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„Ciudat, dar nu mi s-a mai
spus
Că-n mintea noastră-ncape
Într-o celulă sidefie cât un
vârf de ac
Ori raiul Domnului, ori
iadul.”
— OSCAR WILDE
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Ruga din Zori
Loredana Cristina Majic

Fii tu Lumina pentru cei din jur!
Fii Mângâiere,
Fii Alinare și balsam pentru durere!
Fii Compasiune și înțelegere deplină,
Fii Iertare
Și păstrează-ți fruntea senină!
Fii Iubire
Și urmează Voia Divină!

Întorce-te la Tine!
Adună-te din toate locurile în care te-ai împrăștiat, de la toți oamenii pe care ai vrut săi mulțumești, de la visele pe care încă nu le-ai realizat, de la sarcinile pe care încă nu le-ai
îndeplinit!
Întoarce-te la toate momentele din trecut în care ai aşteptat aprobarea cuiva, iubirea
cuiva, mângâierea cuiva, înțelegerea şi susținerea altcuiva dinafara ta, pe care nu le-ai primit şi
acest fapt te-a rănit sau te-a făcut un adult care nu conştientizează rănile copilului interior şi
nici nu ştie cum să umple unele goluri sau să se vindece.
Mergi în călătorie în fiecare dintre aceste momente, fie singur, fie împreună cu cineva
dispus să te susțină şi pune în fiecare din acele clipe compasiune, înțelegere şi iubire!
Nu te condamna şi nu te învinui pentru tot ce ai acceptat, sau nu ai ştiut să opreşti ori să
schimbi. Nu îți dori să fi fost mai puternic şi nu îți nega vulnerabilitatea. Fiecare parte întunecată
acceptată te va face întreg şi îți va creşte lumina.
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Adună din trecut toate acele nemulțumiri, răni, trădări sau orice altceva care ți-a adus
suferință, aşterne-le pe hârtie şi apoi arde-le sau pur şi simplu vizualizează cum le aduni pe
toate şi le introduci într-un nor pe care îl laşi să îl poarte îngerii acolo unde îi este locul.
Revino în acest Prezent şi simte-te complet, acceptând şi integrând întunericul şi lumina,
deopotrivă, aducând şi crescând, în toate, IUBIREA!
În fiecare punct pe care îți concentrezi atenția rămâne o coardă care te trage în acea
direcție și vei simți că ești tras în mai multe direcții deodată.
De aceea este important să îți tai aceste corzi pentru a fi pe deplin suveran în propria ta
viață, în momentul Acum.
Efortul poate părea copleșitor și presiunea simțită sau rezistența de a te uita înapoi, ar
trebui să te facă să înțelegi că e timpul să înfrunți acele locuri de care ai fugit. Toate acele emoții
şi sentimente le-ai cărat în tot acest timp ca pe un bagaj, pe care nu îl deschideai, dar căruia nici
nu i-ai dat drumul.
Întoarce-te liber şi simte-te complet în inima ta şi de acolo, din spațiul acela, pe care îl
vei recunoaște, după liniște și împacare, poți alege să te observi şi să simți infinitul și iubirea
care eşti!
Exprimă şi Simte : EU SUNT! Şi ACUM admiră-te şi Iubeşte-te!
Eşti Întreg, EŞTI Divin!
Rosemarie Bianca Iordache

Plânsul ca subtilitate
Omul este construit într-o formă a complexitaţii desăvârşite, asemenea Divinităţii şi, ca
atare, tot ce face parte din această manifestare magică este pentru că aşa e normal să fie! Nimic
din manifestările trupeşti, psihice şi sufleteşti nu sunt pure întâmplări, ci parte din magia care
ne animă pe toţi şi poartă numele de viaţă!
Trupul, după cum bine ştim, este o aşa-numită maşinărie, care ne transportă cu măiestrie
în această dimensiune şi fără de care nu am putea experimenta viaţa! Mie îmi face o deosebită
plăcere să-l numesc vasul sufletului! Este cel mai perfect Vas existent în această dimensiune!
Recunoştinţă marelui Constructor, Dumnezeu!
Manifestările de tip psihic ne conduc raţiunea în ordinea minţii, care are şi ea rolul ei în
manifestarea omului care trăieşte în acest spaţiu-timp numit 3D. Cum, de asemenea, şi trupul
are partea lui importantă şi de neînlocuit!
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Sufletul este esenţa în manifestare la acest nivel de experimentare a vieţii! Este bucăţica
de Dumnezeu care suntem! Mai mare revelare ca aceasta, de a conştientiza Dumnezeul din noi,
nu există! Iar a o nega, este ca şi cum te-ai anula minţindu-te, pentru că iată, TU exiști şi te
manifeşti!
Ceea ce atestă faptul că sufletul este însuşi Dumnezeu, la un nivel atât cât poate un om
cuprinde, este emanarea emoţiilor ce sunt viul însuşi, energia în manifestare! Emoţiile negative
sau energia negativă reprezentate de partea de întuneric din noi, şi emoţiile pozitive sau energia
pozitivă, reprezentate de partea de lumină din noi formează un tot! Şi aşa începe frumosul dans
al viului animat de energiile Yin - Yang!
Plânsul este o manifestare de eliberare atât a energiei negative cât şi a energiei pozitive,
ca şi cum surplusurile din ambele, iată, au o formidabilă supapă prin care se eliberează odată
ajunse la acumulări peste limitele pe care această magică lucrare, numită OM, le poate aduna!
Aşa că, dragă Om, plânsul nu este o ,,ruşine” sau o ,,slăbiciune”, ori o ,,cădere” sau mai
ştiu eu ce tipar, montat de societate, în tine! Plânsul este un act de curăţare, de purificare sau de
reechilibrare a ceea ce conţii! Este o intimitate la fel cum este baia generală pentru îngrijirea
corpului, acest vas miraculos ce ne poartă prin viaţă!
A plânge este egal cu a conştientiza, la un nivel deosebit de subtil, de care mulţi nu au
habar, nici de procesul în sine, nici de beneficiile acestei reechilibrări şi măreţii cu care suntem
înzestraţi de la concepere!
Ca să vă daţi seama de aceste beneficii, puteţi să căutaţi materiale din care să vă informaţi
despre trăirile fiinţelor de lumină care nu posedă un astfel de tip de ,,trăire”, dar care totuşi şi
pentru ele este un proces de compasiune și intimitate pe care ni-l respectă!
Fiinţele de lumină ştiu că acest proces numit ,,plâns” este ceva prin care omul se
recunoaşte pe SINE ca DUMNEZEU! Este, dacă vreţi, o recalibrare/ resetare la forma autentică
în care ne-am născut ca fiinţe, copii de Dumnezeu!
Nu există fiinţă umană care să nu fi plâns vreodată şi care să nu poată spune câtă uşurare
este în ea atunci! Când plângi, îngerul păzitor stă plecat în faţa ta, chiar dacă este fiinţă de
lumină, iar tu un om simplu, experimentator al acestei dimensiuni destul de joasă, pe scara
evoluţiei! Îngerii ştiu câtă măreţie este în această golire de tot, peste ce Dumnezeu a pus în om!
Ei ştiu că plânsul este cea mai înaltă formă de conştientizare a unei fiinţe umane! Şi că
în momentul plânsului ca proces, toate canalele de lumină se deschid ca nişte supape şi
,,fumegă” surplusul, golind absolut tot! Dacă acest proces nu ar exista, omul nu ar putea
continua experimentarea vieţii, s-ar îmbolnăvi, iar structurile sale vulnerabile l-ar ejecta din
acestă dimensiune, nemaicorespunzând acestui tip de experienţă!
Şi bucuria excesivă este un surplus, cum şi supararea de asemenea, ambele tipuri de
energii ajunse la extrem duc la o dezechilibrare care cere golire! De aceea omul plânge şi de
bucurie, dar şi de supărare!
Totul, dar absolut totul este o continuă desăvârşire a noastră, o şlefuire dusă de unii mai
greu, de alţii mai uşor, depinzând tot timpul de gradul de evoluţie la care este fiecare!
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Daţi-vă voie să plângeţi, golindu-vă vă veţi umple cu cât vă este perfect necesar, nu
ţineţi sacii sufletului plini, decât dacă ştiţi că sunteţi în perfect echilibru!
Aşa de frumoasă este lucrarea lui Dumnezeu în om, încât, chiar dacă nu suntem
conştienţi de surplus, subtilitatea vine şi ne deschide supapele fără drept de apel, iar ochii fiind
mărturiile vii ale sufletului, PORŢI SACRE, lăcrimează, semn că este necesară golirea şi
reechilibrarea!
Daniela Carp

Oglinda care nu ți se mai potrivește
„Gândind la viața noastră ce trece ca un vis,
Din ochi ni se revarsă mici picături de rouă
Nimic nu ne-a ieșit așa cum ne-am promis
Și spargem iar oglinda și punem alta nouă..”
(„Oglinda” - F. Marinescu)
Facem alegeri în viață, împinși uneori de circumstanțele momentului respectiv, poate
„obligați” de anumite situații în care ne aflăm, cu sau fără voia noastră. Nu trebuie să ne blamăm
pentru acest lucru! Este mai bine să fim înțelegători cu noi înșine pentru că, de multe ori, noi
ne suntem singurii aliați pe care îi avem la dispoziție.
Trecând anii, evoluând, învățând din propriile experiențe, văzând, simțind pe pielea
noastră unde anume am ales dorințele celui de lângă noi și nu pe ale noastre...nu ne mai
încadrăm în peisaj! Nu mai încăpem în spațiul pe care îl ocupam mai ieri, nu ni se mai potrivesc
prietenii de dinainte, cu mulți dintre aceștia nemaiavând nici măcar subiecte comune de
discuție.
Ce putem face în această situație? Când oglinda în care ne priveam ne arată acum un alt
chip, o altă înfățișare? Când alți ochi sunt aceeia care privesc...și alte vise se nasc în sufletul
nostru?
Nici nu ne mai amintim cum eram noi, cei de dinainte, când nu știam cine suntem cu
adevărat, când nu știam ce ne dorim și ne lăsam duși de viață, pe drumuri ce nu duceau nicăieri.
Poate a venit momentul să ne căutăm oglinda care ni se potrivește! Oglinda care să ne
arate persoana din prezent.. aceea cu toate actualizările la zi. Updatată și renovată pe interior.
Cu siguranță ne-am schimbat! ASTĂZI știm să ne urmăm propriile dorințe, să ne punem
pe noi pe primul loc.. pentru că acum noi suntem cele mai importante ființe din viața noastră,
bineînțeles fără să fim egoiști!
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Astăzi suntem eliberați de poveri, de „așa trebuie să fiu”, de „așa trebuie să mă
comport”... astăzi, ochii noștri privesc cerul și nu pământul!
Acum avem inimile calde, care își dau voie să simtă exact ceea ce doresc, fără să se mai
nege, fără să se mai ignore și fără să mai ascundă „sub preș” adevăratul sine.
Ființă de lumină, fii în fiecare zi a vieții tale doar acea persoană care ești cu adevărat în
sufletul tău! Și atunci când celorlalți nu le ești pe plac, fii pe placul tău! Fii tu de partea ta!
Fii fidel esenței tale pure, fii în adevărul tău interior, nu îl ocoli, nu îi știrbi din strălucire!
Îmbrățișează-l și manifestă-l cu toată puterea ta! Iubește-te tu, dacă ceilalți au uitat să o facă!
Sparge oglinda care nu ți se mai potrivește și pune în loc una nouă! Una care să îți
oglindească adevăratul tău chip, ființa autentică, cea care își poartă cu bucurie haina
strălucitoare a sinelui său divin!
Acea ființă ești tu, ASTĂZI!
Roxana Cotigă

Structuri psiho-emoționale malefice
AUTO-INDUSE (SPEMAI)

Literatura de specialitate spirituală, sau diverse forme de cunoaștere, enumeră diferite
tipuri de agresiuni mentale sau emoționale, ori energetice. Indiferent de cum sunt catalogate sau
clasificate, toate sunt prezentate ca fiind surse EXTERNE de agresiune asupra ființei umane.
Vom enumera câteva dintre ele pentru a ne reaminti de principalele surse de agresiune
externă energetică: stringuri energetice (corzi), spații melefice (acumulări fără formă definită
de energie și conștiință comprimată negativă), entități malefice, fisuri în aură, centrii energetici
destabilizați, egregori malefici, etc.
Toate acestea reprezintă, pentru majoritatea oamenilor, motivele principale de a căuta
diverse metode spirituale de a le îndepărta, de a le anihila, ori de a le redirecționa către marile
coșuri de gunoi cosmice, cea din urmă fiind o metodă pentru cei avansați.
Însă, studiul acestor forme de agresiune, presupune un antrenament și o cunoaștere
foarte mare, atunci când ne avântăm în cercetarea lor. Tocmai de aceea acest studiu nu este
indicat pentru orice novice pe calea drumului spiritual. Lucrul și manipularea unor astfel de
forțe este posibil atunci când există o practică susținută a uneia sau a mai multor forme de
spiritualitate.
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Dar însăși CONȘTIINȚA și FRICA de a nu fi atacat/agresat de toate aceste forme de
agresiune exterioară generează, în orice ființă umană, diverse emoții, care sunt derivații ale
FRICII!!! De cele mai multe ori CONȘTIINȚA consecventă de a nu fi agresat/atacat, este cea
care împinge omul către diverse sisteme de credință interioară, care îl determină să practice
susținut, diverse forme de curățare ori protecție energetică.
În esență, practicarea acestora nu este un lucru rău, însă a le practica dintr-o
CONȘTIINȚĂ a FRICII, nu este un act de eliberare, ci unul de transformare într-o ființă
dependentă de a practica habotnic, obsesiv și susținut, diverse forme de curățare ori protecție
energetică.
În acest sens, OBSESIA de a fi curățat, protejat, se transformă subtil în FRICĂ
AUTOINDUSĂ, neconștientizată, ceea ce în timp poate genera diverse efecte nedorite, care își
vor pune amprenta chiar și în viața personală. Atât timp cât omul se va lăsa condus în viață de
o dependență față de o anumită tehnică energetică de curățare sau protecție, acest lucru NU
ESTE de bun augur, întrucât, pe termen lung, se transformă în scăderea AUTONOMIEI
PERSONALE ENERGETICE care inerent determină pierderea suveranității ca ființă
umană!!!
Se înțelege din cele de mai sus faptul că, toată această frică neconștientizată, este generată chiar
de către ființa umană.
Acest gen de CONȘTIINȚĂ generată din FRICĂ va determina, la rândul ei, un anumit
tip de agresiune, care este unică, personală, având caracteristici proprii persoanei prin care a
funcționat acea CONȘTIINȚĂ.
Practic, prin orice tip de CONȘTIINȚĂ născută din frică, se generează structuri
ENERGETICE psiho - emoționale, care vor conține esențe ale gândurilor și emoțiilor persoanei
care a generat sau rulat acel tip de CONȘTIINȚĂ.
Acest fenomen de producere a acestor structuri psiho-emoționale energetice, se
realizează ori de câte ori o ființă umană emite gânduri, stereotipuri sau programe mentale, ori
emoționale, care sunt născute din diverse tipuri de frici, traume, experiențe traumatizante, etc….
Afirmații ca:
Nu pot, nu știu, nu vreau, mi-e frică, sigur voi pății, trebuie să se întâmple același lucru
clar, mereu pățesc așa, de fiecare dată pățesc asta, întotdeauna mi se întâmplă, sigur cineva mă
atacă energetic, sunt vampirizat, sunt agresat, mereu în x situație mi se face rău, nu suport x sau
y persoană, etc, toate formează diversele forme de cristalizare, în jurul propriei ființe, a unor
anumite structuri psiho-emoționale energetice care practic sunt auto induse printr-un act
deliberat și cu liber arbitru.
Printr-un studiu de specialitate, s-a constatat că aceste structuri psiho emoționale
MALEFICE energetice auto-induse (SPEMAI), sunt de diverse forme, culori, densități și
grade de complexitate.
Toate aceste caracteristici sunt parțial comune, de la o persoană la alta, iar unele cu
caracter uninominal.
Ele se prezintă ca niște coji de ou care învăluie aura individului. Sunt formate din mai
multe straturi suprapuse și au densități de energie diferită.
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Practic, ele blochează comunicarea ființei umane, atât cu sursele benefice care vin din
exteriorul acesteia, fie că e vorba de ajutorul primit de la alte persoane sau îngeri, fie că e vorba
de comunicarea dintre persoană și sinele superior. Acest aspect pune în dificultate ființa,
deoarece aceasta este practic IZOLATĂ într-un mediu „viciat” de propriile gânduri și emoții.
Asta determină, în multe cazuri, senzația de sufocare sau de incapacitate respiratorie.
Odată generate, atributul cel mai dăunător al acestora, este faptul că ele devin autonome,
având o activitate independentă față de persoana care le-a creat, iar timpul de acțiune al acestora
este total neprevizibil, însă ÎNTOTDEAUNA ele vor determina persona respectivă să întrețină
acel tip de frică specifică, din care au fost create!!! Cum vor realiza acest lucru?
Emițând vibrații de calitate scăzută către cel care le-a generat, pe principiul și legea
oglinzii !!! Adică încă o dată ne lămurim asupra zicalei: „ceea ce semeni, aceea vei culege”.
Pe de altă parte, caracteristica lor malefică este că acestea atrag/polarizează entități
negative sau alte forțe nefaste, care se vor hrăni din energiile acestor structuri malefice autoinduse, fapt care determină parazitarea energetică a ființei umane.
Așa se ajunge în timp la a fi legați, prin stringuri energetice de entități necorespunzătoare.
Pe termen lung, dependența acestor entități malefice de a se hrăni prin intermediul SPEMAI
generate de ființa umană, creează diverse simptome ENERGETICE și fizice, resimțite de către
om, care la un moment dat, dacă ființa umană nu face eforturi de conștientizare a motivelor care
au generat acest tip de agresiune personală, pot crea boli fizice destul de grave. Printre acestea
se pot enumera:
-

Atacurile de panică (de orice tip)
Dureri fiziologice în diverse locuri, la nivelul diverselor organe, cu precădere: ficat,
splină, fiere, cap, spate, picioare, plămâni
Crize de personalitate
Adicții grave: alcool, droguri, nimfomanie, jocuri de noroc, alimentație excesivă, gută,
sindromul gurmand, epilepsie, Parkinson, etc.
Deformări de personalitate, sindromul personalității multiple ori duble, precum și alte
afecțiuni psihice ori motrice.

Analizând cu atenție, trebuie să înțelegem că orice formă de agresiune EXTERIOARĂ
își are originea într-o formă de FRICĂ generată de către propria noastră ființă. Tocmai de aceea,
este imperativ NECESARĂ identificarea cauzelor psiho-emoționale și raționamentul care au
determinat aceste lucruri.
De asemenea, se recomandă o analiză amănunțită a sistemului de credință personal și a
modului în care o ființă își gestionează gândurile și emoțiile.
Este minunat faptul că psihologia poate redresa o parte dintre aceste tipuri de afecțiuni, însă nu
poate rezolva definitiv problema care să ducă la eliminarea acestor SPEMAI. În acest sens,
tehnicile avansate de cunoaștere și spiritualitate, sunt de bun augur și completează eficiența.
Însă, a se reține faptul că, invers acționat, adică a aplica o tehnică energetică fără a se
face eforturi de conștientizare care au determinat generarea de SPEMAI, nu asigură
eliminarea acestora în totalitate, decât pe termen scurt…

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

Ziarul PUTEREA CUNOAȘTERII
și asta pentru că ele vor fi generate în scurt timp la loc, din cauza sistemului de credință
defectuos al ființei care, din FRICĂ, le compune din nou.
Oamenii sunt obișnuiți să arunce vina pe forțe exterioare negative, fără să își dea seama că,
tocmai datorită sistemului de credință și a managementului slab calitativ al gândurilor și
emoțiilor lor, au creat aceste SPEMAI care au atras diverse entități nefaste.
Aceste SPEMAI se pot anihila prin diverse metode spirituale, iar dansul energetic al
RELAȚIILOR este cel care practicat, duce la disiparea ori anihilarea acestora.
Dansul RELAȚIILOR nu se adresează doar nouă, ca ființe umane și relațiilor care ne leagă,
ci și anumitor forțe negative, EXTERIOARE, care se află în dimensiunile 4 și 5!!!
Dar întotdeauna utilitatea oricărei tehnici ENERGETICE spiritualele se produce odată cu
redresarea nivelului de CONȘTIINȚĂ personal prin ameliorarea conceptelor și sistemelor de
credință PERSONALE.
Valentin Voicu

Mărturiile sufletului meu
Relatare Nicoleta Elena Șerban,
cursant Centrul de Dans Energetic „ARINA”
instructor Codruța Prunariu

„Dacă ajungi să lupți ca să obții un lucru, acel lucru nu îți aparține. Lasă să vină natural
ceea ce este potrivit pentru tine! Și vor veni către tine evenimentele cu care vibrezi în frecvența
potrivită.
Ce poți să faci însă, este să îți elevezi frecvența de vibrație. Am învățat aceste lucruri în
ultimii 15 ani. Și sunt, încă, în plin proces de învățare.
Ca mulți alții am simțit, prin experimentare directă, că în viață, când crezi că ai ajuns în
punctul pe care îl consideri tu echilibrul perfect, de fapt este un semnal că o să apară
schimbarea… ceva se schimbă la job, în relații, în ceea ce privește sănătatea, etc.
Recunosc, nu am ratat nimic! La mine, schimbarea a venit în toate domeniile din viață,
de la temelie.
Am învățat că viețile noastre respectă modelul fractal. Echilibrul nu durează… nu se
poate susține. Este cel care declanșează ciclul următor. Apoi am învățat că schimbarea se
petrece doar atunci când ai toate instrumentele de care ai nevoie pentru a face față.
Deși am înțeles mai târziu, opunând câtă rezistență am putut… până la urmă, am
făcut-o și pe asta!
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Am mai învățat că noi suntem rezultatul unui act de creație al unei inteligențe
Superioare.
Că felul cum ne petrecem timpul, face diferența! Că dacă eziți să iei o decizie, rămânând
într-o zonă de confort, viața îți arată că locul tău nu este acolo.
Haosul din viață; când suntem răniți; suferința pierderii jobului, casei, sănătății, persoanelor
iubite – ne arată capacitatea de adaptare - iar pentru asta necesitatea intrării în profunzimea
ființei, pentru a găsi puterea care să transcendă acea suferință.
Uneori este singura opțiune!
Să cauți să ajungi la armonie în haosul din viața ta. Deși ai impresia că nimic bun nu se
întâmplă, instrumentele necesare resetării apar, unul câte unul.
Într-un ritm potrivit au apărut, cu grație, sincronicități și oameni prin care am învățat să
îmi resetez mind-setul, să fiu receptivă la modele noi, eliberând obiceiuri vechi.
Așa am urmat noi căi, noi învățături… într-o nouă viață.
Se spune că viața te alege, doar să permiți. Dacă trăiești orice moment cât de bine poți,
cu ce ai, acolo unde ești… viața te alege!
Stilul de viață sănătos pe toate nivelele (fizic, emoțional, mental, spiritual) este ceea ce
mă preocupă în aceste timpuri. Aceste 8 repere: meditația, rugăciunea, ușurarea dietei,
măestrirea minții, exercițiul fizic, petrecerea timpului în natură, serviciul altruist, muzica sacră
și puterea ei, fac parte integrantă din modul în care am ales să îmi petrec timpul. Sunt subiecte
pe care caut să le îmbunătățesc ori de câte ori pot și pe care le împărtășesc celor care doresc.
Exercitiul fizic, deși l-am integrat mai târziu în practica mea, când am fost pregătită, am
optat pentru mișcare în natură. Minunat, dar în aceste timpuri, jucând jocul izolarii, a ieși în
parc a devenit cumva o provocare. De aceea m-am tot gândit cum să combin mișcarea cu
meditația, cu rugăciunea și muzica sacră, la mine acasă. Să le fac pe toate în același timp.
Recunosc că nu prea mi-a ieșit și a rămas la nivel de intenție.
Dar știm că ceea ce transmitem în câmpul cuantic… aceea primim. Astfel că, anul acesta
de ziua mea, am primit în dar cursul de dans energetic, pentru care sunt recunoscătoare! Se
potrivește foarte bine cu ce mi-am dorit și l-am integrat cu ușurință în programul meu din casă.
Tipare noi de energie vin pe Pământ! Tipare noi de vindecare, vin! Să fim gata să le
primim!
Care este experiența sufletului meu, prin practica dansului energetic?
Conectată la Cer și Pământ, conectată cu Tărâmul Angelic, ca o coloană de lumină care
dansează, simt că împământez tipare noi de vindecare și le expandez. În comuniune cu sufletul
meu, mă detașez de minte, de cum mă cheamă, mă detașez de mediu și las să curgă, las să se
descarce, cu intenția să ajungă la cine este pregătit să le primească.
Mă bucur de comunitatea care, prin moduri unice, contribuie la crearea unei vieți mai
bune pe planetă. Cum totul este interconectat, tot ce facem fiecare, afectează întregul.
Fie ca să ajungem, să trăim Raiul pe Pământ în această viață!
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Dansul Cunoașterii
Ene Alina Ramona

Să te cunoști pe tine însuți acesta este adevăratul scop în viața!
Oscilând între copilărie și maturitate,
Între viața trăită și viață furată,
Între a fi copil și a te integra în societate ca adult..
Timpul este cel pe care îl pierzi în tot acest.. timp!
Orice trecere a nisipului din clepsidră care se scurge în defavoarea noastră
Ne aduce mai aproape de lumină!
În tot acest timp cât considerăm că avem o viață
De fapt derulam o simulație care se numește răsuflare:
Naștem copii, facem o casă, plantăm un copac!
Încercăm să dăm valoare acestor lucruri
Pentru că cel mai important în viață este chiar viața!
Citim, ascultăm muzică, vibrăm, dansăm, încercăm să facem ceea ce simțim,
Binele ne înconjoară, dragostea ne pătrunde precum un burete,
Credința ne înalță pe culmile virtuții!
Ceea ce cultivăm în interiorul nostru și îl ducem spre exterior într-un mod pozitiv
Ne învață să creăm o viață cu adevărat.
Să fim empatici, să iubim, să valorizăm și să nu facem rău!
Credințe, statusuri, simboluri, fericire, patos,
Cerem dispense de la Dumnezeu,
Ce urmează Doamne în fața noastră?
Iartă-ne Doamne de păcatul ce a devenit lege,
Și ne izbăvește de cel rău,
Să dansăm pentru viață
Acum și în fiecare clipă!
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Recomandare de carte
„Antrenează-ți creierul! Strategii și tehnici de transformare mentală”
– JOE DISPENZA

„[...]Vă vine sau nu să credeţi, dar, din perspectiva neuroştiinţelor, concentrarea atenţiei
asupra durerii din corp îi conferă acesteia realitate din cauza activării electrice a circuitelor
cerebrale care o percep.
Dacă însă ne transferăm total atenţia asupra altui lucru, circuitele din creier care
prelucrează durerea şi senzaţiile fizice specifice pot fi întrerupte efectiv, iar durerea dispare cât
ai bate din palme.
Dar dacă vrem să verificăm dacă durerea a dispărut definitiv, circuitele cerebrale
respective se activează din nou, făcându-ne să resimţim din nou senzaţia de disconfort. Iar dacă
circuitele în cauză continuă să se activeze, conexiunile dintre ele devin mai puternice.
Astfel, acordându-i atenţie zi de zi durerii, configurăm interconexiuni neurologice pentru
a-i conştientiza şi mai pregnant percepţia, deoarece circuitele cerebrale specifice se
consolidează. Iată ce efect are concentrarea atenţiei asupra noastră înşine şi iată o posibilă
explicaţie a modului în care ne defineşte suferinţa sau chiar amintirile îndepărtate.
Din punct de vedere neurologic, devenim tocmai lucrurile la care ne gândim în mod
repetat şi obiectul propriei atenţii. Neuroştiinţele concluzionează că, îndreptându-ne în mod
repetat atenţia asupra unui lucru, oricare ar fi el, ne putem modela şi forma cadrul neurologic
al propriului sine.„
Lectură plăcută!
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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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