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„Nu este de ajuns să înțelegi faptul că ești LUMINĂ, e necesar să cunoști și modul
cum aceasta se refractă prin toate dimensiunile. TU, ca și ființă, treci prin refracție
cu toate gândurile, emoțiile și acțiunile tale, lăsând efecte în toate ființele, din toate
dimensiunile. ALEGE să fii o LUMINĂ lăsată moștenire de către SURSĂ,
CREAȚIEI!”
- Klaiss Valentinian
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Ruga Din Zori
Loredana Cristina Majic

Tată Ceresc,
Oriunde ajung să pășesc,
Lumina Ta mă însoțește,
Îmi este călăuză,
Mă ajută să cresc,
Și din Iubirea Ta
În jur să dăruiesc!

Conectarea cu natura, cu mama Pământ
în modul complet și profund
Suntem spirite cu suflet ce am venit în manifestare, pe minunata planetă Pământ, într-un
corp. Un corp pe care, mulți dintre noi, l-am renegat, nu l-am acceptat, pe care l-am simțit de
multe ori ca pe o temniță rece și neîncăpătoare sau ca pe o colivie în care sufletul se simțea
captiv.
Până într-o zi, când am înțeles că este parte integrantă din ființa noastră, că putem simți
expansiunea și prin corp, că ne putem manifesta profunzimea ființei care suntem, fiind în
corpul fizic.
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Dansul energetic a produs această revelație în mine, aceea că pot fi nelimitată în corpul
meu fizic, după ce simțisem asta și în cadrul unor sesiuni de respirație holotropică, dar atunci
doar episodic...
Acum, dansând, simt continuu să-mi binecuvântez corpul, să îi mulțumesc pentru
susținerea sa, să rămân conectată la el în mod conștient și simt că am puterea să fac, împreună
cu corpul meu, tot ceea ce îmi propun și ce primesc din planurile subtile.
Acest minunat vehicul, corpul nostru fizic, a fost creat din Divinitate ca să ne susțină în
tot ceea ce avem de înfăptuit în și prin venirea noastră la întrupare.
Dacă am rămâne conștient conectați la el, am evita foarte multe blocaje, ne-am elibera de
energii stagnante și nu am mai permite bolii să se instaleze în el.
Conexiunea cu Pământul nu o putem face cu adevărat decât prin intermediul corpului
nostru, care își trage seva din Pământ și în Pământ se întoarce și atât timp cât noi suntem
deconectați de la Pământ, corpul nostru este suspendat, livid, un balon cu heliu.
Din și prin experiența conectării cu natura, cu mama Pământ, prin dansul energetic, am
trăit ceva care m-a făcut să nu îmi mai reneg corpul fizic, ci să îi dau toată susținerea și
iubirea de care are nevoie... Și mai ales să-i aduc elevarea, acea vibrație ridicată care să mă
conecteze în momentul în care ajung în natură, la spiritele naturii și la entitățile minunate care
sălășluiesc în natură, care sunt arhitecții ei și vibrează pe frecvențe mai înalte decât le
percepem în 3D, prin cele 5 simțuri.
Cel mai împlinitor dans energetic de împământare l-am realizat având ca fundal sonor
trilul păsărelelor și susurul apei curgătoare.
Cu ochii închiși, cu mirosul pământului reavăn în nări, cu mintea eliberată de gânduri, cu
brațele flexibile orientate către pământ, asemeni unei salcii, m-am conectat la apă și la pământ
și am dansat până ce am simțit cum degetele se unesc prin fire de energie cu Pământul, că
devin una cu Pământul și Cerul în același timp, într-un circuit continuu, iar corpul meu devine
acel circuit.
Și când am simțit să mă unesc cu mama Pământ, fiind pe spate de această dată, m-am
lăsat îmbrățișată de ea și din spate și din cap rădăcini au început să crescă și să coboare până
în centrul său și să mă conecteze cu seva sa, cu energia sa frumoasă, tot mai înaltă, să mă
integreze în tot ceea ce este.
Strămoșii mi s-au perindat, rând pe rând, prin fața celui de-al treilea ochi și chakra inimii
a început să-mi vibreze și să se extindă într-o mare de iubire, de iertare, de binecuvântare față
de tot ceea ce am primit de la ei și față de tot ce nu am permis să ajungă la mine prin
neînțelegere și programele de neam.
Și, dintr-o dată, când am simțit să-mi ridic aripile către cer ca o pasăre și să-mi unesc
fruntea cu mama Pământ, prin cel de-al treilea ochi, am primit informații nenumărate și întreg
procesul vieții în materie s-a derulat prin fața ființei, ca un film.
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Când m-am ridicat din acest dans, am simțit în corp un rezervor mare de energie care m-a
propulsat cu ușurință pe trasee lungi, altfel foarte obositoare. Și dincolo de asta, am început să
Aud natura, să aud dincolo de auz, să Văd dincolo de văz, am rămas în acea îmbrățișare în
care aproape că nu mai știam unde se termină ființa mea și unde începe restul...
Nu ne putem iubi cu adevărat Planeta fără să ne iubim corpul fizic și nu ne putem iubi și
înțelege corpul fizic fără să fim în conexiune cu natura, cu mama Pământ!
Cu recunoștință și iubire pentru mama Pământ și cu recunoștință pentru acea parte din ea,
care este corpul nostru, trimit această mărturisire către toți cei care s-au deconectat de la corp
și trăiesc doar în dimensiuni înalte.
Este momentul să revenim și să ne iubim ca întreg, pentru a fi în continuare în această
minunată călătorie pe Pământ, iar dansul energetic este cea mai bună modalitate să o facem!
Ramona Musgociu

Sincronicitatea
Cum ne dăm seama că divinitatea se manifestă în vieţile noastre? Ei bine, sunt multe
moduri de a şti, de a afla, de a simţi, de a vedea că divinitatea sălăşluieşte şi se manifestă în
vieţile noastre! Unul dintre cele mai evidente moduri prin care sesizăm prezenţele divinului în
vieţile noastre este apariţia sincronicităţii, ca un ansamblu perpetuu şi continuu, ca şi cum
asistăm la un spectacol plăcut şi uşor de gestionat de către noi!
Aceste sincronizări apar însă doar când starea noastră interioară este crescută ca vibraţie!
Cu cât vibraţia este mai înaltă, cu atât sincronizările au loc mai frecvent şi mai uşor,
contribuind la manifestarea mai multor dorinţe interioare ale noastre dar şi ale celor din jur,
datorită interconectării dintre noi!
Dacă vă întrebaţi ce contribuţie au ceilalţi în contextul vieţilor noastre, vă pot spune că
este mare, chiar esenţială! Deoarece divinul este pretutindeni şi în fiecare dintre noi! Suntem
parte din Marea Sursă şi, ca atare, cu toţii contribuim la puzzle-ul divinului!
Un om aflat în divin, care manifestă sincronicitatea este inevitabil interconectat şi
încorporat în tot şi în toate!
De aceea, ţin să menţionez că, atunci când te simţi respins, singur, trist, umil, rănit,
nesigur, abandonat, dominant, înverşunat, arogant, zeflemist, răutăcios, invidios, gelos, eşti
deconectat de tot şi toate, şi în nici un caz nu eşti în divin, ca atare nu manifeşti divinul şi nu
ai parte de aceste sincronicităţi, conectări magice, aş putea spune, manifestate de divin prin
tine!
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Iată că, dacă te întrebi „de ce tu nu cunoşti aceste sincronizări” şi de ce nu le înţelegi,
răspunsul este cât se poate de prompt şi clar: ,,nu eşti şi nu manifeşti divinul!” În aceste
condiţii nu vei cunoaşte decât stări şi trăiri de joasă vibraţie şi vei fi în suferinţă!
Pentru a putea ieşi din aceste tuneluri ale umbrei, cum le spun eu, este necesară o
recalibrare, o curăţare, o reconectare a ta cu divinul, prin mai multe moduri!
Unul din acestea ar fi, în primul rând, o analiză a propriei vieţi! O aprofundare a
propriului interior, un proces de analiză la nivel de trăiri, cât şi curăţarea tuturor emoţiilor şi
trăirilor interioare de vibraţie joasă! În acest proces de mare importanţă este necesar să-ţi pui
întrebări directe şi să îţi răspunzi sincer la ele!
Cu cât vei deveni mai sincer şi mai deschis la tot ce conţii, cu atât curăţarea va avea loc
mai repede! Prin recunoaşterea propriilor greşeli şi prin acceptarea lor ca trăiri asumate, devii
un om responsabil şi conştient de propriile trăiri, emoţii, astfel poţi face ordine în viaţa ta,
cumva te pui conştient la cârma vieții tale!
Un al doilea pas important este iertarea faţă de tine şi faţă de ceilalţi, pe care i-ai
învinovăţit, de-a lungul timpului, pentru eşecul tău! Este necesar să înţelegi că singurul care
este direct responsabil pentru eşecul vieţii tale, eşti TU!
Al treilea pas şi destul de important este să nu te mai învinovăţeşti pentru tot ce ai trăit!
Astfel urci pe scara conştiinţei până când poţi să te conectezi la tine ca o fiinţă în deplinătate
conştientă de absolut tot ceea ce face şi trăieşte!
În momentul în care eşti pregătit să te conectezi în divin, o vei face pur şi simplu, și
atunci vei observa că apar oameni de un anumit fel în viaţa ta, care să-ţi arate creşterea,
nivelul la care eşti şi vei putea înţelege altfel, totul!
Trăirile vor avea o altfel de conotaţie, deşi unele poate vor fi asemănătoare cu cele din
trecut! Un exemplu bun ar fi acela că, atunci când vei observa că cineva se ceartă şi aruncă
vorbe grele în toate părţile, nu numai că nu vei mai simţi să participi la acea ceartă, sau să
simţi necesară aprobarea unuia sau a celuilalt, ci te vei îndepărta de tot, chiar vei simţi că nu
mai faci parte din tipul de viaţă al acelor persoane!
Dacă te vei menţine în această stare şi-ţi vei continua ascensiunea, până la manifestarea
sincronicităţii, nu este decât un pas! Cu prima ocazie cu care vei simţi că viaţa se reaşează pe
un făgaş de curgere plăcută şi uşoară, fără să mai ai parte de neplăceri şi iritaţii, să ştii că
tocmai te afli pe drumul cel bun, şi eşti reconectat în divin şi interconectat cu tot şi toate!
Aflat la acest stadiu este bine de ştiut că o importanţă majoră o are abandonarea în divin!
Lasă-te în mâinile divinului, luându-ţi mâna de pe tot şi toate, doar curgi! Cu cât vei încerca
să controlezi, cu atât vei produce încetinirea sincronicităţilor, cât şi a curgerii energiei vieţii,
producându-ţi aşa-numitele blocaje! Nu încerca să te opui, nu încerca să controlezi, ci curgi,
lasă-te trăit/trăită de tot ce vine!
Mereu simt să spun: cine eşti tu omule să stai în calea ta? Sau, dă-te omule din calea ta şi
lasă viaţa să ţi se întâmple!
Astfel devii liber, trăitor şi manifestator, cocreator al propriei vieţi, în Dumnezeu! Eşti
una cu el şi unul în tot şi toate! Nu vei mai simţi nici un fel de impunere în faţa nimănui, nu
vei mai simţi să reproşezi nimănui nimic, nici măcar ţie… eşti împăcat cu tot şi toate!
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Sincronicităţile vor fi ca un curs normal şi uşor, viaţa se va schimba la 360 de grade faţă
de cea în care erai deconectat din divin!
Te vei simţi mai liber ca oricând, bucuros să-ţi îndeplineşti sarcinile de zi cu zi şi vei
simţi un preaplin care te va umple de bucurie, de energie şi poftă de viaţă!
Dă-ţi voie, omule, să creşti şi să trăieşti viaţa în deplinătatea ei! Să-i simţi curgerea cu
uşurinţă, bucurie şi glorie, în fiecare moment al ei! Viaţa este un dar imens, dă-ţi voie să-l
experimentezi la cote înalte şi în trăiri frumoase!
Sincronicitatea este manifestarea divinului în tine şi a ta în divinitate! Aşa vei fi, pentru
totdeauna, în Dumnezeu! Astfel vom reuşi să trăim în marele UNU!
Daniela Carp

E timpul să ne umplem cu Divin!
Încă mai e timp să eliberăm acele concepte care nu ne mai servesc, acele arhetipuri vechi,
3D (arhetipul victimei, al fricii, al neputinţei, al lipsurilor, al vinovăţiei, al tristeţii, al
urâţeniei, al furiei, al criticului, al supărării, al neiertării, al îndoielii, al abandonului, al
respingerii, al separării, al limitării, al nesiguranţei, al neiubirii, al necredinţei şi pe care le mai
găsiţi).
Continuăm să eliberăm energiile dense din noi. Cu cât eliberăm mai multe din arsenalul
ego-ului, cu atât mai uşor va fi! În linişte, fiind martorul lumii noastre interioare - observând
gânduri, emoţii, senzaţii, imagini - ne întrebăm: „De ce păstrez eu aceste convingeri?”
Apoi le lăsăm să plece (nu ne ataşăm de ele) sau putem să le dizolvăm în iubirea din
inima noastră...
Și alegem jocul 5D, alegem arhetipuri noi, prin care să funcţionăm în această lume:
arhetipul acceptării, al puterii interioare, al curajului, al siguranţei, al armoniei, al iubirii
necondiționate, al compasiunii, al păcii, al purităţii, al bucuriei, al încrederii, al conexiunii
divine, al abundenţei nelimitate, al unităţii, al înţelepciunii, al expansiunii conştiinţei, al
conştienţei Sinelui adevărat...
Sinele nostru adevărat este pur şi divin, dar îl putem simţi doar atunci când nu ne mai
identificăm cu iluzia generatoare de suferinţă a ego-ului... Simţind cine suntem în esenţă,
aducem Adevărul nostru în viaţa noastră de zi cu zi! Când percepem Sufletul nostru minunat,
etern şi divin şi îl lăsăm să animeze corpul nostru, ne simţim VII, cu adevărat!
Aceasta este adevărata renaştere şi raiul care vine! Raiul este Sinele adevărat, cel fără
proiecţii, amintiri sau imaginări. Raiul este Ceea ce Este! Raiul ești Tu, cel care eşti prezent!
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Renaştem, revenim la natura noastră autentică şi la vibraţia miezului nostru divin, la
Sursa Iubirii şi a compasiunii, care este în noi... Când ne conectăm cu Sursa Divină din noi,
din această frecvenţă putem schimba arhetipurile vechi şi dialogul interior, poveştile pe care
ni le spunem.
Schimbându-ne în interior, întreaga noastră realitate se schimbă, iar corpul nostru fizic va
vibra la un nivel mai înalt... Conectându-ne cu energiile angelice, ADN-ul nostru se trezeşte
din ce în ce mai mult, se luminează, aducând în sistemul nostru uman calităţile divine...
Revenind la conexiunea noastră conştientă cu Divinul, începem să simţim Divinul în tot
şi în toate, ne extindem conştiinţa la una a Unităţii şi permitem uniunea divină la toate
nivelele... Permitem Frecvenţa Divină să ne umple sufletele şi tot ce suntem... ne permitem să
simţim Iubirea lui Dumnezeu în inimile noastre... Alegem să nu ne mai ascundem după deget
şi să ne recunoaştem ca fiind divini, ca fiind copiii lui Dumnezeu...
Când Te recunoşti, lasă să strălucească Lumina Ta şi menţine atenţia pe Divinitatea Ta!
În acest mod îţi activezi şi mai mult Sinele Divin. Acceptă-Te! Fii pe deplin prezent! Trăieşte
în vibraţii de înaltă excelenţă! Experienţa de aur soseşte! Simte-te bine în pielea ta şi
întrupează Iubirea Angelică Divină, care curge prin tine!... Permite calităţilor divine să
strălucească prin tine!... Permite integrarea Luminii - care Eşti în Esenţa ta - în toate aspectele
tale umane, în toate corpurile tale, la toate nivelele, şi începe să trăieşti, conştient, Adevărul
tău! Fii Tu, Cel Adevărat!
Când poţi să priveşti deschis în inima ta, apare claritatea. Dacă ai curaj, te eliberezi şi asta
îţi aduce bucurie şi fericire! Nu-ţi fie frică! Eşti Lumină! Dumnezeu a adus deja Lumina Pură,
Divină, Cristalină şi Iubirea Divină Infinită, dar tu trebuie să te deschizi şi să simţi. Simte
trezirea ta în interior... Onorează acest moment prezent şi permite schimbările care apar în
conştiința ta, cele care vin din Sursa Divină!
Cine este conştient, aici și acum? Descoperă asta în tine! Observă Prezenţa Ta Divină!
Îmbrăţişează pacea interioară! Fii în puterea ta! Trezindu-te, îi vei putea ajuta şi pe ceilalti,
chiar dacă nu faci nimic! Lumina ta îi va trezi şi pe alţii, şi vei putea trăi în lumea pe care o
doreşti! Totul este interconectat şi, de aceea, orice pas ai face, va influenţa totul. Acum îi
putem vedea pe ceilalţi ca pe suflete sacre...
Ideal ar fi ca, în perioada următoare, până la Crăciun, să ne retragem într-o stare de pace
şi meditaţie (sau rugăciune de mulţumire), să ne concentrăm pe Esenţa Divină, să putem
integra mai bine Lumina care vine, să fim deschişi să primim Adevărul care ne este revelat!
Să trecem pe Frecvenţa Iubirii, să avem curajul să ieşim din zona de confort şi să păşim în
Adevăr!
Respectând sacralitatea momentului prezent, mergem în spaţiul divin din interior şi
respirăm Viaţa Însăşi. Însăşi Conştiinţa Mai Înaltă! Descoperim Divinitatea, Starea care este
dincolo de toate stările şi care este de fapt... Unica Realitate!
Respirăm profund în Esenţa noastră, petrecem timp în acea Iubire Divină... În acest mod
ne activăm calităţile divine, trăim în valoarea noastră mai înaltă şi ne manifestăm astfel...
Mulţumim lui Dumnezeu!
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Suntem aici pentru a menţine o vibraţie cât mai înaltă, ca să creem o versiune cât mai
frumoasă a planetei Pământ. Putem să creem o lume armonioasă, plină de Pace, Iubire și
Bucurie, iar de Crăciun să sărbătorim victoria Luminii, care cu adevărat se naşte acum pe
Pământ!
Ela Cristea

Iubirea NU este nimic din ceea ce știi sau crezi!
Noțiuni fundamentale despre iubirea
NON-umană (partea a-II-a)

Continuând articolul din ziarul cu numărul 20, materialul de față își propune să enumere
în continuare aspectele nevăzute ale actului de a IUBI, atât în relația dintre două ființe, cât și
între ORICARE sisteme de viață din creație.
Ce se întâmplă atunci când două galaxii se ciocnesc, când două picături de apă se sparg
una de cealaltă, când doi atomi trec printr-o coliziune frontală?
Vom observa că, în urma acestor fenomene, rezultă 3 tipuri de noi „identități”:
Cele formate prin ciocnirea directă, ce au caracteristici comune, aparținând celor două
elemente ale coeziunii, formându-se noi identități de sine stătătoare, dar cu proprietăți
și aspecte comune, ale părților „mamă” implicate în ciocnire;
- Cele care, în urma ciocnirii, se desprind din straturile celor două „identități” originale,
dar care își păstrează caracteristicile de bază, fără a căpăta priorități noi;
- Cele care fuzionează în urma ciocnirii, atât cu părțile „mamă” implicate, cât și cu cele
noi formate, care au proprietăți comune, rezultate din ciocnirea celor 2 identități
inițiale.
Altfel spus, avem de-a face cu un adevărat proces de creație, prin ciocnirea a oricăror două
elemente, ce conțin: energie, lumină, CONȘTIINȚĂ.
-

Dacă vom traduce acest fenomen în iubirea dintre două ființe, vom înțelege, foarte subtil,
că IUBIREA este un adevărat act de creație a noi particule de energie, conștiință, lumină,
rezultate din interacțiunea relațiilor de orice tip ale ființelor.
Acest lucru este deosebit de important, întrucât, conștientizarea acestui fenomen, duce la
creșterea responsabilității personale, care trebuie să fie activă atunci când reflectăm la cele de
mai sus.
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În urma ORICĂRUI act de iubire, între două sau mai multe persoane, rezultă fenomene
energetice, care nu sunt palpabile nici măcar acelor capacități de a simți, ale sufletului nostru,
întrucât astfel de fenomene se produc în planurile superioare realității 3D.
Însă amploarea maximă a acestor fenomene rezultă din IUBIREA de tip matrimonial!!!
Importanța actului sexual între două persoane este un subiect foarte dezbătut, ca atare
materialul nu va reaminti aspecte deja știute, de o gamă largă de oameni și despre implicațiile
multiple ale acestora.
Materialul își propune să centreze ATENȚIA asupra acelor particule NOI de energie,
lumină, conștiință, rezultate în urma UNIRII intime dintre două persoane.
Analizând fenomenele de tip cuantic descrise mai sus, înțelegem limpede că, în urma unui
act sexual, derivă cele trei tipuri de „identități” descrise mai sus.
Adică:
-

Particule de energie, conștiință, care vor avea caracteristici comune, aparținând celor
două persoane;
Particule de energie, conștiință, care vor fi eliberate din aura/corpurile energetice, ale
celor doi, dar care nu vor FUZIONA;
Particule de energie și conștiință, care vor FUZIONA, atât cu cele noi create în urma
acțiunii (vor fi polarizate în aura celor doi), cât și cu cele care vor fi eliberate în
oceanul energetic, aparținând dimensiunilor 3, 4 și 5.

Altfel spus, prin actul sexual în sine, are loc un adevărat proces de creație, care va
influența, ulterior, atât calitatea celor două persoane, cât și mediul vibrațional al spațiilor
energetice ale 3/4/5 D.
Ce înțelegem prin aceasta?
Înțelegem faptul că aspectul de CALITATE joacă un rol important în ALEGEREA
partenerului deoarece, în urma acestui act sexual, ei nu vor mai fi niciodată cum au fost
înaintea acelui act intim.
Așa se explică, în foarte multe situații, preluarea, împrumuturile de caractere,
personalitate, calități sau defecte, în relațiile de iubire dintre două persoane, după o perioadă
mare de timp. Ne aduce aminte de aceste aspecte de tipul: „de când ești cu X, ai devenit ca el”
sau : „ai început să ai aceleași obiceiuri ca X”.
Bine!…..bun! Acestea le putem înțelege și integra, dar ce se întâmplă cu acele particule
de energie și conștiință, care NU sunt polarizate de cele două persoane (în aura lor) și care
sunt eliberate în mediile energetice ale 3/4/5D?
Aici treburile devin complexe! Trebuie să aflați că acestea vor „pluti” în oceanul
energetic aparținând dimensiunilor și că vor reprezenta SURSĂ de „hrană” sau de
completare energetică și luminică pentru ALTE ENTITĂȚI (conștiințe) aflate în
dimensiunile superioare. Acest lucru este valabil în cazul în care CALITATEA iubirii dintre
două ființe este de bun augur, înaltă vibrațional.

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

9

Ziarul PUTEREA CUNOAȘTERII
Există un adevărat bilanț energetic între ființele umane care au o relație de cuplu... și
ENTITĂȚILE care sunt în componența aurelor ACESTORA.
Acest aspect definește: EGREGORUL DE CUPLU al celor două ființe. Acest egregor
format în urma unei relații de lungă durată, va căpăta, la un moment dat, o CONȘTIINȚĂ
DE SINE STĂTĂTOARE AUTONOMĂ, care îi va influența în mod direct pe cei doi, de-a
lungul timpului.
În funcție de calitatea actului sexual și de calitatea IUBIRII dintre două persoane, se
vor forma EGREGORI RELAȚIONALI noi, care vor fi ca și ENTITĂȚI DE SINE
STĂTĂTOARE, aflate în dimensiunile a 4-a și a 5-a !!!
Prin aceasta înțelegem termenul de ÎNGER PĂZITOR AL RELAȚIEI, sau de
„patronul spiritual” al unui cuplu, și nici de cum cel ales de către oameni, prin taina
cununiei!!!
Adevăratul patron spiritual îl va reprezenta această nouă ENTITATE de tip egregor,
care va avea influență directă, atât asupra ambilor parteneri care l-au rezultat, cât și în
mediul vibrațional aparținând 4/5D, unde se află o infinitate de alte conștiințe.
Acest subiect reprezintă capacitatea potențială a ființelor umane de a popula
dimensiunile superioare prin actul de unire trupească (act sexual).
Remanența acestor egregori este foarte mare în timp, indiferent dacă cele două
persoane s-au despărțit. În funcție de calitatea IUBIRII dintre cei doi, aceste noi
CONȘTIINȚE (egregori) vor suporta aceleași criterii de diferențiere ...ceea ce înseamnă că
unele vor fi benefice, constructive întregului univers, altele ... vor fi percepute ca factori
perturbatori energetici, atât a celor doi implicați în relația de cuplu, cât și în dimensiunile
superioare.
A nu se înțelege din aceasta că trebuie să stăm în permanență cu teama de a creea noi
conștiințe „nocive” în Univers, dar trebuie să avem un act de responsabilitate MINIMĂ
asupra relațiilor intime pe care le întreținem cu partenerul de viață ori cu alte persoane de-a
lungul timpului. Acest capitol este complex și amplu, având detalii benefice, dar și
nesatisfăcătoare.
La destrămarea unei relații acest egregor de cuplu, nemaiavând energiile celor doi
parteneri prin care și cu care să își întrețină existența, dar totuși având CONȘTIINȚA de sine
stătătoare, va avea anumite tendințe de a-și „cere drepturile” de la cei doi.
Acest fenomen fiind resimțit de ambii parteneri într-un mod total nefast, provocând uneori
stări de disconfort emoțional, psihic, sau depresii, ori ducând uneori la comiterea unor
compromisuri care să asigure reînnodarea acelei relații.
Așa se explică multe din neputințele diverselor persoane de a rupe definitiv o relație,
deși sunt conștiente că este o relație de tip TOXIC, din toate punctele de vedere.
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Atunci când, la un moment dat, o persoană cu un caracter mai puternic, va demara acea
despărțire, întotdeauna va avea parte de MICI evenimente neplăcute de diverse tipuri (atac de
panică, mici accidente ușoare, stări fizice de rău, etc) ce reprezintă un impact direct al
EGREGORULUI de cuplu.
Nu vom detalia acest subiect pentru a nu creea confuzii de interpretare a subiectului. Dar
putem înțelege afirmațiile uzuale de tipul: „de când m-am despărțit de X îmi merg toate
prost!”
Se întâmplă și situația inversă, când cel care a avut calitatea vibrațională a IUBIRII mai
mare decât a partenerului, odată ieșit de sub influența EGREGORULUI de cuplu, să
beneficieze de evenimente frumoase ale vieții. Acel iarăși uzual: „de când nu mai sunt cu X,
toate îmi merg strună!”
Înțelegem din acest material faptul că avem o mare responsabilitate față de noi înșine, dar
și față de univers, în momentul în care formăm relații de cuplu cu anumite persoane.
Tocmai de aceea trebuie să medităm la calitatea oamenilor și la modul lor de a fi, atunci
când intenționăm să formăm relații de lungă durată...sau să întreținem anumite relații intime,
întrucât toate aceste tipuri de relații au reverberații și implicații ÎN TOATE DIMENSIUNILE
SUPERIOARE, dar și în realitatea cotidiană.
Valentin Voicu

Mărturiile sufletului meu
Relatare Rodica Mihaela Albuțiu cursant - Centrul de Dans
Energetic „RAMONA”
„Mă numesc Albuțiu Mihaela Rodica, am 44 de ani, sunt căsătorită cu Albuțiu Ovidiu și
împreună avem doi copii, Raul și Mihnea. De meserie sunt contabilă, de 23 de ani la același
loc de muncă.
În urmă cu un an am renunțat la acel loc de muncă, din dorința de a ajuta oamenii din jurul
meu și am decis să colaborez cu o companie germană de network marketing, unde am creat o
comunitate care, la rândul ei, dorește să ajute alți oameni.
De-a lungul timpului am adunat în mine frustări, nemulțumiri, dezamăgiri, am avut foarte
multe așteptări, în special de la mine și de la cei apropiați mie, dar am pierdut farmecul acelui
suflet plin de viață, plin de lumină și încrezător în viitor, un soare care strălucea pentru toți cei
din jurul lui. Am primit, în schimb, oameni care m-au ajutat în momentele critice ale vieții
mele.

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

11

Ziarul PUTEREA CUNOAȘTERII
Am făcut cursuri de dezvoltare personală, academii, am o persoană dragă mie cu care
colaborez de aproape 2 ani, atât pe echilibru în viața mea personală, cât și în viața
profesională, care m-a ajutat să trec peste foarte multe situații.
Până într-o zi, când prietena mea Huanita mi-a spus că poate să mă ajute foarte mult să ies din
această situație prin „DANSUL ENERGETIC”.
În dimineața următoare am pus mâna pe telefon și am luat legătura cu
RAMONA Musgociu, pe care am rugat-o să mă înscrie și pe mine la acest curs, fără să știu
detalii, despre ce este vorba, urmam doar instinctul și încrederea în prietena mea.
În acel moment, după înscriere, am dat timpul înapoi și mi-am amintit de acel copil
minunat care eram în copilăria mea, care, prin muzică și dans crea totul.
Am dorit să aflu cine este domnul IOAN PRISECARU, cel care a inițiat acest curs, am dorit
să aflu informații din viața lui și am avut un sentiment puternic de recunoștință pentru
VIAȚĂ, căci mi-a trimis în cale asemenea oameni.
În timpul cursului, la modulul 1, am fost plăcut surprinsă de stările și trăirile pe care le-am
avut, simțeam ceva minunat că se întâmplă în mine, iar în modulul 2 au început trăirile
intense, cu eliberări și simțiri puternice, cu plâns și descărcare emoțională, iar la dansul
îngerilor a fost minunat, am simțit un sentiment de protecție și iubire din partea lor.
În momentul în care dansul se terminase îți doream să rămâi acolo cu ei, să nu se mai
termine.
De aceea recomand cursul tuturor celor care se deschid pentru a experimenta aceste trăiri
unice, pe care le-am simțit doar prin dans energetic și muzică, prin ghidarea Ramonei și
protecția pe care ne-o arată în tot acest timp, de la începerea cursului până în prezent, căreia îi
mulțumesc, simt acea siguranță și încredere de a merge mai departe.
Au început să-mi vină în minte SOLUȚII la situațiile mele, să mă eliberez de traume și
atașamentele materiale pe care le-am avut, am văzut acea lumină de la capătul tunelului, care
a renăscut în mine, acel suflet de copil minunat care eram.
Am simțit că am RENĂSCUT!!! Acum, când știu că am renăscut prin MUZICĂ și
DANS ENERGETIC, dăruiesc mai departe povestea mea celor care se regăsesc în acestă
experiență de viață, și pe care îi încurajez să își dea o șansă, nimic nu e pierdut, atâta timp cât
avem CREDINȚĂ!!!
Mulțumesc domnului IOAN PRISECARU care, prin menirea lui pe acest pământ,
salvează multe SUFLETE!
Vă mulțumesc cu recunoștință tuturor celor care ați contribuit la salvarea sufletului meu!”
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ÎNGERUL întrupat
Carmen Claudia Morar
Am venit
Să dau ziua bună cu voi
Nu știam…
Că aveți atâtea nevoi
Și vise atâtea,
Ce n-ați reușit!
Am venit
Să v-ascult ce doriți!?
Dar voi…
Plângeți în cor
Și nu sunteți smeriți!
Când mâna
Spre voi o ridic..
De parcă n-am fi frați…
Mă trageți de aripi
Și vreți să vedeți
Dacă eu mai pot să zbor
Cu voi…
De mine legați!?
Am văzut
Copiii nenăscuți
Ce plâng deja!...
Din lumile lor n-ar mai pleca
Să vină aici!
Decât dacă acestă Lume
Se va schimba!
Am văzut
Oameni ce par că trăiesc…
Dar somnu’-i apasă!
Și viața și-o duc și nu sunt „acasă”!
Și nu sunt niciunde…
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Căci sufletul lor
Între vieți se preumblă
Și sunt ca o umbră,
Pierdută-n secunde!
Am venit
Să dau ziua bună cu voi!
Să v-ascult ce griji aveți și nevoi!
Am venit!
Să vă încredeți în Mine!
Sunt Îngerul Vieții fără sfârșit!

Recomandare de carte
„Izvorul Binelui”
Trezirea la viața interioară – PETER DEUNOV
Iubirea celui UNIC
„Omul trebuie să vadă iubirea divină chiar în cele mai mici lucruri. Când a creat
lumea, Dumnezeu purta omul în mintea, în inima și în sufletul lui. De aceea omul trebuie să
considere creația lumii un act sfânt de iubire și să fie pregătit la toate sacrificiile pentru
Creatorul lui. Când ești singur, părăsit de toți, trebuie să știi că Unicul este alături de tine.
Dumnezeu îți va spune: « Nu te neliniști, nu ești singur. Sunt cu tine! » Nu ai trăit acea
singurătate cumplită.
Unica ființă care, întotdeauna, clipă de clipă, se gândește la noi și nu ne uită niciodată,
este Dumnezeu. Toate suferințele, toate ororile vieții există ca să putem trăi marea iubire
divină și să știm că marea providență ne poate elibera de aceste suferințe și necazuri. Asta
vom înțelege într-o zi.
Toate suferințele prin care treceți acum există, ca să-l puteți cunoaște pe Dumnezeu,
cauza primordială, și, când îl veți cunoaște, va apărea bucuria.
Un om crede că a fost uitat. Aceasta este o concepție falsă. Nimeni nu ne poate elimina
din conștiința divină.
Din momentul în care omul admite că este o ființă separată, și-a creat singur
nefericirea. Una dintre calitățile omului inteligent este curajul. Nu se gândește la ce i se va
întâmpla, la ce vor spune oamenii despre el. Forța omului constă în credința lui în ordinea
divină.
În exterior, Dumnezeu se îndepărtează de noi ca să nu ne deranjeze, dar în interior
pătrunde în noi ca să ne încurajeze.”
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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:

Daniela Carp – redactor
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Rosemarie Bianca Iordache – redactor
Loredana Cristina Majic – redactor
Codruța Prunariu – redactor corector
Emilia Pătrășcanu – expert teme
medicale
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