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“Adevărata LIBERTATE este atunci când ai puterea și
curajul să crezi și să te bazezi doar pe Divinul din tine!”
- Valentin Voicu -
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Ruga din Zori
Loredana Cristina Majic

Doamne,
Părinte Blând,
Trimit în zori, către Tine
Al meu gând!
Te rog, învață-mă să presar
Pe cale, bucurii,
Iar Tu, Lumină-n inimă să-mi Fii!

Ne naștem în fiecare zi!
Când soarele răsare și tu te vei trezi cu ochii încă împăienjeniţi de somn, să ştii că deja
ai primit darul vieţii și în această zi! Că inima ta, în mijloc de noapte, când s-a oprit pentru o
clipă, în marea taină a lui Dumnezeu, a dorit să-şi continue pe mai departe bătăile în ritmuri
sacadate şi pline de iubire înconjurată de Duhul Sfânt, care este Dumnezeu în manifestare! Viaţa
este un miracol!
Este în fiecare moment o renaştere, chiar dacă suntem deja şi mereu vom fi! Este cea
mai mare taină pe care o trăim în fiecare moment de prezenţă! Viaţa este iubirea însăşi! Suntem
născuţi din ea şi trăim şi ne hrănim din ea!
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Fără iubire nimic nu ar exista! Iubirea ţine ca lumina să nu se dezintegreze, ţine ca
întunericul să facă parte din această viaţă şi să coparticipe la acest tot, care este cel mai mare
dar a lui Dumnezeu, dăruit omului, numit Viaţă!
Ne naştem în fiecare zi, în fiecare moment de prezenţă! Şi acest gest al recunoaşterii
faţă de univers este ca un salut prietenos şi ca o acceptare a ceea ce deja suntem! Prin fiecare
şansă la viaţă, din fiecare moment din zi şi din noapte, cunoaştem marea taină a vieţii însăşi
făcându-ne părtaşi la ea! Avem liberul arbitru de a decide noi înşine dacă acceptăm, sau nu,
acest dar al renaşterii, în fiecare dimineaţă. Dumnezeu, prin marea lui iubire din care suntem
făcuţi, ne lasă cu răbdarea unui părinte perfect să alegem, fiecare după dorinţă!
Nu suntem forţaţi în nici un fel în a întâmpina soarele dimineţii şi nici nu suntem
blamaţi, certaţi sau pedepsiţi aşa cum se crede în societatea actuală, care nu este decât un biet
program, ce în curând va dispărea din sistem, prin dezintegrare! Fiecare are puterea şi este lăsat
să-şi trăiască viaţa ca pe o acceptare, binecuvântare, bucurie, dăruire, magie, dar şi ca pe o
corvoadă, suferinţă, înjosire, sclavie, supunere, fiecare după cum alege să onoreze darul vieţii!
Ceea ce vreau să aduc la cunoştinţă este că noi ne naştem în fiecare zi, şi că putem
considera aceasta ca pe o nouă şansă, un nou început, o nouă şi binecuvântată magie prin care
putem să modelăm, fiecare din aceste momente de prezenţă, în ceea ce vrem noi!
Un mai mare dar al libertăţii nici că se putea! Iată atât de mare este iubirea lui Dumnezeu
faţă de noi, copiii lui! Dacă am trăit într-un fel până acum, poate mai puţin plăcut, iată avem
şansa să începem chiar în această zi o nouă viaţă! Fiecare moment ne este dăruit şi ne aparţine,
fără o plată sau vreun bir! Este doar iubire şi dăruire necondiţionată!
Suntem împreună aici, acum, în această viaţă prin simpla noastră prezenţă şi acceptare!
Noi am ales să ne bucurăm de acest dar minunat care ne este dat în fiecare dimineaţă!
Deci, să onorăm acest dar, cu bucurie, uşurinţă şi glorie, strălucire, dăruire! Scuturaţi-vă de
toate poverile dacă sunteţi aici, acum! Acestea umbresc măreţul dar, la care am venit cu braţele
şi inima larg deschise!
Dacă am ales viaţa ... atunci s-o trăim, şi acest lucru să fie apreciat la adevărata lui
valoare! Să fim demni de un astfel de dar, Dumnezeu ni l-a dăruit pentru a fi cu adevărat
valorificat! Tu ce faci cu el? Te întreb... în caz că poate ai uitat că darul poate fi pierdut prin
uitarea noastră în a-l onora, în a-l trăi, în a-l sărbători!
Risipa este o nălucă... ea smulge cele mai de preţ daruri şi chiar viaţa însăși! Risipind
vei pierde tot... şi pe tine, prin ea!
Bucuraţi-vă şi onoraţi această zi, mâine poate nu va mai fi! Şi chiar de eşti nemuritor,
tot prin acest dar al manifestării vieţii poţi să te desăvârşeşti! De luat aminte: naşterea din fiecare
zi este şi o mare responsabilitate! Fiecare moment de prezenţă ne poate creşte sau ne poate
îngenunchea! De noi depinde cum onorăm acest dar! Ne este lăsat totul la libera noastră alegere,
şi noi suntem cei ce alegem bucuria sau suferinţa!
Chiar acum, în acest moment, în această zi poţi decide cum să trăieşti! Alege înţelept,
omule, pentru că la picioarele tale este chiar darul vieţii, cel mai de preţ dar! Te naşti în fiecare
dimineaţă şi dacă tot te-ai născut, ce-ar fi să şi trăieşti această mare bucurie?!
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Vă dăruiesc mai jos un mesaj special de la Arhanghelul Gabriel, un arhanghel care mă
sprijină în arta de a comunica:
,,Fiţi binecuvântaţi în acest moment, în această viaţă; onoarea să vă fie casa inimii şi
cu glorie să cinstiţi viaţa voastră! În inima voastră să dăinuie iubirea, din care sunteţi făcuţi!
Nu risipiţi hrana sufletului pe nimicuri ci pentru slava şi ridicarea voastră în lumină! Ascultaţi
cum curge în voi şuvoiul bucuriei de a fi, pentru că a venit momentul să onoraţi şi să cinstiţi
viaţa! Marea trezire iată bate din ce în ce la mai multe uşi! Fiţi pregătiţi pentru a întâmpina
cum se cuvine pe cel ce v-a dat vouă cel mai mare dar!”
Daniela Carp

Placebo și Dansul Energetic
Noi, oamenii, suntem în mare parte “creaturi ale obișnuinței”!
Multe dintre gândurile noastre de astăzi sunt exact cele pe care le-am avut și ieri! Ne
trezim la aceeași oră, avem același ritual la baie, la micul dejun ținem cana cu aceeași mână,
mergem pe același drum la birou…iar seara ne grăbim spre casă!... aceeași casă și același
mediu!
Trăim o mare parte din viață pe “pilot automat”! Faptul că ne trec prin cap aceleași gânduri
ne determină să facem aceleași alegeri. Aceste alegeri ne determină, la rândul lor, să manifestăm
aceleași comportamente. În final vom avea aceleași experiențe și în urma acestora cam aceleași
emoții!
Având în vedere cele prezentate, când ai aceleași gânduri și ai aceleași sentimente tot
timpul, deoarece nu înveți sau nu faci nimic nou, creierul activează rețelele neuronale exact pe
aceleași tipare și combinații, deja cunoscute!
Prin voința și activarea puterii gândului am putea activa noi gene. Până la urmă este vorba
de puterea minții de a-ți influența corpul. Prin învățarea, asimilarea de noi cunoștințe, putem
accede la crearea de noi lanțuri neuronale. Prin repetarea a ceea ce am învățat întărim lanțurile
de neuroni, aspect care ne va ajuta data viitoare să ne amintim lucrurile învățate!
Acest mod de eliberare din constrângerile programării predeterminate necesită efort și
cunoaștere. Este necesar să accezi la noi informații despre tine și viața ta! În acest mod apare
posibilitatea de a crea un nou tipar, atrăgând și implicând alte energii.
Propunându-ți să practici dansul energetic înveți ceva nou și vei face ceva nou. Este
necesară înțelegerea, perseverența și deschiderea către “necunoscut” care, treptat, se va integra
în viața ta.
Interacțiunea dintre propriile energii activate și cele ale universului poate naște o altă viață
mai bună, potrivită planurilor tale!
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În cartea “Dansul energetic”, autor Ioan, există capitolul: “Reprogramarea vieții prin
dansul energetic”. Autorul spune în felul următor:
“Primim de la viață atât cât ne dăruim. Se întâmplă acest fenomen întrucât toate
manifestările sunt de fapt rezultatul interacțiunii dintre energiile noastre și cele ale universului.
Puterea de transformare benefică ne este dată de potențialul energetic pe care îl mobilizăm în
scopul creației.
De exemplu atunci când ne gândim la un anumit obiectiv, în acest procest este antrenată
numai o parte infimă (aproximativ 2%) din conținutul creierului.
În schimb, atunci când practicăm dansul energetic de manifestare a intenției, în demersul
nostru implicăm toate câmpurile energetice aferente ființei noastre.
În timpul dansului, energia empatică de la nivelul inimii antrenează în scop creator atât celulele
din organism, cât și planurile noastre subtile din univers [...]”
Concluzionăm faptul că, dacă vom da voie minții să “creadă”, inimii să “se aprindă” și
sufletului să “vibreze”, ne permitem să evoluăm spre a deveni oameni fericiți și împliniți!
Dacă îi vom ajuta și pe alții să înțeleagă acest lucru, vom primi de la univers mai mult decât
am sperat! Dansul energetic face posibilă evoluția și comunicarea cu semenii noștri într-un mod
diferit: oferind dragoste și înțelegere vom primi echilibru și realizarea viselor!
Carmen Claudia Morar

Piese din puzzle
Ceea ce am transformat în noi înșine, transformă lumea întreagă!

În viață, uneori, ți se pare că ai făcut totul și nu ai câștigat nimic, alteori că nu ai făcut mai
nimic, dar ai primit cât nu ți-ai fi imaginat. Viața este însăși cunoașterea acestei experiențe în
formă umană limitată, în care să îți amintești să Fii necuprinsul.
A Fi o ființă spirituală înseamnă a infuza toată umanitatea cu atributele esenței tale
divine!
Nu există o poveste de viață fără sens, nici o experiență trăită din care să nu pleci cu un dar
şi în care să nu îți poți aduce propriile haruri. Noi toți ne trăim viața, mulți nu reușesc să vadă
întreg tabloul și sfârşesc prin a eticheta, judeca, urî sau condamna tot ce este în realitatea lor.
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Când îți pui întrebarea, într-un context pe care îl detești sau în care nu ești confortabil: “Ce
am de învățat aici?” sau „Ce vrea să îmi arate acest context?” ori „Cum pot să îmi dau seama
cum prezența mea poate aduce o îmbunătățire în circumstanțele astea?”, apare recunoașterea
liberului arbitru, apare conştientizarea unei alegeri, apare reîntoarcerea la cel ce poate alege și
contribui, astfel, la o nouă realitate.
În loc să reacționezi la ceea ce se vede în oglindă, fă în acel moment o conştientizare a
faptului că eşti creator! Poți alege ... şi astfel poți creea o nouă Realitate!
Oamenii trăiesc la nivelul capului, sunt raționali, dar programele automate ce s-au
dezvoltat încă din copilărie, nu îi conduc către libertate, ci îi țin prizonieri, ei devin, astfel,
prizonierii minții. Este timpul în care, umanitatea, este necesar să coboare în simțirile înalte ale
inimii.
Ai avut de multe ori reacții care te-au făcut să nu te recunoști, ba chiar să afirmi: "Eu nu
sunt așa!", "Nu am fost Eu!", în care nu ți-ai asumat comportamentele, prin care ai oportunitatea
de a învăța ceva, despre tine. Dar atunci când ai reacționat, când tornada interioară putea
transforma întreaga lume din jurul tău, prin puterea pe care o deții și ai constatat că a preluat
conducerea, observă-ți, gândurile, exprimarea și acțiunile!!
Noi suntem cei care trebuie să devenim conştienți de capacitatea de a creea o nouă realitate
prin felul de a ne raporta la noi înşine şi apoi la realitate.
Dacă considerăm că este ceva ce ni se întâmplă şi asta ne produce durere sau ne activează
frica, înlocuim suferința cu conştientizarea că este în mine, un EU - care observă totul şi din
acel spațiu pot creea şi pot face alte alegeri.
Mă pot ajuta de întrebările următoare: „De ce reacționez aşa?”, „Ce îmi doresc să simt şi
ce îmi doresc să trăiesc?”.
Chestionează-te, până răspunsurile apărute aduc, odată cu ele, pacea şi încrederea că Totul
este spre Binele cel mai Înalt al tuturor.
Un alt instrument, pe lânga Observatorul Interior, ce ne ajută în procesul de creare a unei
noi realități, sunt INTENȚIILE noastre exprimate prin CUVÂNT.
Cuvintele sunt semințele pe care le sădim în inimile celorlalți, și pe care le vom culege
prin toate experiențele noastre. Ceea ce emitem, activăm și aducem în realitatea noastră.
Ce ar fi dacă în fiecare dintre aceste momente te-ai uita către tine, către rolul cu care te-ai
identificat și pe care îl susții ori îl aperi cu ardoare și te-ai întreba: “Ce fel de om vreau să fiu?”,
„Ce fel de viață și experiențe aleg să trăiesc?”, „Ce simt?”.
Pune întrebări, până când, prin tine, se revelează RĂSPUNSUL!
O viață armonioasă, cu relații și interacționări miraculoase, în care sincronicitățile îți vor
arăta cât de aliniat ești sinelui tău - este abilitatea fiecăruia dintre noi! Fiecare deține piesa lui
de puzzle care completează UNITATEA. Caută repere, inspiră-te, fi deschis, iar viața îți va
aduce modele, ghidaje.
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Vei învăța, pas cu pas, să te conectezi la darurile şi esența ta şi, astfel, vei face câte o mică
schimbare dar, care la finalul fiecărei zile, îți va aduce recunoștința pentru toate resursele pe
care ai descoperit că le deții și pe care le poți împărtăşi, pentru a schimba realitatea și a
transforma în Iubire și Acceptare, relaționarea cu sufletele ce vin la întâlnirea cu tine.
Rosemarie Bianca Iordache

CONȘTIINȚA SPIRITULUI AUTONOM

Fiecare religie a lumii ne vorbește despre diverse ierarhii spirituale care ar fi menite să ne
ajute, să ne susțină în toate aspectele vieții. Cunoaștem cu toții faptul că religia autohtonă ne
vorbește despre ierarhiile îngerești, despre rolurile acestora și modalitățile prin care putem
beneficia de ele.
Odată cu dezvoltarea spiritualității planetare, mai ales după anul 2012, au apărut diverse
facțiuni de spiritualitate care afirmă că există o serie de maeștri ascensionați, cărora le putem
cere susținerea și ajutorul în diverse situații.
Astfel au luat naștere cunoscutele ramuri ca: flacăra violet, ordinul Melchisedec, frăția albă,
etc, care ar avea rolul de a ne ghida în procesul de ascensiune. Materialul de față, nu contestă
existența acestora, nici rolul lor, ci își propune să aducă în lumină, tipul de conștiință umană
care este angrenată, ori de câte ori este necesară apelarea la o forță spirituală care se află în
exteriorul ființei noastre.
Majoritatea oamenilor înțeleg, prin actul de rugăciune, o formă de comunicare cu divinul,
prin care ei CER acestuia, la un mod mai mult sau mai puțin imperativ, rezolvarea diverselor
probleme ale vieții. După acest act al rugăciunii, fiecare ființă nutrește diverse tipuri de
speranțe, așteptând cu nerăbdare soluționarea. În cazul unei rezolvări favorabile, oamenii se
simt mulțumiți, ascultați, ajutați de către aceste forțe cerești. În caz contrar, de multe ori se
ajunge la deznădejde sau la conflicte interioare care periclitează sistemul de credință.
Însă în spatele ORICĂRUI ACT DE RUGĂCIUNE, se ascunde o CONȘTIINȚĂ a omului
neajutorat, neputincios, incapabil de a gestiona și rezolva situația ori de îndeplinire a diverselor
dorințe. Practic, omul rulează, inconștient, o acceptare deliberată de a se considera INCAPABIL
în fața vieții.
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Prin actul de rugăciune, el consideră că își găsește aliați cerești, prin care își va atinge
scopurile sau dorințele. Deși poate i se îndeplinesc dorințele, omul nu are niciodată garanția
probată a faptului că a fost ajutat de una dintre aceste forțe cerești.
Însă sistemul de credință și speranța sunt adevărate chei ale universului de a atrage anumite
evenimente. Dar nu despre acest aspect este vorba! Ci despre faptul că prin actul de rugăciune
către forțele exterioare ale ființei, cele aflate în dimensiunile superioare, ființa umană este
ÎNTOTDEAUNA centrată în exteriorul ființei și nu înspre interior, ACOLO unde sursa divină
din el ARE TOATE RESURSELE pentru absolut toate problemele vieții. Dincolo de acest
aspect, se pune și problema LIBERTĂȚII, ATÂT PERSONALE, CÂT ȘI A FORȚELOR
CEREȘTI!
Ce te face să crezi că ar exista îngeri, arhangheli, maeștri ascensionați care ar avea obligația
sau DISPONIBILITATEA de a te ajuta pe tine, omule, ori de câte ori tu consideri că ai
nevoie??? Cine a venit să îți certifice, și cum?…faptul că „x” sau „y” înger te-a ajutat???
Cred că societatea umană și fiecare individ se raportează prin intermediul conștiinței și a
sistemului de credință PERSONAL, la diverse forțe cerești, având impresia că ajutorul și
reușitele sale se datorează ACESTORA. Poate fi așa…...sau poate nu! Nu vom ști niciodată cu
siguranță!!! Însă, ceea ce putem ști sigur, întotdeauna, este faptul că cel mai aproape de noi,
acea forță care este ÎN ACELAȘI TIMP ȘI ÎN INTERIORUL, DAR ȘI ÎN EXTERIORUL
FIINȚEI UMANE, ESTE SINELE SUPERIOR.
Este evident faptul că aceste entități/forțe cerești/îngeri există, dar cu siguranță au FOARTE
multe atribuții și sarcini, la un nivel foarte ridicat și extins în creația divină, însă nu este o
prioritate de a fi "SLUGILE " rugăciunilor noastre.
Omul, prin gândurile sale, emite frecvențe de energie, iar acest lucru a fost evidențiat și de
fizica cuantică.
Trebuie înțeles faptul că o sumă de rugăciuni formează, prin actul conștiinței, un câmp
energetic care învăluie entitatea vizată/îngerul/arhanghelul, etc. Acest lucru se produce prin
legea de vibrație a undelor și frecvențelor universului și care generează forme energetice care
ajung la aceste entități de lumină.
Dacă 100.000 de oameni se roagă, concomitent la un anumit sfânt, imaginați-vă de câte
frecvențe energetice este „bombardată” acea entitate? Asupra cărui mirean/postitor/om să
intervină mai întâi? Pe cine să mulțumească, cui să îndeplinească mai repede rugăciunea???
Sunt subiecte la care NIMENI nu se gândește... și asta pentru că sistemul de credință și religiile
au știut să implementeze doctrine oamenilor, fără a le oferi și partea științifică a proceselor
energetice și vibraționale care decurg din actul rugăciunii. Cu ce este mai presus libertatea
noastră, față de libertatea acestor sfinți/îngeri, etc??? De ce să credem cu toții că aceștia au
menirea de a ne ajuta negreșit și fără drept de ALEGERE în solicitările noastre? OARE EI AU
DREPTUL LA LIBERTATE? EVIDENT! DA!
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ÎNTRUCÂT ORICE SUFLET ARE DREPTUL LA LIBERTATE! NU e nici unul dintre
ei (înger, arhanghel, maestru ascensionat) vreun „angajat” al nostru personal, de a ne îndeplini
rugăciunile. Și aceste entități, ca și noi, au propriul lor drum de evoluție și elevare spirituală,
indiferent de locul unde aceștia se află în dimensiunile superioare.
Evoluția oamenilor este un obiectiv și scop comun al întregului univers. Bineînțeles că în
acest obiectiv sunt implicate și forțe cerești. Tocmai de aceea, ele oricum contribuie la elevarea
noastră, indiferent dacă ne adresăm sau nu acestora!!!…deoarece este un scop COLECTIV, ce
se regăsește în toate dimensiunile superioare.
Un scop, care NE UNEȘTE PE NOI TOȚI...TOATE SUFLETELE, indiferent dacă ne
aflăm în faza cu trup muritor sau nu!!! Întotdeauna aceste entități ne vor ajuta doar acolo unde
scopurile noastre, DEVIN COMUNE CU ALE LOR și niciodată la cerințele noastre care nu
au de a face cu progresul sau evoluția vieții personale!!! Acest lucru este deosebit de important
și grav confundat în viața spirituală cotidiană a fiecărui individ!!! Este cea mai importantă
motivație, pentru care multe rugăciuni nu își găsesc finalizarea...(a se medita!).
Însă, atunci când CONȘTIINȚA este îndreptată către sinele superior, se activează o serie
de forțe interioare ale ființei noastre. Aceste forțe, sunt tot anumite tipuri de energii și entități,
care EXISTĂ DEJA ÎN NOI și care AU MENIREA DE A NE AJUTA SUSȚINUT ȘI
GARANTAT în toate situațiile de viață.
Prin accesarea forțelor interioare, se activează entități care există în componența sufletului
nostru, încă din cele mai vechi timpuri ale noastre ca suflete.
Prin același sistem de unde și frecvențe, când o ființă umană își îndreaptă CONȘTIINȚA
către aceste forțe interioare, ele răspund imediat și acționează în direcția NECESARĂ atât a
evoluției personale cât și a celor din jur.
Putem să considerăm aceste forțe interioare ca fiind îngerii personali unici.
Aceștia sunt special dăruiți nouă, fiecărui individ și aceștia chiar au menirea de a ne susține
în toate planurile vieții. Însă ei, întotdeauna, pot fi accesați DOAR ATUNCI CÂND FIINȚA,
PRIN INTERMEDIUL CONȘTIINȚEI, SE ADRESEAZĂ SINELUI SUPERIOR.
Din acest punct de vedere, putem considera sinele superior, ca fiind propriul nostru
Dumnezeu local, atât interior cât și exterior. El are la îndemână o serie de îngeri, arhangheli și
maeștri ascensionați interiori, pe care îi coordonează și îi susține intens, în favoarea noastră!!!
Tot acest ansamblu de forțe interioare și entități formează LOGISTICA DIVINĂ
PERSONALĂ . Fiecare ființă umană, este caracterizată de o logistică divină personală UNICĂ,
care NU POATE FI COMPARATĂ, însă toate aceste logistici divine PERSONALE sunt cu
caracter divin și ETERNE .
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Odată cu accesarea și utilizarea susținută a acesteia, logistica divină personală este în
continuă schimbare, transformare, evoluție, numărul acestor entități și îngeri interiori crescând
foarte mult și progresiv.
După perioade mari de utilizare, aceste forțe interioare vor începe să interacționeze cu cele
exterioare, cu care am fost atât de obișnuiți cu toții. Când se va produce acest eveniment, putem
spune că devenim AUTONOMI spiritual.
Practic, folosirea CONȘTIINȚEI în favoarea forțelor interioare duce la dezvoltarea
autonomiei spirituale. Doar așa putem înțelege suveranitatea noastră ca suflete în acest univers,
fără a mai depinde, la infinit, de intervenții ale îngerilor sau ale altor forțe cerești.
Ce sens are să apelăm la o grămadă de sfinți, îngeri exteriori, atât timp cât avem alocate,
dăruite o serie de forțe și îngeri aflați în interiorul nostru și care ne sunt atribuiți în mod unic și
personal????
Redă LIBERTATEA îngerilor, arhanghelilor, sfinților cunoscuți!... Au și ei dreptul la
libertate și evoluție ... și utilizează forțele tale interioare, pregătite și menite doar ție, în mod
special și UNIC.
Valentin Voicu

Mărturiile sufletului meu
Relatare Lia Belean, cursant Centrul de Dans Energetic „RAMONA”
Instructor Ramona Musgociu

Dans Energetic în familie!
„Vă îmbrățișez cu drag! Sunt Lia Belean și aceasta este familia mea: soțul Ciprian și cele
trei fete: Laura - 23 de ani, Ioana-Iulia - 21 de ani și Andra - 9 ani. Cum am ajuns să dansăm
toți?
Vă povestesc un pic! Încă suntem cursanți în Centrul de Dans Energetic „Ramona”. Am
primit informații despre Cursul de Dans Energetic de la prietena mea, Juanita. Mi s-a părut
interesant și am citit puțin despre Dansul Energetic.
Așteptările mele de la Dans atunci, înainte să încep cursul, erau - echilibrarea energiilor
întregului corp prin punerea celor stagnante în mișcare și armonizarea corpului fizic cu cel
spiritual. Am început să povestesc soțului și fetelor.
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Vreau să precizez faptul că eu și soțul ne doream să mergem la cursuri de dans, am simțit
noi că suntem prea statici. Le-am propus să danseze cu mine. Soțul și Iulia au acceptat imediat.
Andra, fata cea mică, nu a vrut, iar Laura locuiește la Timișoara, noi locuim în Arad.
Am început cursul de Dans Energetic doar trei din familie. Eram și sunt fascinată de tot ce
se întâmplă prin intermediul dansului. Este în mintea și sufletul meu mereu! Dansul se
săvârșește și în gândurile mele. Dansez în gând, făcându-mi meseria, gătind, făcând diverse
lucruri fizice. Așa că, de câte ori vorbeam cu Laura la telefon, îi povesteam câte ceva despre
Dans.
A devenit curioasă și, după două săptămâni, a început cursul împreună cu sora ei cea mică.
Andra, văzându-ne dansând în fiecare seară, și-a exprimat dorința de a dansa cu noi.
Suntem o familie care funcționăm prin prisma sincerității. Relațiile dintre noi sunt bazate
pe încredere și iubire. Suntem uniți și înțelegători unii cu alții. Așa că a fost foarte ușor să îi
aduc pe toți membrii familiei cu mine la dans. Dansul ne armonizează, ne alchimizează familia
în lumină și iubire, ne ajută să fim independenți unii de ceilalți, dar în același timp să fim uniți.
Ne ajută să transcendem unele programe nebenefice!
Mulțumesc cu tot sufletul și cu toată ființa mea Creatorului pentru tot ce am și pentru tot
ce sunt! Mulțumesc Vieții pentru că am avut șansa să descopăr acest Dans minunat!
Mulțumesc, Ramona pentru învățămintele și iubirea pe care ni le-ai dăruit!
Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, IOAN! „

Îngeri ai timpului
Daniela Carp

Ne daţi tăria cerului şi a pământului
Într-o clipă de timp,
Să le putem cuprinde în vieţile inimilor noastre
Prea mici şi prea grele de poveri pentru o trăire atât de mare!
Băteţi cu aripile voastre în scutul acestui pământ
Să se facă loc în lumea timpului nostru pământean
Care stăpâneşte umbrele şi lumina acestui mic glob!
Cine să-ţi cânte în cornul tău fermecat timpule
Între începutul şi sfârşitul acestei alunecări prin viaţă
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Când ne pierdem fugăriţi de graba ta cu care treci
Şi pe care tindem s-o pierdem fără drămuire
Înainte să mai apucăm să-ţi gustăm roada?
O virtute care ne înalţi şi cobori prin trecerea ta, timpule,
Tu care ai presărat noaptea şi ziua în lume,
Tu care apui şi răsari soarele şi luna..
Tu care ne îngenunchezi luându-ne viul vieţii la sfârşitul trecerii pe aici
Numai cel ce ne-a creat ne mai poate smulge din chingile tale
Sfârşind înafara braţelor tale!

Recomandare de carte
„Regăsirea puterii interioare” ediția a-II-a – Niculina Gheorghiță
„Pentru că nu avem încredere în noi, ne risipim forța interioară inutil investind prea multă
energie în cei din jur: iubiți, părinți, copii, dogme religioase, salvatori cu trup sau fără, terapeuți,
bani, bogăție (adică acumulări de tot felul) școli nenumărate (pentru a ne demonstra că suntem
capabili) pentru ca acestea să ne valorizeze, să ne reînnoiască ca indivizi în societate, să ne
salveze de diverse situații etc; Lista poate continua și o puteți completa fiecare.
Îți risipești puterea atunci când cineva sau ceva din exteriorul tău
devine mai important decât ceea ce se află în tine.
Tot ceea ce îți trebuie se află în interiorul tău și nimeni altcineva nu poate ști mai bine
decât tine ce cale să urmezi, ce studii să faci, ce om să iubești, care-ți sunt idealurile, ce să-ți
dorești...
În momentul în care investești puterea, credința ta în exterior, te secătuiești de energie și
de forța vitală așteptând salvarea din afară, așteptând ca cineva să te îndrume, să te călăuzească,
să te aprecieze. Spunea părintele Arsenie Boca: „cel mai important după Dumnezeu ești tu, că
în tine de fapt se află Dumnezeu.” Accesând forța divină din tine nu mai pierzi energie în
exterior, ci pur și simplu acționezi cu toată forța, și atunci lucrurile se întâmplă așa cum vrei;
ești propriul tău stăpân și ești creatorul conștient al realității tale.
Numai tu însuți poți să-ți faci ordine în viață. Nu ai nevoie de o putere exterioară, deoarece
te naști cu ea; trebuie doar să astupi găurile din găleata care a început să curgă. Debarasează-te
cât mai repede de iluziile și minciunile cu care ai fost hrănit și cu care ai ajuns să te hrănești,
pentru că te împiedică să trăiești viața așa cum meriți.”
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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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