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„Sarcina ta nu este să cauți iubirea, ci
să cauți și să găsești toate barierele
dinlăuntrul tău pe care ți le-ai construit
singur pentru a te feri de ea!”
- RUMI

Învață-mă, Doamne,
Să fiu Bucurie
Pentru cei de lângă mine!
Ruga din Zori - Loredana Cristina Majic

Fiii Luminii

Odată ce-ai pășit pe drumul necunoscut al evoluţiei să ştii că este un drum fără întoarcere, un drum
care duce în alt loc decât cel pe care l-am cunoscut la naştere! Un drum atât de frumos ca acesta nu există
însă nicăieri, aici, în 3D şi nu va exista oricât vei căuta! Aici, tot ce cunoaștem nu este decât deşertăciune,
iluzie, zbatere, suferinţă, orbire, nimicnicie, chiar dacă trupul nostru este uns cu tot felul de spume şi
îmbrăcat în fel şi fel de haine scumpe!
Până nu cunoşti cu adevărat fericirea, ce nu este destul de satisfăcătoare aici în 3D, nu vei înţelege
viaţa cu adevărat!
Fericirea în 3D este ceva găsit în vârfuri de conştiinţă, în semitrezire! Şi aceste vârfuri sunt rar
simţite, doar la licărire de ridicare a vibraţiei!
Însă, cei drept, cei ce ajung să cunoască aceste vârfuri de conştiinţă semitrezită, o vor mai căuta! Bine ar
fi s-o caute în interior şi nu în exterior, cum adesea întâlnim în 3D!
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Unii o vor căuta tot în haine, tot în mâncare, tot în funcţii, alţii, mai grav, în beţii, în droguri, cafea, jocuri
de noroc, desfrâu, credinţă habotnică…etc.
Şi cu cât vor căuta în afara lor, cu atât mai la fund se vor duce, coborând şi nu crescând vibraţia!
Când vor ajunge pe fundul prăpastiei nimicniciei lumeşti, există două variante! Ori vor pierde şansa asta
numită viaţă, ori vor urca şi se vor trezi pentru totdeauna! Majoritatea alege prima variantă şi iat-o
manifestată astăzi în societatea în care trăim, prin morţi subite în plină viaţă sau chiar prea timpurii! Puţini
sunt cei care aleg zbaterea pe fundul prăpastiei, până găsesc de ce să se prindă şi să iasă la lumină!
Iată... vă mărturisesc că sunt unul dintre cei care au ales să se trezească şi să iasă la lumină! Ba
mai mult, am ales de ceva vreme să aduc la cunoştinţă tuturor celor care vor avea şansa să mă citească şi
se află la un anumit nivel, chiar şi celor de pe fundul prăpastiei, să se prindă de orice şi să iasă din
adâncurile acelea mâloase, să creadă că vor reuşi, pentru că aşa îşi vor recupera puterea! Şi apoi vor putea
orice!
Odată ce ieşi de acolo, din întuneric, nimic nu va mai fi la fel, nici lumina soarelui, nici apa, nici
mâncarea, nici plantele şi nici oamenii din jur! Totul, dar absolut totul, va fi altfel! Cei ce te-au cunoscut
chiar îţi vor atrage atenţia că nu mai eşti cel care ai fost şi vor dispărea din anturajul tău! Să nu te sperie
acest lucru! Vor apărea alţi oameni mai potriviţi ţie în anturajul tău! Cu care te vei simţi familiar şi
familial!
Viaţa va lua cu totul alt sens, alt drum se va deschide în faţa ta, şi altele vor fi priorităţile tale! Nici
o cremă din lume, nici o haină din lume, nici o băutură din lume nu-ţi va mai trebui pentru a-ţi simţi inima
în bucurie! Tu vei simţi că eşti bucuria însăşi! Vei plânge de bucurie, vei dansa fără să auzi în fizic muzică,
ci ți-o vei compune totodată tu însuţi, dansând în acelaşi timp! Va fi ca o beatitudine răspândită în tot
corpul, ca o magie ce se va înmulţi pe zi ce trece!
Începutul va veni cu urcuşuri şi coborâşuri, important este să menţinem starea de echilibru şi convingerea
că vom izbuti pe acest drum!
În momentele de dificultate se poate apela la rugăciune, terapii energetice, practicarea dansului energetic,
psihoterapie, aromaterapie, shamanism, terapie prin muzică, terapie prin culori… etc. Fiecare va simţi ce
i se potriveşte pe calea sa şi va alege în funcţie de rezonanţa sa!
Cu cât veţi creşte în amplitudinea vibraţională, cu atât veţi înţelege că drumul este cel potrivit
fiinţei voastre și că nimic nu vă va mai deturna de pe această cale! Pentru că aceasta este calea luminii
care suntem!
Bate la uşa sufletului nostru cea mai frumoasă cunoaştere, a ceea ce suntem şi ca atare a venit
momentul să manifestăm, fiecare la nivelul la care se află! Cel mai important moment este cel în care
vom trece pe calea noastră şi vom fi suficient de puternici şi de fermi încât să nu ne lăsăm influenţaţi de
ceilalţi, de egregori, de energii perturbatoare, de mediul în care ne-am născut! Odată ce-am păşit în
semilumină, să urmăm lumina! Acest drum va duce la trezirea în masă a tuturor semenilor noştri şi la
schimbarea pentru totdeauna a acestei planete!
Chiar dacă nu vom mai fi cei ce am fost până acum, vom fi primii care vom gusta bucuria şi iubirea
luminii, un dar mult mai preţios decât toată deşertăciunea din 3D! Vom fi primii care vor afla cine sunt
cu adevărat! FIII LUMINII !
Daniela Carp
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Practică maxima deschidere
către Divin!
Ela Cristea

E timpul să strălucim şi mai puternic lumina noastră pentru că încă sunt mulţi oameni ignoranţi,
care ignoră ceva, dar nu orice ceva, ci... esenţialul!?!
Mulţi oameni încă nu îşi trăiesc viaţa în acord cu Dumnezeu, care este însăși Viaţa, fundamentul şi esenţa
a tot ceea ce există. Iar omul care se identifică doar cu ceea ce vede sau cu gândurile lui, pierde din vedere
exact esenţialul, a cărui cunoaştere aduce fericirea cea mai durabilă...
Dumnezeu bate destul de des la poarta inimilor noastre pentru că vremea trezirii la Adevăr a venit!
Deschide poarta, Omule! Îmbrăţişează Adevărul tău, Liniştea ta, Divinul tău! Petrecând timp în meditaţie,
jocul iluziilor începe să se dizolve, odată cu acele concepte false, limitative, care l-au creat! Meditând te
conectezi cu acel prieten uriaş care este Câmpul Unificat al tuturor Legilor Naturii, cunoşti această
stare/fiinţă care este baza a tot şi cunoşti Lumina Unităţii, care face să dispară toate umbrele dualităţii.
Când omul se trezeşte, îşi dă seama că e una cu tot, că e inseparabil, că cele două părţi ale întregului merg
împreună, că fundalul negru a fost necesar pentru a deveni conştient de Lumină, că viaţa nu e o luptă, ci
un dans, e un joc al vieţii, o cosmologie veselă!...
Tot meditând, te contopeşti şi mai mult cu Divinul, având din ce în ce mai multă încredere în CINE
EȘTI. Te obişnuieşti cu starea ta naturală, adevărată! Ca şi ceapa, omul are multe straturi care trebuie
lepădate, iar când ajungi în mijloc, observi că nu e nici un sâmbure, nici un miez! Miezul e vid! Abia în
acel moment de vid apare conştientizarea Adevărului Fiinţei tale, simţi Realitatea Ta, când nu te mai agăţi
de nicio iluzie cunoscută şi confortabilă şi îţi permiţi să păşeşti în „necunoscut”. (E necunoscut doar de
minte, de fapt ai mai fost pe acolo, chiar de multe ori, în vise! Și, în plus, de acolo vii, de fapt!)
Practicând meditaţia, treptat, conştienţa se extinde, până atinge valoarea sa nemărginită... E atât de
simplu să cazi în braţele Divinului... Doar te relaxezi şi predai comanda „bărcii” tale - Sinelui tău
Divin... Divinul este atotprezent, dar îţi trebuie deschidere maximă faţă de EL, ca să poţi să fii conştient
de curgerea Sa, prin tine... Iubindu-te şi acceptându-te exact aşa cum eşti, se produce cea mai mare
deschidere faţă de tine însuţi, faţă de adevărul tău şi astfel îl poţi încorpora mai bine şi mai uşor în tot
sistemul tău uman.
Din Câmpul Unificat aduci în corpul uman toate calităţile divine, iar negativităţile se dizolvă de la
sine, ele nemaiputând exista în acest spaţiu al tău care a devenit înalt-vibraţional. Ca să susţii aceste
frecvenţe divine, perfecte, naturale, angelice, e bine să te hrăneşti cu fructe şi legume, care îţi amplifică
starea de împlinire şi de pace.
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În plus, consumând legume şi fructe proaspete, tot felul de nuci, seminţe şi alte plante, oamenii
din vechime trăiau mii de ani, dar asta înainte să înceapă să consume carne, care a redus drastic durata de
viaţă pe Pământ. Carnea unui animal sacrificat are o energie de vibraţie foarte joasă pentru că deţine în
fiecare particulă a sa, ca orice materie inteligentă, vie, memoria şi toată suferinţa emoţională a acelui
animal, care, prin ingerare, este transmisă omului la nivel celular! De aceea e perfect dacă putem evita
consumul cărnii de orice fel! Deci oamenii despre care scrie şi în Biblie că au trăit mii de ani, practic ei
se hrăneau cu hrană vie, adică cu energie pură!
Când revenim la starea naturală, vibrăm de energie şi ne simțim corpul însufleţit de Inteligenţa
Vie, Divină... Și astfel nu mai blocăm Lumina noastră din a străluci! Hrana naturală ne aliniază cu ritmul
naturii, însă pe lângă hrana naturală, contează şi comportamentul nostru! Viaţa pe planeta Pământ o putem
trăi foarte bine dacă o asemănăm unui râu! Mai ales în aceste timpuri de transformări intense, a ne
comporta ca un râu ne poate aduce beneficii inestimabile, pe termen lung! Apa se adaptează uşor la
schimbări, e flexibilă şi rezilientă în orice circumstanţe.
Ea se mulează în orice formă o pui, forma nu contează! (În meditaţie putem sta ca apa într-un
borcan, observând cum circumstanţele se schimbă!) Ce e viu e flexibil şi maleabil (opusul este rigid şi
uscat). La fel e şi cu mintea omului! Oamenii care sunt rigizi în gândire au probleme în a se descurca cu
schimbările. Dar schimbările (mari sau mici) sunt inevitabile, pentru că viaţa este vie, deci într-o
permanentă mişcare. Altfel nu ar fi viață. Acceptă realitatea impermanenţei! Nu uita că eşti un creator şi
poţi alege direcţia schimbărilor tale! Creează-ţi ce vrei! Altfel îţi vei consuma energia luptându-te cu
inevitabilul! Paradigma veche trebuie să plece, ca să facem loc celei noi, Noul Pământ!
Avem liberul arbitru aici, să alegem ori să ne luptăm cu viaţa (acesta e vechiul mod de a funcţiona), ori
să avem încredere în ea, lăsând viaţa să curgă ca un râu, adaptându-ne la peisajele diferite care apar în
cale, strecurându-ne fără efort prin orice blocaje ar apărea!
Aceasta este epoca în care descoperim că delicateţea este o mare putere, în care învăţăm că a nu
forţa nimic este modul superior de a trata lucrurile şi de a depăşi obstacolele, fără efort! Dacă am putea fi
la fel de delicaţi, dar perseverenţi, ca apa (care are capacitatea de a eroda materialele cele mai dure), nu
numai că ne-am economisi energia (pe care o putem pune în scopuri mai înalte), dar ne dăruieşte şi liniştea
minții, ceea ce este într-adevăr inestimabil...
Putem deveni conştienţi că acţiunile mici făcute în prezent vor conduce eventual la schimbări mari în
viitor. Putem ajunge să stăpânim flexibilitatea de a găsi partea pozitivă în orice lucru negativ.
Orice situaţie are ceva pozitiv în ea, oricât ar părea de nepotrivită. În apa nemişcată, praful se poate lăsa
şi stabili la fund, aşa că apa devine clară! (Poţi găsi şi tu această claritate în meditaţie!)
În mişcare, apa pe unde trece, hrăneşte! Râul hrăneşte toate plantele și copacii din jur, iar noi
putem dărui celor din jur din preaplinul inimii noastre!
Râului nu-i este frică să se verse în mare sau în ocean, pentru că el simte că acolo îşi găseşte
împlinirea, că acolo îşi împlineşte destinul său. Râului nu-i este frică de a se uni cu marea sau cu oceanul,
pentru că el ştie că se va transforma în ceva mult mai mare decât este! Ajungând în ocean, râul îşi dă
seama că el mereu a fost una cu oceanul (!), doar uitase în timpul călătoriei sale, uitase că a vrut să
experimenteze şi altceva! Uitase că el nu este de fapt o individualitate, ci este întreg oceanul, în fiecare
picătură a sa! Și toată această călătorie a omului, a râului, care în eternitate e doar cât o clipă, a existat
doar pentru expansiune şi creaţie, pentru a experimenta viaţa în diverse forme, pentru a se experimenta
pe SINE, conştient, în toată splendoarea şi plinătatea sa divină, DIN NOU! Dulce reamintire! Namaste!
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SPIRITUALITATE - Valentin Voicu

Anatomia energiei primordiale Kundalini
Crearea vieții - Ultima parte

Vom începe această ultimă parte, referitoare la energia kundalini, amintind din articolul
precedent că 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
- Popularea spațiilor multidimensionale, cu tipuri de conștiințe CREATE și generate în timpul
actului sexual
Făcând o abordare abruptă și plină de conținut informațional, se vor defini în continuare
două dintre atributele SPIRITULUI:
- Autodiviziunea - reprezintă procesul prin care SPIRITUL UNIC AUTENTIC ETERN, emite în
afara interiorului SĂU, către exterior, o anumită parte de spirit, din EL ÎNSUȘI, identică din
punct de vedere al unei anumite funcții sau calități primordiale. Procesul poate fi
asemuit/imaginat cu acțiunea de a face „copy - paste” DOAR la o anumită caracteristică a
spiritului”, dar care la momentul T0 al autodiviziunii, nu este însuflețită!!!
- Automultiplicarea - reprezintă procesul prin care SPIRITUL UNIC AUTENTIC ETERN, emite în
afara interiorului SĂU, către exterior, o COPIE identică cu toată cantitatea de funcții, atribute și
prerogative primordiale ale spiritului. Altfel spus: reprezintă procesul prin care un spirit se
multiplică pe EL ÎNSUȘI, având toate calitățile și atributele, diferența constând în faptul că noua
bucată generată, nu este încă însuflețită și manifestă!!!
Toate aceste bucățele de spirit, autodivizate, există în INTERIORUL oricărui suflet, al
oricărei ființe umane. Atât cele generate prin autodiviziune, cât și cele generate prin
automultiplicare, sunt depozitate în sufletul unei ființe umane, la nivelul structurilor superioare, cu
precădere în structura a 7-a, a 8-a, a 9-a, ultima din ele fiind cunoscută ca „structura divină”… sau
„corpul de slavă” conform altor scrieri.
Însă toate acestea nu sunt încă „active”/ însuflețite, dar ele influențează permanent CALITATEA
ființei umane.
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Ponderea dintre cele autodivizate, față de cele automultiplicate, la fiecare ființă, este total diferită
și unică, ele reprezentând „bilanțul SPIRITULUI” din interiorul oricărui SUFLET, al fiecărei ființe
umane.
La o „privire” atentă interioară, se observă că ele se găsesc în jurul SPIRITULUI, formând
diverse forme geometrice complexe, dispunerea lor fiind pe mai multe axe, care depășesc domeniul
celor 3 axe aferente tridimensionalului.
După acestea urmează TOATE CELELALTE conștiințe care populează SUFLETUL, conștiințe
care, de cele mai multe ori își întrețin existența, atât din sursa de energie PRIMORDIALĂ, generată prin
procesul SOMNULUI, dar și prin schimbul de energie și informație care are loc între două persoane,
prin ORICE FORMĂ DE RELAȚIE, mai mult sau mai puțin intimă. De aceea este important să avem
responsabilitatea de a avea grijă la anturajele și mediile sociale umane cu care interacționăm.
Întrucât, prin oricare ar fi tipul de relaționare între două suflete, au loc diverse schimburi de
energii, care asigură viața și existența tuturor conștiințelor care populează SUFLETUL.
Atunci când o ființă umană se izolează, din diverse motive, conștiințele care populează
SUFLETUL, se alimentează preponderent prin procesul SOMNULUI. Puține sunt situațiile în care
conștiințele care populează SUFLETUL, în cazul persoanelor care se izolează, se „racordează” la
spiritul unic autentic ETERN și la părticelele de autodiviziuni ale spiritului din jurul acestuia. Însă,
pentru ca aceste conștiințe care populează SUFLETUL să se poată conecta la cele ale spiritului, este
nevoie de o armonizare CALITATIVĂ a diferențelor de energie și vibrație. Acesta este mecanismul prin
care conștiințele care populează SUFLETUL se racordează mult mai repede la energia regăsită în
consistența altor suflete, aparținând altor oameni.
S-a specificat în repetate rânduri că modul de „hrănire” al CONȘTIINȚELOR care ne
populează SUFLETUL se realizează prin două mari procese:
- Cel al somnului, proces care a fost prezentat și explicat, în partea a 3-a a acestui subiect (vezi Nr.
34 al ziarului Puterea Cunoașterii)
- Prin actul sexual între două persoane care presupune schimburi majore și semnificative atât
între diversele conștiințe care populează SUFLETUL, cât și schimb de energie kundalini. În
momentul în care cele două energii kundalini, aparținând participanților se întâlnesc, ele
FUZIONEAZĂ și dau naștere unui al treilea tip de energie kundalini, care este SIMILAR CU CEL
PRODUS prin procesul SOMNULUI!!! Ce înseamnă acest lucru? Faptul că toate conștiințele
care populează SUFLETUL fiecărui participant în actul sexual, se hrănesc/energizează,
asigurându-și astfel viața și existența într-un suflet.
Dar în același timp au loc și schimburi de conștiințe care populează SUFLETUL,
între parteneri. Prin această prismă de înțelegere deducem transformările psihocomportamentale, atât cele de bun augur, cât și cele de o calitate discutabilă, apărute între
doi parteneri aflați într-o relație intimă. Calitatea partenerilor, calitatea conștiințelor
acestora, calitatea idealurilor, scopurilor, obiectivelor acestora, sunt cele care hotărăsc și
determină, prin actul sexual, calitatea conștiințelor care vor fi „hrănite”, din sufletul
participanților.
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În acest sens putem înțelege că IUBIREA și calitatea acesteia dintre doi parteneri, joacă un
rol decisiv, precum și ponderea intereselor SUFLETULUI, animat de conștiințele care îl diversifică și
populează!!! (a se vedea care sunt interesele sufletului, prezentate în lucrarea „Conștiinta Trinitarănunta conștiințelor” din Nr. 32 al ziarului).
Însă, atunci când iubirea dintre două persoane este de cea mai înaltă calitate, caracterizată de
idealuri și obiective calitative, prin actul sexual, se „activează/ accesează” idealurile și ATRIBUTELE
SPIRITULUI UNIC AUTENTIC PERSONAL al fiecărui partener. Deoarece Iubirea înalt calitativă a
acestora este cea care, prin realizarea unui act sexual, reunește energiile kundalini ale celor doi parteneri...
și astfel sunt ACTIVATE părticele de spirit autodivizate sau automultiplicate, care se găsesc în
consistența sufletelor acestora.
Prin unirea celor două energii kundalini ale partenerilor, se obține o a treia ENERGIE
PRIMORDIALĂ kundalini, omogenă, care are caracteristici ENERGETICE și INFORMAȚIONALE
aparținând partenerilor. Această energie nouă rezultată, este cea care ÎNSUFLEȚEȘTE părticelele
autodivizate sau automultiplicate, ce se regăsesc în jurul SPIRITULUI UNIC AUTENTIC PERSONAL
al fiecăruia dintre parteneri. Ce face concret această nouă energie kundalini, în cazul unui act sexual ce
are o vibrație deosebit de înaltă calitativ?? Ea va combina părticele de spirit autodivizate ale unui partener,
cu părticele automultiplicate ale celuilalt partener!!! Le va uni, le va armoniza și le va ÎNSUFLEȚI.
Evident că acest proces este sub atenta supraveghere și acțiune a SINELUI SUPERIOR aparținând
fiecărui partener!
După ce părticelele de spirit autodivizate sunt armonios Unite cu cele automultiplicate, aparținând
celor doi parteneri, sunt preluate de sinele superior al fiecărui partener și predate pe scara ierarhică
sufletească, mai sus, către MONADELE sufletești ale celor doi iubiți. Acestea, la rândul lor, predau
gradat, din ierarhie în ierarhie superioară, noile părticele „combinate” de spirit. La cel mai înalt nivel,
ajunse undeva prin domeniul 10/11/12D, după ce părticelele de spirit autodivizate cu cele automultiplicate
au fost ÎNSUFLEȚITE de toată ierarhia superioară a sufletului, acestea vor începe un lung și ETERN
drum evolutiv, în marea creație a universului.
Însă acest subiect este deosebit de vast și complex... derulându-se pe intervale de timp, ENORM
de întinse, ce depășesc domeniul sutelor de mii de ani.
Dar ce se deduce din cele prezentate mai sus??? Faptul că ființele umane, prin actul de iubire și
mai ales prin unirea intimă (actul sexual) au fost, sunt și vor fi participanți la marele ACT DE
CREAȚIE AL SPIRITELOR ce își pornesc și desfășoară evoluția în imensitatea universului și a
dimensiunilor acestuia. Din acest punct de vedere putem înțelege și afirma că ființele umane sunt
adevărați creatori ai spiritelor și tot ființele umane sunt cele care perpetuează NAȘTEREA ȘI VIAȚA
spiritelor în univers.
Se deduce faptul că oamenii sunt direct responsabili pentru modul în care își hrănesc anumite
conștiințe/spirite, care le populează SUFLETUL, dar mai ales pentru modul în care utilizează energia
kundalini și Iubirea, în actul de A FI COCREATORI alături de marile conștiințe DIVINE creatoare
ale universului.
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Acest subiect este foarte amplu, necesitând mult timp de introspecție interioară și meditație
asupra consecințelor apărute în urma creării conștiente sau mai puțin conștiente a noi spirite,
rezultate prin actul sexual intim… act și proces care are repercusiuni și implicații în toată viața
actuală, dar mai ales în cele care vor urma, asupra celor doi parteneri care au determinat acest fenomen
de TIP DIVIN.
De asemenea este important să înțelegem și să medităm profund la procesele care au loc în
SUFLETELE noastre, la modificările generate de implicațiile ENERGIEI PRIMORDIALE kundalini,
utilizată în intimitatea unui act de dragoste.

LIBER ȘI SUVERAN
Rosemarie Bianca Iordache

Bine te-am găsit, cititorule!
Te iubesc și te binecuvântez!

Schimbările nu sunt confortabile, de aceea opunem rezistență, dar timpurile pe care le trăim ne
conduc să îmbrățișăm o nouă variantă a noastră. Ignorăm și negăm de mult timp că relațiile în care ne
complacem ne susțin, că serviciul unde petrecem cele mai multe ore ne mulțumește, că adicțiile pe care
le-am dezvoltat, nu sunt nocive...etc.
Toate lucrurile care nu te mulțumesc sunt acolo cu un scop benefic pentru a te conduce către o
reamintire a puterii tale interioare și a lucrurilor care, cu adevărat, îți bucură, vindecă și îți împlinesc
inima.
Asta implică onestitate - în primul rând față de tine, omul aflat în această experiență umană, tu
trebuie să recunoști ce simți! Eliberând frica că vei fi judecat sau că vei pierde imaginea cu care i-ai
obișnuit pe cei de lângă tine vei învăța, astfel, să te onorezi.
- în al doilea rând onestitate față de ceilalți; Asumându-ți chiar și judecata lor sau abandonul lor,
nemaijucând rolul cu care i-ai obișnuit, vei învăța astfel să onorezi etapa în care este fiecare.
- în al treilea rând trebuie să fii onest față de lumina pe care ai venit să o împărtășești acestei lumi.
Nu mai e nevoie să o ascunzi de teamă că vei fi persecutat, așa cum s-a întâmplat în alte timpuri și nici să
o diminuezi pentru că unii nu sunt pregătiți, astfel învățând să rămâi suveran în propria experiență.
- în al patrulea rând, față de SINELE tău înalt, care exprimă ADEVĂRUL tău interior, pentru că acela
e ghidul și Maestrul pe care trebuie să te antrenezi să-i recunoști glasul, învățând, astfel, să îl exprimi pe
Creator!
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A-ți trăi viața LIBER – înseamnă să onorezi în egală măsură natura ta umană, din tine și din ceilalți
- fiind conștient în fiecare clipă de esența divină din noi înșine dar și din orice altă formă de viață.
A fi SUVERAN – implică respectarea propriului adevăr interior, indiferent de condițiile exterioare
și fără a judeca adevărurile celorlalți.
Ființa LIBERĂ și SUVERANĂ va fi recunoscută ca o persoană AUTENTICĂ și va deveni muză și
inspirație pentru ceilalți.
Autenticitatea implică să fii TU însuți OM și DUMNEZEU, tu cel care exprimă compasiune și
iubire în tot și pentru toate.

SĂNĂTATE & WELLNESS - Cercel Mihaela

- Competențe în Aromaterapie Științifică

Aromaterapia științifică în viața noastră.
Dansul Energetic și Aromaterapia științifică

Pentru că acum cunoaștem ce sunt uleiurile esențiale să aprofundăm modul în care acestea pot fi
utilizate, integrate în viața noastră.
În aromaterapia medicală științifică, uleiurile esențiale sunt administrate pe piele, gură, ochi,
urechi, nas, vagin sau rect, doar sub îndrumarea unui specialist, deoarece este necesar să fie cunoscute
foarte bine compoziția și proprietățile lor. Aromaterapia este o artă pentru că utilizarea uleiurilor esențiale
și a derivatelor acestora (apele florale și absoluturi florale) este individualizată, particularizată, presupune
cunoașterea tipului constituțional, a tipului de piele, a patologiei acută sau cronică, a dezechilibrelor la
nivel subtil în chakre, câmpuri aurice.
Uleiurile esențiale sunt folosite pe cale cutanată deoarece sunt lipofile - au afinitate pentru
substanțele grase - pătrund cu ușurință în diferitele straturi cutanate, în microcirculația periferică și apoi
în sistemul circulator.
Astfel, administrarea pe piele în diferite terapii – masaj, reflexoterapie, presopunctură - se
realizează ținând cont de specificul pielii. Hipocrate a definit relația temperamentelor cu pielea în: piele
uscată și rece, specifică tipului temperamental nervos sau melancolic, piele caldă și uscată – specifică
colericului, piele caldă și umedă specifică sangvinului, piele rece și umedă specifică limfaticului.
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Pielea este un organ de o mare complexitate, aceasta separând omul de lumea exterioară, este un
imens receptor de informații, stimul - muzică, plante - unde fiecare stimul exterior este un mesaj complex
pe care sistemul nervos îl decodifică și integrează ca pe o informație emoțională. Rămânând imprimată
la nivelul creierului, unde se formează centrii reflecși, va determina un anumit comportament, în funcție
de stimulul declanșat, plăcere, durere, bucurie, teamă, etc. Aplicând uleiurile esențiale în diferite zone ale
corpului, zone reflexogene, meridiane energetice, chakre, coloana vertebrală, acestea determină:
- conștientizarea stărilor care au rămas ascunse la nivelul subconștientului, în corpul emoțional
- eliberarea de acea emoție
- echilibrarea, armonizarea emoțiilor
- formarea unor noi centri reflexogeni pe creier
- un comportament echilibrat
- vindecarea unor patologii, secreția de hormoni, calmarea unor migrene, vindecarea organelor,
acțiune asupra sistemului nervos central, sistemului imunitar, etc.
- activarea, curățarea, echilibrarea, energizarea și armonizarea unei chakre, acționează asupra
aurei energetice prin refacerea acesteia devenind unitară, compactă, curățată, echilibrată,
energizată
Acțiunea pe cale cutanată se completează simultan cu acțiunea pe cale olfactivă, pentru că, atunci
când deschidem un flacon cu ulei esențial, datorită proprietăților volatile pe care acesta le are, acționează
rapid, în câteva secunde, la nivelul sistemului limbic, așa cum am precizat în articolul anterior.
Uleiul esențial Ylang Ylang are o acțiune complexă (acționează asupra tuturor structurilor ființei
noastre, fizic, emoțional, mental și spitual) în organismul nostru pentru că echilibrează cele două energii
yin/yang. Energetica uleiului atrage dragostea şi energia pozitivă a lumii, reface aura energetică,
restabileşte simetria energetică a ființei, contribuie la activarea, curățarea, echilibrarea, armonizarea
chakrelor - Anahata, buricului, aura energetică.
Ylang-Ylang manifestă acţiune benefică asupra sistemului nervos. Uleiul relaxează, înlătură
stările de agitaţie şi tensiune, accesele de anxietate și furie, ajută la eliminarea tensiunilor emoționale
acumulate. Este foarte eficient în stările depresive, oboseală, nelinişte, insomnie, sindrom premenstrual.
Este un ulei unic care are efect afrodisiac, conferă încredere în forțele proprii, stimulează potențialul
creator, intensifică atracția erotică.
Utilizarea uleiului esențial Ylang Ylang în frumuseţe, sănătate, wellness, bucătărie și pentru
întreținerea locuinței. Casa, din punct de vedere spiritual este privită că o extensie a noastră pentru că
orice casă absoarbe emoțiile, sentimentele, gândurile oamenilor care trăiesc în ea. Impregnarea cu ulei
esențial a cât mai multor obiecte din casă, ne menține într-o stare de bine, deoarece frecvența de vibrație
a acestuia purifică și ionizează aerul din cameră.
- se transferă 3-5ml ulei esențial direct în difuzor cu 10ml alcool alimentar, cantitatea de ulei
esențial este în funcție de suprafața camerei
- pentru pietricele, bucăți de lemn, conuri de brad, plante uscate, bețișoare, bile din lemn, se pune
într-o pungă de plastic ulei esențial (3ml.), o lingură de ulei vegetal (sâmburi de struguri, orez, grâu, etc.)
se omogenizează amestecul apoi se introduc conurile de brad, bețișoarele de lemn, se mențin 30 de minute
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închise în pungă pentru a se impregna cu amestecul și ulei vegetal, după care se așază într-o fructieră,
farfurie
- recomandat pentru camera în care practicăm dansul energetic, prin aplicare pe chakra Anahata,
chakra ombilicului și curățarea cu palmele impregnate cu ulei esențial, a aurei. Pentru chakra ombilicului
diluăm o picătură de ulei în puțin ulei vegetal cald, după care îl introducem în ombilic
- pentru o seară romantică în dormitor, prin difuzare pe perna pe care dormim – se îmbibă un
tampon de vată în ulei esențial și 2-3 picături de ulei vegetal
- în umidificatoarele de pe caloriferele din dormitor, camera copiilor
- în mașina de spălat rufe sau vase, chiar și în detergentul de vase se poate adaugă ulei esențial
- în interiorul automobilului
În bucătărie uleiul esențial Ylang-Ylang este foarte popular la gătit, în țările unde aromaterapia
este cunoscută pentru aromele dulci și parfumate, folosite atât în preparatele sărate, cât și în cele dulci.
Uleiul esențial de Ylang-Ylang este utilizat în special pentru aromarea cărnii de miel confiat sau
a cărnii de vită, aromarea dulciurilor, prăjiturilor ori a produselor de panificație, aduce o notă originală
compoturilor, gemurilor, piureurilor, salatelor de fructe și sublimează deserturile lactate, cum ar fi
înghețata, crema, smântâna.

Sănătate, wellness și frumusețe – rețete
Indispensabil în îngrijirea părului, uleiul esențial Ylang-Ylang este unul dintre cele mai populare
pentru tonifierea și înfrumusețarea părului, pentru a-i aduce strălucire, dar și în toate tipurile de îngrijire
a corpului, cărora le aduce mirosul său floral puternic și exotic.
Sare de baie aromatizată - cu ulei YLANG YLANG
Într-un borcan de sticlă se pun 100 de grame de sare care poate fi sare gemă de bucătărie
(neiodată), sare de Himalaya, sare de la Marea Moartă, se adaugă 21 picături de ulei esențial, se închide
bine flaconul și, prin mișcări de scuturare, se omogenizează conținutul borcanului. Se poate folosi:
- în apa de baie, răsturnând conținutul flaconului
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- în apa caldă, aplicat pe corp – se săpunește întreaga suprafață a corpului după care se aplică sarea
prin frecare ușoară a corpului, se menține 5 minute pe corp, după care ne spălăm
- în 100 ml de ulei pentru masaj, șampon, cremă, se adaugă 15 picături, după care se aplică pe
corp
Atenționare: Aroma foarte intensă a uleiului Ylang-Ylang poate provoca vertije şi cefalee. Se recomandă
folosirea dozelor minime. Utilizarea în exces a uleiului în cazul hipotensiunii arteriale poate provoca
dureri de cap și stare de greață.

Definițiile orgoliului
așa cum ne sunt prezentate în Budism

Primul nivel al orgoliului - să te crezi mai bun ca altul
Al doilea nivel al orgoliului - să te crezi mai bun ca mulți alții
Al treilea nivel al orgoliului - să te crezi mai bun ca toți
Al patrulea nivel al orgoliului - să te crezi mai rău decât altul
Al cincilea nivel al orgoliului - să te crezi mai rău decât mulți alții
Al șaselea nivel al orgoliului - să te crezi mai rău decât toți
Al șaptelea, cel mai înalt nivel al orgoliului - să te crezi cineva
Ce înseamnă aceste definiții?
Cu cât există mai puțină iubire care pentru orice om înseamnă sprijin, protecție, scop și fericire,
cu atât este mai mare nevoia lui de a se sprijini și pe altceva.
Și el încearcă să obțină fericire, armonie, bazându-se pe propriul lui „eu” uman, pe propriile
dorințe și instincte.
Instinctele îți cer să supraviețuiești. Și pentru aceasta este nevoie să învingi pe cineva, să-l lași în
urmă, să-l dai la o parte, să ieși în față.
Și, în momentul în care un om uită de iubire, dorința lui de a călca pe altul în picioare, de a-l
prejudicia, de a se pune deasupra unui alt om devine din ce în ce mai puternică. Iar apoi sentimentul de
superioritate se transformă, în mod inevitabil, în sentimentul de inferioritate proprie.
O extremă va trece mereu în alta.
Și, atâta timp cât omul își va pune propriul „eu” pe primul loc, adică propria viață și propriile
instincte, el nu va putea să-și învingă propria agresivitate și depresie. El se va supăra, va invidia, se va
mâhni, va urî, va disprețui, va cădea în deznădejde.
S.N. Lazarev
Rubrică realizată de Loredana Cristina Majic
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Prizonieri în timpul nostru
Ramona Alina Ene

Prizonieri în timpul nostru
Căutăm esența trecerii...
Dacă am fi infiniți precum timpul,
Ne-am extinde gândurile în clipe de exaltare
Prizonieri în gândurile noastre
Încercăm cunoașterea și ne limităm la cărți.
Încercăm aventura și ne limităm la un concediu pe an...
Dacă am ști consecința fiecărui gând
Ne-am opri pentru o clipă
Prizonieri în casele noastre
Ne căutăm clipele și le depănăm în împietrire...
Patosul cu care strigăm după viață
Nu ne ajunge în gând sau simțire.
Prizonieri în inimile noastre
Am mutat versul și l-am așternut pe hârtie,
Am căutat speranța și am pus-o în oglinda vieții
Cu capul sprijinit în nori...
Am căutat savoarea și am așternut-o pe aripile vieții
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Mărturiile sufletului meu

Relatare Valentina Iacob, Instructor Steluța Florentina

“Aș descrie dansul energetic ca o meditație activă, faptul că implici și corpul are beneficii multiple.
Când simt tensiune în corp încep să fac un dans mai energic (yang) și simt cum starea se schimbă, când
sunt cam agitată fac un dans mai lent (yin). Este ușor, este la îndemâna oricui, important este să înveți
cum să îl faci și să îl practici.
Am practicat dansul copacului și m-am văzut un minunat măslin, vechi de sute de ani, din Franța…
Pe finalul dansului simțeam să stau în chakra de bază și mi-am dat seama că după ce am rupt cordonul
acela ombilical cu mama, cu partenerul… care era ca o legătură cu strămoșii, care nu mă lăsa să devin
verde, am început să cresc, iar cu cât tăiam și mai tare cordoanele care mă țineau, parcă începea seva sămi urce prin picioare și să se formeze trunchiul, frunzele, măslinele.
Pe parcurs, după ce tăiam stringurile, am ajuns la chakra șapte și nu mai puteam să fac nimic.
După ce a început seva să urce, am simțit că am ajuns la lumină… Simțeam că și în chakra inimii erau
liane pe care le tăiam… Am ajuns la un moment dat pe o plajă, apoi dansam în cerc cu câteva persoane.
Am avut cel mai mult de lucru la chakrele 1, 2 și 6 unde mi s-a părut cel mai obositor. Eram ca o
cascadă, ca o apă și nimeni nu mă mai putea atinge! A fost foarte interesant și m-am simțit apoi energizată
și cu o stare de bine.

***
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Am făcut dansul globului de lumină și a fost foarte interesant! În timpul dansului am văzut că
din mâinile mele ieșeau unde colorate ca niște unde electrice. Am simțit niște dureri, apoi acel curent ma făcut să simt o senzație de vindecare în corp.
În dansul îngerilor am văzut cum a venit un înger care mi-a luat mâinile și împreună cu ale lui
le-a pus pe abdomenul meu. Am simțit că putem potența puterea de vindecare împreună.
Apoi în dansul intențiilor m-am văzut în
ultima mea relație și parcă renunțam la mine. M-am
văzut în multe ipostaze în care am renunțat la ce
doream, la cine eram, apoi m-am văzut împrăștiată pe
jos în mii de bucățele și dintr-o dată m-am refăcut, am
devenit un întreg. Am început apoi o călătorie în
spațiu… la un moment dat mă învârteam prin cer și
mă uitam printr-un ochian și vedeam țări, orașe, apoi
o lumină care îmi pătrundea prin zona celui de-al
treilea ochi. Pământul era mai jos, la o distanță destul
de mare…
Am coborât apoi în apă și simțeam o legătură
frumoasă cu viețuitoarele din apă. La un moment dat
un delfin m-a ridicat, m-au luat în zbor niște păsări și
m-au lăsat undeva în savană. Animalele de acolo se
bucurau că m-am întors, o maimuță se juca cu părul
meu, un urs prietenos era alături, până și leii se
bucurau de prezența mea! După, am trecut dintr-un
episod în altul și m-am văzut la București…
În dansul al șaptelea am început cu o călătorie prin toate locurile pe unde am fost: Italia, Spania,
Beirut, Egipt, Praga, Istambul, apoi a fost un moment emoționant în care simțeam nevoia să mă eliberez
pentru că încă îl simțeam pe partenerul meu în câmpurile mele… parcă îl rugam să mă elibereze ca să îmi
trăiesc viața în continuare.
Am văzut și un măslin vechi, bătrân, frumos… apoi Cetatea Sarmisegetuza, am simțit multă
prosperitate, înțelegere, acceptare, abundență, iubire, armonie, liniște… și am revenit înapoi la finalul
dansului!
Am fost tare încântată după acest curs și m-am simțit foarte bine. Cu siguranță voi practica dansul
energetic în fiecare zi!
Acțiunea face diferența în tot, nimeni nu poate să facă în locul tău. Eu consider că este important
și de la cine înveți, iar Steluța Florentina este persoana care creează cu energia ei inspiratoare spațiul
perfect. Experiența ei în lucru cu oamenii are un impact extraordinar, sunt recunoscătoare că am făcut
cursurile cu ea și mai mult, am fost și în retreatul de 5 zile unde am experimentat la alt nivel tot ceea ce
am practicat acasă. Recomand oricui, indiferent de vârstă!”
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Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

MISTERUL DIN EGIPT
- primul tunel - RADU CINAMAR
O ȘANSĂ FORMIDABILĂ
„Cu siguranță că ultimii doi ani din viața mea
au însemnat transformări profunde atât în
concepția și ideologia personală despre lume și
despre țelul vieții, cât și în ceea ce privește
integrarea mea socială și accesul pe care l-am avut
la unele realității foarte bulversante pentru omul
obișnuit.
Trebuie să adaug aici și oportunitatea de a
veni în contact cu un domeniu elevat al cunoașterii
ezoterice. Pentru aceasta, mai ales, și pentru
celelalte îi sunt recunoscător lui Cezar Brad, cel
care practic mi-a luminat puterea de înțelegere asupra unor aspecte fundamentale ale vieții. Nu cunosc
deocamdată și nici nu-mi stă în putință să analizez cauzele subtile care au condus la participarea mea
destul de activă în complicatul angrenaj al evenimentelor legate de activitatea Departamentului Zero, dar
cert este faptul că viziunea părintelui Arsenie Boca se împlinește pas cu pas. În această perioadă cu totul
specială din viața mea mi-am pus de multe ori și foarte serios întrebarea dacă ceea ce trăiam și vedeam
era un vis sau dacă era chiar realitatea existenței cotidiene.
Am învățat curând că, cel puțin din punct de vedere principial, delimitarea între aceste două stări
de conștiință este destul de relativă. În unele momente extrem de intense, granița dintre vis și așa-zisa
realitate fizică pare să se estompeze foarte mult. Întâlnirea cu zeița Machandi în peștera din Tibet și mai
ales momentul inițierii pe care am primit-o pe vârful Gugu din Munții Retezat se pot integra foarte ușor
în această categorie.
Toate acestea mi-au deschis perspective nebănuite în existența de zi cu zi. Obiectivele mele s-au
modificat în mare parte, iar aspirațiile s-au orientat cu o deosebită forță către studiul aprofundat al
ezoterismului și spiritualității. În secret, nutream dorința intensă de a fi inițiat în tainele alchimiei
autentice, grație uluitoarelor informații pe care le-am primit de la Elinor. Începusem să înțeleg că aproape
nimic nu este intâmplător în viața pe care o trăim și că relațiile și întâlnirile cu anumite persoane care ne
impresionează profund din punct de vedere mental și emoțional sunt de fapt rodul unor cauze misterioase
și doar aparent întâmplătoare, care conduc spre un scop bine definit.”
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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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