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Ruga din Zori
Loredana Cristina Majic

Începe-ți ziua cu o rugă de mulțumire
Și umple-ți, în taină, inima de uimire!
Rămâi în liniște și simte
Tot ce Sufletul tău poate vedea, poate cuprinde!
În cuptorul zorilor
Se țes fire din Lumina Curcubeielor!
Să-nveți tu, Omule, a vedea
Întreaga Creație și frumusețea Sa!
Căci prin Tine, Doamne, reușesc
Dincolo de văl, iară, să privesc
Și cu smerenie o plecăciune să închin
Către Tine, Tată, și-al Tău duios alin!
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ÎNGERUL tău păzitor nu este singur - el ESTE
o familie de ÎNGERI!

Realitatea în care trăim este formată din 3 dimensiuni: fizică, mentală și emoțională
(sufletească). Cea fizică este caracterizată de lungime, lățime, înălțime. Cea mentală,
caracterizată de gânduri, conștiință, idealuri. Cea sufletească, de emoție, energie, intenție.
Termenul de „înger păzitor” este binecunoscut... iar teorii despre acesta se regăsesc în
toate religiile, dar și în multe tratate metafizice, motiv pentru care materialul de față nu își
propune o lămurire obiectivă și amplă asupra acestor teritorii, ci mai degrabă le analizează dintrun alt unghi.
Atunci când ne propunem să înțelegem CE ESTE un înger păzitor, este necesar să aducem
în discuție dimensiunile care sunt deasupra acestei tridimensionalități în care trăim. Rezumând
anumite informații ale diverșilor oameni de specialitate, se știe faptul că dimensiunile coexistă
în același timp și loc, ÎNSĂ sunt delimitate de spectre de frecvențe unice, în formă circulară,
circumscrise succesiv. Acest aspect este deosebit de important, deoarece în fiecare dimensiune
există diferite tipuri de entități, care își desfășoară „forma” de a fi, în moduri unice și specifice.
Astfel, făcând analogie cu faptul că ființa umană are cel puțin 7 structuri, de la cea fizică
(materială), până la cea mai înalt vibrațională, se deduce faptul că există o corelare între
structurile omului și dimensiunile superioare. Putem spune, în acest sens, că fiecare structură
ESTE integrată într-o anumită dimensiune! Exemple: structura mentală corespunde dimensiunii
a 4-a, a 5-a structură, cea karmică, corespunde dimensiunii a 5-a, cea hristică, a conștiinței,
corespunde dimensiunii a 6-a, etc.
Dintr-un astfel de adevăr înțelegem faptul că ființa umană are în componența structurilor
sale superioare, conștiințe (entități) care aparțin dimensiunilor înalte. Tocmai din acest motiv,
task-ul global este de a atinge starea de conștiință a dimensiunii a 5-a, pentru că odată integrată
conștiința dimensiunii a 5-a, ființa atrage entități de diverse tipuri din dimensiunile superioare.
Astfel definit acest lanț de entități, prin paralelă, structuri - dimensiuni, înțelegem faptul
că noi, ca ființe, din punct de vedere sufletesc, ca și constituție energetică și nu numai, suntem
un conglomerat de diverse tipuri de entități.
Calitatea și nivelul de evoluție al acestora este aferent dimensiunii respective, cu toate
caracteristicile și unicitatea acestora.
Până în dimensiunea a 6-a, dualitatea există în diverse procente și nivele de conștiință.
Acest aspect definește calitatea entităților care populează aceste dimensiuni superioare.
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Avem responsabilitatea de a ne ajusta propria conștiință la nivele cât mai înalte, prin
aceasta având certitudinea că vom atrage entități a căror elevare și conștiință sunt superioare
dimensiunii a 6-a. În termeni populari, astfel de entități/conștiințe superioare sunt denumite
îngeri păzitori.
Trebuie înțeles faptul că toate tipurile de entități aferente dimensiunii a 7-a și mai sus, sunt
în afara dualității!!! Acest lucru fiind deosebit de important, întrucât conexiunea cu astfel de
entități, este o adevărată rampă de evoluție. Aceste entități mai sunt denumite “ghizi spirituali”.
Însă criteriile de accesare ale acestora țin de nivelul spiritual al fiecărui om și de o practică
susținută în domeniul spiritual.
Practic, atunci când o ființă își transformă activitatea personală de tip spiritual într-un mod
de viață, se ajunge la o conexiune mai îndelungată cu aceste entități înalte de lumină. Prin
această conexiune susținută mult timp are loc o integrare graduală și succesivă a acestor entități
elevate, în structuri inferioare ale ființei umane. Acest proces se realizează conform legii întâi
a scufundării, emisă de Arhimede. Fizicianul, prin această lege, a definit doar un aspect al unei
legi cosmice mult mai ample.
În acest mod, atunci când o ființă elevează, beneficiază de coborârea entităților de lumină
din dimensiunile superioare, către cele inferioare (structuri energetice aferente dimensiunilor
de la 7 în jos). În procesul de integrare a acestora, cele aferente dimensiunilor 4-5-6, sunt
înlocuite de cele din dimensiunea 7. Odată dislocate aceste entități de către cele de ordin
superior, ele vor fi redistribuite cantitativ în dimensiunile de proveniență. Acest proces este
definit ca: ANGELIZAREA ființei umane.
Din tot acest tablou deducem faptul că un înger păzitor este o entitate ieșită din dualitatea
oricărei dimensiuni. Adică dimensiunea de unde putem spune că provine un ghid spiritual astral
este de la dimensiunea a 7-a în sus.
Particularitatea acestor entități o reprezintă faptul că ele ÎNTOTDEAUNA există la un
mod colectiv ȘI NU unul individual, așa cum suntem noi în această dimensiune. Odată cu
depășirea dualității, entitățile există DOAR în sistem COLECTIV!!!
Acest aspect este foarte important deoarece se înțelege faptul că, prin atragerea unei astfel de
entități (ghid spiritual/înger) omul atrage odată cu aceasta, implicit, mai multe entități elevate
care sunt strâns legate de entitatea/ghidul spiritual. Tocmai de aceea conexiunea cu „îngerul
păzitor” este o prioritate NECESARĂ în viața oricărui om.
Până când ființa umană va eleva suficient de mult încât să ajungă la vibrația dimensiunii a
7a (unde este domeniul îngerilor), îngerul său păzitor va trebui, pe diverse „căi”, să comunice
cu ființa umană, având experiența necesară de a străpunge toate entitățile aflate în structurile
inferioare, aferente dimensiunilor de la 7 în jos. Rămâne sarcina și responsabilitatea ființei
umane de a reuși, prin procesul de elevare, să se poată conecta la îngerul păzitor.
Însă, atunci când omul, prin strădaniile personale, reușește să își purifice structurile
inferioare și să își ridice constant vibrația, va atrage unul sau MAI MULȚI îngeri (ghizi
spirituali). Odată cu polarizarea acestora, toate caracteristicile fizice, mentale și sufletești ale
ființei umane vor cunoaște transformări foarte importante, într-un mod succesiv, gradual și
conștient, odată cu aplicarea cunoașterii acumulate.
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Printr-un astfel de proces de integrare a entităților de lumină, omul beneficiază de
adevărate vindecări fizice, mentale și emoționale, care vor duce atât la creșterea parametrilor
săi spirituali cât și la îmbunătățirea calitativă a vieții, pe toate planurile. În urma celor prezentate
mai sus, se înțelege faptul că, prin atragerea unui înger păzitor/ghid spiritual, se polarizează o
adevărată familie de conștiințe superioare aferente dimensiunilor de la 7 în sus.
Tocmai de aceea nu este corect să considerăm ORICE ființă umană ca fiind DOAR o
individualitate, întrucât omul, prin constituția sa energetică și mentală, reprezintă un ansamblu
complex de entități, caracterizate de diferite nivele de conștiință și elevare sau vibrație.
Altfel spus, îngerul păzitor al oricărui om, nu este de natură individuală, ci este o adevărată
familie de entități de lumină, a căror proveniență este ÎNTOTDEAUNA de la dimensiunea 7
în sus.
Modul de structurare al acestora este complex, iar asta ține de unicitatea fiecărei ființe în
parte, întrucât UNICITATEA este un atribut divin. Acest adevăr generează tipurile de îngeri și
de ghizi spirituali pentru fiecare om în parte. Până la dimensiunea a 7-a ghizii spirituali sunt
UNINOMINALI, aferenți unicității fiecărui individ. Începând cu cei din dimensiunile 8-9-10
îngerii păzitori/ghizii spirituali sunt împărțiți pe diverse criterii, având în grijă comunități de
ființe umane și nu doar individuale.
TU ești o familie de îngeri!
Valentin Voicu

Comoara sufletului - frumusețea
Copacul, este planta energiei casei mele și l-am iubit de când l-am ales, mi-a dat un
sentiment de întregime! Așa este și în viață! Observați ce vă aduce întregul! Ce vă place? Ce
iubiți? Eu sunt înconjurată în casa mea de lucruri alese de sufletul meu cărora le-am dat viață.
Sunt lucruri alese din locurile pe unde am călătorit și au fost alese cu grija și cu toată simțirea,
le-am integrat ca fiind părticică din mine în toată frumusețea lor căci îmi aduc bucurie în suflet
și îmi încântă privirea și ființa.
Chiar și în afara casei mele observ frumosul, oamenii frumoși, natura, orice mă înconjoară
și are un strop de frumusețe.... pe toate le îngrămădesc în inima mea!
V-ați întrebat vreodată ce iubiți? Ce vă place? Cine sunt eu?
Ce vreau eu? Ce este cel mai important în viața mea?
Uitați-vă în sufletele voastre și răspunsul nu va înceta să apară!
Alegeți! Dumnezeu ne dă posibilitatea să alegem și să găsim soluții în viața de zi cu zi, să
ne deschidem mintea spre cunoaștere și să ne deschidem inima spre recunoștință și iubire! Așa
cum gândurile se vor schimba, la fel și experiențele de viață o vor face!
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Atunci când vom fi conștienți de prezența creatorului și îl vom simți în toate celulele
noastre, practic conștientizăm faptul că el este tot timpul cu noi, este întrupat în noi. El este bun,
ocrotitor și vrea să ne ajute, așa că haideți să ne deschidem mintea și inima, iar el se va bucura!
Smeriți-vă, nu vă lăsați purtați de personalitatea voastră ca și cum numai aceasta ar exista,
lăsați lumina Divină să vă pătrundă și încredeți-vă în Creator, lăsați-vă cu totul în mâinile lui,
rugați-vă și cere-ți-i tot ce este mai bun, căci el vă va da!
Simțiți-vă ca și cum ați primit deja atunci când îi cereți!
Când opunem rezistență stagnăm! De aceea deschideți porțile sufletului ca el, Creatorul,
să se întrupeze în voi!
Alina Secara

Blândeţea

Dacă abruptul vieţii îţi aruncă în braţe murdărie, tu încet atinge, desluşeşte, cântăreşte şi
curăță, căci blândeţea cu care o faci aduce cu ea înţelepciune, cunoaştere şi înălţare! Nu este
mai plăcută curgere în lumea pământeană decât torsul pisicii şi blândeţea sufletului omului, ca
stare normală a firii!
Copilul se naşte în lume ţâşnind din pântecele mamei cald şi primitor, adânc izvor de
blândeţe Dumnezeiască! El învaţă astfel taina blândeţii dinainte de venirea în pământesc,
tocmai ca test în a desăvârşi aceasta sau a uita complet de ea! Avem totul la îndemână să putem
creşte sau descreşte, după dorinţă, căutare şi îndrumarea lăuntrică venită din adânc! Cunoaştem
lumea, o învăţăm, explorând totul cu sete și discernământ sau nu! E frumos că totul este o
alegere a firii, un tumult de liber arbitru pus la dispoziţie pentru a experimenta totul, după voie!
Şi totuşi stagnăm sau ne blocăm! Ne opunem viului cu îndârjire uitând de blândeţea
curgerii, care este dinainte de naştere în venele noastre miraculoase, născute din Dumnezeu!
Uităm să fim blândeţea care lasă liberă manifestarea prin noi, care înmoaie îndârjirea, durereea,
suferinţa, opunerea contra valului, pe care, ca orbii n-o mai vedem!
Viaţa aduce în calea noastră multe lecţii, tocmai pentru că nu ne-am însuşit destulă
cunoaştere, destulă blândeţe, destulă acceptare, curaj, cinste, răbdare, dragoste, smerenie etc. Şi
cu toate acestea, nu înaintăm, ci orbecăim, răzvrătindu-ne, blamând, strigând, criticând, dând
vina pe tot, suferind şi opunând rezistenţă, de cele mai multe ori! Toate acestea pentru că nu ne
lăsăm să fim mai blânzi, mai răbdători, mai înţelegători!
Merită sufletul nostru atâta trudă a venirii la trup pentru umila îndârjire?
În înţelepciunea unor mari oameni daţi lumii, blândeţea este o taină pe care puţine suflete
au putut-o cunoaşte în complexitatea ei, în adâncul tainei ei! Eu o văd ca pe o mângâiere de
vânt cald în viforul crunt al iernii vieţii!
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Ca pe o bunică înţeleaptă, izvorâtă din bunătatea lui Dumnezeu!
O gură nesfârşită de cuvinte pline de mângâiere, de înţelegere care aşteaptă întotdeauna
răbdătoare să ajute, să susţină şi să împingă viaţa pe făgaş de prosperitate şi abundenţă! Este o
plinătate de bucurie şi împlinire, în care nu mai este loc de cârtire şi nici de ocară!
Când blândeţea te stăpâneşte din adânc, eşti ca un Dumnezeu de bun şi nimic nu-ţi mai
opune rezistenţă! Nici valul vieţii nu te mai încearcă fiindcă în blândeţea ta, eşti una cu viaţa şi
însăşi taina ei!
Mireasma florii de salcâm este tot o blândeţe a primăverii şi nu poate fi contestată de nici
o cârtire de nici o ocară! Te pătrunde în toate ungherele lăuntrului şi te spală de orice neplăcere,
de orice suferinţă, de orice mâhnire şi te înalţă pe culmile preapline ale acceptării, aducându-ţi
aminte de blândeţea trăită în caldul pântec al mamei dinainte de facere!
O atingere de bebeluş care încă nu ştie să facă diferenţa dintre a fi şi a şti ce înseamnă să
te raportezi la a exista într-un trup, tot prin blândeţe te cucereşte! Este starea din care ne-am
născut din Dumnezeu! Că am schimbat-o perturbându-i înţelesul şi distorsionând-o,
îndepărtându-ne de sensul ei, este altceva şi tot noi suntem aceia care facem asta.. ne blocăm!
Este un mecanism simplu, nu exprimi blândeţea, blochezi curgerea şi accesul la evoluţie!
Florile câmpului, iarba, vântul, seninul cerului, ploaia, respiraţia, pământul, animalele,
trupul omului, toată creaţia este plină de blândeţe şi curgere simplă, unduioasă, mângâioasă,
pofticioasă, inspirantă, plină de bucurie, de mireasmă, curăţenie, puritate, prosperitate,
abundenţă, împlinire, putere, încântare şi plinătate!
Cine suntem noi, să blocăm şi să ne blocăm acest magic dar de a fi blânzi, de a fi curgere
şi manifestare în noi şi în afara noastră? Cine suntem noi să stăm în propria cale de a ne
manifesta în blândeţe şi dumnezeire?! Dă-te din calea ta omule, să curgă blândeţea prin tine
căci este Sângele Marelui Dumnezeu, manifestat în acum, prin tine şi existenţa ta!
Daniela Carp

Mărturiile sufletului meu
Relatare Luciana Eftimie, Instructor
Centrul de Dans Energetic „LUCIANA”

,,Minunile se întâmplă frecvent în viața mea pentru că mi-am ascultat vocea inimii, locul
unde sălășluiește divinul în noi”!
„Acest lucru s-a întâmplat după o perioadă din viața mea în care plânsul, oftatul și tăcerea
erau pachetul de bază care mă conduceau pe drumul cunoașterii de sine.
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Ca să ajungem să înțelegem care este scopul pentru care am ales să venim în această
viață, avem nevoie în primul rând de Iertare, Conștientizare și Acceptare pentru a pune capăt
unor lecții de viață învățate și trecerea într-o etapă nouă a vieții, practic, prin conectarea noastră
cu Sinele Divin descoperim misiunea noastră din această viață.
Dintotdeauna am fost interesată să știu Cine sunt eu? Care este scopul meu în această
viață? Conștientă fiind de capacitățile cu care m-am născut, mi-a fost destul de greu să dezvălui
tuturor ceea ce cred, ce văd, capacități care de altfel m-au ajutat foarte mult în viață să
supraviețuiesc, să-mi dezvolt mecanismele de apărare în fața unor pericole, să mă vindec atunci
când simțeam că ceva din mine suferă ... Întotdeauna ceva din mine mă ghida către meditație.
Priveam oamenii în ochi pentru câteva secunde și aveam să constat faptul că primeam multe
informații despre ei, informații pe care le captam cu ,,al treilea ochi”. Involuntar se întâmpla
acest lucru, iar informațiile puteau fi cu caracter pozitiv sau negativ.
Astfel că am tot căutat cărți care să-mi confirme ceea ce mi se întâmplă. Aveam nevoie
de suport teoretic care să se suprapună cu ceea ce mi se întâmpla practic. Așa am ajuns să citesc
cărțile lui IOAN – „Puterea Cunoașterii” și „Dansul Energetic”. Dar până să intru în posesia
acestora, ghidul meu, vocea inimii, mă soma deja să mă îndrept către această cunoaștere a
terapiei prin dansul energetic. Evident că mi-am ascultat vocea inimii și de aici întreaga mea
călătorie în această cunoaștere a Dansului Energetic, care a fost ca un ,,Ocean în curgere”.
Tot demersul meu, pe parcursul acestei cunoașteri, a fost sub îndrumarea ghidului meu
interior și credeți-mă ...este foarte plăcut și minunat! Este practic Calea și Adevărul !
Apoi toate minunile au venit una câte una. Cred că această cunoaștere a terapiei prin dans
energetic a venit către mine când aveam cea mai mare nevoie de ea, deoarece nu cunoșteam
prea multe despre energii. Fiind o persoană sceptică de fel, am căutat să aprofundez această
cunoaștere, să verific veridicitatea ei, folosind metoda elaborată, ipotetico-deductivă care
decurge din metoda experimentală.
Astfel am elaborat presupuneri teoretice, le-am supus unor teste empirice ale căror scop
rezidă în verificarea corectitudinii răspunsului provizoriu. Și aici îmi amintesc de o afirmație a
părintelui psihologiei sociale KURT LEWIN care spunea, citez:
,,Nu există nimic mai practic decât o bună teorie ”, pentru că o teorie corectă ne poate ajuta
foarte mult în ceea ce privește acțiunile noastre.
Așa am ajuns să aprofundez această cunoaștere, să practic această terapie, mai întâi pentru
mine, apoi am aplicat în diverse situații acolo unde ghidul meu mă îndruma.
Toate cele 12 tipuri de dans energetic mi-au adus în față o realitate pe care aveam să o
experimentez mai târziu. Astfel că am manifestat dansul energetic în terapia suferințelor acute
și a bolilor cronice, pentru relaxare și meditație, pentru îmbunătățirea calității vieții și a
relațiilor, pentru elevarea stărilor de conștiință, pentru creșterea performanțelor în viața de zi cu
zi, pentru accederea la treptele superioare de pregătire umană.
În toate tipurile de dans manifestate am simțit trăiri unice, am descoperit puterea
vindecătoare care se află înăuntrul nostru, mi-am vindecat răni emoționale care își aveau
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originea în copilărie, am avut parte de transcendere a nivelurilor de conștiință, am eliberat
energii dăunătoare care nu-mi aparțineau, am tăiat stringurile/corzile energetice legate de
karmă, mi-am purificat ființa și am adus fluxul de lumină divină în ființa mea prin cele 7 chakre
principale, creându-mi astfel o minte sănătoasă într-un corp sănătos.
Vocea inimii m-a direcționat în călătoria către mine însămi !
Mulțumesc omului minunat care a creat acest concept - Dansul Energetic! Această terapie
este benefică tuturor vârstelor!”

IUBIREA - Virtutea Supremă
Dacă n-ar fi Iubirea, m-aş teme de viață!

Fiecare ființă, fiecare celulă din noi, fiecare organism, fiecare animal sau plantă ştie
să recunoască IUBIREA, şi ştie să răspundă.
A pune Iubire în tot ce faci, a comunica, plin de iubire oricui, a emana iubire din toată
structura ta umană, a transmuta în iubire fiecare emoție, suferință şi provocare
experimentată, reprezintă MĂIESTRIA ACESTEI VIEȚI. Iubirea este, prin urmare,
SIMȚUL MAESTRULUI.
Acesta este limbajul pe care şi orbul îl vede şi surdul îl aude şi animalul îl înțelege şi
plantele cresc şi apa izvorăşte şi focul se aprinde şi pământul se purifică şi copilul creşte şi omul
se vindecă.
Izvorul acesteia este Inima divină, localizată în corpul nostru la nivelul chakrei inimii şi
este în permanență conectată la Inima Cosmică a Creatorului, prin care primim iubirea divină
dar o și putem transmite întregii creații.
Conexiunea cu Puterea Inimii noastre este realizarea supremă pe care o poate atinge omul
ce devine conştient de natura sa. Natura Umană este aceea de Creator, iar instrumentul Creației
este Iubirea. „Nu poate Omul greşi, cât poate Dumnezeu Iubi!” reprezintă claritatea asupra
naturii umane dar şi a Sursei.
Omul nu greşeşte, experimentează viața, ceea ce emite în afară devine realitate. Judecata,
ura, neiertarea, etc. reprezintă energia emisa dintr-o frecvență joasă a naturii umane. Viața e
şcoala unde învățăm să creştem până la a emite din frecvența cea mai înaltă – cea a Iubirii.
Aceasta este frecvența care materializează cu uşurință, fără efort, tot ce avem nevoie:
oameni, oportunități, resurse. Iubirea e vibrația Conştiinței şi frecvența Sursei Creatoare. Ne
naştem din iubire şi tot ceea ce luăm cu noi este amintirea a ceea ce am iubit şi ne-a iubit.
Într-o lume duală, raportată la separare, Iubirea este cea prin care ne întoarcem la Unitate.
Când îl vom privi pe „celălalt” ca pe un „alt EU” și când îi vom oferi ceea ce ne dorim să
primim, atunci putem spune că am integrat Iubirea.
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Iubirea este virtutea care le cuprinde pe toate celelalte virtuți: compasiunea, blândețea,
răbdarea, pacea, timpul, puterea, cinstea, ordinea, adevărul, înțelepciunea, speranța, etc.
Despre iubire, poate că nu ar trebui să vorbim prea multe, dar să le facem pe toate
având-o pe ea călăuză şi experimentând în totalitate viața noastră, conectați la inima noastră.
Să începem, deci, fiecare zi şi să o încheiem, de asemenea, spunând:
EU SUNT, întotdeauna, IUBIRE!
Rosemarie Bianca Iordache

Jocuri de cuvinte
Alina Ramona Ene

Despre ce anume v-ați dori să citiți în aceste vremuri tulburi?
Despre TITANIC sau despre ARCA LUI NOE?
Despre dragostea care învinge totul
Sau despre purificarea Lumii prin Renașterea ei din ape?

Orice poveste despre oameni este destinată unui nou început!
Chiar cu prețul vieții lor, oamenii nasc alți oameni,
Chiar cu prețul dragostei lor oamenii renunță la alți oameni!

Și atunci care ar fi viitorul?
Cine este inginerul acestui viitor?
Cine credeți oare? Dumnezeu?

Eu mă încred că totul va fi bine!
Eu sper că oamenii vor învăța să fie iarăși ce au fost:
Altruiști, iubitori, nemuritori prin versurile lor și poveștile lor de dragoste,
Cântând neîncetat frumusețea pe un vârf de munte sau pe malul mării..
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Trebuie să fie rău înainte ca totul să fie bine!
Trebuie să se cearnă grâul de neghină
Înainte ca să putem face făină pentru pâine!

Trebuie să fim inginerii propriei noastre vieți
Înainte să construim bărci și să le punem la apă!
Bărci ce vor purta mai departe
Dorul dragostei noastre spre apus...

Recomandare de carte
„MĂ DOR STRĂMOȘII”
Psihogenealogia sau cum să ne schimbam viitorul cunoscându-ne trecutul

- Patrice Van Eersel , Catherine Maillard
„Nu suntem atât de liberi cum ne închipuim”, spune Anne Ancelin Schutzenberger, ,,dar
ne putem cuceri libertatea ieșind din destinul repetitiv al istoriei familiei noastre, dacă înțelegem
legăturile complexe care s-au țesut în acest cadru și dacă scoatem la lumină dramele secrete,
ne-spusul și doliul neîncheiat...".
Care este metoda ei? ,,Terapia transgenerațională psihogenealogică contextuală clinică”,
a cărei primă misiune este de a ne ajuta să identificăm ,,loialitățile invizibile” și repetitivitatea
identificărilor inconștiente (pozitive sau negative), care ne obligă să ,,plătim datoriile”
străbunilor noștri - vrând-nevrând, fiind sau nu conștienți de ele - și să repetăm ,,misiunile
întrerupte”, atâta vreme cât ele nu sunt ,,încheiate”. Așa cum scrie în Aie, mes aieux!: „Viața
fiecăruia dintre noi este un roman”.
Și eu, și voi, cu toții trăim ca niște prizonieri ai unei invizibile pânze de păianjen la a cărei
creare luăm cu toții parte. Dacă am fi capabili să auzim cu o a treia ureche și să vedem cu un al
treilea ochi, pentru a pricepe, a auzi și a vedea mai limpede aceste repetiții și coincidențe, am
înțelege mai clar și am percepe mai bine cine suntem cu adevărat și cine ar trebui să fim de fapt.
Chiar nu putem scăpa de aceste fire invizibile, de aceste triangulații, de aceste repetiții?”
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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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