Parcurgem un drum cu adevărat lung, într-un timp în care totul ne conduce, spre a
înțelege că unii dintre noi suntem Înaintea Timpurilor pe care le trăim. Afirm asta, pentru toți
cei care au simțit diferit, pentru toți cei care nu s-au integrat, pentru toți cei pentru care
“Adevărul” celorlalți nu coincide cu adevărul lor interior. Poate nu au avut de la început
curajul de a-și asuma propriile adevăruri, dar au parcurs drumul lor interior și asta i-a condus
către a fi cei care arată noi Alternative și noi Perspective asupra a tot ce trăim. Arătătorii de
cale au exersat simțiri, pe care puțini le puteau descrie, au găsit înțelesuri și variante pe care
puțini le adoptaseră. Ei sunt cei care, prin exemplul lor personal, aduc noi modele de ființare.
Arătătorii de Cale sunt cei care creează Poduri de trecere de la un nivel de conştiință,
bazat pe frică, control şi manipulare, către unul mai înalt, bazat pe Compasiune, Permitere și
Iubire. Poate că poveștile de viață sunt asemănătoare: au suferit nedreptăți, abandonuri,
pierderi, abuzuri sau umilințe, însă, în loc să perpetueze acele tipare, ei au devenit Le Fleur du
Mal (florile răului). Ei s-au ridicat din abisul în care viața i-a aruncat, au înflorit în densitatea
tulbure, și au ieșit luminoşi din noroiul vieții. Ei au știut că POT, au putut traversa întunericul
şi nimic din ce au întâmpinat nu le-a diminuat lumina.
Arătătorii de Cale sunt binecuvântările acestei lumi, pentru că ei aduc Alternative pe
care nimeni nu le-a văzut. Ei îți descriu perspectiva unor contexte comune, astfel încât, de
acolo, să ai cel puțin o Alegere din care să îți Asumi Suveranitatea şi Viața. Podurile dintre
lumi, pe care le creează sunt, de cele mai multe ori, de o mare Simplitate, ei alegând – muzica,
dansul, pictura, cuvântul scris sau vorbit şi mențin astfel, o vibrație a jocului şi bucuriei prin
care își susțin spațiul în a se conecta la propria Esență. Întâlnirea cu un astfel de OM, face ca
de la acel punct să înțelegem că avem şi alte linii de timp, pe care ne putem situa, ne face să
luăm în calcul variante și alternative pe care până atunci nu le-am observat. Devenim
conştienți de un proces de integrare a multidimensionalității noastre în această dimensiune și
asta face ca Tu cel de azi, să fii foarte diferit de cel care erai cu ceva timp în urmă.
Acești oameni, prin Asumarea Adevărurilor lor interioare, fac posibil acest proces,
pentru oricine alege acest Salt în Conştiință. Ei nu se mai tem de cei care îi vor critica, sau
care vin să le comande să fie “în rândul lumii”, pentru că ei nu au venit să se integreze în
această realitate, ci să dea naştere uneia noi. Suntem Co-Creatorii unei Lumi Noi, atunci când
acționăm din spațiul inimii, din permitere si non-judecata vieții celor din jur, prin Joc, Bucurie
şi Iubire, din Compasiune, Recunoştință şi Comuniune cu tot și pentru toate. Oricât de diferit
ai fi tu şi propria ta cale, dacă ea te-a condus către toate astea și poți împărtăși din
Înțelepciunea Esenței tale, atunci eşti un Deschizător de Drumuri, UN ARĂTĂTOR DE
CALE.
Rosemarie Bianca Iordache

Toți oamenii au dorințe, vise, idealuri și nu este nimeni în măsură să poată judeca în
vreun fel calitatea și subiectivitatea acestora. Răspundem cu toții și este un lucru de mare
demnitate să ne asumăm cu toată ființa ceea ce ne dorim. În eforturi neîncetate, unele plecate
din ambiție, altele din orgoliu, vanitate, sârguință, toate dorințele noastre angrenează forțe ale
universului, care în unele cazuri ne pot fi adevărate binecuvântări… însă în alte situații, ceea
ce ne dorim poate constitui un mod simplu și rapid de a ne provoca suferință nouă înșine.
De multe ori, atunci când ne apare un gând, o dorință, un vis, se întâmplă ca a noastră
conștiință să adere la dualitatea în care trăim. Și din raționamente raportate la conceptele de
bine și rău, neavând o perspectivă clară, amplă și limpede, ori din simplă necunoaștere,
intensitatea dorințelor slăbește...unele dintre dorințe transformându-se în FRICA de a nu se
îndeplini.
Astfel, FRICA este un blocaj imens în realizarea multor dorințe, dar mai ales FRICA
este un mijloc rapid de a trăi cele mai mari eșecuri, dezamăgiri, tragedii, etc.
Mecanismul emoțiilor este determinat de calitatea vibrațiilor energetice ale acestora.
Se înțelege că vibrațiile, prin diverse aspecte de ordin fizic, cuantic, prin incidența legii
rezonanței și a oglinzilor, atrag forțe din astral, care duc la materializarea evenimentelor.
Înțelegând acest aspect, deducem cu ușurință că suportul emoțiilor, este factorul principal în
îndeplinirea sau neîndeplinirea unor vise sau dorințe. Frica, întotdeauna va atrage evenimente
de natură nefastă, care vor provoca suferință. Însă gândurile și atitudinea care pleacă din
iubire, echilibru și asumare, sunt cele care duc la trăirea bucuriilor!
Despre acest aspect se vorbește în multe tratate, tocmai de aceea în materialul de față,
nu vom insista pe acest mecanism al fricii, însă vom încerca să aducem în lumină, un aspect
mai puțin cunoscut, anume faptul că frica față de tine însuți/însăți, este cel mai mare inamic al
vieții.
Vă veți întreba CE ESTE frica față de propria ființă?
Are multe forme de manifestare și multe dintre acestea sunt atât de perfide și bine
ascunse, încât propriul ego, în funcție de cât de bine "șlefuit" este, vă va bloca să vedeți cu
discernământ faptul că FRICA este un mecanism al subconștientului de a te pune în situații
prin care să elimini acea emoție.
Exemple: frica de a te autocunoaște, de a îți învinge temerile, de a nu trăi o anumită
situație, eșec, de a nu îți recunoaște minusurile și părțile tale de atitudine ce necesită o
schimbare, de a te confrunta cu realități de viață nedorite, de a îți depăși limitele, de te privi ca
ființă cu SINCERITATE, cu toate laturile tale bune sau perfectibile, frica de moarte, fobii...etc.
Ceea ce nu îți dai seama este că însăși FRICA este un mecanism foarte inteligent al
ego-ului de a fugi de tine, de a te depărta de experiențele care ar duce la dizolvarea
acesteia...la o transformare în bine, a „ta” ca ființă, ca om, ca o conștiință divină aflată
momentan în viața cu trup.

Este necesar să conștientizezi faptul că, din momentul în care trăiești FRICA, te aflii
deja într-un război cu TINE, cu ego-ul tău, cu individualitatea din tine, care te definește în
această lume, individualitate creată de tine prin diverse forme de credință, educație, scopuri,
dorințe, ce ți-au hrănit ani de zile ego-ul și care acum, când se vede amenințat de dizolvarea
"sa"…intră într-o anumită criză existențială ce îți determină frica!
Nu este niciodată indicat să lupți!
Nici cu FRICA, nici cu ego-ul!
Când pleci din conștiința de a lupta...de a învinge pe cineva, sau ceva anume, singur te
plasezi într-un război gratuit față de tine! Orice acțiune plecată din conștiința de luptă, pleacă
dintr-o conștiință foarte perfidă și ascunsă tot a ego-ului!!!. Fiindcă EGO-UL este cel care nu
vrea să sufere și este însetat de ipostaza unui învingător. Este posibil pe o anumită perioadă de
timp, să câștigi anumite "bătălii" interioare cu fricile tale, dar pe termen lung, întotdeauna vei
pierde. Asta deoarece universul, printr-un anumit mecanism complex, îți va arăta CINE NU
EȘTI, în scopul de a-ți arăta că ego-ul a fost cel care a determinat o anumită situație. Și în
acest sens, mecanismul vieții, pentru a transforma ego-ul, te va pune în situații diferite și
dificile, pentru a nu mai putea fugi de frică la infinit, pentru a te confrunta cu CEEA CE EȘTI
și nu cu CINE alegi să fii. Oricât de mult ai ascunde sub "preșul" conștiinței tale temerile,
fricile tale, indiferent de natura lor, universul, prin legile SALE, îți va scoate toate fricile la
suprafață și asta SPECIAL pentru a nu mai fugi de ele!!!
Ce este de făcut în oricare tip de frică?
ACCEPTAREA
Începe prin a învăța să te accepți așa cum ești, așa cum NU îți dorești să fii, dar din
diverse motive nu reușești încă, așa cum NU îți place să te vadă alți oameni și din acest motiv
îmbraci diverse măști de atitudine atât față de alții, dar mai ales FAȚĂ DE TINE. Trebuie să
înțelegi că, psihologic vorbind, acceptarea este un mecanism al rațiunii care te scoate din
starea de "luptă sau fugi". Ea este cea care, în primă fază, te învață cum ești, apoi aduce o pace
între ego-ul tău și discernământul de a alege adevărul despre tine și apoi îți va dărui atât forța
de a te confrunta pe tine cât și CURAJUL de a te deschide față de o realitate de care mereu ai
fugit.
Astfel, universul, prin legile SALE, va răspunde într-un mod unic și neașteptat
eforturilor și curajului tău de a-ți vindeca FRICA și falsele aspecte ale ego-ului.
CUM?
Atunci când alegi adevărul despre tine, când alegi să fii sincer cu tine și cu dorințele
tale ascunse sau mistificate, vor fi anulate acele evenimente de viață care îți vor demonstra la
infinit CEEA CE NU EȘTI, ceea ce nu vrei să trăiești, ceea ce mereu eviți. Acest mecanism
are implicații începând cu tine!!! Abia apoi sunt implicate forțe ale universului mai mult sau
mai puțin cunoscute.
Cel mai mare dar pe care ți-l poți face TU ca ființă ȚIE, este acela de a fi SINCER,
atât cu tine, cât și cu cei din jurul tău. Orice distorsiune de atitudine mentală sau emoțională,
la care apelezi pentru a fugi de orice tip de frică, sau de mascare a ego-ului tău, CU
SIGURANȚĂ, mai devreme sau mai târziu, te va pune în fața unei situații care îți va
demonstra contrariul la tot ceea ce ai avut de ascuns.

SINCERITATEA ta, declanșează o adevărată dinamică de forțe mai puțin cunoscute,
atât benefice cât și de natură îndoielnică la nivel subtil, începând din dimensiuni energetice
joase, până în dimensiunile superioare.
Când ești SINCER, întreaga ta ființă va atrage forțe care te vor modela frumos, atât de
frumos încât vei fi o lumină atât pentru cei din jur, cât și pentru tine însuți.
SINCERITATEA este un model multidimensional de învățare și de ierarhizare a
capacității de discernământ, manifestată prin liber arbitru, între adevăr și non adevăr!!!
La nivele de conștiință înaltă, SINCERITATEA devine un prerogativ, fapt care atrage
beneficii pe toate planurile, indiferent de "forma" TA de a fi… atât în starea cu trup, cât și fără.
Valentin Voicu

Și iarăși viața mă îngenuncheză!...
Când nu credeam că am de ce în genunchi să stau,
Când lacrimi nu sunt pregătită să mai dau!
Și totuși viața iar mă îngenunchează!
Și parcă gestul nu mai este chin…
Și dacă ochii ar vrea să verse lacrimi din senin,
Aș zice că-i din fericire și prea plin!

Imposibilul poate fi la fel de firesc ca un răsărit de soare atât timp cât ne depășim
limitele de gândire, pe care ni le-am impus, până la urmă, noi înșine!
Îndrăznim astfel să visăm la atingerea potențialului maxim al capacității umane de
autovindecare și la cum să ajungem să avem un corp îmbunătățit, o minte mai clară și, de ce
nu, o viață nouă!

Osteopatul își făcuse “treaba” prin mișcări precise, având o bună cunoaștere a
structurii osoase a corpului uman, îmi “reașeză” oasele unde considera că era vreo disfuncție!
Erau câteva puncte unde îl sfătuisem “s-o lase mai ușor”! Unul dintre acestea era genunchiul
stâng, la care suferisem o operație cu peste 10 ani în urmă.
Omul era concentrat pe ceea ce considera el ca “fir roșu” al desfășurării activității de
tonifiere a mușchilor, trezirea cartilagiilor amorțite…cu reașezarea ușoară de oase pe poziții
normale.

Având o rutină în mișcări, preia și genunchiul stâng cu mișcări bruște și până să-i
reamintesc problema mea făcuse deja ce credea el necesar! Câteva îndoiri bruște ale
genunchiului cu forțarea cartilagiilor și câteva palme aplicate musculaturii învecinate!
Au început dureri pe loc în zona respective, care s-au acutizat apoi ducând în două, trei
zile la înțepenirea genunchiului!
Eram nou practicant al dansului energetic și al exercițiilor prescrise de dl. Ioan!
Durerea nu înceta nici în repaos, dimpotrivă se extindea sub forma unei înțepeniri în întregul
picior! Am urmat recomandările primite de a face mișcări permanente și masaj temeinic în
zona din preajma genunchiului. Am făcut aceste lucruri cu mare efort și chiar cu lacrimi în
ochi! Era un efort mare să fac mișcări de sport și mai cu seamă de îngenunchere! Din cauza
operației de la genunchi nu mai îngenunchiasem de 12 ani!
Maestrul nostru nu a schimbat programul de sport; nu l-a redus! Dimpotrivă: a adăugat
dansul energetic la mișcările de sport! Părea foarte mult și foarte greu, inițial!
Mi-am propus să nu iau nici medicație antiinflamatoare și nici calmante! Luasem așa
ceva (medicamente) perioade lungi din viață și am constatat pe propria piele efectele
secundare. Numai doream să reiau așa ceva!
Durerile nu încetau…. urcam scările cu mare greutate, ridicarea de pe scaun era un
chin, iar sportul devenise un coșmar!
Totuși nu am renunțat! nici eu și nici maestrul!... Rezultatele au început să apară peste
3-4 săptămâni! La început a apărut o ameliorare. Apoi aspectul genunchiului a început să se
îmbunătățească, să se descongestioneze!
Relaxarea a început să apară nu doar la piciorul afectat ci în întregul corp! La fiecare
dans fixam ca “intenție” reabilitarea genunchiului afectat! În decurs de o lună începusem să
îngenunchez! Satisfacția a fost imensă! Nu putusem să fac așa ceva de mulți ani!
Dansul și mișcările de sport deveniseră nu doar o “vindecare” ci îmi erau necesare!
Tot organismul era mai activ! Spiritul devenise mai fluid!
Rezolvarea problemelor casnice, de viață, deveniseră activități simple, uzuale!
Începusem să pot îngenunchia fără probleme, din nou!
Astfel s-a născut și poezia din prefață, pe care am intitulat-o “UIMIRE!”
Imposibilul poate fi la fel de firesc ca un răsărit de soare!!
Carmen Morar

Relatare Brândușa Rotariu, cursant Dans Energetic
„Nu știu de unde să încep, cum pot să vă povestesc, ce cuvinte să aleg să exprim în ele
recunoștința pe care o am pentru că Dumnezeu a lucrat atât de frumos în favoarea mea și mi-a
scos în cale persoane atât de minunate. EL lucrează prin oameni într-un mod extraordinar,
cum numai EL știe, iar noi oamenii nu putem înțelege cu mintea minunile lui .

Ieri și astăzi am avut parte de două zile minunate, în care am ,,întâlnit "persoane
deosebite. Dar mai ales am descoperit ceva extraordinar, ceva ce caut de ani buni.
Am citit despre atâtea terapii și metode, dar cu niciuna nu am simțit că rezonez atât de
bine așa cum rezonez cu ceea ce a-ți descoperit dumneavoastră prin dar divin.
Este minunat și este abia începutul. Chiar dacă am dureri și nu am putut să trăiesc și să
simt toate tipurile de dans, simt că acesta este drumul pe care trebuie să merg și să împart și
eu mai departe acest dar atunci când va fi momentul potrivit.
Acum a venit timpul cunoașterii de sine, iar aceasta este posibilă nu numai pentru
tibetani sau iluminați. Multe suflete încep să se trezească, observ acest lucru într-un număr tot
mai mare.
Și dacă o singură persoană care citește ceea ce am scris se "trezește" sau va fi
interesată să practice dansul energetic, va fi un lucru minunat.
Vă mulțumesc cu recunoștință infinită pentru că existați și pentru că dăruiți din
preaplinul dumneavoastră celor care așteaptă această ghidare!”

Relatare
„Norii erau atât de joş și lăsaţi, încât îmi atingeau palmele, crestându-i la trecerea
printre degetele răsfirate! Eram una cu cerul!
Mama Pământ mă ţinea strâns de rădăcinile adânc înfipte în ea, să nu fiu smulsă! Totul
în jur vibra de emoţie, de lumina puternică ce atotcuprindea! Palmele unduiau deasupra
capului, vântul mângâia trupul cocoţat pe vârful de munte. Era numai o mângâiere, o
fabuloasă bucată de poveste desprinsă din cărţi cu coperţi vii, cu aripi de îngeri!
Prima dată un înger m-a îmbrăţişat strâns până am început să plâng de iubire, m-a
descătuşat de strângerea de inimă, de rezistenţa aceea care nu mă lăsa pe deplin liberă! Apoi
un alt înger mi-a împrumutat aripile lui! Nu ştiam cum să le folosesc şi m-am îmbrăţişat
singură cu ele! Era ca o mantie imensă de lumină plină cu sclipiri ca de stele în care pluteam
de bucurie şi extaz!
Un alt înger m-a rugat să cântăm împreună mamei Pamânt, şi i-am cântat! Era o
contopire mare de iubire, copleşire, era strat după strat numai Rai!
Au mai venit îngeri, unii veseli, alţii vorbăreţi, unii dansau în vibraţii înalte de cântec
pe care alţii le cântau. O altă lume de care n-aş fi vrut să mă despart! Un semn ca un fior s-a
făcut simţit în trupul meu omenesc şi firav cu aripi de înger de împrumut!
Am dat aripile înapoi, am lăsat mâinile până la piept în semn de recunoştinţă şi capul
plecat în smerenie! Ei sunt altfel de fii ai lui Dumnezeu, iar eu sunt încă pământean! Mi-au
promis că dacă nu voi uita cine sunt, vor veni ori de câte ori voi dansa Dansul Îngerilor!”
Daniela Carp

Recomandare de carte:
„Conversații cu Dumnezeu” Un dialog neobișnuit vol.1 – Neale Donald Walsch
„Nu vei primi ceea ce ceri și nu poți avea nimic din ceea ce vrei deoarece chiar
cererea ta este o afirmare a faptului că nu ai; și, când spui că vrei un lucru, cererea ta
acționează pentru a produce exact această experiență – dorință – în realitatea ta. Rugăciunea
corectă nu este, deci, rugăciunea de cerere, ci rugăciunea de recunoștință.
Când Îi mulțumești lui Dumnezeu înainte pentru ceea ce alegi să trăiesti în realitatea ta,
în fapt recunoști că aceasta există acolo... de fapt.
Recunoștința este, astfel, cea mai puternică afirmație în fața lui Dumnezeu: o
confirmare că, încă dinainte să ceri, Eu ți-am răspuns.
De aceea niciodată să nu implori. Apreciează.”

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 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 d-nul Sandu Zamfirescu: 0723699857
Ioan
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