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- Legea PERSEVERENȚEI –
„Abilitatea noastră de a persevera, în ciuda
obstacolelor și a dezamăgirilor denotă încredere
în noi înșine.
Perseverența este o „calitate de fier” în drumul
spre succes!”
-Peter Arnold -
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Ruga din Zori
Tată Ceresc,
Cu Inima de-aș ajunge iar să Te privesc,
În taină, dorul de Tine să-l mai
rotunjesc,
Plec orgolii ce pe-alocuri mai mustesc,
Cuprind în brațe a Omului Blândețe ca
s-o răspândesc,
Căci în deplină Bucurie vreau să trăiesc!
Învață-mă Părinte să mă iert, să mă
iubesc!

Îmbunătățirea relaționării
Interacționăm frecvent cu tot felul de oameni, persoane importante sau necunoscute
nouă, persoane care, într-un fel sau altul, ne amprentează amintirile. Sunt aceste interacțiuni
parte din relaționare? Au ele vreo semnificație pentru noi? Care ar fi scopul relaționării?
Dicționarul explicativ al limbii române oferă o definiție a relaționării: reprezintă o
“legătură de dependență sau de influență reciprocă între două persoane”. Analizând atent
definiția mi-am pus o serie de întrebări: relaționarea presupune o dependență nocivă și
bolnăvicioasă?...sau.... prin relaționare te poți lăsa influențat de experiențele celor din jur, fapt
ce te va susține să îți experimentezi viața după bunul tău plac, prin analiză atentă a fiecărui
element esențial, permițându-ți, în manieră proprie, să cucerești diferite aspecte ale tale?
Suntem părtași ai unei lumi alerte, în care focusul principal este axat pe modul
supraviețuire.
Deseori auzim în jur oameni care susțin că nu își mai amintesc ce au făcut ieri, și nu
pentru că suferă de amnezie. Suntem preocupați de ziua de mâine, de bunăstarea familiei, uitând
adesea faptul că avem nevoie de foarte puțin pentru a trăi frumos.
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Așteptăm validarea celor din jur, condiționăm frecvent toate relațiile pentru a câștiga
acel ceva, care odată obținut nu face decât să ne adâncească nefericirea. Uităm ce înseamnă „a
oferi” necondiționat, uităm să fim buni, răbdători și empatici, uităm să ne bucurăm de fiecare
moment în care respirăm.....toate acestea sunt câteva din aspectele momentului ACUM.
Trăim vremuri în care relaționarea are loc preponderent în mediul virtual, mediu care
anulează socializarea, perceperea și gestionarea emoțiilor, alterează valorile umane, predispune
la depresie și suicid în procente îngrijorătoare, mai ales în rândul tinerilor.
Toate aceste descrieri fac parte din realitatea noastră, din lumea în care trăim și în care
dorim să evoluăm.
Cu toții am trăit și clipe în care, relaționând responsabil și asumat, am devenit înțelepți,
dobândind parte din cunoașterea vieții. Cum am făcut asta? Ce am făcut diferit? Ce putem face
pentru a crea o lume nouă?
În primul rând am putea să ne amintim că fiecare om are o parte din Dumnezeu,
indiferent de condițiile sale sociale sau mentale. Ne-ar fi util să înțelegem și să respectăm liberul
arbitru al fiecăruia.
Consider că iertarea înseamnă înțelegere, iar înțelegerea ne va ușura inima, misiunea
noastră în acest plan nefiind aceea de a-i cuceri pe alții. Onestitatea față de sine este fundamentul
prin care te poți reinventa, valorile ființei fiind doar în interiorul tău. Starea noastră de a fi este
iubirea, stare care nu poate fi condiționată de reacțiile celor din jur.
Suntem conștiință și energie, creatori ai propriei noastre realității, deci tot ceea ce trăim
este expresia modului în care gândim. Orice relaționare constituie o provocare, adică un bun
prilej prin care ne putem cunoaște mai bine pe noi înșine. Orice filozofie devine un adevăr doar
atunci când aplici și trăiești o experiență legată de acea filozofie.
Poate dacă am sacrifica beneficiile imediate pentru un obiectiv măreț, am avea suficient
timp să observăm ce anume se schimbă în realitatea noastră, am avea disponibilitate pentru
viața noastră, am manifesta pasiune și am visa la un alt EU.
Eu sunt Viitorul acum!
Emilia Pătrășcanu

Perseverenţa, consecvenţa
Nu este inimă care să nu-şi primească şuvoiul vieţii prin sânge, în altarul ei! Consecvenţa
cu care ea îşi urmează cursul este un miracol care se numeşte Dumnezeu!
Un exemplu bun sunt însăşi celulele corpului uman care au o consecvenţă continuă în a-şi face
treaba, într-un mod constant! Ele perseverează în a rămâne într-o stare perfectă !
Aşa şi omul, are nevoie de a persevera în ceva pentru atingerea unui scop, cu o consecvenţă
aidoma celulelor sale!
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Nu-l poţi atinge pe Dumnezeu fără această perseverență în a-l aduce în tine! Sau de a te contopi
cu El!
A pesevera în ceva este egal cu a fi mereu în legătură directă, în a nu înceta să fii! Să fii
liber, să fii iubire, să fii bucurie, să fii armonie este o continuă perseverenţă! Pentru că a te opri
din a persevera, e ca şi cum nu ai ajuns încă la mal şi refuzi să mai înnoţi! Ori firea omului este
un mecanism căruia îi trebuie întâi să persevereze timp îndelungat până să atingă starea continuă
şi să se abandoneze acelui miraculos flux numit Dumnezeu, în care doar este şi nu mai necesită
nimic altceva,... nici un efort!
Iată că, şi în viaţa de zi cu zi, pentru a obţine un anumit statut este necesar acest proces
al perseverenţei, fără de care nu poţi atinge acel stadiu! Bineînţeles că este la un alt nivel acest
mecanism numit consecvenţă! Perseverenţa sau consecvenţa sunt pe niveluri, aşa cum şi
conştiinţa este la diferite stadii. Fiecare fiinţă acţionează consecvent, pe măsura conştiinţei sale!
A fi perseverent în ceva înseamnă a nu înceta să fii acel ceva! Este continuitatea în sine, dar și
graniţa sinelui totodată! Este acea linie fină unde se întâlneşte intrarea în flux, în Dumnezeu
cum spun eu!
În această dimensiune, în care trăim în această continuitate numită timp, perseverenţa
vine ca o însufleţire, ca ceva viu perceput în a ne propulsa cu o viteză constantă spre năzuinţele
noastre, fie ele chiar şi iluzorii! Pentru că, nu-i aşa, trăim într-o iluzie până la ieşirea din dual!
Dacă te afli pe un drum în care simţi că eşti parte din el, simţi că este cel pentru tine
apărut, manifestat, vei înţelege perseverenţa ca pe ceva normal, care are loc, şi-i vei simţi acea
propulsie spre intrarea în Dumnezeu! Dar dacă te afli pe un drum care nu-ţi indică nici cea mai
vagă idee că face parte din tine, un tip de manifestare care nu este conştientizată, atunci
perseverenţa cu care te încăpăţânezi să mergi va fi mult diminuată în propulsie din cauza
faptului că mergi cumva contra valului! Aici perseverenţa este o pierdere şi nu o virtute!
Perseverenţa ca virtute este un fel de a ridica vela să poţi prinde viteza necesară în a
ajunge în planul dorit, este acea continuitate consecventă în a trece prin transformările necesare
atingerii marelui scop!
Omul este fiinţa consecventă asemenea sistemelor sale trupeşti, construită după un
sistem comunist şi acţionând întocmai, spun asta pentru că este supusă unor legi perseverente
în a rămâne ceea ce este, fără a-şi pierde scopul intrării în marele Tot numit Dumnezeu!
Fără consecvenţă şi perseverenţă în noi, pierdem drumul, ne pierdem identitatea de a fi
ceea ce suntem! Ori asta se poate observa şi în societate.
Cu cât suntem mai consecvenţi în a acţiona într-un anume fel şi a persevera în aceasta,
cu atât scopul este atins mai repede! Dar şi viceversa! Ambele virtuţi sunt de o frumuseţe
absolută odată atinse! Sunt ca şi o mâncare bună, cu cât o deguşti, cu atât vei dori s-o mai faci!
Perseverenţa şi consecvenţa sunt pofta continuă de a fi pe valul vieţii, asemenea unei
bărci care mereu va tinde înspre mare! În cazul nostru tinzând spre unirea în marele Dumnezeu!
Daniela Carp
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„Celui care are, i se va mai da,
celui care nu are, i se va lua!”
Biblia - Marcu 25-27

Un binecunoscut și celebru citat din biblie, însă foarte puțin studiat de către oameni!
Departe de a dezbate un verset biblic, materialul își propune să aducă un strop de lămurire
asupra mecanismului prin care putem înțelege mai bine una dintre legile nescrise ale creației.
Dacă ar fi să o ducem la statutul de postulat, această lege ar suna cam așa : „orice caracteristică
divină, unică, se dezvoltă direct proporțional cu eforturile beneficiarului”.
Preoții vorbesc despre „talanți”… adică acele daruri, haruri divine puse și dăruite
ființei, prin care aceasta își poate aduce contribuția la înfrumusețarea multilaterală, atât a
mediului înconjurător, cât și cu impact multiplu, pentru cei din jurul lui. Darurile, harurile
personale, pot fi definite ca atribute sau caracteristici unice care definesc parțial sau majoritar,
aspecte ale creatorului.
Modul în care acestea se manifestă, depinde de personalitatea fiecăruia, de adaptabilitate
și de nivelul conștiinței. Orice caracteristică divină, este o „sămânță”, un germen care conține
tiparul și arhetipul acelei caracteristici. Concret, este un aspect divin, comprimat, arhivat, ce
este dăruit omului. Ființa umană va pune în valoare acea caracteristică prin eforturile sale de
dezvoltare, dar întotdeauna prin UNICITATEA sa ca ființă, prin modul în care aceasta va alege
să manifeste.
Acest aspect determină o infinitate de manifestări a unei anumite caracteristici. Se
deduce faptul că totalitatea caracteristicilor divine este determinată de suma unicităților create
de aceasta.
Un sprijin important în manifestarea acestora sunt conștiințele de lumină, entități
superioare, care asigură suportul și resursele energetice pentru ca acestea să fie manifestate prin
ființa umană. Ele sunt „magnetizate, polarizate” de o anumită caracteristică prin intermediul
vibrațiilor energetice și prin diversele tipuri de conștiință. Sunt cunoscute ca îngerii artelor. Prin
dezvoltarea și manifestarea unei anumite arte, sau a unui anumit talent personal, ființa umană
generează frecvențe specifice caracteristicii divine pe care o are în dar de la creație.
Astfel, în acel moment, aceasta atrage atenția entităților care coordonează manifestarea
acelei caracteristici. Odată cu aceasta, caracteristica divină va fi amplificată atât de unicitatea
ființei umane, cât și de contribuția entităților de lumină. Se înțelege prin aceasta faptul că, în
final, forma și specificul de manifestare a acelei caracteristici va fi determinată de suma dintre
unicitatea ființei umane și a fiecărei unicități ale tuturor entităților implicate.
În acest mod, prin practicarea și dezvoltarea conștientă a unui anumit har, talent, ființa
contribuie la amploarea de manifestare a acelui har!!!
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Din acest motiv, prin atragerea conștiințelor de lumină, îngeri, aceasta este îmbogățită cu
suma tuturor caracteristicilor unice ale acelor entități. Putem spune astfel că, față de momentul
T0 de începere a dezvoltării unui anumit har, talent, până la un moment T1 aceasta va fi mult
mai îmbogățită sufletește.
Acest fenomen este întotdeauna o bucurie și o realizare personală benefică, întrucât
ființa intră într-un proces de elevare, prin intermediul unei arte, har, talent. Prin oricare tip de
dar se poate accesa marea cunoaștere a creatorului, fapt care duce implicit la înțelegerea
aspectelor divine ale acestuia. Iată cum înțelegând profund acestea, putem spune că cel care
dezvoltă un anumit talent va fi mult mai îmbogățit pe toate planurile.
Se întâmplă însă, ca din diverse motive, oamenii să nu își cerceteze ființa și să nu știe
de existența unui anumit har pe care îl deține. Identificarea și dezvoltarea talanților interiori,
reprezintă una dintre motivațiile vieții!
Aceasta nu este o situație plăcută, nici pentru ființa umană, nici pentru creație.
Prin faptul că nu se accesează acel talant, har, talent și prin nedezvoltarea acestuia, vibrația
energetică a acelei caracteristici divine, unice, deținute de ființa umană, începe să scadă din
amplitudine și din intensitate.
Acest lucru se datorează faptului că, prin intermediul conștiinței sau a intenției ființei
umane, care sunt centrate spre alte obiective, NU sunt atrase acele entități de lumină care
facilitează amploarea de manifestare a acelui har.
Cu timpul, scăzând foarte mult acea intensitate și vibrație a harului, talentului, într-un
final, tiparul și arhetipul unei anumite caracteristici divine, se va DIZOLVA, DISIPA din
interiorul ființei umane, practic din constituția sufletului ei. De fapt, fenomenul de dizolvare
este mult mai amplu. Are loc o redistribuire împărțită, a acelui tipar, prin ceea ce se cheamă:
auto-divizarea caracteristicii divine, către alte ființe.
Din această perspectivă, putem spune, că cei care nu își manifestă harurile, talentele,
într-un final, vor pierde acel har, talent.
Acest lucru are implicații majore asupra propriilor evoluții, atât de ordin material,
mental, sufletesc, cât și asupra lipsei de asumare și integrare a unui aspect divin manifestat. Ne
putem aduce aminte de zicala „sărac cu duhul”...
De aceea este important ca toate harurile, talentele identificate, să fie manifestate din
plin, cu toate resursele, întrucât acest lucru va duce la îmbogățirea ființei umane și la
performanțele acesteia pe toate planurile.
Valentin Voicu

De vorbă cu cititorii – email: ziarulputereacunoasterii@gmail.com

Ziarul PUTEREA CUNOAȘTERII

Mărturiile sufletului meu
Relatare Teodora Radu – cursant
Centrul de Dans Energetic „HATUM MUNAY”
(instructor Steluța Florentina)
Un gând în legănare
„Cel mai talentat partener de dans este propriul tău strop de lumină, la rândul său el este
partenerul focului divin, al eternității. Dansezi cu copilul din tine și tot ce îți oferă eternitatea.
Toți acești parteneri sunt unul și același: sufletul tău contopit cu universul într-o legătură care
vindecă și vindecă...Vibrațiile melodiilor te înalță și te înalță și ușor, ușor te ridici, asemenea
unei balerine care reușește să stea pe poante pentru prima dată.
Mingea imaginară de foc este de fapt tot o percepție divină în plan fizic a propriei tale
cufundări în tot ceea ce este, totul aflându-se în echilibrul dezmierdat de iubirea divină.
Această vibrație de iubire își face loc prin câmpul tău, curăță și purifică. Ritualul
purificării cu ajutorul lămâii care curăță și detoxifică, are un efect similar soarelui care te
încălzește, lămâia îi poartă și culoarea, asemenea chakrei solare. Când trimiți iubire prin bila de
energie din legănarea ta, aceasta se întoarce înapoi în câmpul tău, asemenea modificării pe care
o suferă apa din pahar în timpul unei sesiuni de dans energetic.
O înșiruire de senzații care te liniștesc și te aproprie de tine, încetul cu încetul... Mă uit
la Steluța, instructorul meu de dans energetic, cum schimbă melodia și, deodată, mingea de foc
din mâinile mele parcă este și mai înflăcărată, îmi încălzește palmele și închid ochii...
Întrezăresc doar o undă de lumină galbenă care îmi inundă tot câmpul vizual, în fundal,
undeva din afară, muzica șamanică, alături de vocea blândă a Steluței ne ghidează în continuare
mișcările și curgerea...Simt cum lumina galbenă devine din ce în ce mai puternică.
Deodată, un copil desculț vine spre mine râzând ștrengărește și îmi intinde mâna. Nu
reușesc să îi întrezăresc bine chipul, ezit, mă opresc. Acesta se întoarce spre mine și îmi ia mâna
hotărât. Trăsăturile sale sunt, de fapt, ale mele, dar până să reușesc să trec prin filtrul gândirii,
acesta șoptește “Îți dai voie să îți acorzi acest dans?”...Până când un alb absolut mă absoarbe cu
totul.
Deschid ochii, melodia s-a încheiat, albul absolut se revarsă pe covorașele rotunde pe
care se află fiecare participant, cred că fiecare meditând la ceea ce tocmai i s-a revelat. Cu un
zâmbet luminos, plin de recunoștință, Steluța ne îndeamnă să povestim din experiența noastră,
din mișcarea noastră lină prin univers. Are aprins lângă ea un foc, experiența acestui dans ghidat
de către ea pare ca un vis frumos. Analizez broderiile de pe ia ei albă, complet pierdută, ea mă
aprobă cu căldură din priviri, eu tânjesc după încă un dans..”
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Farul Lumii
Permiteti-vă să Ardeți!
Lumina voastră este Farul acestei Lumi!

Nu există experiență a vieții în care să nu experimentezi contrastul.
Contrastul în această lume duală este dat de ceea ce numim experiență pozitivă sau negativă,
bună sau rea, frumoasă sau urâtă. Paleta vieții, de altfel, doar aşa este completă, când integrezi
ambele polarități atingi neutralitatea! Ele, împreună, reprezintă şi ne revelează diamantul
interior. Avem nevoie să ne cunoaştem potențialele interioare în ambele circumstanțe; şi când
lumea pare că ne susține, dar şi când totul pare a ne fi potrivnic.
Așa cum lemnul cel mai dur capătă rezistența, dacă copacul a crescut acolo unde sunt
vânturile puternice, aşa şi oamenii au traversat furtunile vieții păstrând, pentru toți şi toate,
bucuria şi blândețea în ochi, recunoştința şi iubirea în inimă. Dați-vă voie să trăiți fiecare
emoție, sentiment, trăire până în profunzimea ei.
Oricât de intens ar fi, nu ignorați acel sentiment, nu îl blocați, observați chiar şi în corpul
vostru tensiunile pe care le provoacă. Momentele în care o trăire este atât de intensă încât pare
că ne copleşeşte este cel mai bun moment în care avem nevoie să ne întoarcem la noi.
Atunci e momentul în care respirăm, ne punem atenția pe noi înşine, ne oferim timpul,
compasiunea, iertarea şi iubirea până la eliberarea şi integrarea înțelegerii etapei traversate.
Mulți aleg să se afunde în muncă, alții în vicii sau distracții excesive, toate folosite pentru a-i
distrage de la ceea ce simt. Fi onest cu tine şi cu ceea ce simți!
Corpul are propria memorie şi este cel care pune la păstrare, în structura sa, toate
emoțiile până ce noi, conştient, alegem să le eliberăm. Nu fugi de experiențele pe care viața ți
le pune în față, de teama de a fi rănit, dezamăgit, de a nu supraviețui….etc. Nu fugi de trăirile
tale, de fricile tale, de tiparele tale! Observă-le! Conştientizează-le de fiecare dată când apar,
precum şi condițiile exterioare care ți le declanşează! În experiența vieții oamenii se depăşesc
pe ei de multe ori, depăşesc obstacole şi astfel, devin conştienți, de câtă forță interioară posedă.
O viață în armonie cu tine însuți, dar şi cu lumea în care trăim, este viața în care eşti
conştient de rănile tale, de emoțiile tale, fără să le negi, ci vindecând, eliberând şi integrând
fiecare aspect al ființei tale, pe care acestea ți-l dezvăluie.
Emoțiile pe care le controlăm, în loc să le conştientizăm, pe care le reprimăm şi negăm,
în loc să le acceptăm şi apoi să le eliberăm, devin blocaje în corpul nostru, dureri şi boli.
Oamenii care şi-au dat voie să experimenteze acele trăiri intense, dureroase, însă le-au
ars în totalitate, sunt acei oameni care capătă un rafinament al sufletului și o naturalețe în tot
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ceea ce simt. Când îți dai voie să arzi propriile dureri, renaşti şi străluceşti precum făclia unui
far din depărtare.
Când transcenzi fiecare experiență fără să o cataloghezi, bună sau rea, cu grație și
înțelegere, integrându-i darul, atunci renaşte Omul Suveran, un Maestru a cărui forță interioară
nu i-o poate lua nimeni şi care se va exprima, în această lume, prin lumina și iubirea pe care o
emană pentru întreaga creație şi experiență a vieții.
Fii alături de tine în fiecare moment al vieții şi viața ți se va alătura!
Rosemarie Bianca Iordache

Poezie și Dans
Carmen Claudia Morar
Și viața parcă reîncepe!
Doar gândul de ți-l poți struni
Să cânte altă „partitură”,
Să-ncerce alte energii!
Să nu mai fii tu „pacientul”…
Rolul de “doctor” să-l preiei!
Căci corpul are „farmacia”,
Iar mintea „rețetele ei”!
Să-ți închipui că ești bine!
Că n-ai probleme, nici un fel!
Că ceea ce țineai în tine
E un trecut nefericit,
Iar mintea transformată-n bine
Să schimbe tot a reușit!
Deși trecutul e cu tine,
În buzunarul de la piept…
Când viitorul „sună bine”
Iar drumul tău e-acuma drept…
Crezi că istoria trecută n-a fost a ta!
Ci poate a fost a altcuiva!
Și viața parcă reîncepe
Aici este povestea ta!..
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Recomandare de carte
„CREIERUL ȘI MINTEA UNIVERSULUI” – Dumitru Constantin Dulcan
Coerența inimă – creier
„Coerența inimă – creier se obține printr-o tehnică de meditație.[...] Conform noilor date
ale Institutului de Matematică a Inimii din California sau, mai simplu spus, Institutul Inimii din
California (IHM), inima ar avea un rang mai înalt decât creierul pentru că, gestionând emoțiile
pe care le-ar trimite ulterior creierului, siguranța psihică a persoanei ar fi dată de inimă.
Sunt conștient că tot ce scriu acum este contrar conceptelor medicinei clasice despre cord, dar
discuția poate fi doar o ipoteză sau poate să aibă un substrat real confirmat ulterior.
Din experiența proprie pot afirma că, în situațiile de mare stres, emoția pe care am
simțit-o ca o durere bruscă de o intensitate extremă am receptat-o, cred, în același timp și cu
creierul, și cu inima, dar a fost proiectată în epigastru; mai mult, simpla amintire a acelui
moment (iminența unui accident de circulație, din fericire evitat, cu un vehicul în care se aflau
membrii ai familiei mele) era suficientă pentru a-mi trezi aceeași durere o vreme apreciabilă.
După actualele canoane „neortodoxe”, inima i-ar trimite informații creierului pentru a-i
spune cum trebuie să acționeze..[...]”

COACHINGUL DE
DEZVOLTARE INTEGRATIVĂ
- Continuare -

4.4. MENTOR-COACH INTEGRATIV DE GRADUL IV
- coaching pentru conviețuire armonioasă Ne naștem între cer și pământ. În acest câmp cosmic, energiile cerului și pământului au
o pondere de peste 99% în ființa noastră, având tendința de a fi egale și de sens opus în situația
în care suntem pe deplin sănătoși.
Aproximativ 1% din energiile vehiculate prin noi sunt determinate de relațiile cu
semenii.
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Cu toate că energiile vehiculate în raport cu semenii au o pondere atât de mică în bagajul
nostru energetic, acestea ne decid soarta, întrucât pot schimba sensul balanței energetice din
noi.
În mod normal, rapoartele energiilor dezvoltate cu semenii sunt egale și de sens opus
așa cum sunt și cele dezvoltate împreună cu universul.
În caz de conflict rapoartele energiilor vehiculate cu semenii se dezechilibrează și, ca
urmare a acestui fenomen, se destabilizează întreaga balanță energetică din ființa noastră.
Cartea Arta conviețuirii prezintă căi și metode prin care să evităm riscul apariției unor
dizarmonii de comunicare.
De asemenea, pentru situații de suferințe cauzate de conflicte, recomand seria de
programe terapeutice pe care le puteți descoperi în această lucrare.
În demersul nostru de optimizare a comunicării vom utiliza programe de psihologie
integrativă și relaționare sistemică cu scopul de a armoniza câmpurile cuantice din cadrul
familiilor de suflete.
În cadrul cursului de coaching de gradul IV se vor dezvolta metode practice de
rezolvare a conflictelor dintre membrii familiilor de suflete, în special cu partenerul de viață,
cu impact focalizat asupra celor care, din diverse motive, au ajuns în suferință.
Calitatea de mentor-coach integrativ de gradul IV dă dreptul de participare la cursul
pentru master-coach integrativ.

4.5. MASTER-COACH INTEGRATIV
- coaching pentru cultura vieții în câmpurile cuantice-

Ca ființă cuantică suntem infiniți în timp și spațiu. Atunci când ne antrenăm în mod
temeinic, această calitate ne poate conferi puteri care tind la infinit.
Dacă ne dorim să devenim oameni de înaltă ținută sufletească și socială, profund
performanți și intens creatori, este necesar să ne pregătim încontinuu, în cât mai multe câmpuri
de conștiință și în special în acele câmpuri care încă sunt deficitare.
Cursul de MASTER-COACHING INTEGRATIV reunește primele 4 forme de coaching
și le armonizează pe nivele de conștiință din ce în ce mai înalte.
Prin această acțiune se vor genera modele de viață care să răspundă cu succes la cât mai
multe dintre necesitățile umane.
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Un master-coach integrativ apelează la toată cunoașterea universală pe care o
poate accesa, o pune cu succes în slujba sa și, ulterior, o împărtășește tuturor acelora care
îi solicită sprijinul.
Un master-coach integrativ se antrenează încontinuu și cultivă desăvârșirea în el
și în jurul său.
Un master-coach integrativ își dedică viața în scopul promovării cunoașterii
autentice, pentru ca astfel creația autentică să fie perpetuată la infinit.
Toate aceste atribuții nu reprezintă condiționări pentru obținerea titlului de mastercoach integrativ. Acest titlu se atribuie după ce se parcurge un curs specializat și după ce în
calitate de mentor-coach integrativ de gradul IV a demonstrat că este un bun creator de oameni
vizionari, predând cursuri de coaching unui număr de cel puțin 12 de persoane.
MASTER-COACHII INTEGRATIVI vor fi specializați în programe de înaltă
performanță în mediul profesional și social sau pot genera programe de terapie pentru oamenii
aflați în grea suferință.
Toate aceste programe vor fi elaborate în colaborare cu specialiști avangardiști din
domeniile de cercetare interdisciplinară, utilizând argumente care se reflectă în sfera vieții
cotidiene.
Vă susțin cu bucurie în parcurgerea celor 5 trepte de dezvoltare umană prin coaching
integrativ!
Ioan
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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!

Ioan
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Echipa redacțională:

Roxana Cotigă – redactor șef / grafică
Valentin Voicu - redactor
Daniela Carp – redactor
Carmen Claudia Morar – redactor
Rosemarie Bianca Iordache – redactor
Loredana Cristina Majic – redactor
Codruța Prunariu – redactor corector
Emilia Pătrășcanu – expert teme medicale
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