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Expansiunea omului în
câmpurile cuantice ale universului

În cei aproape 30 de ani de activitate în domeniul managementului și antreprenoriatului,
am lucrat cu mii și mii de oameni, din diferite medii sociale. Aceștia mi-au adus în față o
multitudine de tipologii de probleme care necesitau a fi rezolvate.
Am învățat din fiecare caz în care m-am implicat! Pe parcurs, am asimilat cunoaștere,
pe care am perpetuat-o în timp, îmbunătățind mereu modul de abordare al programelor de viață
cu care ne confruntăm în fiecare zi.
De asemenea, pe parcursul căutărilor mele, am urmărit să învăț să trăiesc viața accesând
multe școli spirituale.
Cu toate că am întâmpinat și dificultăți în explorările mele, am asimilat cu deschidere și
smerenie tot ce am considerat că îmi este benefic și util.
Reîntors acasă, am început să experimentez cunoașterea, cu scopul de a construi un
model de viață vizionar, adaptat nevoilor sociale din care provin.
Tot ce am considerat că este interesant de împărtășit, am așternut în pagini, cu scopul
de a dărui mai departe tuturor celor pregătiți să trăiască o viață nouă, plină de har și dar, o viață
bazată pe cultura integrativă a omului modern.
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Esența celor scrise va fi utilizată în programele de dezvoltare integrativă ale omului
modern, atât pentru rezolvarea unor suferințe, cât și pentru dezvoltarea unor calități vizionare,
necesare unei ascensiuni ușoare pe scara vieții.
De câțiva ani cercetez viața în planurile extrasenzoriale, dincolo de limitele pe care le
putem atinge în mod obișnuit. Fac acest demers întrucât am sesizat că noi, oamenii, avem
tendința de a ne limita la a explora doar valorile pe care le putem accesa prin intermediul celor
5 simțuri: văz, auz, gust, miros și simțul tactil.
Din dorința de a-mi crește potențialul, am căutat să îmi extind sferele de acțiune atât în
corp, cât și în întregul univers. Am făcut acest demers pornind de la următorul principiu:
Tot ce nu este cunoscut, nu poate fi utilizat în scop creativ. Dacă reușim să facem
cunoscut necunoscutul, îl putem utiliza în scop creativ!
Vă invit, dragi cititori, să ne antrenăm pentru a ne extinde sferele de influență cu scopul
de a pune în valoare o cât mai mare parte din acest univers!
Dacă nu suntem bine antrenați în acest scop, nu putem pătrunde, în mod conștient și
creator, în câmpurile cuantice ale universului.
De când mă știu, sunt un căutător consecvent în programele de viață care transcend
orizonturile cunoașterii. Așa am ajuns să descopăr dansul energetic - o formă de antrenament
care mă ajută să modelez câmpurile cuantice ale universului.
Înainte de a descoperi dansul energetic, gândeam la nivel mental, doar la ceea ce
percepeam la nivel fizic.
Acum, când privesc retrospectiv, consider că mai bine de 50 de ani din viață am fost
într-o stare de semi-orbire. Din această cauză, în foarte multe situații, în special în momentele
de grea încercare, mă simțeam neputincios și limitat în a acționa.
Mi se întâmpla să trăiesc asemenea stări întrucât nu aveam puterea să pătrund în
câmpurile cuantice, acolo de unde se manifestă, pentru prima dată, atât împlinirea cât și
suferința. Abia atunci am ajuns la o concluzie foarte importantă și anume:
Starea câmpurilor cuantice reprezintă principala cauză a tuturor fenomenelor din viața
noastră.
De aici reiese și următoarea idee:
Dacă nu putem acționa asupra cauzei, nu putem preîntâmpina efectul.
Această idee a reprezentat motivul pentru care m-am orientat să lucrez în mod integrativ
atât la nivel cognitiv (apelând la argumentele venite din logica mentală), cât și la nivel intuitiv
(apelând la argumentele declanșate de forțele care acționează în câmpurile cuantice ale
universului).
Din momentul în care am început să lucrez în mod integrativ, viața mea s-a schimbat în
mod miraculos.
Creez încontinuu valori care depășesc cu mult nivelul la care eram obișnuit să mă
raportez în trecut - atunci când mă foloseam doar de cele 5 simțuri.
Nu sunt singurul care se raportează la viață în acest fel. Pe măsură ce acest model de
viață devine cunoscut, un număr din ce în ce mai mare de oameni aleg să se antreneze în
programe de explorare a câmpurilor cuantice ale universului, cu ajutorul dansului energetic.
Atunci când reușim să remodelăm câmpurile cuantice, putem preîntâmpina programe
de viață distructive și, de asemenea, putem seta programe de viață benefice.
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Câmpurile cuantice ale universului ne pot furniza bogății despre care nu știam că există.
Este atât de bogată și de diversă oferta de valori din câmpurile cuantice încât pot face
următoarea afirmație:
Viitorul omenirii va depinde de aceia care vor reuși să exploreze și să fructifice valorile
furnizate de câmpurile cuantice ale universului.
Vă invit, dragi cititori, să fiți printre primii exploratori ai câmpurilor cuantice prin
intermediul coachingului integrativ pentru ca, ulterior, să împărtășiți cunoașterea voastră mai
departe tuturor acelora care vor să trăiască viața pe un drum mai ușor și împlinitor!
Așa cum am mai afirmat, câmpurile cuantice ale universului se află dincolo de puterea
de percepție a simțurilor umane. De aceea, un om neantrenat nu le poate percepe și, cu atât mai
mult, nu le poate pune în valoare.
Pentru toate există un început! Pentru programul nostru de început în dezvoltarea
capacităților de explorare ale câmpurilor cuantice am conceput Dansul energetic.
Dansul energetic este o formă de terapie și antrenament care ne poate susține să
explorăm, într-un timp foarte scurt și cu mai mare eficiență, programe de dezvoltare umană în
câmpurile cuantice.
Atât propriile rezultate cât și rezultatele miraculoase pe care le obțin majoritatea
practicanților autentici ai dansului energetic, m-au convins de faptul că dansul energetic poate
fi cel mai bun mod de abordare a câmpurilor cuantice pentru toți cei care doresc să înceapă un
program de dezvoltare umană de tip integrativ.
Practicând dansul energetic devenim mai fericiți și mai armonioși, iar comunicarea cu
universul devine interactivă și intens creatoare!
(Fragment din cartea „ACADEMIA DE DANS ENERGETIC” – autor Ioan)

Ioan

UMORUL – limbajul
stării de sănătate a organismului

Umorul face parte din viața fiecărui om, fiind o trăsătură comună în rândul primatelor,
o acțiune care ne face să ne simțim bine și care ne ajută să relaționăm. Pentru că face parte din
viața fiecăruia dintre noi, râsul a reprezentat un subiect de interes pentru cercetătorii care au
încercat să explice ce se întâmplă în creierul nostru atunci când ne amuzăm și nu în ultimul
rând, să observe efectele umorului asupra corpului.
Deși toată lumea înțelege intuitiv ce este umorul, iar dicționarele îl pot defini pur și
simplu drept “calitatea de a fi amuzant”, este dificil de a găsi o definiție completă care să
cuprindă toate aspectele sale. De mai bine de 2000 de ani experții au presupus că toate formele
de umor au un ingredient comun.
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Căutarea acestei esențe a fost preocuparea inițială a filozofilor – Platon fiind unul dintre
cei preocupați de definirea atentă a umorului, preocupare preluată ulterior de către psihologi.
(bibliografie 1).
„Râsul” și „umorul” au definiții diferite. Umorul se referă la un stimul care declanșează
un răspuns (ex. o glumă). Râsul se referă la o reacție fizică caracterizată printr-un sunet vocal
distinct, repetitiv, anumite expresii faciale și contracția diferitelor grupe musculare.
Cu toate că unele glume necesită abilități cognitive pentru a stârni râsul, această formă
de a ne manifesta amuzamentul este în esență un act primitiv, manifestat ca reacție naturală,
care presupune activarea concomitentă a mai multor regiuni ale cortexului cerebral – cerebelul
(responsabil pentru atenția vizuală), corpul amigdalian (implicat în procesul de prelucrare al
amintirilor, luarea deciziilor și reacțiile emoționale) și lobul parietal (responsabil pentru
procesarea simțurilor), datele fiind obținute în urma unor studii de cercetare medicală ce
folosesc imagistica prin rezonanță magnetică.
În cadrul aceleiași investigații a fost măsurată și activitatea unei regiuni implicată în
procesul de generare a durerii cronice resimțite de organism.
Rezultatele au arătat că prin râs, la nivelul cortexului se eliberează endorfine,
responsabile de reducerea durerii și instalarea unei stări de euforie (bibliografie 2;7).
Cercetătorii nu înțeleg pe deplin ce aspect ale unei glume sau situații o fac să pară
amuzantă. Diverse teorii susțin că oamenii găsesc amuzament în situațiile penibile ale altor
persoane, în expresii ale unor emoții, în juxtapunerea conceptelor incompatibile și în
constatarea faptului că anumite așteptări au fost încălcate.
Într-adevăr, conceptul de umor este el însuși eluziv (bibliografie 1).
Râsul este atât de facil pentru oameni, încât abia îl observăm, cu excepția cazului în care
ne place pe deplin sau ne enervează absolut. Dar râsul are putere - puterea de a energiza
tamburul, adaugă frumusețea “bla-bla-ului” de zi cu zi.
Râsul are o puternică conexiune socială și poate fi considerat drept un ritual de
conectare, sporindu-ne în același timp starea de sănătate. Râsul ne definește ca oameni,
făcându-ne unici în rândul primatelor care colindă planeta.
Râsul face parte din vocabularul universal al omului. Există mii de limbi, sute de mii de
dialecte, dar toată lumea “ vorbește râsul cam în același mod ”. Toată lumea are capacitatea de
a râde. Copiii născuți surzi și orbi pot râde, bebelușii râd cu mult înainte de a putea vorbi.
Râsul este primitiv, o vocalizare inconștientă. Prin râs emitem sunete și exprimăm
emoții care provin din adâncul ființei noastre, din adâncul inconștientului nostru, necenzurat.
Deși îl putem inhiba în mod conștient, nu vom putea produce râs în mod inconștient, motiv
pentru care este foarte greu să râzi la comandă sau să râzi fals. Râsul oferă informații puternice
și necenzurate asupra inconștientului nostru. Pur și simplu se ridică din interiorul nostru în
anumite situații.
Se cunosc puține despre mecanismele specifice creierului responsabile de râs. Dar știm
că râsul este declanșat de multe senzații și gânduri și că activează multe părți ale corpului.
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Când râdem ne modificăm expresia facială și scoatem diferite sunete. În timpul râsului
exuberant sunt implicați mușchii brațelor, picioarelor și trunchiului.
Râsul necesită modificarea modului de a respira. Știm că râsul este un puternic mesaj
pe care îl transmitem altor persoane - știm acest lucru pentru că râdem rar când suntem singuri
(râdem pentru noi înșine mai puțin decât vorbim cu noi înșine). Râsul este social și contagios.
Râdem de sunetul râsului în sine (bibliografie 3).
Râsul este un răspuns fiziologic normal și natural la anumiți stimuli cu beneficii
psihologice cuantificabile, recunoscute pe scară largă. La ora actuală se cunoaște deja că simțul
umorului în rândul pacienților cu boală pulmonară cronică este asociat cu funcții psihologice
pozitive și o calitate a vieții îmbunătățită.
Cercetătorii au observat că râsul a avut un impact favorabil asupra funcțiilor vasculare,
în rândul persoanelor care obișnuiesc să vizioneze filme de comedie.
Umorul reduce riscul de accidente vasculare cerebrale, îmbunătățește tensiunea
arterială, scade nivelul de glucoză din sânge, scade nivelul markerilor inflamatori, crește
complianța pacienților la terapia obezității – râsul susținut timp de 10-15 minute/zi consumă
aproximativ 40 de calorii, stimulează imunitatea, permițând creșterea rezistenței la boală
(bibliografie 4).
Conform Mayo Clinic râsul crește gradul de preluare a oxigenului de către țesuturi, efect
care stimulează inima, mușchii și plămânii (bibliografie 5).
Râsul ameliorează anxietatea, eliberează stresul, îmbunătățește starea de spirit, scade
nivelul hormonilor de stress și nu în ultimul rând contribuie la ameliorarea durerii prin
eliberarea de endorfine. Un studiu norvegian a observat că oamenii cu un puternic simț al
umorului au avut o rată de supraviețuire mai mare comparativ cu persoanele care nu râd,
diferențe notabile observate la persoane diagnosticate cu cancer (bibliografie 6).
Actualmente, din ce în ce mai multe articole își orientează atenția asupra potențialului
terapeutic al râsului, permițându-ne prin resurse proprii să ne inducem în permanență o stare de
bine. S-a demonstrat că râsul poate avea efecte fiziologice intens pozitive mai ales la persoanele
care se angajează în mod regulat în practicarea râsului ca metodă de obținere a stării de bine.
Umorul favorizează comunicarea terapeutică, crește încrederea și complianța la tratament, oferă
sens și forță relației terapeutice, menținând speranța vindecării.
În România avem date despre un caz particular de terapie prin râs – părintele Mihai
Godo (1913-1996) fost deținut politic, în perioada detenției aplică cu regularitate terapia prin
râs (o oră/zi), terapie care îl ajută să depășească durerea și anxietatea și să reziste în perioada
celor 8 ani de detenție din Râmnicul Sărat.
În lucrarea “Divertentium Atrium”precum și în autobiografia publicată, găsim date
despre meșteșugul acestei terapii și descrierea detaliată a tuturor efectelor relatate.
Cel mai radical act pe care îl poate comite oricine este să fie fericit, așa că lasă-te să
fii și amintește-ți să-ți iei timp pentru a-ți umple zilele de fericire.
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Emilia Pătrășcanu

Sufletul NU este nimic din ceea ce știi sau crezi!
Anatomia unui suflet - partea I

Oamenii sunt convinși că știu aproape totul despre ce este sufletul. Există milioane de
texte, cărți, tratate, păreri, care analizează acest subiect atât de profund. Unele aspecte au fost
surprinse bine, în detaliu, altele însă au fost nepotrivit abordate, iar altele înțelese total greșit.
Nu îmi propun să intru în contradicție cu aceste păreri, ci să lămuresc, într-un mod
autentic, NOȚIUNEA de suflet.
Ceea ce urmează, probabil va cutremura rațiunea oricărei ființe asupra acestui subiect
și, admit că, oricare ființă va avea nevoie de un anumit timp de acomodare cu informațiile de
mai jos.
Pentru a înțelege natura sufletului, este necesar să ajungem până la geneza acestuia,
pentru a pricepe cum a luat el naștere!
Dincolo de orice concept pretențios și exhaustiv, cu cele mai rafinate tente filosofice,
orice noțiune de divin se rezumă la două componente NEMURITOARE și în continuă
transformare: conștiința și energia.
Pe fiecare dintre aceste două componente o vom denumi „DEITATE primordială”.
Termenul de „deitate”- definește orice arhetip primordial care a generat suma de arhetipuri ale
zeității.

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

7

Ziarul PUTEREA CUNOAȘTERII
Se înțelege prin aceasta că orice concept de zeitate este născut dintr-un arhetip al
DEITĂȚII primordiale. În acest sens, noțiunea de „deitate” nu este caracterizată de o anumită
polaritate sau asimilată cu conceptele dualiste de tip: femeie/bărbat, plus/minus.
Deitatea este un arhetip omogen, fără variabilitate a polarității, deoarece ORICE
deitate poate genera INFINITE tipuri de grupe de polarități. Altfel spus, deitatea este o sursă
infinită de arhetipuri, caracterizate de dualitatea polarităților sau de grupuri complexe de două
sau mai multe aspecte disonante.
Așadar, pentru a înțelege noțiunea de SUFLET, este important de acceptat faptul că
acesta a luat naștere dintr-o deitate omogenă, formată din conștiință și energie.
Astfel, sufletul este un produs finit al conlucrării dintre conștiință și energie, la un
moment dat, când acestea erau la un stadiu primordial de manifestare, dar care, prin însăși
natura primordială a unui suflet, prevăd stadiile INFINITE de dezvoltare și manifestare, atât
a energiei, cât și a conștiinței, prin intermediul acelui „produs finit” denumit SUFLET.
E ca și cum ne-am imagina o cameră goală, unde pereții camerei ar fi reprezentați de
ceea ce se denumește conștiință primordială, iar tot spațiul gol dintre pereți ar fi energia
primordială.
Cu toate acestea, abia acum înțelegem că la cererea primordială a unui suflet, se poate
spune că el este „gol”, întrucât nu este „umplut”, animat, de niciun spirit!!!
Altfel spus, sufletul primordial este un ansamblu de CONȘTIINȚĂ și energie
NEMANIFESTATĂ, dar care devine manifestă doar sub incidența unui act liber exprimat de
a dezvolta infinitele caracteristici ale conștiinței și energiei din care este alcătuit, utilizând
una dintre NOȚIUNILE alternative ale DEITĂȚII, și anume LIBERTATEA.
Înțelegem astfel că LIBERTATEA este o altă deitate manifestă, caracterizată de un act
decizional, cunoscut ca LIBER ARBITRU.
EA este o noțiune alternativă de tip divin, întrucât reprezintă un arhetip de
manifestare a tuturor variantelor decizionale INFINITE ale oricărui SUFLET de a
experimenta și dezvolta conștiința și energia din care este alcătuit.
Doar în acest sens putem înțelege corect NOȚIUNEA de liber arbitru!!!
Practic, încă de la geneza oricărui suflet, „LIBERTATEA” reprezintă un „program”
arhetipal, care facilitează atragerea diverselor influențe exterioare și interioare ale altor
conștiințe și energii.
În urma interacțiunilor dintre acestea și SUFLET sunt generate manifestări ale
infinitelor caracteristici ale conștiinței și energiei din care este compus acel SUFLET.
Mai concret spus, sufletul, prin actul de ALEGERE, prin LIBERTATEA pe care o
deține, are posibilitatea, în fiecare moment, să interacționeze cu orice formă de CONȘTIINȚĂ
și energie, care vine din interiorul/exteriorul acestuia, act care va duce la MANIFESTAREA
propriilor lui caracteristici infinite (ale conștiinței și energiei din care este alcătuit).
Din acest punct de vedere, putem înțelege sufletul ca fiind un adevărat VAS, care se
dezvoltă continuu, și în direcții infinite, sub influența conștiințelor și energiilor, atât generate
de către el însuși din interior, cât și de cele PE CARE LE ACCEPTĂ, din exteriorul lui.
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Însă, energia primordială din care acesta a fost făcut, provine dintr-o sursă primordială
aparte, care reprezintă un ansamblu de deități, aflate în dimensiunile superioare ale
creatorului ÎNSUȘI. NU voi insista pe acest subiect, întrucât este un subiect extrem de amplu
și complex!
Sumar spus...orice suflet deține o scânteie divină primordială, care se dezvoltă prin
intermediul programului arhetipal al LIBERTĂȚII oricărui SUFLET. Această scânteie
primordială, este „învelită” în :
- Suma conștiințelor interioare ale sufletului, atrase și acceptate prin liber arbitru;
- Suma tuturor variabilităților energetice, aparținând atât conștiințelor interne care îl
animă, cât și a celor EXTERIOARE la care este supus.
Acest aspect este de o importanță capitală, întrucât înțelegem că doar prin intermediul
și cu ajutorul energiei scânteii divine, aflate în „mijlocul sufletului”, orice conștiință
interioară sau exterioară, beneficiază de principala sursă de energie pentru ca aceasta să își
poată manifesta caracteristicile.
Ce se înțelege din aceasta? Că în egală măsură, atât conștiințele (spiritele) benefice,
cât și cele caracterizate de o calitate mai puțin benefică, își pot manifesta prezența,
particularitățile, doar cu ajutorul energiei primordiale infinite, deținută și generată, la
infinit, de către scânteia divină.
Acesta este sensul corect de înțelegere pentru care există o adevărată luptă între
conștiințele (spiritele) benefice și cele mai puțin luminoase, întrucât, ele vor căuta, cu mare
interes, energia scânteii divine pentru a-și putea exercita existența și scopurile proprii.
Bineînțeles că această viziune creează o confuzie și o îngrijorare, legate de identitatea
personală a oricărui SUFLET. Dar ea trebuie căutată deoarece identitatea personală
sufletească este determinată de arhetipul UNIC de MANIFESTARE al scânteii divine prin
acel SUFLET. Doar când acel arhetip primordial divin, conținut în scânteia divină se
manifestă, putem spune că un suflet are o identitate proprie, DIVINĂ și UNICĂ.
Până la acel moment, sufletul va fi doar o „gazdă” a diverselor tipuri de entități și
energii, care își vor hrăni existența cu ajutorul energiei generată de scânteia divină.
Ce se întâmplă când se manifestă programul arhetipal al scânteii unice divine?
Vor fi atrase din cele mai înalte dimensiuni superioare, acele conștiințe primordiale
care au generat NAȘTEREA acelei scântei primordiale divine.
Conștiințele primordiale, care au generat acea scânteie divină, pot fi înțelese ca „părinții
primordiali divini” ai scânteii divine. Aceștia fac parte dintr-o adevărată familie de conștiințe
divine primordiale, dar nu vom detalia acum, întrucât nu face subiectul articolului de față.
Este necesar să reținem faptul că, atunci când orice ființă umană reușește, prin
strădaniile personale de evoluție, elevare, ascensiune, să își activeze programul arhetipal al
scânteii divine unice, doar atunci va atrage „părinții primordiali” care o vor ghida către
descoperirea și dezvoltarea corectă, UNICĂ și armonioasă, a propriilor caracteristici sufletești.
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Până la activarea acestui program arhetipal divin UNIC, sufletul ORICĂREI ființe
umane, va fi doar un „VAS” care va găzdui diverse conștiințe, de diverse tipuri și calități, atât
aflate în interiorul acestuia, cât și în exterior, toate acestea fiind hrănite de energia primordială
generată de scânteia divină.
Tocmai de aceea, orice tip de cale spirituală ar fi necesar să presupună metodologia care
să permită elevarea actului decizional al conștiinței unei ființe și al înțelegerii profunde a
mecanismelor care stau la baza funcționării și componenței unui suflet.
Fără a înțelege aceste lucruri este destul de periculoasă practicarea unor căi spirituale
care sunt lipsite de autenticitate, întrucât adevărata cale autentică îi este sugerată oricărei ființe
umane, DIN INTERIOR, atunci când programul arhetipal divin este activat și când sunt atrase
conștiințele primordiale divine (părinții primordiali) care au dat naștere acelui SUFLET.
Acest program arhetipal divin UNIC, este cunoscut și denumit „programul maestrului
INTERIOR”, acest subiect rămânând de expus într-un număr viitor al ziarului.
Valentin Voicu

Harul

Ştim că unii oameni se nasc cu har, iar alţii cu mai puţin sau chiar deloc! Lucrurile nu
stau chiar aşa! Tot de la acest mit s-a pornit şi disputa cum că unii se nasc cu noroc iar alţii au
ghinion de-a dreptul! Toate acestea au dus la un înţeles greșit al tuturor acestor lucruri! Pentru
a veni cu puţină claritate, menţionez că nu există om fără har! Există mai degrabă om fără a-şi
folosi harurile! Este dacă vreţi ca în pilda biblică în care este expusă povestea cu talanţii!
La crearea noastră Dumnezeu a avut grijă să pună în noi, în fiecare, cele de trebuinţă!
Nimeni n-a luat mai mult, ori mai puţin, sau deloc! Ci dimpotrivă suntem exact după chipul şi
asemănarea celui care ne-a creat! De noi depinde ce vrem să manifestăm fiecare, cum şi cât!
Potenţialul este nemărginit, nici nu putem să ne închipuim noi ce potenţial măreţ avem
fiecare sădit în noi! Cu cât vom râvni la ce are şi ce poate manifesta cel de lângă noi, cu atât ne
vom îndepărta de propriul potenţial şi-l vom pierde prin nemanifestare, pe al nostru!
Este ca şi când vedeţi doar în coşul celuilalt şi nu vedeţi cât de plin şi valoros este coşul
propriu! Cel mai important devine tot timpul celălalt, din cauză că atenţia voastră este asupra
celălalt! Şi după cum ştiţi deja, unde este atenţia ta este şi energia!
Şi atunci va deveni logic faptul că voi creşteţi pe celălalt, în loc să vă creșteți pe voi
înşivă!
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Harul este puterea de a crede în propriul potenţial şi tăria cu care acest lucru îl
manifestăm în viaţa proprie! A avea har este egal cu a fi conştient că ai în tine tot ceea ce este
necesar pentru a-ţi manifesta potenţialul la maximum! Harul este la pachet cu bucuria şi
dăruirea cu care îţi manifeşti propriul potenţial!
Cunosc persoane care au un potenţial uriaş şi din cauză că nu îşi manifestă acest
potenţial cred că nu au har! Este absurd să tot privim şi să râvnim la ce au şi ce pot ceilalţi şi să
nu fim măcar curioşi de ce avem şi ce putem noi! Este bine de folosit în acest sens puterea
exemplului şi să ne stimulăm pe noi înşine spunându-ne că dacă x poate, pot şi eu! Asta până
când reuşim să înţelegem că noi înşine putem fi un exemplu atât pentru noi cât şi pentru cei
care se află la începutul evoluţiei lor!
A avea har este a te dărui prin manifestarea propriul potenţial cu toată fiinţa ta! Ori
a nu putea face asta, nu este totuna cu a nu avea potenţial! Cu toţii avem potenţial! Dar prin
simplul fapt că nu ne dăruim cu toată fiinţa, credinţa şi puterea în a-l manifesta, nu avem sau
nu atingem acel punct care se numeşte Har!
Este atât de uşor să renunţăm, prin necredinţa în noi în propriile puteri, încât la o simplă
părere nepotrivită a unuia de lângă noi, să pierdem şansa de a ne manifesta tot potenţialul pe
care îl deţinem, cât şi şansa de a cunoaşte cum este să te dăruiești cu toată fiinţa în ceva. Astfel
nu vei putea şti niciodată că ai şi manifeşti, prin această dăruire interioară intensă, harul tău!
Harul este propria putere în a te dărui lucrării ce se face prin tine, în lume!
Astfel cred că am făcut puţină lumină cu privire la ce înseamnă cu adevărat acest har!
Manifestă cu bucurie şi cu tot harul de care dispui lucrarea ta lumii! Fii harul însuşi!
Prin această frumoasă şi profundă contopire îl vei cunoaşte pe Dumnezeu şi vei avea şansa să
devii unul, adică să te mântuiești!
Daniela Carp

Starea de miracol prin recuperarea
părților de suflet din Dumnezeu

Suntem scântei de lumină în infinitatea creației!
Undeva, cândva, în procesul Creației din Dumnezeu și cu voința sa s-au desprins steluțe
de lumină intensă, cu scopul de a fi și a crea Divinul, tot mai departe și mai profund.
Părți din sufletul Divinității primordiale s-au desprins pentru a crea Cosmosuri și
Microcosmosuri de lumină și iubire. Am crezut că noi am ales asta, dar Dumnezeu a ales pentru
Noi! Am simțit-o ca o rupere și desprindere de Acasă, ca o nerecunoștință a noastră față de
Divin, dar de fapt noi nu am făcut decât ceea ce Dumnezeu Tatăl a simțit să se înfăptuiască.
Dumnezeu a creat din Sine în afara Sa.
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Am plecat scântei de lumină fiind, să luminăm un întuneric profund ce exista atunci, cu
intenția să revenim cândva Acasă, dar nu oricum, ci cu experiența Creației din Dumnezeu în
noi, îmbogățiți astfel. Ne-am condamnat eoni de timp pentru alegerea noastră, am simțit sfâșiere
și durere, am uitat ce este iubirea de Sine și de Dumnezeu, părintele nostru primordial.
În tot acest timp, El ne-a vegheat, ne-a urmărit traiectoriile, dar nu a mai intervenit, ci a
lăsat ca experiențele noastre să ne călească, să devenim și noi mici Dumnezei.
Nu toți am ales la fel, nu toți am mers la fel de departe, nu toți am avut același curaj de
a fi tot mai departe, creând materia până ce am fost absorbiți de Ea.
Dar tocmai aceia care păreau cei mai nevrednici, care au ajuns chiar să își consume
aproape toată lumina, în noua Creație din Dumnezeu, sunt cei mai iubiți de Tatăl. Ei au ajuns
și au experimentat ceea ce nici Dumnezeu Tatăl nu știa și nu prevedea la Începuturi.
Și acum a venit acel moment în care părticelele de suflet din Dumnezeu să se întoarcă
Acasă, dar nu oricum, ci în lumină și iubire infinită, în pace și armonie, îmbogățite cu tot ce a
existat și există, și să refacă sufletul primordial, Omul de lumină.
Asta am simțit că se întâmplă de când am dansat dansul energetic al globului de lumină,
al recuperării părților de suflet, pe care Ioan l-a adus atât de frumos în manifestare.
A fost ca o poveste a reîntoarcerii în Dumnezeu Tatăl, scântei de lumină îmbogățite cu
tot ce este mai frumos și minunat din procesul Creației. De fiecare dată când facem dansul de
recuperare a părticelelor noastre de suflet revenim Acasă, în sufletul nostru pentru ca mai apoi
să ne întoarcem în sufletul primordial.
Și zicem așa: “Acum îmi recuperez toate părticele mele de suflet pierdute în această
viață și în toate viețile și existențele de când experimentez cele mai îndepărtate zone ale creației
Divine și le recuperez nu oricum, ci în lumină și iubire infinită, în armonie, pace și tot ce este
mai bine și frumos din Divin.”
Așa să fie și așa este! Amin!
Ramona Musgociu

Mărturiile sufletului meu
Relatări cursanți Centrul de Dans Energetic „ASCENSIUNEA”
Instructor Cristina Munteanu

Alina, 20 ani, Iași „Dansul energetic pentru mine a reprezentat o nouă definiție a
termenului de „revitalizare”. O oportunitate minunată de a mă deconecta de la stresul cotidian,
de a privi adânc în interiorul meu din punct de vedere spiritual și de a mă redescoperi.
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Am descoperit un alt mod de a privi lumea și pentru asta aș recomanda acest tip de
activitate oricui, indiferent de vârstă! Mulțumesc, Cristina!”

Cătălina, 35 ani, Iași „Cum m-a ajutat și mă ajută dansul energetic? Nu știu cum să
încep să povestesc ceea ce simt atunci când practic acest incredibil dans. La început eram puțin
nedumerită, dar dansând, mi-am dat seama cât de mult bine îmi face. M-am simțit atât de liberă
și eliberată de energiile negative care au fost multe!
Poate unora li se va părea absurd ceea ce voi relata acum, însă... aveam senzația că
plutesc în timp ce dansez, am simțit o energie atât de puternică! În acest dans te conectezi cu
ceva ce nu poate fi redat în cuvinte decât dacă vei practica acest tip de dans!
Nu am crezut că-mi voi reveni vreodată fizic și mental, dar un om cu suflet bun m-a
convins să practic acest minunat dans pentru a mă vindeca. Dansul îngerilor în special, mi-a
tăiat răsuflarea! Mulțumesc, Cristina!”

Luminița, Iași „Participarea la Cursul de Dans Energetic a fost o revelaţie pentru mine!
Știam că omul nu este doar trup, dar acum am văzut și am simţit în clar. Este minunat atunci
când poţi să-ţi coordonezi viaţa, de sine stătător, să fii creatorul propriei tale vieți, fără a depinde
de cineva! Mulțumesc, Cristina!”

Ce-ți doresc EU ție, mică scânteie a „mea” divină?

Timp a fost, este și va mai rămâne,
Ca prin tine, SUFLET unic, vocea să-mi răsune,
Oriunde și prin orice gând al tău,
Privește în tine căci acolo e sămânța mea de Dumnezeu!

Ani au fost, sunt și vor veni mereu,
Ei sunt doar etape, timpul însuși e un zeu
Ce la picioare îți stă să îi poruncești,
Cum să-ți construiești în suflet, palate împărătești
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Tu ești anul nou ce a venit,
Tu ești veșnic timpul iscusit,
Tu ești creatorul fiecărei zile,
Anul nou e o pânză albă ce o vei scrie!

Eu, creația, SUFLET etern, nemuritor,
Îți rămân veșnic, un umil dator,
Să te ajut ca ochi, inimă și conștiință tu să ai,
Să îmi vezi scânteia, să mi-o duci în rai!

Îți doresc ce îți dorești TU pentru tine,
Anul să îți fie așa cum vei ști a-l scrie,
Însă dintre toate câte îți vei dori,
Doar cele care „îmi” cresc scânteia, se vor împlini

Anul ce tocmai a venit,
Te așteaptă să fii un pictor iscusit,
Tablou fermecător să faci din el, demn de admirat,
Privind la el cu a „mea” iubire, să îi pun „ramă”, să strălucească în al MEU palat

Îți doresc ființă dragă, ție veșnică dovadă vie,
Să rodești al „meu” pământ stelar prin orice galaxie,
Să înveți prin fiecare clipă a vieții tale
Că a „mea” scânteie, în veci nu moare!

Să o crești, prin decizii împărătești,
În orice gând și faptă, esența să i-o înflorești,
Îți doresc ca în fiecare zi și-n fiecare clipă
Să nu uiți că TU EȘTI VIAȚA, din veci pornită!

Ce străbați eoni de ani și mii de spații stelare goale,
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Să le umpli cu a „mea” lumină, să le fii o floare,
Ca orice alt suflet, conștiință sau emoție de te va privi,
Să știe că ești lumină... și de „mine” își va aminti!

Îți doresc să mă ajuți „pe mine”,
Să pot crea alte galaxii pentru tine,
Fiindcă atunci când te-am creat pentru eternitate,
Am avut, am și voi avea nevoie de un mentor, să creez mai departe…

Recomandare de carte
„Ascultă, privește, atinge” – HRISOSTOM FILIPESCU

Culorile inimii
„Fiecare dintre noi cântă partea lui la un instrument în această simfonie a vieții.
Problemele apar atunci când vrem să interpretăm partitura altuia. Viața pe care o trăim este
rugăciunea pe care o oferim lui Dumnezeu.
Cu toții suntem învăluiți, clipă de clipă, de dragostea divină. Experiența și viața fiecăruia
schimbă alte vieți.
Misiune. Între noi nu există diferențe decât cele din mintea noastră. Problema devine
problemă, în funcție de tălmăcirea pe care o dă mintea mea. Nimeni nu este inferior altcuiva,
oricine ar fi el. Suntem taine din marea Taină...
Omule, nu mai privi printre gene, toți norii care vin de unde se aud tunete și unde iau
foc fulgere, sunt trecători. Gândurile și emoțiile sunt efemere. Orice om este o icoană și
reprezintă un dar pentru ceilalți.
Nimănui nu-i trece prin cap să critice o culoare a curcubeului: verde e bun,
albastru e păcătos, roșu e rușinos, galben e mândru. Toate sunt nuanțe ale iubirii.
Când ai renunțat să te împotrivești, viața te cuprinde în brațe. Ce frumos se vede
Dumnezeu prin tine! Iartă-mi, Doamne, lacrima rămasă în colțul inimii! Cine sunt eu fără
Tine?
TOTUL ÎNCEPE ȘI SE TERMINĂ CU <TE IUBESC!>”
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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 ziarului va urează
UN AN NOU cu bine!

Echipa redacțională:

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

Luni, 04 IANUARIE 2021

http://dansulenergetic.ro/
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