Loredana Cristina Majic

Mamă,
Ne ești al Cerului Izvor Divin,
Râul cel din adâncuri, cel mereu Cristalin,
Cu ape limpezi de iubire,
Cu roze de Lumină Vie,
Tu ne culegi a’ noaste Inimi
Într-un buchet de Bucurie!

Dincolo de „dans”
Ai fost învățat că toată creația s-a născut dintr-o mare explozie a celui care S-A TREZIT
din marele „NIMIC PRIMORDIAL"... așa este!...
Fiecare energie, fiecare rază de lumină cu milioane de fotoni, miliarde de energii de
diverse tipuri, cuante infinite, dar mai ales miliarde de conștiințe pure s-au născut din acea
imensă naștere a creației.
Fiecare energie, foton, rază, conștiință au descris și descriu și astăzi traiectorii infinite
(unele descriptive, altele nu) ce formează diverse tipare ale geometriei sacre, ale geometriei
conștiinței, emoțiilor sau arhetipuri de idei, concepte, scopuri, idealuri și atribute ale divinității.
prerogativele, noțiunile și unicitățile divinului, fapt care îi determină elevarea!!!
”Dansul” este o noțiune divină atât de complexă și pe care totuși, cu mintea noastră
umană, o putem pătrunde.
La nivel fizic/corporal dansul în primă fază se învață. Ești învățat că a dansa presupune
să te miști armonios după un anume ritm. Când ajungi să stăpânești arta dansului fizic, al
corpului, poți spune că ești un profesor de dans. Dar există și un dans al conștiinței, un dans al
gândurilor, al ideilor, al alegerilor, al oricărei acțiuni făcute de și prin rațiune. A face un adevărat
dans cu a ta rațiune însemna să înveți "pașii" care să te ajute să te ferești de gândurile ce nu sunt
binefăcătoare, de o gândire care îți distruge frumosul emoțiilor.
A te prinde în dans cu a ta conștiință reprezintă trăirea fiecărui gând în inimă, să fii
conștient permanent de gânduri, de fiecare idee și impuls mental și să poți face diferența dintre
gândurile și tiparele tale mentale, față de cele care nu îți aparțin (cele ce sunt preluate sau
asumate prin diverse tipuri de interacțiuni umane sau emoționale). Este necesar să poți evita
acele gânduri, idei care nu îți sunt de folos și să "dansezi" cu idei, concepte, texte care să îți

determine un act meditativ, un act de introspecție interioară, un act de reflectare asupra
conștiinței tale, asupra deciziilor tale, asupra adevărului sau asupra cunoașterii a tot ce îți face
bine, a tot ce îți determină stări emoționale care să te ajute.
Urcând mai sus pe scara autodepășirii, cel mai important este DANSUL emoțiilor, al
stărilor sufletești interioare, a tuturor stărilor cu un impact direct asupra ta ca ființă.
A învăța pașii dansului sufletesc însemna să înveți să eviți, cu bună știință, cu conștiința
deplină, emoțiile nocive, stările cu un caracter vătămător de oricare natură. A evita un dans
sufletesc, ce implică emoții distructive, e despre a nu accepta să te lași prins în energiile de
frecvență joasă: ură, invidie, gelozie, frică.. ci în a apela la dansul conștiinței mentale care te va
învăța să eviți dansul sumbru emoțional. Atunci deja tu dansezi cu conștiința ta și cu inima ta.
Pe parcurs vei înțelege că dansul sufletului este despre arta stăpânirii depline a emoțiilor
tale și în același timp de a trăi pe deplin acele stări înalte, acele emoții care te desăvârșesc, care
te duc spre ceea "ce ești".
Peste toate astea DANSUL nu este doar arta de a te conecta cu tine însuți, ci un mod
de a-ți recunoaște și asuma atributele tale UNICE divine ale scânteii tale care abia așteaptă
să se manifeste prin tine! Tu ești cel care alegi să găsești propriul tău dans interior care te
va ajuta să te conectezi cu scânteia ta interioară.
Dansul, astfel spus, reprezintă un mod ORIGINAL ce reflectă identitatea de sine
spirituală! Pentru că fiecare este UNIC, incomparabil, se înțelege că orice dans sufletesc,
interior este UNIC, desăvârșit. Pentru a ajunge să îți cunoști dansul interior, să te poți lăsa în
vibrațiile lui, ai nevoie să înveți să practici toate formele de dans: Fizic, Mental/al conștiinței,
Sufletesc/al emoțiilor. Atunci când le unești pe toate cele trei, dansul "dispare", dispare
noțiunea și conceptul de dans, iar atunci totul se transformă în STARE/EMOȚIE/VIBRAȚIE STARE DE A FI - dar la alt nivel.
Dansul este despre stările de a fi ale oricărei entități, stări de a fi în diverse forme de
viață, în diverse dimensiuni, în diverse concepte de înțelegere terestră în care, prin acel dans
UNIC interior, toți și toate se conectează la marea sursă a creației totale.
Dar, înainte de toate, este necesar să învățăm să dansăm cu noi înșine, apoi vom
învăța să dansăm și cu alte conștiințe exterioare nouă.
Valentin Voicu

Oare cum poți ajuta un om care este pus la pamânt? Oare cum poți ridica o persoană care
a ajuns cu obrazul lipit de colbul drumului și care nu mai vede nimic de acolo de jos?
Nu îi poți lua durerea, chiar dacă îți dorești… Nu poți trece în locul lui prin experiența
dureroasă, nu îi poți lua sacii din spate, nu îl poți apăra de suferință..
Singurul lucru pe care îl poți face pentru el este să îi fii alături! Să îi oferi brațul tău pe care să
se sprijine, să îi dai voie să fie exact așa cum simte în acel moment, să îl asculți cum își descarcă

sufletul până scoate și ultima picătură de “nu mai pot”, de “nu mai vreau”, de “ce am făcut să
merit asta?”…
Când treci prin clipe grele, poate ai nevoie de cineva care să îți amintească faptul că ești
puternic și că durerea e trecătoare. Dar ea te va transforma, te va trece prin foc și te va
șlefui ca pe un diamant… Atunci ai nevoie de o mână întinsă și de un : “Sunt aici, lângă
tine, nu ești singur! Totul va ieși bine până la urmă! Ai încredere în tine!”
Dacă nu se va întâmpla acest lucru și nu este nimeni lângă tine, ar fi bine să te agăți de viață,
să te ridici singur…să nu îți dai voie să cedezi, să renunți așa ușor.. Nu-ți da voie să nu mai
poți… să nu mai vrei… sau să te întrebi: ce am făcut să merit asta? Nu intra în acest joc care te
va deznădăjdui! Nu îți permite “luxul” acesta.. nu atunci..și nu așa!..
Va trece… cum toate trec! Privind în urmă.. vei putea spune că acele situații de viață te-au
întărit, te-au pregătit, te-au înzestrat cu curaj, neînfricare, ți-au adus aminte cine ești, te-au trezit,
ți-au deschis ochii să te observi, să te asculți…să te redescoperi și să te accepți..
TU poți fi mâna întinsă și umărul pe care să plângi, tu îți poți fi alături, tu poți să îți repeți:
“HAI CĂ POȚI!! Ridică-te! Ți-a fost dat pentru că poți duce..!”
Tu ești și călătorul, dar și drumul.. și ucenicul, dar și maestrul.. NU ai încotro!...
Așa că îți mai rămâne o singură opțiune.. cu direcție precisă – necuprinsul zărilor…pentru
că ”subsolul” l-ai cercetat în amănunt. Ai trecut deja prin noaptea minții, prin pădurea
întunecată, ai văzut cu ochii tăi iadul, ai simțit de atâtea ori neputința, disperarea, însingurarea,
goliciunea, tristețea, dezamăgirea.. ai murit, de atâtea ori, pe dinăuntru…
Dar te-ai ridicat!..Încet, dar sigur!.. Ai renăscut ca o pasăre Phoenix, din propria-ți cenușă!.. Ar
fi bine să fii recunoscător pentru acest lucru și să îți mulțumești! Ai învins! Ai ieșit la lumină!
Când vei vedea un om care este la pământ… tu nu vei pleca de lângă el până nu te vei
asigura de faptul că a înțeles că nu este singur… îi vei aminti acest lucru fiindcă tu ai fost
acolo… ai fost cu obrazul lipit de pământ.. și știi ce înseamnă!.. Ai învățat această lecție!
Îl vei încuraja și îi vei spune că va reuși să se ridice pentru că este un învingător și are puterea
să o facă! Îi va fi de ajuns!.. își va lua înapoi propria putere, se va ridica în picioare și își va
continua drumul…Va ține minte că a fost ajutat și va ajuta, la rândul lui, alte suflete care au
uitat că NU sunt singure…și că MAI pot!
Roxana Cotigă

Majoritatea oamenilor este adepta diverselor sisteme de credință, ce au la bază una dintre
cele 5 religii existente pe Terra. Cunoaștem faptul că în cadrul fiecărei religii există
reprezentanți în ierarhia bisericească, denumiți în religia autohtonă - preoți. Se presupune că
aceștia, prin învestirea cu această funcție, au o anumită calitate, un anumit har, ce îi diferențiază
față de restul oamenilor.

Și această calitate, ar proveni prin coborârea Duhului Sfânt din cer. Materialul nu își propune
nici pe departe să intre în conflict cu sistemele de credință ale oamenilor și nici să submineze
în vreun fel funcția acestora față de societate. Ci să expună, modul în care funcționează
CONȘTIINȚA umană prin sisteme de credință asumate, atât prin educație, cât și prin
dezvoltarea interioară a conștiinței care se bazează ÎNTOTDEAUNA pe ajutorul din partea unei
alte persoane, sau a altei surse exterioare.
Dacă ne referim la religia autohtonă (creștin - ortodoxă), există anumite ritualuri,
denumite Taine bisericești, ce pot fi îndeplinite doar de către acești reprezentanți ai bisericii:
taina spovedaniei, a cununiei, a botezului, taina sfântului maslu, etc….
La un studiu amănunțit, vom observa că toate acestea, au la bază folosirea
CONȘTIINȚEI, prin intermediul INTENȚIEI! Indiferent de ritualul ales, toate presupun un set
bine organizat de intenții, bine formulate și structurate, în diverse situații și scopuri, pentru a se
ajunge la un anumit efect dorit.
Astfel, una dintre aceste metodologii religioase, este taina Binecuvântării sau a Sfințirii.
În ambele cazuri, preotul rostește anumite texte (rugăciuni), ce au ca scop, atragerea unei energii
specifice, de calitate foarte înaltă, din cerurile (dimensiunile) superioare, în urma cărora să se
obțină un efect scontat. Însă, ce face de fapt preotul? Își folosește puterea conștiinței, prin
puterea INTENȚIEI, care are la bază un bagaj de cunoaștere care, folosită într-o anumită
direcție, determină o creștere CALITATIVĂ a energiei, atât a solicitantului, cât și a unui obiect,
sau o anumită situație de viață, pentru care s-a cerut binecuvântare.
Binecuvântarea și Sfințirea, au la bază trei componente: puterea cunoașterii, puterea
conștiinței și puterea INTENȚIEI.
Toate cele trei, se pot dobândi prin studiu, cercetare, informare și practică susținută.
CONȘTIINȚA unui preot este exersată mai mult într-o anumită direcție, folosind un anumit
tip de INTENȚIE, care atrage din dimensiunile superioare, anumite tipuri de energii. Însă, în
esență, orice tip de CONȘTIINȚĂ și INTENȚIE poate atrage anumite tipuri de energii.
Diferența constă în calitatea acestora și scopurile care le generează.
Atunci, prin aceasta, înțelegem că orice ființă umană, prin folosirea CONȘTIINȚEI și a
INTENȚIEI, atrage diverse tipuri de energii.

Acest postulat dărâmă drastic MULTE mituri și credințe legate de abilitățile spirituale
ale preoților. Practic, diferența constă în experiența pe care o au în a folosi un anumit tip de
conștiință și în perseverența ce le definește funcția de așa natură.
Binecuvântarea, ca și sfințirea, presupun, prin intermediul INTENȚIEI și a conștiinței,
o conexiune directă la SINELE SUPERIOR.
Acesta la rândul său, analizând intenția și scopul pentru care a fost folosită
CONȘTIINȚA, devine un releu transformator, între o anumită persoană și energiile speciale cu

vibrație înaltă, aflate în dimensiunile superioare. Astfel, prin întregul ansamblu dintre SINE și
ființa umană (canalul energetic Shunumna), prin intermediul structurilor superioare, vor curge
anumite energii speciale. Acest lucru determină creșterea CALITATIVĂ a energiei
beneficiarului sau a unui obiect ori a unui eveniment.
Altfel spus, actul credinței constă în puterea personală de folosire a conștiinței,
cunoașterii și a intenției pentru a obține un anumit scop!
Doar așa putem înțelege afirmația plină de înțelepciune a lui Iisus care a spus: dacă
credința TA e cât un bob de muștar, adevărat vă zic vouă, că muntele se va mișca".
Se deduce că e vorba doar despre PERSEVERENȚA și practica susținută a cunoașterii,
conștiinței și intenției. Mai mult decât atât, validează un adevăr incontestabil: faptul că
DIVINUL e în FIECARE dintre noi și că stă DOAR ÎN PUTEREA NOASTRĂ modul în care
vom folosi cele 3 componente ale actului de binecuvântare ori sfințire!
Dar o astfel de practică susținută a conștiinței, cunoașterii și intenției, este un prilej
magic de a intra în conexiune cu sinele superior, ori de câte ori dorim. Nu este atât de greu să
încercăm să realizăm, prin INTENȚIE, ceea ce un preot face cu atâta ușurință!
Puterea intențiilor și a afirmațiilor a fost demonstrată în nenumărate rânduri și cazuri,
atât prin științe ca psihologia, cât și cele cu caracter de dezvoltare personală, spirituală.
Orice ființă umană are, de la marea creație, tot potențialul necesar pentru a-și folosi atât
puterea conștiinței, cât și pe cea a intenției. Însă, acest lucru presupune o anumită perseverență,
devotament și cunoașterea temeinică a legilor universului. Deci, este de fapt o invitație directă
pentru oricine spre elevarea spirituală și spre creșterea performanțelor umane, atât pe plan
mental, cât și pe plan emoțional.
E bine să facem eforturi înspre creșterea puterii conștiinței și a INTENȚIEI personale.
Putem realiza acestea prin acte zilnice de a binecuvânta: ziua pe care o începem, apa, mâncarea
pe care o consumăm, mașina, casa, familia, un eveniment viitor, o anumită ființă dragă nouă,
absolut orice. Credința în faptul că putem face acest lucru, este validat și subliniat în toate
religiile lumii și de către toți marii maeștrii spirituali ai timpurilor.

Tipuri de binecuvântare/sfințire:
-

Doamne ajută!
Drumuri bune!
Pacea fie cu tine!
Ești minunată!
Ești un suflet de lumină!
Fii lumină!
Fii iubire și armonie!
Fii sănătate!
Ești protejat de tot ce nu îți e benefic și optim!

-

Ești o ființă utilă tuturor!
Fii responsabil cu tine!
Lumina și energia UNIVERSALĂ înaltă, inundă
această: casă, apă, mâncare, trup, zi, mașină, etc!

Nu voi insista pe aceste exemple de binecuvântare, întrucât există cărți care prezintă
metode de consacrare și sacralizare a vieții personale.
Însă, de reținut este faptul că avem cu toții PUTEREA, cunoașterea și CONȘTIINȚA
de a face miracole și minuni în viața personală. Ne rămâne doar perseverența, sârguința și
dorința sinceră de a intra în conexiune cu sinele nostru superior și de a cere ceea ce avem
nevoie…
Cere și ți se va da ! (Scriptura)
Valentin Voicu

Conectarea cu îngerii sau fiinţele de lumină
Relatare Daniela Carp
Acum ştiu când îngerii sunt în preajmă, chiar dacă nu-i pot vedea, pentru că nu
întotdeauna se lasă văzuţi. Uneori îşi fac treaba în tăcere, subtil fără să-i simți, cum e şi în somn.
Alteori vin cu surle şi trâmbiţe, pocnind mobile, mişcându-ţi părul, atingându-te pe corp pe
diverse zone, te gâdilă în zona nasului pănă produc strănutul, ridică vibraţia corpului uman pe
lângă care se află, până când începi a căsca cu lacrimi, dau fel de fel de stări de beatitudine şi
chiar produc râsul instantaneu. Se mai întâmplă, uneori, să producă mirosuri plăcute de tămâie,
crin, trandafir, sau pur şi simplu miros de mir.
Personal am trăit de mai multe ori experienţa onorantă şi plăcută de a sta în prezenţa
Fecioarei Preacurate Maria în terapii şi pot mărturisi starea de beatitudine, de graţie Divină
copleşitoare până la lacrimi şi uneori viziunea unui trandafir roşu foarte frumos când îşi anunţa
prezenţa!
Ca şi mărturisire pot spune că ştiu pur şi simplu că este Fecioara Preacurată Maria! Se
manifestă ca o clarştiinţă, cel puţin aşa este trăirea în prezenţa Preasfintei Feciare ce am trăito eu!
Pentru a putea trăi astfel de experienţe, este necesară practicarea unei vieţi curate,
cinstite, oneste, în adevăr Divin, renunţarea la măşti, tipare psihogenealogice, practicarea
iertării faţă de semeni şi faţă de tine însuţi, post sau post negru, practicarea meditaţiilor,
practicarea stării de observaţie.
Iar pentru a găsi calea, ca rezonanţă, este necesară experimentarea mai multor metode,
până când vezi cu care rezonezi şi obţii rezultate bune!

Esenţială este liniştirea minţii, abandonarea controlului, renunţarea la rezistenţa proprie
atunci când ne îndârjim să facem ceva musai cu metoda vrută.
Este necesară o flexibilitate în toate, ca şi cum te-ai lăsa ca un lut moale în mâinile
Dumnezeirii cu toată încrederea fiinţei tale!
Tot din experienţa proprie pot îndemna ca, atunci când ajungi la o practică anume şi
simți că aceasta este calea ta, să pui intenţie pozitivă în tot ceea ce faci! În apa de băut, în
mâncare, la culcare, la ridicarea din pat dimineaţa, la toate treburile de peste zi!
Şi practicarea rugăciunii este o cale pentru cei ce rezonează cu aceasta. Eu mai practic
ruga scurtă şi deasă şi pot mărturisi că dă rezultate neaşteptat și rapide, dacă este făcută din
inimă! Pentru a ajunge s-o practici din inimă, sunt necesare mai multe etape: liniştirea minţii,
apoi ruga din minte o perioadă, practicarea din starea de observator, după care se ajunge la ruga
din inimă, unde se poate simţi, cu uşurinţă, prezenţa fiinţelor de lumină!
Ar mai fi un lucru extrem de important şi anume ca atunci când se practică rugăciunea,
să se spună clar către cine adresezi ruga! De ce anume este important? Ei bine iată că nu numai
fiinţele de lumină sălăşluiesc în alte planuri, ci şi fiinţe de joasă frecvenţă care stau la pândă
când omul se deschide cu încredere în rugă şi acestea iau formă de fiinţe de lumină înşelând
omul şi sugându-l de energia vitală! Pentru cei care nu au darul vederii este greu să-şi dea seama
că sunt parazitaţi sau furaţi de energie, până când nu se simt vlăguiţi de-a binelea!
Iată cât de importantă este intenţia clară în practicarea rugii!
O altă cale în conectarea cu fiinţele de lumină, este Dansul Energetic practicat după
disciplina lui corectă, tocmai din acelaşi motiv: pentru a nu putea fi parazitat! De aceea este
foarte importantă practicarea lui corectă, pas cu pas, de la crearea spaţiului sacru, la ungerea
tălpilor, palmelor şi a corpului cu zeama de la lămâie, pentru a ridica vibraţia corpului şi a nu
da beneficitate acelor paraziţi care mereu stau la pândă în căutarea de hrană!
În Dansul Energetic practicat corect se poate obţine mult mai repede conectarea cu alte
planuri şi cu fiinţele de lumină din acele planuri. De aceea vă recomand acest tip de creştere ca
metodă și cale!
Prin Dansul cu globul energetic între palme, practic întăreşti acel ou, aură energetică a
corpului, iar protecția creşte, odată cu aceasta şi vibraţia, ceea ce duce la conectarea sub
protecție, cu planurile înalte, unde paraziţii astrali nu pot ajunge!
Aşadar încurajez toţi semenii să-şi aleagă calea cu încredere şi cu intenţie clară de
conectare cu fiinţele de lumină!

Recomandare de carte
OSHO – „Mintea independentă – învață să trăiești viața în libertate”
„Dacă cineva se gândește că întunericul este lumină, nu va pleca în căutarea luminii.
Dacă cineva se gândește că moartea e viață, va fi privat de viață. Dacă ceea ce credem și
înțelegem noi e greșit, rezultatul final al întregii noastre vieți va fi greșit. Căutarea noastră va
depinde de înțelegerea noastră. Așadar primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că foarte
puțini oameni ajung să cunoască viața[...]

Ceea ce cunoaștem noi drept viață e doar o oportunitate, o posibilitate. E o sămânță din
care ceva ar putea înflori sau nu. E de asemenea posibil ca sămânța să rămână latentă, să nu
încolțească. E posibil ca din ea să nu se ivească flori, să nu apară roade; ambele posibilități
există.[...]
Dacă religia are vreun scop, el nu poate fi decât acesta: toate semințele trebuie să devină
ceea ce sunt menite să fie, ceea ce e ascuns înăuntru trebuie să devină manifest. Până când nu
ne dăm seama că ceea ce facem și direcția în care ne îndreptăm sunt complet greșite, nicio
revoluție, nicio transformare, nicio întoarcere la 180 de grade nu va fi posibilă. Acesta este
primul lucru pe care doresc să vi-l spun astăzi.”

- Continuare –

3. Programul de mentor-coaching integrativ
Cuvântul „integrativ” provine de la cuvântul „integrare” și se referă la includere,
înglobare, reunire a mai multor părți într-un singur tot (conform DEX).
Nu întâmplător utilizăm acest cuvânt.
În tot ce facem și generăm în cunoaștere, pornim de la următoarea premisă: tot ce a
descoperit omenirea și a experimentat în scop benefic, poate constitui suport pentru creație în
scop benefic.
Menirea noastră ca oameni treziți pe acest pământ este aceea de
a utiliza valorile autentice ale omenirii în scop benefic.
Cei care se vor implica în programele de antrenament integrativ își vor da șansa să
devină surse de cunoaștere integrativă atât pentru sine cât și pentru semeni.
Fac această afirmație gândindu-mă la faptul că, în momentul în care descoperim o formă
benefică de viață, avem tendința de a o replica la infinit atât pentru noi, cât și pentru cei deschiși
la cunoaștere.
Asimilând cunoașterea avangardistă bazată pe aplicarea principiilor fizicii cuantice, la
care se adaugă cunoașterea acumulată de omenire de-a lungul timpului, vă dați șansa să
deveniți buni formatori și buni îndrumători pe căile biruitoare ale vieții.
Mentor-coachingul integrativ nu exclude nici o resursă de cunoaștere care și-a
demonstrat în timp calitățile benefice. O dovadă a acestei deschideri sunt evenimentele în cadrul

cărora dansul energetic se manifestă ca un liant pentru alte forme de terapie și antrenament,
indiferent de sursa spirituală din care provin.
Acest model de abordare a programelor de dezvoltare umană ne dă acces la un număr
din ce în ce mai mare de practicanți.
De asemenea, cultivând în mod consecvent dansul energetic atragem în câmpurile
noastre de conștiință din ce în ce mai mulți pasionați ai vieții sănătoase și pline de har.
Fiind în același trend, din dorința de a ne adresa unei arii cât mai largi de creatori
intenționăm ca pe viitor, să construim programe de dezvoltare umană care vor ține cont de
condițiile de viață ale omului de rând.
În acest scop vom genera proceduri facile, utilizând cu precădere metode de acces în
câmpurile cuantice ale universului, prin mijloace simple și ușor de folosit.
Urmărind aceste priorități venim în întâmpinarea celor mai mulți dintre noi, cei care ne
străduim să ne clădim un drum cât mai bun și roditor, indiferent de vârstă, stil de viață și de
nivelul social la care ne situăm.
Ne manifestăm intenția de a dezvolta o academie de mentor-coaching integrativ
constituită din 5 trepte de elevare, care să implice în mod concomitent și armonios toate cele
trei corpuri: spiritul, trupul și sufletul, după cum urmează:
•

– mentor-coaching de
dezvoltare integrativă

•

– mentor-coaching de
dezvoltare vizionară

•

– mentor-coaching de
alimentație sănătoasă

•

– mentor-coaching de
conviețuire armonioasă

•

– mentor-coaching de cultură a vieții în câmpurile cuantice ale
universului.

E posibil ca mulți dintre cititori să se întrebe, ce are deosebit acest program de mentorcoaching comparativ cu multitudinea de programe de pe piața de profil, multe din ele pe deplin
consacrate la nivel mondial.
La bază sunt un industriaș care, în cei aproape 30 de ani de activitate în domeniul
managementului și antreprenoriatului, am lucrat cu mii și mii de oameni, din diferite medii
sociale. Aceștia mi-au adus în față o multitudine de tipologii de probleme care necesitau a fi
rezolvate.

Am învățat din fiecare caz în care m-am implicat! Pe parcurs am asimilat cunoaștere, pe
care am perpetuat-o în timp, îmbunătățind mereu modul de abordare al programelor de viață cu
care ne confruntăm în fiecare zi.
De asemenea, pe parcursul căutărilor mele am urmărit să învăț să trăiesc viața accesând
multe școli spirituale.
Cu toate că am întâmpinat și dificultăți în explorările mele, am asimilat cu deschidere și
smerenie tot ce am considerat că îmi este benefic și util.
Reîntors acasă, am început să experimentez cunoașterea, cu scopul de a construi un
model de viață vizionar, adaptat nevoilor sociale din care provin.
Tot ce am considerat că este interesant de împărtășit am așternut în pagini, cu scopul de
a dărui mai departe tuturor celor pregătiți să trăiască o viață nouă, plină de har și dar, o viață
bazată pe cultura integrativă a omului modern.
Esența celor scrise va fi utilizată în programele de dezvoltare integrativă a omului
modern, atât pentru rezolvarea unor suferințe, cât și pentru dezvoltarea unor calități vizionare
necesare unei ascensiuni ușoare pe scara vieții.
În numărul următor al ziarului voi prezenta, în mod succint, fiecare dintre cele 5 nivele
de mentor-coaching, urmând ca, pe parcurs, acestea să fie experimentate și implementate în
cadrul cursurilor de Mentor-coaching integrativ.
-VA URMA –
Ioan

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 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

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!
Ioan
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