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Ruga Din Zori
Loredana Cristina Majic
Învață să asculți în liniște îndemnul
Inimii tale!
Ce-ți șoptește azi?
@rugadinzori

Să fii blând ca o Duminică și curat ca o rugăciune!

Aceste vorbe de duh sunt vorbe vechi din popor care s-au păstrat de-a lungul timpului,
care încă sunt valabile și cred că vor continua să fie pentru totdeauna!
Înțelepciunea strămoșilor noștri a fost pusă în ultimii ani la îndoială, crezând că tot ce-i
vechi e bine de înlocuit cu nou! Ceea ce nu am înțeles noi profund au știut cei dinaintea noastră
că se va întâmpla, și anume faptul că noi nu am fost ca ei, dar ei ca noi au fost! Acestea fiind
spuse, se înțelege de la sine că au știut că și noi vom greși și că dacă ne vom încăpățâna să nu
preluăm soluțiile lor, ajunse la un anume nivel, vom înainta mult mai greu sau deloc!
Că tot acest proces de învățare se va relua la nesfârșit, de la zero! De aici s-a născut altă vorbă
frumoasă și înțeleaptă din popor ,,cine nu are un bătrân, să-și cumpere”!

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

2

Și, iată-ne cum astăzi ne confruntăm cu o masă mare de persoane care nu acceptă absolut
nimic din tot ceea ce ne-au lăsat ca zestre străbunii, crezând că tot ce-i vechi este și depășit sau
prost!
Aceștia sunt cei ce preferă să dea cu capul în aceleași ziduri, fără să țină cont că străbunii
ne-au lăsat scris unde-i ușa! Constat că aceasta este cauza faptului că ne dezvoltăm anevoios,
avem foarte multe dispute între noi, convingeri, păreri, fără să ținem cont că există și soluții din
trecut de unde să ne inspirăm sau să le folosim ca o pârghie care să ne ajute la îmbunătățirea
acelei cauze!
Bineînțeles că sunt și cazuri fericite, în care unii deja au pus în practică tot ce s-a putut
și știut, s-au folosit de toată informația lăsată de cei dinaintea noastră și s-au dezvoltat ca
oameni, ca societate!
,,Să fii blând ca o duminică” este și un sfat la îmbierea omului să-și cunoască una dintre
virtuțile de bază, fără de care omul, din cruzime, s-ar putea răni singur! Fără de care ar fi capabil
să se distrugă chiar! Este o vorbă atât de adâncă, încât necesită să-i acordăm o introspecție
specială! Pentru că în trecut Duminica era cinstită și respectată ca și numele lui Dumnezeu!
Ceea ce ar fi într-o traducere simplă ,,Să fii blând ca un Dumnezeu”! Pentru că Dumnezeu este
întruchiparea blândeții supreme! El este și va fi sacralitatea însăși! Iar noi, fiind făcuți după
chipul și asemănarea Lui, să-L urmăm întocmai cu aceeași blândețe și sacralitate în toate!
Blândețea duminicii mai constă în cumințenia și ascultarea dată în trecut ca ofrandă
acestei zile, fiind considerată o zi a serbării și introspecției interioare! În această zi nimeni nu
lucra nici în câmp, dar nici acasă! Toată lumea era într-o contemplare ori în rugăciune!
Ori curățenia rugăciunii consta în a te ruga și a fi în acea rugăciune cu totul! ,,A fi curat
ca o rugăciune” s-ar traduce cu a fi în prezență pură! Să nu-ți stea gândul la nimic altceva decât
la rugăciunea în cinstea celui care te-a creat! Curățenia rugăciunii mai este și sinonimul lui a
sta cu totul în Dumnezeu! A te așeza în Dumnezeu și a-L simți în toată splendoarea LUI!
Ori a sta în Dumnezeu fără să ai blândețe, nu ar fi cu putință nimănui! Acestea două fiind
tot timpul împreună și făcând parte din acest tot ca să poți fi cu adevărat! Fiindcă trăim în dual,
a nu fi blând este sinonimul lui a fi crud, aspru și aceasta face parte din întuneric, din rău, deci
niciodată din Dumnezeu!
A fi în Dumnezeu este în a îndeplini anumite valențe, calități, să poți fi cuprins în lumina Lui
sau de lumina Lui! Iată că dacă privim cu atenție aceste vorbe simple, spuse înțelept, găsim
foarte multe explicații și răspunsuri care să ne folosească din plin astăzi!
,,A FI BLÂND CA O DUMINICĂ ȘI CURAT CA O RUGĂCIUNE” este cea mai
frumoasă invitație de a locui în Dumnezeu, de a fi una cu EL!
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Anatomia unui suflet – partea a II-a

Am arătat în prima parte a acestui material faptul că sufletul, până la un anumit moment
din evoluția sa, este un fel de “vas” purtător al diverselor tipuri de entități, conștiințe, care îl
animă. Însă, de asemenea, s-a precizat faptul că, în interiorul circumscris al sufletului, se află
acea scânteie divină primordială, generatoare de energie a vieții.
Scânteia divină însuflețește, dă viață oricăror tipuri de entități/conștiințe care animă
sufletul.
Fără această energie a scânteii divine toate formele de CONȘTIINȚĂ care se regăsesc de la
dimensiunea a 3-a în sus, au un caracter STATIC, ele se pot auto conștientiza ca și existență,
dar nu se pot manifesta. Starea de “non acțiune” a oricăror entități este diferită în fiecare
dimensiune în parte.
Diferența constând în capacitatea de concentrare și MANIFESTARE a acestora prin
intermediul unui suflet!!! Altfel spus, cu cât atenția unei ființe este îndreptată mai mult spre
planurile superioare, cu atât aceste conștiințe/entități, vor fi atrase în interiorul ființei/sufletului,
iar, la rândul lor, acestea se vor putea manifesta cu ajutorul energiei primordiale a scânteii
divine.
De aceea este foarte aprigă lupta de manifestare între conștiințele/entitățile de diverse tipuri de
calitate.
La demararea evoluției unui suflet, acesta poartă în el preponderent
entități/conștiințe care au un rol de îndrumare. Aceste conștiințe fac parte din propria familie
sufletească, ele fiind organizate în formațiune de tip “stup/grup”, care vizează menținerea
unei legături strânse între sufletul respectiv și spiritul INTERIOR, purtătorul scânteii divine.
Spiritul divin, aflat în interiorul ființei, are nevoie de o anumită interfață pentru a se putea
manifesta prin intermediul unui suflet. Tocmai acesta este rolul acestor conștiințe de tip stup,
fiecare dintre acestea întrețesându-se armonios în toate structurile ființei, pentru a se determina
un limbaj de comunicare corect, între suflet și spirit.
Unele dintre acestea asigură buna funcționare a rațiunii, altele ale conștiintei PERSONALE,
altele ale planurilor emoționale.
Astfel se formează ceea ce poate fi definit ca logistica divină personală, ce reprezintă
ansamblul de entități/conștiințe proprii, necesare și capabile de a asigura comunicarea dintre
SUFLET și SPIRIT și manifestarea acestuia în oricare formă de viață. Este un aspect
important, deoarece este valabil atât pentru regnul animal, cât și pentru cel uman.
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Însă, în evoluția sa prin diversele tipuri de realități, prin diversele forme de viață, sufletul
trece prin anumite tipuri de CONȘTIINȚĂ. A trăi în sine presupune dezvoltarea continuă a unei
conștiințe INTERIOARE, care facilitează evoluția.
Ființele umane întotdeauna au generat diverse tipuri de conștiință, născute din diferite
grade de dezvoltare a conștiinței, pe care le regăsim și în scala lui Hawkins. În naturalețea
evoluției, ființele umane dezvoltă diverse dorințe, idealuri, scopuri, planuri.
Prin acestea se creează o infinitate de stări sufletești/emoționale, care generează diverse tipuri
de energie.
Unele dintre acestea de o calitate mai înaltă, altele de o calitate mai scăzută. Ceea ce este
important este faptul că, în urma diverselor tipuri de dorințe, scopuri, idealuri, sunt atrase o
infinitate de tipuri de entități/conștiințe, în interiorul ființei.
Astfel, sufletul este “invadat” de o infinitate de conștiințe, care fiind alimentate de
energia primordială a scânteii divine, vor începe să se manifeste prin intermediul sufletului.
Dacă idealurile și visele unei ființe vor fi de o calitate înaltă, aceste conștiințe/entități, vor fi pe
măsură, acestea ajutând într-un mod autentic și armonios la manifestarea SPIRITULUI.
Însă, dacă conștiințele și entitățile atrase vor fi de o calitate scăzută, acestea doar se vor
hrăni/alimenta cu energia scânteii divine, dar nu vor conlucra și la manifestarea
SPIRITULUI (ce înglobează scânteia divină), întrucât, interesele și scopurile acestora sunt
total diferite de cele ale spiritului.
Este un subiect foarte amplu, însă este bine să reținem că, pentru ca un spirit să se manifeste
este necesar a avea în componența sufletului acele conștiințe/entități primordiale, care
facilitează comunicarea dintre suflet și spirit și care au fost generate/create de SPIRITUL
însuși, la momentul începerii drumului de evoluție a SUFLETULUI.
Acea logistică divină personală este deosebit de importantă, întrucât ea se păstrează
ACEEAȘI pe toată perioada evoluției unui suflet, până la manifestarea plenară a
SPIRITULUI.
Însă, de-a lungul timpului și a întrupărilor succesive, ființa umană, în dorința de
experimentare a diverselor situații de viață, dar MAI ALES PRIN NATURA RELAȚIILOR
DE PARTENERIAT (iubire) avute, realizează schimburi de energii și de conștiințe/
ENTITĂȚI…care îi animă sufletul. Se realizează astfel un schimb permanent de diverse tipuri
de entități/conștiințe, care au calități și frecvențe diferite, ducând în final la modificarea totală
a frecvenței unei ființe și a calității PERSONALE.
Despre acest subiect există o masă mare de informații, însă ce nu se specifică nicăieri
este faptul că prin aceste schimburi de energii și ENTITĂȚI care animă sufletul, EXISTĂ și
posibilitatea de manifestare a unei anumite situații.
Dacă diferența dintre două sau mai multe persoane, în relațiile avute, este una majoră,
prin acel schimb de energie și conștiințe se preiau de la persoana care are calitatea
vibrațională mai joasă, anumite energii și conștiințe de calitate scăzută.
Acest lucru este un avantaj pentru persona care are calitatea vibrațională mai mică, dar este
un DEZAVANTAJ MAJOR pentru ființa caracterizată de o calitate mai înaltă.
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Pentru persona având calitatea mai scăzută, noile energii și conștiințe preluate vor constitui
un avantaj, deoarece acestea vor îmbunătăți și conlucra la elevarea sufletului respectiv.
Însă, în caz invers, când sunt preluate de către un suflet calitativ energii și conștiințe
INTERIOARE INFERIOARE, are loc un dezechilibru major de energie, fapt care generează
un “cutremur” energetic în acel suflet.
Urmările sunt deosebit de GRAVE, întrucât diferențele mari de calitate între
conștiințele primordiale aflate în suflet și noile energii și conștiințe INTERIOARE
INFERIOARE preluate, vor determina diferențe de calitate în interiorul sufletului.
Acest lucru duce, în timp, la pierderea unui anumit procent din entitățile/conștiințele
primordiale divine, care asigură comunicarea și manifestarea SPIRITULUI.
În această lumină putem înțelege NOȚIUNEA de PURITATE SUFLETEASCĂ. Această
puritate semnificând: măsura în care un suflet, în drumul său evolutiv de-a lungul timpului
(vieților) a reușit să își păstreze cât mai mult din conștiințele/spiritele PRIMORDIALE,
aparținând SPIRITULUI, care ajută SUFLETUL în elevarea sa, asigurând comunicarea cu
SPIRITUL.
Cel mai ușor putem înțelege NOȚIUNEA de PURITATE atunci când ne gândim la copii,
întrucât aceștia, la momentul debutului vieții, au un număr mai mare de conștiințe primordiale
care fac parte din acea logistică divină personală, descrisă mai sus. Și de aceea putem înțelege,
în această lumină, inclusiv NOȚIUNEA de INOCENȚĂ.
Inocența fiind orice tip de manifestare generată și venită prin formă AUTENTICĂ ȘI UNICĂ,
atât a conștiințelor primordiale, cât și a spiritului!!!
Sunt două noțiuni distincte, dar foarte mult confundate și înțelese greșit de către
majoritatea oamenilor. Astfel, o încercare timidă de a lămuri lucrurile, ar putea fi enunțată
astfel:
INOCENȚA: arată CANTITATIV măsura în care există în componența unui suflet
conștiințele/entitățile primordiale ale spiritului și unicitatea acestora de manifestare.
PURITATEA: arată măsura în care SPIRITUL DIRECT se manifestă prin intermediul
acestor entități/conștiințe INTERIOARE primordiale.
Natura relațiilor și mai ales a celor de iubire, de cuplu, de parteneriat domestic, sunt cele
care facilitează sau afectează cel mai pregnant acest subiect. Se înțelege că este un act de o
RESPONSABILITATE majoră în alegerea partenerului de viață, a prietenilor sau a relațiilor
umane de orice tip, întrucât toate acestea, în lungul drum de evoluție a sufletului, pot afecta sau
ajuta la păstrarea atât a purității sufletești cât și a inocenței personale.
Subiectul este deosebit de vast pentru a putea integra modalitățile de manifestare ale
SPIRITULUI și ale acestor conștiințe/entități primordiale ale sufletului, însă va urma o
continuare a acestui subiect în numărul viitor al ziarului.
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Manta Camelia Mara,
ELENA

“Mă numesc Manta Camelia Mara și sunt din Timișoara. Sunt instructor de dans și
cursant al Elenei Dumitru. Dansul energetic îl percep în termenii cei mai profunzi!
Pot să spun că așteptam ca dansul să apară în viața mea. La unul dintre controalele periodice
din timpul sarcinii, ecograful a surprins-o pe fetița mea dansând în pântec cu mânuțele
împreunate.
Acum fetița are 5 ani. Când prietena mea Daniela mi-a dăruit cartea ,,Dansul energetic”
și m-a invitat la o întâlnire în parc cu Elena Dumitru - o apropiere ,,electrică” aș putea spune,
parcă s-au derulat scene cândva trăite - am realizat adevăratul sens al mesajelor subtile pe care
le-am primit de-a lungul timpului cu privire la dans.
M-am îndrăgostit pe loc de mișcările diafane și starea de bucurie pe care o simțeam ori
de câte ori dansam. Mai mult decât atât, când am dansat dansul copacului preț de o oră, am
simțit o eliberare fantastică la nivelul plămânilor, căci suferisem în urmă cu 2 ani de o
pneumonie care s-a lăsat cu sechele.
În tabăra de la mare organizată de Elena cu alte câteva centre de dans energetic, am
cunoscut oameni minunați cu care ne-am unit în plan subtil, în dans dimineața, la răsărit și seara
la apusul soarelui, în acel loc magic.
Deoarece iubesc mult marea și am fost foarte fericită că am călătorit cu un scop nobil acolo,
am avut și surpriza să primesc diploma de instructor în dansul energetic.
Fetița mea dansează cu mine dansul energetic și chiar este foarte inspirată. În tabăra de
la Herculane, când noi dansam, Elena ne vedea în dans ca pe niște îngeri de lumină!
Pot să spun că am întâlnit și provocarea dacă este sau nu momentul să răspândesc dansul,
am simțit limitarea ce suna în felul următor: să mai aștept să mă perfecționez…
Într-una din zile, chiar la început când îmi puneam aceste întrebări, am avut o revelație
atât de fascinantă la serviciu împreună cu colegii mei de obicei ,,critici”. În timp ce pregăteam
două pachete de mâncare și doream să pun sevețele…nu știu cum… am prins șervețelele cu un
astfel de impuls încât au zburat divergent, unul într-un pachet și celălalt în celălalt pachet…
În acel moment parcă timpul s-a orpit în loc. Toți au privit mirați și chiar au exclamat: Uite
șervețelele dansează! Pentru că deja începuseră să mă tachineze cu dansul de câteva zile.
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Cel mai frumos a fost când, pe plan personal, am simțit să mă debarasez de tot ce nu îmi
,,aparține”, de tot ceea ce făceam din obligație și atunci…am prins aripi și curaj din nou.
Mai mult decât atât, prieteniile frumoase ce s-au înnodat cu această ocazie m-au făcut să
mă simt în siguranță, să simt că fac din tot sufletul ce trebuie, în direcția bună, să fiu de ajutor,
să fiu apreciată. Ce să mai zic, Elena a devenit parte din familie, ne salutăm, ne sfătuim și ne
încurajăm zi de zi (pentru că mai sunt și provocări) până și în cele mai mici detalii ale vieții.
O revelație din vis mi-a confirmat relația spirituală. Mă aflam la un moment dat într-o
sala mare de oameni, prieteni vechi și noi, vecini, tovarăși de la yoga etc. Se știa că este
pandemie…așteptam să intre profesorul în sală, parcă așteptam un curs de la facultate legat de
fizică, poate chiar fizică cuantică…Cei din sală erau puțin încordați poate din cauza faptului că
erau din multe direcții și nu se cunoșteau (asta venise din subconștientul meu care nu era
împăcat cu diferența dintre religii).
Când-colo, profesorul care a intrat în sală a început să vorbească despre un subiect
surpriză: despre IUBIRE. Cum nu reușeam să vedem diapozitivele pe care le punea, mulți s-au
mutat cu scaunele mai în față. Din mulțime s-a delimitat și Elena, îmbrăcată în rochie și o
pelerină albă cu puf pe margine. Văzând-o în sală am avut un sentiment de siguranță că este
acolo și planul o să funcționeze.
În 20 decembrie, ziua când am finalizat deschiderea centrului de dans ce îmi poartă
numele “Camelia”, am realizat că a fost un pas pe cât de măreț, pe atât de necesar.
Acea zi a fost ca de basm! La serviciu am observat că dintr-o dată simțurile mi se extind,
recepționez de la cei din jur doar partea lor bună și multe persoane surâzând sau chiar râzând
de o candoare minunată, intrând în contact cu mine, care-mi picura în suflet ca o ploaie caldă
de vară. Și nu au fost puțini…poate câteva sute de clienți și colegii, bineînțeles, din restaurantul
în care lucrez.
Efectiv aș putea scrie o carte cu lucruri care mi s-au întâmplat de când am început dansul,
surprizele au început să curgă lanț, inspirația, visele. Într-un vis recent, chiar înainte de Crăciun,
am întâmpinat o provocare când am vrut să deschid centrul de dans la Timișoara. Elena era la
mine acasă în vizită. În acea noapte am avut un vis cutremurător: am visat că ajunsesem într-o
sală de curs cu mulți studenți, eram cu o prietenă, nu o vedeam bine dacă este Elena sau prietena
simbolică din suflet.
A intrat o comisie în sală, iar eu am realizat că o să se întâmple ceva grav în acel moment.
Am început să șoptesc și să îndrum colegii să ieșim afară rapid. Am alergat către intrare și în
acel moment acei ,,gangsteri”, sau cum aș fi putut să îi numesc, au blocat ușile mari de termopan
cu o telecomandă. Iar ceilalți s-au speriat într-atât încât nici nu apucaseră să se ridice de pe
scaune.
Cumva parcă în gând le-am transmis că am mai trecut printr-o astfel de experiență cu
aceștia în altă viață, va urma să umple încăperea cu apă…. În acel moment i-am șoptit prietenei
mele strâgând-o puternic de mână aceste cuvinte: ,,acum trebuie să arătăm puterea dansului!”
Ne-am ridicat și am alergat spre centrul încăperii într-un suflet …poate doar când am fost copil
am alergat cu atâta elan… M-am trezit apoi brusc cu acel imbold în suflet. Ce minunată trezire,
revoluționară, optimistă, îndrăzneață, m-am regăsit extraordinar de frumos!
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Am realizat atunci cât de important și cât de frumos, totodată, este să fii în relație strânsă
cu mentorul tău, să-ți asculți mesajele și să faci pași hotărâți în direcția bună.
Iar din atâta determinare și inspirație creatoare am avut bucuria să primesc de la fetița
mea un minunat cadou artistic: pentru prima dată a pictat o siluetă dansând cu pletele în vânt,
în miniatură, ceea ce m-a emoționat până la lacrimi.
Mulțumesc din suflet pentru infuzia considerabilă de frumos din viața mea, care a stârnit
întâmplări fascinante. Mă înclin cu smerenie în fața frumuseții spirituale pe care o văd în
instructorul meu de dans, Elena Dumitru!
Mulțumesc cu multă recunoștință lui Ioan Prisecaru, care a dăruit prin multă muncă dansul
energetic din divin!”

Cursul de dans energetic on-line

Dragi cititori, în lumea comunicării intensive pe toate planurile vieții, cursul de dans
energetic poate deveni o prezență firească și cotidiană în casele noastre.
Recentele evenimente desfășurate la nivel mondial au arătat că oamenii pot învinge
distanțele cu ajutorul camerelor de filmat.
Montând o cameră de luat vederi dotată cu un microfon, putem genera facilitatea de a fi
„împreună” cu semenii noștri, din spațiul nostru de locuit sau să ne „teleportăm” în locația
interlocutorilor noștri, chiar dacă aceștia se află la mii de km distanță.
Dragi cititori, am scris cărțile Dansul Energetic și Academia de Dans Energetic luând
în calcul și varianta în care cursantul poate primi cunoașterea prin metoda de predare online.
Până în acest moment, sunt deja instructori care au absolvit cursul de dans energetic în
sistem online.
Reușitele absolvenților de curs, prin această modalitate de asimilare a dansului
energetic, ne încredințează de faptul că putem preda cursul în sistem online la nivel de masă, în
orice țară din lume.
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Dragi cititori, dacă ținem cont de faptul că cea mai bună formă de dăruire a cunoașterii
se desfășoară atunci când instructorul și cursantul sunt față în față, este bine să utilizăm cursul
online ca variantă de rezervă.
Fac această afirmație întrucât dialogul direct și nemijlocit este cea mai eficientă formă
de transmitere a cunoașterii.
De asemenea, atunci când mai multe persoane practică dansul energetic în aceeași
încăpere, rezultatul creației acestora are un impact mult mai mare atât asupra participanților, cât
și asupra zonei în care se află sala de curs.
Ca urmare a acestor considerente, sunt de părere că este prioritar ca aceia care își doresc
să asimileze într-un mod cât mai profund dansul energetic, să participe la cursurile organizate
în Centrele de dans energetic.
Recomand cursanților să participe și la întâlnirile periodice de practică ale dansului
energetic organizate de către instructori în locațiile prestabilite în acest scop.

Ținând cont de aceste facilități pe care le creează cursul predat în sala de curs, în cazul
în care ați început să parcurgeți cursul în sistem online și, între timp, vi se creează condițiile să
participați la un curs organizat în Centrele de dans energetic, vă recomand să optați pentru
metoda standard de predare.
Am propus varianta de curs online pentru situația în care nu putem avea acces în spațiile
special amenajate din cadrul centrelor de dans energetic.
Pentru a da posibilitatea ca un număr cât mai mare de persoane să poată absolvi cursul
de dans energetic, am generat cursul de dans energetic on-line.
Cursul de dans energetic on-line poate fi accesat în una din următoarele situații:
•
•
•
•

dacă practicantul nu poate sau nu simte să acceseze cunoașterea predată într-o sală
de curs;
dacă instructorul și cursantul se află la mare distanță;
dacă în zona respectivă nu se pot crea condițiile prielnice pentru desfășurarea
activității de practică în sala de curs;
dacă în timpul derulării activităților de predare apar conjuncturi în care cursantul nu
se poate prezenta în sala de curs.

Așa cum am afirmat, cursantul poate parcurge cursul, de la o etapă la alta, cu mai mulți
instructori, în funcție de posibilitățile de care dispune.
În toate cazurile prezentate mai sus, diploma de instructor în dansul energetic se atribuie
de către instructorul care predă etapa a III-a de curs și care verifică potențialul cursantului prin
lucrarea scrisă, conform reglementărilor stabilite de Academia de dans energetic.
(Fragment din cartea „Academia de dans energetic” – autor Ioan)
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Alina Ramona Ene

Amestec de cuvinte, îmbinare de sentimente
Pe pleoapa îngerului care se trezește în noaptea căutării noastre..
Vom așterne razele din bătaia unui nou an, unui nou început!

Sufletele fără pereche se vor trezi la viață și vor pleca în căutarea apusului
Nu-mi rămâne decât să aștept să-mi crească aripi, sperând să pot face ceea ce-mi doresc!
Să pot scurta calea spre împlinire și să pot sorbi din pocalul virtuții
Noi începuturi, noi întrebări, noi apusuri, noi depărtări
Intonând versuri ce se scriu în Cartea Cunoașterii de Sine,
În contemplarea cerurilor care se deschid spre noi debuturi spre mai bine..

Nu mai este mult până va veni din nou Primăvara și vom renaște în miros de petale de flori!
Pământul tot este în așteptare și se lasă purtat de simțirea anotimpurilor sale
Ruga ce o spunem astăzi este pentru un nou an, mai bun și mai plin de omenie!

Nu lăsați să vă fure vântul acel gând ce dintr-o mie de alte gânduri se așterne ca o câmpie
de flori la poalele unui nou debut al bunătății umane!
Vino iar renaștere și rămâi cu noi pentru o clipă, atât cât să putem să însemnăm o eternitate
efemeră în Dansul cunoașterii noastre!
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RECOMANDARE DE CARTE

– Maria TIMUC

“În cartea sa, “Inițiere și iluminare – Calea șamanică de vindecare, Alberto Villoldo –
un cunoscut inițiat în șamanism, de profesie psiholog, pe care l-am văzut la un seminar de două
zile și la București în urmă cu vreo câțiva ani, spune că toate religiile lumii au identificat
existența a șapte păcate capitale ale oamenilor.
Cele șapte păcate mai sunt numite și “demoni”, și sunt hrănite la nivel mental și emoțional
atunci când nu depășim ispitele (inițierile) sau momentele de încercare ale vieții. Celor șapte
păcate (demoni) le corespund șapte virtuți (îngeri) capabile să le învingă, virtuți pe care noi
înșine trebuie să le hrănim, să le alegem și să le aducem în manifestare.
Le voi enumera acum pe toate pentru a ajunge apoi la ideea pe care intenționez să o
comentez astăzi: 1) Mânia – învinsă de pace. 2) Lăcomia – învinsă de Generozitate. 3) Poftele
instinctuale – învinse de Puritatea Intenției. 4) Trândăvia – învinsă de Curaj și Efort. 5) Invidia
– învinsă de compasiune pentru propria persoană și pentru ceilalți. 6) Avariția – învinsă de
cumpătare. 7) Mândria – învinsă de Smerenie.
Villoldo spune: Primii trei demoni, cărora trebuie să le smulgem colții, sunt mânia,
lăcomia și poftele. Înfrângerea acestor forțe ne permite să trăim, la nivel sacru, experiența
nașterii, a maturității și a primei iubiri. [...] Mai târziu ne vom confrunta cu ceilalți patru demoni,
astfel încât să putem avea relații normale cu iubiții, prietenii, rudele și comunitatea în care
trăim.”
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Anunțuri de interes general

1.
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.
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.
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.
Vă îndemn să ne scrieți pe adresa de email:
Suntem deschiși să primim cu bucurie întrebările și sugestiile voastre!
5.
Vă sugerez să trimiteți pe adresa redacției mărturiile celor care doresc să își exprime
experiența sufletului prin practicarea
pentru a fi, astfel, împărtășite
cititorilor ziarului!
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