFLETULUI ȘI AL
SPIRITULUI
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Popularea spațiilor multidimensionale cu tipuri de conștiințe CREATE și generate în timpul
actului sexual
Despre aceste două fenomene deosebit de importante în urma utilizării energiei primordiale
Kundalini, veți citi în numerele viitoare ale ziarului.
-

Valentin Voicu

Inspiraţia

Chiar dacă suntem oameni de rând, ori de nivel mediu, sau orice tip de nivel, cu toţii avem
momente de claruri, mai mult sau mai puţin conştiente sau cărora, de multe ori, nu le acordăm prea mare
atenţie!
Însă, sunt oameni care fac tot ce le stă în putere să capteze aceste claruri, acordându-le o deosebită
importanţă pentru a se folosi de această oportunitate şi să o valorifice la nivel maxim. Aceste claruri pot
fi de diverse forme.
Unele sunt în legătură cu activităţile cotidiene, altele pot fi legate de artă sau de cele mai multe ori
sunt cele care nu au legătură cu nimic din realitatea pe care o trăim!
Acestea din urmă sunt de obicei cele mai fascinante, dar şi cele în urma cărora noi, oamenii, facem
diverse conștientizări ori chiar suntem suspicioşi! Ceea ce ne face să reacţionăm, în loc să acţionăm în
favoarea noastră pentru că nu avem suficiente dovezi ca să putem crede cu toată fiinţa noastră!
Mai există însă şi acel tipar de om care îşi urmează acel clar impecabil, acţionând cu mare curaj
şi determinare în a duce la împlinire ceea ce i se dezvăluie! O astfel de ocazie este numită de către poeţi,
scriitori, artişti, pictori, regizori, scenarişti, sculptori, călugări, spiritişti, chaneleri, oameni de afaceri,
oameni de ştiinţă, doctori, IT-işti, inventatori - inspiraţie!
Inspiraţia este acea conectare neaşteptată, fără prea mare efort, prin introspecţie interioară! Un
fel de clic interior să-i spunem, care poate aduce, prin descărcare rapidă din marea sursă, o cantitate foarte
mare de informaţie, de obicei în calup complet! Mulţi dintre artişti cunosc foarte multe mecanisme pentru
a putea să-şi ofere aceste inspiraţii, calaruri, zilnic sau de mai multe ori pe zi!
Cele mai la îndemână practici sunt meditaţiile sau perioadele de retragere din zgomotul cotidian,
cu scopul de a sta foarte mult în interiorul lor şi a-şi asculta chemările interioare! De fapt aceste metode
sunt cele mai cunoscute pe care le practică artiştii, în general!
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De altfel, un exemplu bun în această privinţă sunt şi vieţile duse de marile genii ale lumii,
inovatorii, futuriştii care au fascinat de-a dreptul lumea, de-a lungul istoriei, cu operele, descoperirile şi
flerul de a acţiona în anumite condiţii limită.
Toţi aceştia sunt cei care au avut curajul şi credinţa în a-şi urma inspiraţia, clarul, căruia, de multe
ori, noi nu-i acordăm o prea mare importanţă! Astfel pierdem foarte multe ocazii de a da naştere diverselor
oportunităţi care ne-ar putea aduce în viaţă schimbări benefice, atât nouă cât şi celorlalţi!
O mare parte dintre noi credem că aceste claruri, inspiraţii le pot avea doar unii şi că totul este aşa
din naştere, ceea ce este un mod de gândire autolimitativ! Ne naştem diferiţi, astfel că vom acţiona diferit
şi vom avea claruri diferite, inspiraţii diverse şi în condiţii diverse! Ca atare, este necesar să acordăm o
mai mare credibilitate nouă, interiorului nostru, viziunilor noastre, viselor noastre, inspiraţiei noastre! Cu
cât ne vom conecta mai des la sursă, prin interiorizare, cu atât clarurile vor fi mai dese şi de o mai mare
preţiozitate!
Acest mod de a comunica cu sursa va deveni din ce în ce mai clar, mai uşor de primit! Este ca şi
o cărare pe care dacă mergi des, chiar zilnic, ea va deveni, în scurt timp, drum!
Ceea ce este necesar de subliniat, este faptul că fiecare are propria cărare, propriul drum, de care
este bine să ţinem cont, să-l valorăm şi să mergem pe el cât de des putem, pentru a nu se înfunda poteca!
Fiecare va primi inspiraţia în propriul mod şi va înţelege prin propria conştiinţă ce are de făcut,
cât şi care sunt principiile prin care poţi ajunge la rezultat!
Ceea ce este esenţial este acordarea unui loc inspiraţiei în vieţile noastre! Dacă este cu putinţă să
facem tot ce ne stă în puteri pentru a crea condiţiile ca aceasta să se poată propaga cu uşurinţă în noi!
Creaţi-vă un spaţiu liniştit în care să rămâneţi în linişte, ascultaţi muzica preferată dacă vă ajută,
plimbaţi-vă în natură, oferiţi-vă şansa să comunicaţi cu voi şi să vă puneţi întrebări, dar să vă oferiţi şi
răspunsuri! Uneori veţi rămâne uluiţi de propriile răspunsuri! Credeţi în voi, în şansa voastră de a reuşi
să vă conectaţi la nivel superior! Nu vă dezamăgiţi dacă inspiraţia nu apare la modul ,,genial”, din prima!
Aduceţi-vă aminte că întâi a fost cărarea, pentru ca mai târziu să apară drumul! Este imposibil să existe
cărarea, dacă nu aveţi curaj să vă avântaţi să faceţi una!
Se spune că mâncând apare şi pofta! Ei cam aşa e şi cu inspiraţia la început! Până nu gustăm mana
cerească, nu vom şti ce gust are şi cât de sus ne poate avânta! Totul este să ne lăsăm pătrunşi de inspiraţie!
Daniela Carp
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Starea de miracol prin recuperarea
părților de suflet din Dumnezeu

Suntem scântei de lumină în infinitatea creației! Undeva, cândva, în procesul Creației din
Dumnezeu și cu voința Sa s-au desprins steluțe de lumină intensă, cu scopul de a fi și a crea Divinul, tot
mai departe și mai profund.
Părți din sufletul Divinității primordiale s-au desprins pentru a crea Cosmosuri și Microcosmosuri
de lumină și iubire.
Am crezut că noi am ales asta, dar Dumnezeu a ales pentru Noi! Am simțit-o ca o rupere și
desprindere de Acasă, ca o nerecunoștință a noastră față de Divin, dar de fapt, noi nu am făcut decât ceea
ce Dumnezeu Tatăl a simțit să se înfăptuiască… Dumnezeu a creat din Sine, în afara Sa.
Am plecat scântei de lumină fiind, să luminăm un întuneric profund ce exista atunci cu intenția să
revenim cândva Acasă, dar nu oricum, ci cu experiența Creației din Dumnezeu în noi, îmbogățiți astfel.
Ne-am condamnat eoni de timp pentru alegerea noastră, am simțit sfâșiere și durere, am uitat ce
este iubirea de Sine și de Dumnezeu, părintele nostru primordial.
În tot acest timp El ne-a vegheat, ne-a urmărit traiectoriile, dar nu a mai intervenit, ci a lăsat ca
experiențele noastre să ne călească, să devenim și noi mici Dumnezei.
Nu toți am ales la fel, nu toți am mers la fel de departe, nu toți am avut același curaj de a fi tot mai
departe, creând materia până ce am fost absorbiți de Ea.

Dar tocmai aceia care păreau cei mai nevrednici, care au ajuns chiar să își consume aproape toată
lumina, în noua Creație din Dumnezeu, sunt cei mai iubiți de Tatăl… Ei au ajuns și au experimentat ceea
ce nici Dumnezeu Tatăl nu știa și nu prevedea la Începuturi…
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Și acum a venit acel moment în care părticelele de suflet din Dumnezeu să se întoarcă Acasă, dar
nu oricum, ci în lumină și iubire infinită, în pace și armonie, îmbogățite cu tot ce a existat și există, să
refacă sufletul primordial, Omul de lumină.
Asta am simțit că se întâmplă de când am dansat dansul energetic al globului de lumină, al
recuperării părților de suflet, pe care Ioan l-a adus atât de frumos în manifestare.
A fost ca o poveste a reîntoarcerii în Dumnezeu Tatăl, scântei de lumină îmbogățite cu tot ce este
mai frumos și minunat din procesul Creației.
De fiecare dată când facem dansul de recuperare a părticelelor noastre de suflet revenim Acasă, în
sufletul nostru pentru ca mai apoi să ne întoarcem în sufletul primordial.
Și spunem așa: Acum îmi recuperez toate părticelele mele de suflet pierdute în această viață și în
toate viețile și existențele de când experimentez cele mai îndepărtate zone ale creației Divine și le
recuperez nu oricum, ci în lumină și iubire infinită, în armonie, pace și tot ce este mai bine și frumos din
Divin! Așa să fie și așa este! Amin!
Ramona Musgociu

Dansul Energetic
și Aromaterapia științifică

De ce acest titlu? Pentru că, așa cum știm, atunci când practicăm Dansul energetic purificăm,
curățăm spațiul în care ne desfășurăm această activitate utilizând tămâie, bețișoare parfumate din salvie,
lemn Palo Santo pentru fumigații și diferite uleiuri esențiale difuzate sau chiar aplicate pe corp.
Toate acestea ne ajută, pregătesc structurile noastre, corpul fizic și corpul energetic, astral, mental
și spiritual prin creșterea frecvenței de vibrație a tuturor structurilor noastre, atingând astfel stări de
conștiință din ce în ce mai înalte.
Apar transformări rapide când utilizăm uleiurile
esențiale pentru că, prin structura lor, compoziția lor
foarte complexă acționează asupra noastră atunci când
sunt inhalate, acestea ajungând rapid la nivelul
creierului în sistemul limbic, care este implicat în
controlul emoțiilor.
Aplicate pe corp sau administrate intern,
uleiurile esențiale sunt absorbite rapid, datorită
dimensiunii foarte mici a moleculelor, de 300 amu
(atomic mass unit / masă atomică).
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Uleiul esențial este un extract pur natural total, volatil, lichid sau semisolid, constituit din molecule
secretate de plante aromatice, arbuști, arbori. Prin distilare cu vapori de apă, esența plantei aromate este
eliberată, antrenată sub formă de vapori, modificată (prin hidroliză, oxidare și restructurare) și apoi
recondensată și captată în recipient. Caracterul volatil al moleculelor conferă uleiurilor esențiale un
parfum foarte odorizant.
Un ulei esențial conține între 50-300 de molecule biochimice diferite, acestea conferind proprietăți
terapeutice foarte diferite, antibacteriene, antivirale, antifungicide, antiinflamatoare, antispastice,
hormonale (cu rol de echilibrare), lipolitice, de calmare, stimulare, etc.
Uleiurile esențiale nu conțin grăsimi, sunt colorate diferit: albastru închis prezent în uleiul esențial
de pelin, verde smarald inula odorata, maro scorțișoară scoarță, roșu molid, galben pal pentru majoritatea
ueiurilor. O picătură de ulei esențial este echivalentă cu 100 de căni de ceai.
Pentru obținerea unui ulei esențial 100% terapeutic, pur, sunt necesare câteva sute de kg de plantă
sau câteva tone de petale de flori. Pentru un litru de ulei esențial avem nevoie de 100 kg de flori ylang
ylang, 600 de kg de scorțișoară, 3500 – 4000 kg de petale de trandafir de Damasc, 7 kg de muguri florali
cuișoare, 600 kg de inflorescență lavandă.
Toate aceste informații sunt importante pentru a putea recunoaște un ulei esențial veritabil.
Un ulei esențial este sufletul plantei aromate. Una dintre cele mai fascinante atracții ale acestui
medicament aromatic este acțiunea sa multiplă (trup, suflet și spirit), care atrage orice ființă care vine în
contact cu acestea, ele sunt întotdeauna vibrație și, prin urmare, energie.
Aromaterapia medicală științifică implică utilizarea uleiurilor esențiale chemotipate pentru a
completa tratamentul unei game largi de îngrijiri medicale. În aromaterapia medicală științifică, uleiurile
esențiale sunt aplicate pe piele, gură, ochi, urechi, nas, vagin sau rect sub îndrumarea unui specialist.
Uleiurile esențiale le putem integra în viața noastră în sănătate, frumusețe, alimentație, igiena
personală și a locuinței.
În acest articol vom cunoaște uleiul esențial - YLAG YLANG - sau Canaga Odorata, pentru că ne
ajută să echilibrăm cele două energii YIN /YANG în corpul nostru.
YLAG YLANG sau Canaga Odorata denumirea științifică este cunoscută ca - floarea iubirii și
abundenței spirituale – copacul parfumat.

Cananga Odorata, copac tropical originar din Madagascar cu frunze strălucitoare și persistente,
poate crește până la 15-20 de metri în sălbăticie. Florile galbene care sunt prezente tot timpul anului, la
maturitate, produc cel mai bun ulei esențial, un arbore producând până la 5 kg de flori.
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Ylang Ylang oferă un ulei esențial al cărui parfum este universal apreciat pentru notele sale calde,
însorite, exotice, suave, rotunde și feminine, este unul dintre uleiurile esențiale care pot schimba
comportamentul uman prin olfacție. Cu un parfum puternic și voluptos, uleiul esențial de Ylang-Ylang
complet este renumit ca fiind afrodisiac, în lumea parfumurilor fiind cunoscut în compoziția multor
parfumuri „Poison”, „Miss Dior” de Dior, „Air du temps” de Nina Ricci, „Ylang et vanilla” de Guerlain,
„Chanel no 5” de Coco Chanel.
Compoziția chimică - acetat de benzi, germacrene D+cardinene izomere, beta cariofilen, linalol,
farnesene.
Influența fizică, energetică, emoțională, mentală a uleiului Ylang-Ylang:
În sănătate - uleiul esențial de Ylang-Ylang complet este recunoscut pentru următoarele
proprietăți: deblocant al plexului cardio-respirator când diafragma este blocată, antispasmotic, sedativ
cardiac (tahicardie, aritmie, palpitații) antidepresiv, afrodisiac, tonic sexual (impotență și frigiditate), activ
asupra SNC (sistemul nervos central) echilibrant, antidepresiv, euforizant, hidratează, regenerează și
întinerește pielea, tonifiant al părului, stimulator al sistemului circulator.
Emoțional - lucrează asupra sentimentelor, scoate la suprafață emoțiile blocate permițând
conștientizarea și eliberarea lor, îmbunătățește stima de sine, starea de euforie, îngrijirea de sine, te ajută
să te simți frumoasă.
Mental - te ajută să calmezi mintea, eliberarea gândurilor a dialogului interior care există în
conștiința ta, îmbunătățește vigilența și atenția, relaxează mintea și te ajută să gândești corect, te ajută să
vezi iubirea, să simți iubirea și te încurajează să te iubești și să iubești.
Spiritual - să intri în contact cu îngerul tău păzitor, zeița KUAN YIN zeița compasiunii, te
încurajează să îi ajuți pe ceilalți, te încurajează să recunoști ajutorul spiritual imens pe care îl primești de
la divinitate, maeștri, sfinți, îngeri, prin ghidare și deschidere de noi dimensiuni spirituale.
Chakre - Anahata, Plexul solar și chakra buricului.
Afirmații - când folosim un ulei esențial este important să ne conectăm la energia acestuia, să îl
rugăm să acționeze pentru binele nostru suprem în toate planurile ființei noastre. Despre modul de folosire
al uleiului Ylang Ylang vom relata în numărul următor al ziarului!
Bibliografie:
Traité d'aromathérapie scientifique et médicale-Huiles essentielles vol. I -Michel Faucon

Cercel Mihaela
Competențe în Aromaterapie Științifică
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Legile Kybalionului
sau cele 7 principii
-continuare -

7. LEGEA GENULUI
„Este un gen în toate lucrurile; TOTUL are principiile sale: masculin și feminin; genul se
manifestă în toate planurile” – KYBALION
Această Lege implică adevărul că genul există peste tot. Principiile masculin și feminin sunt în
acțiune constantă. Acesta e adevărul nu numai în plan fizic, ci și în planurile mental și spiritual.
În planul fizic, Legea Genului se manifestă sub forma sexului, în plan superior el ia forme mai
elevate, însă este mereu același. Nici o creație fizică, mentală sau spirituală nu este posibilă fără el.
Înțelegerea legilor sale va arunca lumină asupra multor obiecte care în mod constant au uimit spiritul
oamenilor.
Dacă vreți să înțelegeți filosofia Creației, a Regenerării Mentale și Spirituale, trebuie să studiați și
să înțelegeți această Lege hermetică. Ea ascunde soluția unui mare număr de mistere ale vieții.
Orice lucru, orice individ conține cele două elemente: masculin și feminin. Orice element masculin
are elementul său feminin, și invers. Rolul principiului Masculin este de a dirija către principiul Feminin
o anumită energie inerentă, la fel și invers, dar și de a pune astfel în mișcare procesul Creației. Unul sau
altul, luate separat ca principii, sunt incapabile să creeze, să dinamizeze sau să existe: cu alte cuvinte sunt
două jumătăți. „Și când doi vor deveni UNUL, iată OMUL!”.
Din această perspectivă înaltă, în care femininul și masculinul sunt aspecte ale Spiritului
Pur/Sursei/Dumnezeu, între ale căror polarități ia naștere jocul Creației, sexualitatea umană (ca expresie
a legii genului aplicat în plan terestru) are caracter divin, sacru. De menționat că nu este nici o înrudire
cu numeroasele teorii fundamentale, periculoase și degradante, cu învățăturile care sunt răspândite sub
titluri fanteziste și care nu sunt decât o prostituare a Marelui Principiu natural al genului.
Filosofia hermetică s-a ridicat întotdeauna cu indignare împotriva învățăturilor degradante care
conduc la destrăbălare, pasiuni necumpătate și pervertirea principiilor naturii. Hermetismul și alchimia
nu au nimic care poate să fie util acestor scopuri. Pentru aceia care sunt puri (curați sufletește), totul este
pur, pentru cei care sunt murdari, totul este murdar.
Pentru o înțelegere superioară, non-duală, amorală (dincolo de judecata bine – rău, moral - imoral)
a sexualității umane recomandăm studierea filosofiei tantrice. (Dincolo de prejudecata comună,
perpetuată necritic, puțini știu ceea ce este cu adevărat Tantra).
Tantra nu reprezintă, cum se crede, doar un mod de a deveni un amant, o amantă mai dotat/dotată
decât semenii.
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Vizează o imagine complexă a lumii, de natură holografică, adică un mod complet de a trăi și de
a privi existența. Tantra urmărește expresia modelelor de energie din corpul uman și armonizarea lor cu
Spiritul și arhetipurile, acestea fiind întruchipări ale principiilor feminin/magnetic și masculin/electric.
Ca metodă, Tantra înseamnă a observa pentru a ți se face cunoscut.
Rubrică realizată de Roxana Cotigă
Sursa informații: ro.scribd.com

Rugăciune
Rugăciunea lui Antoine de Saint-Exupéry, care te va ajuta în momentele grele!
Învață-mă arta pașilor mici!
Doamne, nu-ți cer minuni și nici lucruri imposibile, îți cer doar putere pentru fiecare zi!
Învață-mă arta pașilor mici!
Fă-mă atent și inventiv, ca în rutina zilelor să mă pot opri în fața descoperirilor
și a experienței care m-au intrigat.
Învață-mă să gestionez corect timpul vieții mele! Oferă-mi un simț al observației,
pentru a putea diferenția lucrurile importante de cele mai puțin importante!
Îți cer să-mi dai puterea reținerii și a înțelegerii, ca în viață să nu deviez de la ceea ce este
important, dar să-mi planific rațional timpul, să pot vedea și vârful muntelui,
și valea și uneori să pot găsi timp pentru bucuria artei!
Ajută-mă să înțeleg că visele nu sunt un ajutor. Nici dorul față de trecut, nici dorințele față de viitor.
Ajută-mă să fiu aici și acum și să percep această clipă ca cea mai importantă!
Apără-mă de credința naivă că totul în viață trebuie să fie ușor.
Oferă-mi conștientizarea faptului că toate greutățile, înfrângerile, căderile și nemulțumirile
sunt o parte firească a vieții, datorită căreia creștem și ne dezvoltăm!
Adu-mi aminte că inima mereu e în conflict cu rațiunea!
Trimite-mi la momentul potrivit pe cineva
care va avea curajul să-mi spună adevărul, dar să o facă cu dragoste!
Știu, multe probleme se rezolvă fără să faci nimic, deci învață-mă să aștept...
Știi cât de mult avem nevoie de prietenie. Ajută-mă să merit acest dar al sorții!
Dă-mi o fantezie bogată, ca la momentul potrivit, la timpul potrivit, vorbind sau tăcând,
să pot oferi cuiva căldura necesară!
Fă-mă omul care poate ajunge și până la cei căzuți.
Ferește-mă de frica evitării lucrurilor importante din viață!
Nu-mi da ceea ce vreau, dă-mi ceea ce-mi trebuie cu adevărat!
Învață-mă arta pașilor mici!
Rubrică realizată de Loredana Cristina Majic
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Mărturiile sufletului meu
Relatări cursanți Centrul de Dans Energetic „DANSUL ÎN SUFLET”
Coach Nicoleta Selestar

ALINA VLĂDESCU
„Bună ziua Suflete de îngerași minunați,
cuvintele îmi sunt prea puține ca să exprim bucuria,
fericirea, împlinirea, dar mai ales MAGIA pe care am
simțit-o în prima sesiune din acest minunat curs.
Întâlnirea pe care o ai tu cu tine este atât de pură și de
puternică, este un moment de iubire deplină pentru tine
și pentru tot ce te înconjoară... Este pentru prima dată
când practic dansul energetic, dar îl simt ca și cum este
înlăuntrul meu dintotdeauna... doar trebuia să apăs pe
acel buton... Prin această magie, te simți una cu
Universul, cu iubirea, cu pacea, cu Lumina... și
conștientizezi cât de multă Lumină poți emana prin
fiecare celulă și fiecare por.
Mulțumesc cu infinită recunoștință, gratitudine
și iubire Nico, așa ca de la Lumina din Sufletul meu la
Lumina din Sufletul tău! Te iubesc fără margini!”
ELENA GAVRILOIU
„Bine v-am găsit suflete minunate!
Cu mult entuziasm vă mărturisesc că în acest moment am terminat prima carte „Puterea
cunoașterii”, carte care m-a atras și m-a captivat ca un magnet!
Infinite binecuvântări autorului IOAN, așa cum dumnealui se prezintă!
Infinite mulțumiri și binecuvântări Nicol, mijlocitoarea care a trimis informația la mine!
Mă simt minunat, divin, ca și cum aș fi descoperit o comoară și cred că am descoperit un diamant
prețios în adâncul sufletului meu!
Iar DANSUL ENERGETIC este ceva sublim!
Constat că puține lucruri am făcut în viața mea cu atâta sârguință și determinare, simt că îmi
aparține și că a făcut mereu parte din viața mea!
Simt viața care curge prin mine și fiecare celulă din corpul meu vibrează pe frecvența muzicii!
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Vă doresc o săptămână cu vibrație înaltă, bucurie în inimi și viață în ritmul dansului înălțător!
Vă iubesc infinit!
***
Am răspuns chemării la primul impuls, fără să știu despre ce este vorba, pur și simplu am simțit!
La prima atingere a sufletului meu, am simțit că era acolo, că a fost dintotdeauna doar că trebuia cineva
să-mi deschidă cufărul cu acest dar atât de prețios!
Din acea seară, în mintea mea existau doar unde melodice, când yang, când yin și toate mișcările
mele par un dans, un dans frumos armonizat după trăirile mele!
Când îl practic singură timpul nu există, am realizat că deja trecuse o oră și probabil muzica fusese
și întreruptă cu publicitate, dar mie mi se părea că doar am început!
Dansul la unison este cu mult mai special, simt că sunt într-o energie ce mă contopește cu întreg
Universul! Dansul la Unison, început aseară în Dansul globului de lumină, a fost atât de profund și intens
trăit! Deși l-am mai practicat, aseară având ca temă reîntregirea sufletului a fost cu totul special! La
chemarea părților de suflet pierdute, lacrimile au început să curgă lin, trăind fericirea întoarcerii ACASĂ!
INFINITE MULȚUMIRI ȘI BINECUVÂNTĂRI NICOLETEI ȘI DOMNULUI IOAN!”

MARICA LUPU
„O experiență frumoasă pe care o trăiesc în viața mea..
În urmă cu o lună jumătate am avut ocazia să intru în contact cu Dansul energetic, neștiind ce
presupune, ce beneficii și efecte poate avea acest dans practicându-l.
Am practicat 21 de zile în care am primit cunoaștere despre cele 12 tipuri de dansuri.
A doua etapă a dansului energetic a început cu practicarea dansului globului de lumină, un dans
profund și trăit cu o intensitate foarte puternică. M-am conectat la sufletul meu și mi-am imaginat,
având globul de lumină între palmele mele transformat într-un Soare, pe care l-am purtat pe tot parcursul
dansului. Am experimentat și simțit liniște profundă, energie puternică și vibrație înaltă. Spre sfârșitul
dansului am primit ca un dar din partea Universului, în timp ce coboram cu palmele din înaltul cerului,
având globul de lumină între palme, a apărut imaginea lui Hristos (acea imagine în care este reprezentată
„Inima lui Iisus”). Din acel moment starea mea interioară s-a schimbat total, am început să mă simt foarte
puternică, foarte liniștită, calmă, o schimbare inexplicabilă, așa, deodată.
Tot în acest dans (al globului de lumină) în timp ce dansam mi-am văzut imaginea (forma) corpului
meu dansând de trei ori.
Mulțumesc cu Recunoștință și Iubire sufletului drag, Nicoleta!
O experiență frumoasă am avut și în manifestarea „dansului Intenției” în care am simțit Prezența
Divină, care îmi șoptea: Sunt aici, sunt aici împreună cu tine, prezentă!
Mă bucur mult pentru această formă de practică Spirituală, în care pot să manifest dansul energetic.
Mulțumesc și vouă dragi suflete minunate că seară de seară ne conectăm, ne reunim împreună
pentru a ne redescoperi pe noi înșine în ceea ce suntem!
Mulțumesc cu Recunoștință și Iubire! Infinite binecuvântări!”
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ANICA BACIU
„Iubire și recunoștință infinită!
Aș dori să pun în cuvinte experiența din această seară în dansul intențiilor. O vibrație înaltă m-a
cuprins pe tot parcursul dansului. La început am vizualizat o mandală creată din oameni, iar în mijloc o
lumină puternică ce emana spre oamenii prezenți din mandală. Apoi ca un tzunami care se rotea foarte
puternic și absorbea totul spre cer. Mi-a apărut un trandafir de lumina albă, o lalea multicoloră și apoi o
sferă de o lumină puternică cu raze aurii ce s-a apropiat și mi-a cuprins toată zona inimii. Raze de lumină
emanau din această sferă.
Pe a doua melodie am vizualizat Planeta Pământ, în jurul ei oameni care trimiteau raze de lumină.
M-am văzut în interiorul Planetei Pământ ca o lumină, era o liniște și pace profundă și apoi au apărut
foarte mulți îngeri care coborau din cer.
Totul în jur era plin de raze de lumini, nu înțelegeam ce este și am primit ca mesaj DOAR SIMTE!
În centrul pieptului am simțit o energie puternică. Simțeam iubirea în toată ființa mea!
Mulțumesc infinit! Te iubesc, Nicoleta! Vă iubesc dragi colege! Vă iubesc oameni buni de pe întreaga
Planetă! Binecuvântări infinite!”

Renaștere
Mihaela Lăzărică
Ești Tot, nu te pot cuprinde cu privirea
Când alegi să ierți, aripile îți cresc
Nu ești gândul, nu ești corpul și nici mintea,
Ești ca mine, o prelungire a Tatălui Ceresc!
Ți-ai stabilit un drum, ți-ai pictat și pânza
Chiar înainte de a fi acolo, în fața ta
Ți-ai trasat cu mâna ta destinul
Din grelele încercări ți-ai luat lecția!
Și de-ai căzut împins în noaptea neagră,
Știu că brațele Iubirii pure te-au salvat,
Ai pus un punct și-ai luat-o de la capăt
Planului Divin te-ai încredințat!
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Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

Secretul Mulțumirii
De fapt, eu te iubesc!
– Marius Ghidel
„Bucuria și entuziasmul sunt două aspecte
din sufletul uman care nu au nevoie de
descriere, pur și simplu ele există prin ele
însele!
Energia pe care o emană este incontestabilă
și fiecare suflet o recunoaște instantaneu! Ceea
ce am văzut din prima secundă în paginile din
„Sangri La” a fost bucuria experiențelor
personale ale lui Marius (Ghidel) care vine din
dimensiuni fără timp și spațiu; puritatea
bucuriei însăși; iar simplitatea cu care transmite
mesajele divine m-au determinat să-mi doresc să pătrund cât mai profund în lumea în care avem cu toții
acces dacă înțelegem și integrăm renunțarea, detașarea și iubirea așa cum Dumnezeu le transmite prin
cuvintele transpuse în cărți de către autor.
Am înțeles că fără acceptare nu există iertare și că vindecarea survine lină, fără forțări atunci când
renunțăm la control, când ne dezbrăcăm de ego și așa goi, dar plini de Iubire Pur Divină, ne dăm voie să
Fim, să ne bucurăm alături de Dumnezeu! [...]
Marius (Ghidel) este ghidul lui Dumnezeu care ne duce pe drumuri pe care poate nu ni le-am imaginat
niciodată, dar odată ce pătrundem pe ele, pașii nu mai găsesc cale de întoarcere către cei care am fost,
rămânând astfel loc doar pentru Iertare, Acceptare și Iubire!
Când am simțit confirmare după confirmare cu fiecare capitol citit, am înțeles că este un Adevăr
faptul că venim din aceeași sursă, că eliberarea supremă vine din detașare, cum Marius Ghidel spune: <Și
cum îl ajuți pe om? Vezi de ce este el atașat și vindeci în tine atașamentele lui!> [...]
Ne desprindem de suferință când dăruim și nu așteptăm să ni se întoarcă în vreun fel binele făcut. Pur și
simplu Dumnezeu este în fiecare ființă și atunci când ne certăm cu cineva, ne certăm cu Dumnezeu; binele
făcut altuia ni-l facem nouă și răul tot nouă când ne manifestăm față de ceilalți!”

Prefață carte – Georgeta Light Pană
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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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