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Calea adevărului în societate
Molima aceasta a scos din noi forme de manifestare dintre cele mai diverse. Unii
s-au îndreptat spre sine, alții s-au îndreptat spre exterior gândindu-se că poate acolo
vor găsi răspunsuri la încercările vieții.
Cunoașterea autentică promovată de mii de ani ne arată că adevăratele
răspunsuri ne vin din interiorul ființei noastre, acolo unde sufletul nostru s-a clădit
timp de milioane de ani.
Am sesizat că unii practicanți ai dansului energetic, în această perioadă, au avut
tendința de a se revolta împotriva sistemului în care s-au născut și, chiar împotriva
propriei familii de suflete de la care au primit multe bucurii și împliniri. Dacă
analizăm prin prisma unor interese specifice, poate au dreptate.
Este important să fim cât mai echilibrați și detașați de pornirile extremiste ale
unor persoane insuficient pregătite pentru viață.
Dacă ne clădim viața pe principiul de a lupta împotriva sistemului care ne-a
asigurat evoluția de până acum, mai devreme sau mai târziu vom fi învinși de acest
sistem.
Sistemul este construit pentru a asigura un echilibru pe termen lung.
Este adevărat că în activitatea sistemului sunt și unele acțiuni care par a fi
subiective dar, pe termen lung, acestea se dovedesc a fi utile pentru umanitate.
Deși unele acțiuni par a fi greșite, în realitate acestea sunt programe de reglaj a
energiilor din univers, așa cum se succede noaptea după zi.
Noi suntem veniți pentru a ne desfășura viața în cadrul sistemului pe care l-am
găsit, fără a ne revolta împotriva lui.
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În Evanghelia după Matei ne este prezentată următoarea idee: „Să nu socotiţi
că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc.”
Noi oamenii suntem veniți cu același scop, să susținem creația, nu să o
contestăm. Suntem veniți să aprofundăm cunoașterea pe care au dezvoltat-o
înaintașii noștri de mii și mii de ani.
Atunci când ne pliem după bunul curs al vremurilor suntem ajutați de sistemul
în care am venit în această lume și, astfel, avem șanse să reușim cu ușurință pe
drumul ce ni s-a DAT.
Dragi dansatori, unii dintre voi, prin practica spirituală ați dobândit multă
putere.
Știu că imediat ce dobândim puterea suntem tentați să o folosim cu scopul de a
„îndrepta” lucrurile. Nu întotdeauna adevărul nostru se potrivește cu cel al
modelului promovat de sistemul de viață din care provenim. Din această cauză,
există riscul să ne irosim darurile vieții în lupte lipsite de un fundament autentic.
Acum probabil vă întrebați cum alegem calea cea mai bună?
Răspunsul este simplu: smerenia, iertarea și iubirea nemărginită sunt cele
trei atuuri care ne pot conduce cu cea mai mare ușurință pe calea adevărului.
Celui smerit, nimeni, niciodată nu va avea puterea să îi îngrădească accesul la
bogățiile universului.
Celui care iartă la infinit, nimeni, niciodată nu va avea puterea să îi răpească
valorile.
Pe cel care iubește nemărginit, nimeni, niciodată nu va avea puterea să îl învingă.
Așadar, dragi dansatori, vă invit să fim smeriți, iertători, iubitori fără măsură și
apoi, mai devreme sau mai târziu, toate cele care sunt ale noastre ni se vor dărui.
Vă mulțumesc pentru că suntem împreună aici pe acest pământ.

Programul
„DANSUL ENERGETIC PENTRU
DIFERITE CATEGORII DE PERSOANE”
Dragi instructori, în mod treptat vom lansa unele programe de predare a cursului
de dans energetic pentru diferite categorii de persoane.
Programele se vor desfășura după următorul parcurs:
1. Se lansează programul la nivelul Academiei de Dans Energetic;
2. Instructorii vor propune persoanele care se pot încadra în categoria respectivă;
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3. Se stabilesc instructorii care vor preda cursul de dans energetic pentru categoriile
respective de cursanți;
4. Se repartizează cursanții către instructori și pe sesiuni de curs;
5. Se susțin atât participanții cât și instructorii ca să parcurgă întregul traseu de
promovare a cursului.
Cursurile vor fi oferite gratuit pentru cei care se încadrează în categoriile
identificate.
Instructorii de dans energetic implicați în predarea acestor cursuri vor primi
sponsorizări (donații) din partea fundațiilor și asociațiilor non-profit.
Până în acest moment avem următoarele propuneri pentru programe de predare
a dansului energetic:
1. Dans energetic pentru persoane cu dizabilități.
2. Dansul energetic pentru elevi și studenți.
Dragi instructori, așteptăm propuneri pentru primul proiect: DANSUL
ENERGETIC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI.
Pentru a recomanda o anumită persoană, vă sugerez să parcurgeți următoarea
procedură:
1. Evaluați persoanele pe care le considerați că se încadreză în categoria celor
care pot face obiectul proiectului nostru;
2. Contactați persoanele respective și le prezentați proiectul;
3. Evaluați dacă persoanele identificate își doresc să fie implicate într-un astfel
de program;
4. Întocmiți un referat de susținere a proiectului, înaintat către Academia de
Dans Energetic;
5. Urmăriți rezultatul analizei propunerii dumneavoastră și susțineți din punct
de vedere moral persoanele care fac obiectul propunerii dumneavoastră.
Propunerile vor fi transmise către Anca Cretu pe adresa de e-mail
dansulenergetic1@gmail.com
La nivelul Academiei de Dans Energetic se va constitui o comisie care va analiza
propunerile și va întocmi un program de implicare a persoanelor care se pot adapta
proiectului propus, Dansul energetic pentru persoane cu dizabilități.

RELATĂRI
Relatare din practica dansului energetic:
„În rugăciunile mele în care voiam să aflu răspunsuri, ceream fiicei mele să mă
ghideze spre acele informații cu care rezonez, care să îmi aducă răspunsuri la
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întrebările mele. Astfel am ajuns în Ars Moriendi unde am întâlnit Ființe De Lumină
întrupate și care-și desăvârșesc misiunea prin reflecția energiei, bunătății, protecției,
iubirii față de cei ca mine. Acestea sunt surse hrănitoare ale sufletului meu, am să
iau tot ce mi se dă, cu ambele mâini, cu inima și mintea!
A fost o seară de Dans Energetic deschizătoare de noi portaluri către Sinele meu
Superior!
Vă mulțumesc pentru că existați, d-na Grig Oprea și Luciana Eftimie
(instructor de dans energetic)!
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și pe toată lumea.”
Laszlo Aranca

ANUNȚURI
Anunțuri de interes general
1. Echipa de redacție a ziarului Puterea Cunoașterii
Continuă perioada de selecție a echipei de redacție a ziarului Puterea
Cunoașterii.
Până acum s-au ocupat următoarele posturi:
• redactor corector ;
• redactor.
Mai sunt disponibile posturile de redactor șef și redactor (patru posturi).
De asemenea, căutăm colaboratori pentru posturile de grafician, medic specialist
în medicină alopată.
Cei interesați de aceste oportunități așteptăm să transmiteți scrisorile de intenție
însoțite de CV la comunicatorul Anca Crețu (pe facebook sau prin e-mail:
anca9.cretu@gmail.com )
Ioan
2. Atribuirea titlurilor de coach în dansul energetic.
Dragi instructori, așa cum am afirmat în primul număr al ziarului nostru, acei
instructori care au generat un număr de 12 instructori în dansul energetic își pot
exprima dorința de a fi avansați la titlul de coach în dansul energetic.
Pentru atribuirea acestui titlu vă rog să trimiteți un tabel cu numele, prenumele
și numerele de telefon ale celor 12 persoane care au fost instruite de dumneavoastră.
Tabelele cu instructori vor fi trimise Laurei Manea, pe adresa de email:
lauramanea75@yahoo.com
Așteptăm ca un număr cât mai mare de instructori să dețină calitatea de coach.
Ioan
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3. Acces în grupul INSTRUCTORI ÎN DANSUL ENERGETIC
Dragi instructori, vă aduc la cunoștință faptul că în grupul INSTRUCTORI ÎN
DANSUL ENERGETIC sunt acceptați toți aceia care au parcurs cel puțin 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.
Ioan

4. 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/
Ioan
5. Cursul de nutriție sănătoasă
Vă comunic faptul că încă mai sunt locuri pentru cea de-a doua sesiune a
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 dl Sandu Zamfirescu:
0723699857.
Ioan

