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Lumina Adevărului
risipește îndoiala din
inima Omului!
Ruga din Zori
Loredana Cristina Majic

„Priveşte natura ca să înveţi să exişti!
„Priveşte-L pe marele şi misteriosul Dumnezeu, care nu face nimic şi nu lasă nimic nefăcut!
Observă cum funcţionează întregul univers şi toate creaturile în care sălăşluieşte Dumnezeu.
Creaturile în care sălăşluieşte El sunt deschise. Au încredere. Trăiesc acum, în prezent, şi,
fără îndoială, nu au niciodată nevoie de scuze.”
Tao

Manifestă-te Plenar!

Bine te-am găsit, cititorule!
Te iubesc şi Te binecuvântez!

Am ales, la nivel de suflet, fiecare, să venim în această viață întrupându-ne într-o dimensiune care
s-a manifestat preponderent prin separare şi uitare a multidimensionalității ființei noastre!
Cu toții am traversat o poveste de viață necesară creşterii, evoluției dar şi reamintirii puterii
personale.
Dinamica societății, tiparele după care funcționau părinții noştri, precum şi nevoia de a fi acceptați
şi apreciați, şi-au pus amprenta pe modul în care am început să ne comportăm şi în conturarea
personalității noastre.
Adulți ajunşi, în loc să facem alegeri din spațiul împlinirii personale, am făcut alegeri pentru a
împlini aşteptările părinților, familiei şi ale societății care ne-a oferit modele prestabilite.
Acest punct a făcut ca umanitatea să trăiască într-un automatism, ducând la robotizarea activităților
individului.
Poate avem tendința să ne dorim să schimbăm societatea sau să ne corectăm membrii familiei sau
pe cei apropiați, dar treaba noastră este cu noi înşine.
Treaba noastră nu e să îi corectăm pe ceilalți, datoria noastră este să corectăm în noi înşine
tot ceea ce emitem şi suntem.
Până când tot ceea ce aducem în această lume devine – Curat, Înălțător şi Sacru!
Necesită muncă interioară şi ascultarea intuiției care permanent te atenționează dacă nu eşti pe
calea ta.
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Tristețea, sentimentele de nemulțumire, epuizarea, stresul, depresia, lipsa de vitalitate şi în final
apariția diferitelor afecțiuni ale organelor interne sau boli grave sunt rezultatul unei vieți trăite pentru
împlinirea altora, dar contra împlinirii personale!
Bucuria, vitalitatea, optimismul, entuziasmul, noi dorințe sunt expresia împlinirii sufleteşti!
Odată ce conştientizezi un declin al vieții tale, eşti dator cu Alegerea Schimbării.
Procesul schimbărilor, chiar dacă la prima vedere este unul dificil, ne aduce o mare satisfacție,
pentru că ne apropie de ceea ce am visat să fim şi să trăim! În acest punct noi ne alegem alte modele, ghizi
sau oameni din ale căror vieți şi atitudine de viață ne inspirăm până când noi înşine devenim un model
autentic, demn de urmat pentru cei din jur!
A fi Autentic înseamnă să traversezi procesul de reamintire a multidimensionalității tale şi a
ființării tale Plenare. Manifestarea fiinţei Plenare este manifestarea omului conştient de esența sa divină,
de puterea sa creatoare, precum şi libertatea de a alege la care dintre realitățile manifestate se aliniază sau
cu ce rezonează din realitatea sa!
Puterea de Creație, prin care manifeşti Realitatea vine din alinierea omului cu sinele superior, pe
care întreaga creație îl susține şi îl recunoaşte după vibrația sa.
Puterea liberului arbitru vine din congruența propriei esențe divine cu personalitatea umană, care
îşi ajustează vibrația, având astfel capacitatea de alegere a frecvenței din care emite şi la care ŞTIE că
realitatea îi răspunde!
Ființa plenară cunoaşte faptul că realitatea răspunde vibrației sale şi energia îl serveşte!
De aceea frecvența inimii şi a purității puse în intenție, vor manifesta o nouă Realitate, Realitatea
Omului divin, ce se manifestă Plenar!
Antrenează-ți puritatea, dă glas inimii tale şi cea mai minunată Poveste de Viață va fi cea pe care
tu o trăieşti!
Rosemarie Bianca Iordache

Conștiința Trinitară – partea a II-a
Nunta conștiințelor ființei umane

În prima parte a acestui subiect s-a arătat faptul că ATENȚIA joacă un rol cheie și decisiv în
procesul de elevare al oricărei ființe umane, precum și faptul că ființa umană este un ansamblu de
conștiințe ce populează SUFLETUL, iar prin aceasta se înțelege implicit că este animat de o diversitate
de conștiințe ce aparțin unor spirite care își asigură existența hrănindu-se cu energia scânteii divine din
interiorul sufletului.
Deasemenea, s-a precizat faptul că SPIRITUL UNIC, AUTENTIC și ETERN PERSONAL, este
în mijlocul sufletului și că cel care îl poate accesa este doar SINELE SUPERIOR, motiv pentru care
integrarea ACESTUIA este un ideal suprem necesar oricărei ființe.
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Însă pentru a reuși acest lucru trebuie luat în considerare faptul că motorul care duce la integrarea
SINELUI, îl reprezintă un ansamblu de vise, idealurile, scopuri, obiective, intenții, acțiuni, determinate
de toate planurile ființei. Această dinamică a idealurilor, scopurilor și viselor umane creează un mijloc
fundamental de MANIFESTARE a conștiinței, idealuri ce aparțin atât acelor conștiințe INTERIOARE
sufletului, cât și EXTERIOARE.
Din acest punct de vedere visele, idealurile și scopurile ființei umane se pot clasifica în 3 categorii
distincte:
- Interese fizice
- Interese raționale/ mentale
- Interese sufletești
Majoritatea cercetătorilor se opresc la un mod superficial atunci când analizează aceste tipuri de
interese umane, însă în categoria celor sufletești, lucrurile sunt mult mai complexe și necesită o abordare
specială. Însă, ființa umană este condusă în viață de o variabilitate a acestor ponderi de interese și scopuri,
care alternează succesiv și determină ființa noastră să facă diverse ALEGERI, care într-un final, să ducă
la satisfacerea și împlinirea idealurilor sau scopurilor.
Reamintim doar în treacăt principalele interese, scopuri umane, determinate de trup și rațiune:
- Trupești: necesitățile trupului, bani, job, casă, o situație financiară prosperă, vacanțe, etc.
- Raționale/mentale: dezvoltarea personală, cursurile de formare, asimilarea de
informații/cunoaștere, atestate/diplome, etc.
Însă puțini sunt cei care reușesc să identifice idealurile sau scopurile sufletești... și asta pentru că
majoritatea oamenilor consideră că scopurile sufletului sunt elevarea acestuia sau conexiunea cu
dimensiunile superioare ori comunicarea/conlucrarea cu îngerii, arhanghelii sau practicarea unor forme
de cunoaștere.
TOTAL GREȘIT!…. nimic mai greșit despre interesele ori obiectivele SUFLETULUI!!!
Pentru a înțelege și a identifica corect necesitățile și interesele ființei noastre spirituale, este
necesar, încă de la început, ca această analiză să demareze cu împărțirea în două categorii distincte de
interese și scopuri:
1) cele ale sufletului 2) cele ale spiritului, întrucât din suita diverselor surse de informare cunoaștem
deja faptul că SUFLETUL și SPIRITUL, sunt două noțiuni DISTINCTE.
Dar pentru acest lucru este important să înțelegem faptul că, fiecare dintre ele, au caracteristici și
ATRIBUTE DIVINE diferite, funcții și roluri cu totul diferite și interdependente.
Materialele anterioare au încercat să creeze un adevărat tablou despre diferențele dintre ele, însă
materialul de față va încerca să aducă într-o lumină nouă, mai puțin cunoscută, diferențele majore între
atributele divine aparținând SUFLETULUI față de cele ale SPIRITULUI.
Tocmai de aceea se va preciza faptul că prima și poate cea mai importantă diferență dintre
SUFLET și SPIRIT este aceea că Sufletul este acel „VAS” care susține, alimentează, creează, dă viață,
naște, SIMTE, radiază, dăruiește, însuflețește, materializează, cu ajutorul ENERGIEI DIVINE aflate
în scânteia divină din interiorul acestuia.
Pe când prima și posibil cea mai importantă diferență dintre SPIRIT și suflet, este aceea că
SPIRITUL ESTE CONȘTIINȚĂ aflată în diverse tipuri, forme, stadii de dezvoltare, nivele de elevare,
forme de organizare, care se MANIFESTĂ prin intermediul și cu ajutorul SUFLETULUI!!!
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O astfel de viziune lărgește și lămurește considerabil perspectiva și înțelegerea concretă și corectă
despre diferențele dintre SUFLET și SPIRIT.
Se deduce limpede modalitatea în care SPIRITUL reușește să se manifeste prin SUFLET,
înțelegând faptul că SUFLETUL este doar un instrument de manifestare al SPIRITULUI, astfel putem
înțelege NOȚIUNEA de „VAS” atunci când ne referim la SUFLET. (A se vedea lucrarea „Sufletul nu
este nimic din ceea ce știi sau crezi”)
Și atunci, în această nouă lumină, se poate încerca o enumerare a intereselor, obiectivelor,
idealurilor celor două componente: SUFLET și SPIRIT.

-

-

-

Idealuri, scopuri, interese aparținând SUFLETULUI:
Să cunoască, să simtă, să sintetizeze, să INTEGREZE o gamă cât mai largă și complexă de
EMOȚII, SENTIMENTE, TRĂIRI, SENZAȚII, STĂRI DE A FI, în diverse forme și dimensiuni,
printr-o infinitate de experiențe;
Să INTEGREZE cât mai multe CONȘTIINȚE, de diverse tipuri și calități, aflate în dimensiunile
superioare;
Să INTEGREZE SINELE SUPERIOR, care este singurul care poate activa SPIRITUL UNIC
AUTENTIC și ETERN PERSONAL ce GUVERNEAZĂ SUFLETUL fiecăruia;
Să se unească (fuzioneze) temporar sau permanent, cu alte SUFLETE, în diverse dimensiuni,
pentru ca prin schimbul de conștiințe aflate în interiorul acestuia, să se poată realiza acele
fenomene de tip „spirit”…care duc la activarea SPIRITULUI Unic, Autentic și Personal, menit să
se manifeste prin acel SUFLET;
Să conlucreze cu universul, prin toate legile SALE, pentru a SIMȚI incidența ansamblului de legi
cosmice, asupra lui însuși;
Să se UNEASCĂ cu sursa lui creatoare, proces care poate dura EONI de timp;
Să simtă, INTEGREZE, manifeste, caracteristici unice ale spiritelor ce îl populează.

Evident că cele enumerate mai sus sunt cele care se referă doar la manifestarea sufletului aflat în
faza cu trup (întrupat - ființă umană); complexitatea acestora fiind mult mai mare atunci când ne referim
la existența sufletului în afara vieții trupești, în dimensiunile superioare.

-

-

Idealuri, scopuri, interese aparținând SPIRITULUI:
EXPANSIUNEA în cât mai multe părți, prin procesul de AUTODIVIZIUNE,
AUTOMULTIPLICARE ( se va vorbi în altă lucrare despre diferențele dintre cele două procese
de tip spiritual);
AUTOCUNOAȘTEREA ca unicitate, diversitate;
REFLECTAREA ȘI MANIFESTAREA prerogativelor de tip DIVIN ale marelui CREATOR
Cosmic;
Crearea de noi forme de a FI, de noi forme de VIAȚĂ, prin tehnologiile conștiinței creatorului
ÎNSUȘI;
MANIFESTAREA atributului de ETERNITATE, în toate formele de viață și în toate
dimensiunile, la un mod SIMULTAN!!!
MANIFESTAREA deităților PRIMORDIALE: omniprezent, omniscient, omnipotent,
omnicreator, omniexistent, în toate planurile ființei și ale creației;
Crearea continuă de diversitate informațională, energetică, materială, în toată creația și în ființele
umane;
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-

Crearea și asigurarea de programe de evoluție, aferente tuturor tipurilor de creație, din toate
dimensiunile;

Și la această categorie enumerarea este una modestă și simplistă, întrucât subiectul este deosebit
de complex.
Analizând toate cele de mai sus, putem vorbi despre o pondere de interese, obiective, scopuri,
idealuri, vise, ce aparțin fiecărei structuri ale ființei umane: trup, rațiune, suflet, SPIRIT.
Aceste ponderi de interese și scopuri sunt unice și variabile permanent, la FIECARE ființă umană,
motiv pentru care nu suportă NICIODATĂ comparație sau evaluare, însă definesc, per ansamblu,
CALITATEA CONȘTIINȚEI ȘI A CONȘTIINȚELOR CARE populează SUFLETUL!!!
Iată așa putem să înțelegem mult mai ușor modul în care a noastră conștiință este determinată de
diverse aspecte ale ființei noastre.
Tot ceea ce ne rămâne de făcut este să încercăm să realizăm o ALINIERE FRUMOASĂ ȘI
ARMONIOASĂ între toate structurile ființei noastre.
Valentin Voicu

Dragă OM!

Ai învăţat tot ce ai nevoie de la natură?
Ai învăţat să răsari în lume dimineaţa precum un soare şi să străluceşti în toată splendoarea fără
să ai un scop, ci doar să fii strălucire?
Ai învăţat să fii senin ca un cer albastru şi să nu laşi să-şi aducă pe cerul vieţii tale nimeni norii?
Ai învăţat să-ţi laşi sufletul liber cum sunt particulele de aer pretutindeni şi nestingherite de nimeni
şi de nimic?
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Ai învăţat să dăinui liniştit în propriul dans ca o planetă din univers, urmându-ţi cursul firesc al
drumului tău liber şi după bunul plac?
Ai învăţat să-ţi înfloreşti calităţile ca petalele de flori şi să-ţi emani bucuria prin fiecare, cum florile
îşi emană propriul parfum?
Ai atins zările cu iubirea precum copacii se înalţă deschişi cu trunchiurile şi tot ce sunt înspre cer?
Ai stat ca roua pură şi neprihănită în pătulul ierbii vii, fără să ai gânduri şi idei?
Ai plâns ca o ploaie liniştită în şuvoaie care să atingă corpul tău ca un torent al iubirii, al eliberării,
al descătuşării de tot şi de toate?
Vezi dragă om, nici soarele, nici florile, nici roua, nici ploaia, nici copacii, nici iarba, nici seninul
cerului nu fac toate astea cu un scop ci doar le fac! Toate acestea doar sunt! Aşa şi nouă ne este necesar
să fim pur şi simplu! Tot ceea ce nu este aşa precum natura ne învaţă, vom bloca! De aceea există atâta
suferinţă în lume! Pentru că încă n-am înţeles natura! Care este, prin puterea ei, exemplul cel mai de preţ
al nostru! Ea ştie instinctiv că primăvara se naşte pentru a străluci toată vara şi pentru a se pregăti toamna,
să moară iarna!
Noi nu am învăţat încă nici să ne naştem bine, că ne împotrivim prin plâns! Apoi ne opunem
educaţiei de a ne pregăti pentru viaţă cu cele necesare, iar când vine vremea strălucirii pălim în frustrare,
invidie, ură, egoism, cinism, furie, stres, boală şi murim înainte de a bucura cu parfumul nostru, zarea,
înecaţi de propria noastră neînflorire, regrete, traume, blocaje pe care noi înşine le-am creat din opunerea
curgerii line prin noi, a miracolului vieţii!
N-am învăţat nici să murim demni cu detaşare şi încredere în forţele ce ne conduc, precum natura
moare iarna sub mângâierea a tone de fulgi albi, primită ca o mângâiere!
Şi murim în disperare, frici, dependenţă de viaţă! Ceea ce e curios este că deşi nu ştim să ne trăim viaţa,
rămânem într-o dependenţă de ea, într-o ataşare puternică, în confort dureros, care, la trecerea în moarte,
se transformă într-o durere cumplită! Am trăit în aceşti ani încât să văd cum mor oamenii, am stat la
căpătâiul lor şi am avut ocazia să simt desprinderea lor făcută în durere şi regret!
Scriu acest articol nu pentru a întrista, ci pentru a trage un semnal de alarmă, că viaţa nu este ceea
ce facem noi acum, aici! Viaţa este o trăire liberă, o stare autentică de bucurie unde să-ţi adapi
sufletul însetat de experienţa învăţării iubirii în orice circumstanţă, loc, spaţiu!
Să privim, dragii mei dragi, fiecare în viaţa noastră şi să vedem unde şi când am învăţat să trăim
asemenea naturii care ne învață prin exemplul său?!
N-am văzut natura să-şi facă palate în care să stea un singur copac stingher ci poieni pline cu zeci
de copaci, într-o armonie sublimă!
N-am văzut soare să ceară pământului bani pentru strălucirea sa! Dar am văzut oameni cerând să
le fie recunoscători şi umili celorlalţi pentru că le-a oferit câteva lucruri în schimb!
Încă mai avem, dragii mei dragi, de învăţat foarte multe de la natură, deoarece ne cam bate
autodistrugerea la uşă! Dacă omul ar înceta să se mai opună vieţii şi ar trăi în acceptare şi armonie,
natura ar renaşte şi, odată cu ea, şi noi înşine prin iubirea ei pură şi necondiţionată!
Am construit după modelul naturii maşini aidoma bondarilor, autobuze în forma omizilor,
elicoptere şi avioane aidoma ţânţarilor şi libelulelor şi tot ce am vrut noi, dar am uitat de iubirea, bucuria
şi frumosul pe care natura ni le arată în fiecare răsărit, în fiecare apus, în fiecare rază de soare şi fiecare
colţ de cer albastru, în fiecare floare parfumată, în fiecare gâză ce zboară liberă, în fiecare bob de rouă
pur şi în fiecare fir de iarbă, care, deşi sunt miliarde, fiecare îmbrăţişează viaţa cu infinită iubire şi bucurie,
trăind împreună în armonie şi pace!
Ai învăţat, dragă om, toate acestea?!
Daniela Carp
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Legile Kybalionului
sau cele 7 principii
-continuare 3. LEGEA VIBRAȚIEI

“Nimic nu stă, totul se mișcă, totul vibrează” – KYBALION

Această Lege implică adevărul că totul se află în mișcare, totul vibrează, neexistând nimic în stare
de repaos, fapte pe care știința modernă le acceptă și pe care orice nouă descoperire științifică tinde să le
verifice.
Sunt mii de ani de când învățații vechiului Egipt au enunțat această Lege Universală. El explică
diferențele existente între diferitele forme ale materiei, ale energiei, ale sufletului și chiar ale spiritului ca
fiind consecințele unor proporții inegale ale vibrației. Pornind de la acel TOT care este Spiritul Pur și
până la formele cele mai grosolane ale materiei, totul vibrează; cu cât este mai intensă vibrația, cu
atât este mai înaltă poziția pe scara evoluției.
Vibrația este atât de intensă și atât de infinit de rapidă încât, practic, Spiritul Pur este în repaos, la
fel ca o roată care se învârte atât de repede încât pare că stă pe loc. În cealaltă extremitate a scării se află
formele grosolane ale materiei, ale căror vibrații sunt atât de lente încât parcă nici nu ar exista – la fel ca
și sunetele de joasă frecvență pe care urechea omenească nu le poate percepe; între acești doi poli sunt
milioane și milioane de grade ale vibrației; de la corpuscul la undă, de la atom la moleculă, până la
lumi și universuri, totul vibrează!
Aceasta este la fel pentru energie și pentru forța, care nu sunt decât grade diferite ale vibrației.
Aceasta corespunde și în planul mental, căruia vibrațiile îi guvernează starea, cât și planului spiritual.
Discipolul hermetist care înțelege bine această Lege și formele sale corespunzătoare este capabil să-și
controleze propriile vibrații mentale și, de asemenea, pe ale altora. Maeștrii folosesc în mod egal această
lege, în diferite maniere, pentru a învinge forțele naturii. “Cel care înțelege Legea VIBRAȚIEI a
câștigat sceptrul puterii”, a spus un vechi ocultist.

Rubrică realizată de Roxana Cotigă
Sursa informații: ro.scribd.com
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File de poveste

Bună ziua dragii mei! Azi am pentru voi trăirea unui suflet dezrădăcinat care, în bătaia unui vânt
turbat, cutreieră cerul şi pământul în lung şi-n lat.

În miezul zilei mi-am propus
Să-mi alin un dor nebun
De aceia ce i-am iubit şi de toţi cei ce m-au părăsit…
Gândul la dansul globului de lumină s-a oprit…
Aşa că pentru acest dans eu m-am pregătit!
Dansez pe muzica de pian ce tânguie uşor,
Trezind în mine lacrimi de dor…
Mă transform prin dans în însuşi Atlas, ce în mâini pământul sfânt îl ţine… uşor dansez cu el şi
grijă maternă îi arăt, iar sub lacrimele mele fierbinţi într-o sferă aurie se transformă.
E globul meu de lumină în care văd toate reîntrupările mele şi, ca un film, încep să se perinde
chipuri de oameni pe care i-am iubit de-a lungul reîncarnărilor.
Ridic globul în dreptul inimii şi trimit o rază de soare care poartă dragostea mea profundă pentru
toate aceste fiinţe divine care au adus sentimente, emoţii, lecţii, iubiri, trăiri… mişc mâinile încet, şoptind
dorul ce mă macină şi dorinţa de a-i revedea.
Măresc încet, cu mişcări circulare, acest glob şi pun în el bucăţi de suflet străine pe care le-am
găsit în mine.. e timpul să le eliberez, să le dăruiesc libertatea pentru a se putea regăsi cu întregul lor divin,
acum e momentul meu să curăţ spaţiul inimii pentru a-mi rechema părţile mele de suflet risipite prin linii
de timp şi dimensiuni.
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Măresc globul la nivelul pământului şi chem toate energiile pe care le-am consumat cu oamenii
acestui pământ, le aşez încet în globul luminos ce le va transporta în câmpul cuantic.
Cu lacrimi în ochi ca şi cum îmi iau adio, retrăiesc vieţile pe care le-am avut… e momentul pentru
a le mulţumi şi elibera!
Trăiesc sentimentul de despărţire care este extrem de dureros; chemându-mi sufletul înapoi am
senzaţia ştergerii experienţelor care totuşi m-au definit ceea ce sunt azi.
Globul îmi arată imagini din multele mele vieţi şi, uimitor, tot ce simt e doar fericire, fericirea a
tot ce am trăit şi experimentat, pot simţi încă fiecare emoţie a fiecărei vieţi trăite.
Am fost un dinozaur cu gâtul lung plimbându-mă greoi printre coroanele copacilor, în suflet
purtând spaima de a nu-mi vedea puiul. Simt inima cum bate puternic şi strig prin zgomote ciudate de
mamă disperată …şi parcă aud un glas ce-mi spune "sunt aici", senzaţia regăsirii îmi umple corpul masiv
de o căldură şi totul dispare în ceaţă…
Mă regăsesc pe o floare minunată albă plină de o pudră dulce, mă văd un fluture şi simt fericirea
supremă de clipă eternă, îmi întind aripile şi ele strălucesc în soare, simt senzaţia de "totul e divin"…
Mă pierd din nou în clipe de întuneric şi, dintr-o dată, simt aerul ca niste şuvoaie reci ce-mi intră
pe sub corp. Am aripi şi zbor… sunt vultur şi sunt fericit, plutesc în înaltul cerului. Nu-mi doresc nimic,
doar să plutesc şi totul e atât de bine…
Mă pierd din nou în negură şi mă regăsesc pe pământ, lângă un foc puternic ce scoate scântei
jucăuşe şi vântul le poartă la distanţă. Eu dansez într-un ritm nebun de tobe şamanice, din gura mea ies
cuvinte într-o limbă ce nu o înţeleg, pare un descântec şi tot ce simt e iubirea pentru oameni şi pâmânt…
dansând mă pierd din nou în trăiri şi poveşti frumoase.
Şi mă trezesc că sunt un şarpe, mă târăsc grăbită pe pământ şi în suflet port disperarea, simt că
mor, mi-e foame şi am senzaţii ciudate …
Şi iar coboară ceaţa şi dintr-o dată apare în faţa mea imaginea unei planete atât de frumoase, cu
multe culori, ce are în jurul ei 3 cercuri; sunt la geamul unei nave şi simt în suflet durerea plecării de
acasă, lacrimi îmi picură şi regretul mă străbate, iar în minte îmi sună … « oare mă mai întorc acasă? »...
Ceaţa se lasă din nou şi mă duce de data asta înăuntru, într-o piramidă. Am un sentiment acut de
spaimă, mă sufoc…nu am aer, sunt îngropată de vie, deasupra mea se află capacul unui sarcofag, senzaţia
morţii mă înspăimântă, nu renunţ, mă zbat şi totul mă doare… strig şi nimeni nu răspunde…
Şi ceaţa coboară din nou… mă duce de data asta într-un buncăr nazist. Încă mai simt inima că
bubuie, mă întorc şi văd o uşă cu un desen de radiaţii, mă uit pe geam şi de acolo se reflectă imaginea
unui medic tânăr, blond, cu ochelari.. sunt eu! da… mă uit la faţa mea, e palidă şi frumoasă, am ochii
albaştri, mari şi trişti… întreb oglinda «de ce eşti trist? » şi dintr-o dată un sentiment de vină mă sufocă.
Şi ceaţa coboară din nou şi m-am trezit că sunt un şoricel speriat ce aleargă cu inima explodând
căutând un loc să se ascundă… spun « Stop! » acestor călătorii … tot ce am retrăit în secunde e ciclul
unui eon de ani, ce aparţine unui înger ce a ales să experimenteze aceste emoţii pentru a evolua.
Le iubesc şi le preţuiesc… e momentul să le eliberez! Deschid braţele şi globul meu se deschide
la linia dintre timp şi spaţiu. Eliberez toate aceste amintiri, eliberez fiecare suflet care a intrat în contact
cu mine şi mi-a dăruit iubirea lui.
Sunteţi libere, dragi amintiri, sunteţi libere, dragi iubiri!
Şi cu lacrimi în suflet închid definitiv aceste linii temporale, chemându-mi înapoi fiecare bucăţică
din sufletul meu dăruită.
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Vă chem acasă, veniţi aici şi acum să-mi reîntregiţi sufletul, am nevoie pentru a fi UNUL să pot
accede într-o dimensiune superioară. Mi-am câştigat acest drept. Îl vreau din plin!
Sunt acum o fiinţă liberă şi îmi exercit liberul arbitru de a alege să trăiesc în armonie deplină cu
Spiritul meu Divin. Sunt UNUL în armonie deplină cu întreg universul şi mă bucur de tot ceea ce simt şi
mă defineşte!
Şi raze de soare încep să curgă din toate spaţiile şi dimensiunile purtând în ele fracţiuni de suflet
pierdute şi regăsite. Toate intră în sfera mea de aur pe care eu, prin intenţie, o aduc înapoi în atmosfera
pământului. Şi micşorez această sferă la dimensiunea continentului şi un sentiment de bucurie mă umple,
micşorez sfera la dimensiunea camerei unde sunt şi ea a devenit atât de strălucitoare, o micşorez şi mai
tare până devine atât de mică încât să o pot introduce în inima mea.
Acum m-am reîntregit şi dansul lacrimilor s-a transformat în dansul soarelui de mulţumirea
regăsirii şi reîntregirii în UNUL DIVIN.
Închei acest dans prin lacrimi de fericire şi un Namaste! Vă mulţumesc!
Manuela Sumanaru

Mulți își doresc, fiind „discipoli”, să devină „maeștri”
cu foarte mare ardoare...
Însă atunci când îl găsesc pe „maestru”... uneori se poate crea o
confuzie între maestrul interior al ființei „discipolului” și cel exterior.
Important este ca atunci când viața te încearcă... ai grijă și nu lovi nici
„discipolul” sau maestrul interior, dar nici alți „discipoli”, maeștri exteriori
ființei tale... Răspunsurile și cauzele tuturor evenimentelor
sunt în „Tine”! - Klaiss Valentinian
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Mărturiile sufletului meu
Relatare Diana Raluca Ifteni, coach Centrul de Dans Energetic „Calea Iubirii”

Mă numesc DIANA RALUCA IFTENI şi folosesc diferite instrumente de Lumină pentru a
susţine evoluţia umanităţii: Dansul Energetic, Yoga, hipnoza, regresia în vieţile anterioare, în viaţa
curentă şi în vieţile dintre vieţi, bioenergia, reiki, radiestezia, energia iubirii „Munay Ki”, consilierea
terapeutică, fitoterapia şi orice alte instrucţiuni de la Maeştri Spirituali.
Împletesc toate aceste instrumente de Lumină pentru a lucra din Energia Înțeleptei.
Din această energie creez ateliere/şedinţe individuale şi de grup care au ca obiectiv autocunoașterea
fiecărui participant, pe diferite nivele: fizic, mental, sufletesc, holistic.
Suntem complecși și avem un potențial imens de înțelepciune către care putem tinde în orice
situaţie ne-am afla, de calm şi pace sau de conflict.
Problemele noastre au soluţii foarte diverse, interesant şi frumos este să ne cunoaştem pe noi şi de
acolo vom cunoaşte şi cele mai bune soluţii pentru binele nostru şi al umanităţii.
Cu ani în urmă, când încă eram programator IT, am descoperit interacțiunea magică în lucrul cu
oamenii. Apoi am făcut switch-ul către drumul Dezvoltării Personale.
Mi-am dezvoltat și rafinat capacitatea de a merge în profunzime, și azi o aduc în toate proiectele
mele.
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Simt şi înțeleg Dansul Energetic ca pe o frumoasă unealtă de autocunoaştere. Dacă nu ştim cine
suntem sau nu ne cunoaştem pe noi, când începem să dansăm prima oară, avem timp să observăm
dialogurile minţii. Cum începe ea să spună tot felul de lucruri, ca şi când a fost prima ei ocazie să fie şi
observată. Când nu putem să ne concentrăm la dans şi la a lăsa mintea liberă de gânduri, înseamnă că este
ocazia noastră să dansăm cât mai des, ca să eliberăm mintea de tot felul de gânduri pe care nu are cum
altfel să le elibereze conştient. Noaptea mintea are ocazia să se elibereze de gânduri, şi o va face prin tot
felul de vise plăcute sau neplăcute, în funcţie de energia gândurilor din timpul zilei precedente.
Conştiinţa care este limitată la sfera mentală este un furnizor continuu de îndoieli. Aceasta nu îţi
va oferi niciodată certitudini. Orice decizie ai lua, când rămâi în sfera limitată a conştiinţei, te vei întreba
mereu după aceea, dacă ai luat decizia bună, sau dacă nu cumva trebuia să acţionezi altfel...
Soluţia e în inimă, nu în conştiinţa limitată la sfera mentală.
Înalţă-ţi conştiinţa la vocea inimii, vocea Dumnezeului din tine, ea îţi va spune întotdeauna
Adevărul, ce ai de făcut şi nu te va înşela. Când vei percepe vocea inimii, vei şti că ţi-a dat cel mai bun
răspuns. Nu vei avea nici o îndoială.
Dansează energetic şi fiinţa ta se va extinde, se va ridica la Adevărata ta Natură!
Conectează-te la autenticitatea ta, cea plină de potenţialităţi neexprimate!
Crede în Dumnezeul din tine, în ADEVĂRATA TA NATURĂ!
Din octombrie 2019 practic Dansul Energetic şi îl predau în Brasov, la sală şi online. De atunci
am traversat o perioadă de evoluţie personală şi de facilitare/coaching a altor persoane care au practicat
dansul energetic. Organizez tabere cu tot felul de tematici care implică Dansul Energetic, Yoga,
conversaţii în grupuri, cu rol de autocunoaştere la nivel profund.
Anul acesta, 2021, a venit cu o profundă perspectivă a tuturor lucrurilor în viaţa mea.
În data de 20 ianuarie 2021 am fost invitata unei Şezătoare Online, unde am discutat despre Corp,
Acceptare. Momentul meu a fost de 30 de minute, timp în care am prezentat 9 minute Dansul Energetic
și beneficiile lui, iar pentru 21 de minute am dansat Dansul Cuantic și Dansul Liber.
Mărturiile participantelor au sunat aşa: “Am simțit energia foarte puternic, am eliberat niște
tensiuni acumulate în zona pieptului”, „Am căscat foarte mult tot dansul și am simțit o relaxare profundă”,
„Am mai participat chiar la o sesiune de Dans Energetic la o reuniune în persoană, dar acum am simțit
mult mai puternic, o stare profundă de energizare și furnicături în tot corpul”.
Orice etapă, ciclu existențial este precedat de un vid. În acest vid coexistă toate potenţialităţile.
Tot ceea ce ai putea fi tu! Depinde doar de tine încotro dirijezi energiile, circumstanțele mai departe. Dacă
nu faci nimic pentru a orienta energia ta benefică, atunci ea se va desfășura haotic, conform unor rezonanţe
oarecare.
Învață să fii tu creatorul vieții tale, adică dirijorul a ceea ce emiți ca gânduri, vorbe, răspunsuri,
intenții și aşa vei transforma viziunea ta RADICAL!
Privește cu luciditate și detașare și astfel vei ști că tot ce aparent este negativ în viaţa ta nu este ca
să te doboare, este ca să te ajute să înveți, să ierți și să dirijezi benefic și CONȘTIENT energia ta. Cum?
De exemplu, dacă alegi acele gânduri, vorbe, cuvinte care sunt benefice și aduc stare de bine, ție și
celorlalți, aşa ai dirijat conștient viaţă și vitalitate, energie benefică.
Când renunţi la negativism, conștient, atunci ești creatorul vieții tale, o viață benefică și
binecuvântată. Prin dansul energetic simt cum vibraţia mea creşte frumos şi rapid şi devin una cu vibraţia
de Acasă!
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Creație versus Destin
Alina Ramona Ene

Cu fiecare clipă în care ne simțim aproape
De fapt, este momentul în care ne îndepărtăm..
Ne îndepărtăm de noi crezând că vom putea trăi în celălalt..
Suntem născuți ca două jumătăți și aruncați în lume,
Despărțiți, căutându-ne jumătatea prin neguri și nori, prin dimineți și adevăruri,
Intersectând destine ne creăm castele de nisip și valuri de sentimente
Se vor spulbera și castelele odată cu marea din privirea noastră învolburată!
Sentimentul că suntem doar o construcție, fără a primi autorizație de la Dumnezeu, ne macină!
De fapt, suntem o Creație în care sădim ură, nefericire, sentimente de blazare și satisfacții ce nu
își găsesc finitul..
Am fost creați pentru dragoste și pentru consolare, pentru îmbrățișări și sărutări la mal de mare!
Nimic nu ne oprește din încântare, nimic.. decât moartea și ea nu-i trecătoare,
De aceea, creație ce azi cazi în răgazul uitării,
Dă-ți voie să fii cu adevărat om, dă-ți voie să trăiești, nu doar să exiști!
13

Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

LEUL ROȘU
Maria Szepes
Pasărea Phoenix
își ia zborul

„O, suflet orb! Înarmează-te cu făclia
Misterelor și vei găsi în noaptea pământului
dublura strălucitoare a corpului tău, sufletul
divin! Urmează-ți călăuzitorul ceresc!
El să-ți fie Geniul! El este cel care
păstrează cheia „încarnărilor tale trecute și
viitoare.”
(Îndemn către inițiați din Cartea Egipteană a
Morților)
„Observați-vă pe voi înșivă! Aruncați o privire în infinitul spațiului și timpului!
De acolo răsună cântecul stelelor, vorbirea numerelor și armonia sferelor. Fiecare disc solar e un
gând al lui Dumnezeu și fiecare planetă este o expresie a acestui gând.
Pentru cunoașterea gândurilor divine, voi, suflete, urcați și coborâți pe calea celor 7 planete și pe
cele 7 ceruri ale celor 7 planete.
Despre ce cântă stelele? Despre ce vorbesc numerele? Ce revelează sferele? – O, voi, suflete,
pierdute sau mântuite, ele spun, cântă şi revelează destinul vostru!”
(Fragment după Hermes)
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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!
6. Atribuirea titlurilor de coach în dansul energetic
Dragi instructori, așa cum am afirmat în primul număr al ziarului nostru, acei instructori care
au generat un număr de 12 instructori în dansul energetic își pot exprima dorința de a fi avansați la titlul
de coach în dansul energetic.
Pentru atribuirea acestui titlu vă rog să trimiteți un tabel cu numele, prenumele și numerele de
telefon ale celor 12 persoane care au fost instruite de dumneavoastră. Tabelele cu instructori vor fi trimise
Laurei Manea, pe adresa de email: lauramanea75@yahoo.com
Așteptăm ca un număr cât mai mare de instructori să dețină calitatea de coach!
Ioan
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