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Ruga Din Zori
Loredana Cristina Majic

Doamne, îndrumă-mi pașii Inimii către Tine
Și, Te rog, ajută-mă să Te descopăr
Și să încep să Te manifest
În și prin mine!

Mărturiile sufletului meu
Relatare Luciana Gingărașu,
cursant Centrul de Dans
Energetic „RAMONA”

Anatomia energiei vieții
KUNDALINI – Partea a II-a
Valentin Voicu

„Mulţi cred că rugăciunea este ceva umilitor pentru cineva instruit. În realitate, dacă
studiem viaţa unui geniu sau a unui savant, ne dăm seama că de la început până la sfârşit
nu este altceva decât o lungă rugăciune. Rugăciunea unui geniu este ideea sublimă pe care
o poartă în el şi prin care vrea să aducă ceva lumii şi vieţii! Existenţa unui geniu, ca şi cea
a unui sfânt, este complet altruistă.”
Peter Deunov

Despre dorinţă

Dorinţa este ca o strigare a sufletului de joasă vibraţie, care mai mult robeşte decât bucură, aşa
cum mulţi ne imaginăm! Ea, prin subjugare, ne duce de la o obţinere la alta şi tot aşa, toată viaţa, fără a
ne putea opri din dorit!
Este ştiut că omul dintotdeauna şi-a dorit o viaţă mai bună, un trai mai bun, un job mai bun, relaţii
mai bune, case, maşini, terenuri, diverse obiecte, unii chiar îşi doresc cu ardoare ceea ce observă că nu
pot avea! Aici este inclus şi subiectul sensibil de a avea copii cu orice preţ! Şi lista ar putea continua la
nesfârşit!
Ceea ce omul nu vrea să vadă este că, deşi multe dintre aceste lucruri le-a obţinut deja, el continuă
să-şi dorească din ce în ce mai mult, fără a se gândi dacă îi şi sunt de folos toate acestea!
Suntem părtaşi la o societate foarte dezvoltată care, iată, cu uşurinţă poate avea acces la aproape
orice! Cu toate acestea, omul tot îşi doreşte la nesfârşit ceva! Ceva-ul acesta constă exact în ce nu poate
obţine cu uşurinţă, de parcă fix aceea îi mai trebuie să fie împlinit! Şi aşa luptă aproape toată viaţa pentru
acel lucru, iar atunci când în sfârşit îl obţine, parcă nici nu-l mai bucură!
De câte ori nu aţi fost părtaşi, dragii mei, la astfel de trăiri în viaţă? Da, ştiu, de foarte multe ori...
şi eu de asemenea!
A-ţi dori este egal cu „a-ţi robi” sufletul cu aceste amăgiri! De asemenea dorinţa poate fi înlocuită
cu succes şi cu o mai mare vibraţie de materializare! Numai că materializarea este un proces prompt şi nu
robeşte ca dorinţa, ci este o cerinţă înţeleaptă ce vine din adâncul sufletului şi în acord cu divinitatea!
Ceea ce nu este în acord cu ea, nu se manifestă! Iată, aşadar, o metodă prin care putem să scăpăm și să nu
mai fim robii propriilor dorinţe!
Ceea ce este necesar să ştim despre materializare este că pentru a putea manifesta ne trebuie ceva
mai multă energie! Pentru asta este necesar să urmăm un întreg proces de conservare a energiei sau o
metodă simplă de energizare prin care aura corpului să fie mai mereu la cote maxime!
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Un alt aspect este să nu ai breşe în aură sau spărturi cum li se mai spune, prin care să pierzi energia
foarte preţioasă! Să ne ferim de relaţiile toxice care ne scurg de energie, să nu petrecem timp lângă oameni
bolnavi, să nu folosim mentalul excesiv, să nu practicăm bârfa, să nu invidiem, urâm, să nu fim geloşi, să
nu ne certăm şi multe altele care ne secătuiesc de energie!
O altă situație de care să ne ferim ar consta în a nu oferi ajutorul nostru dacă nu ni se cere! Prin
acest proces se pierde foarte multă energie şi chiar nu este necesar mai ales că este o alegere proprie
pentru a ne oferi să cărăm desagii altora cu greutăţi, chiar dacă acel cineva nu ne-a cerut asta! Este, dacă
vreţi, ca o facere de bine cu sila!
O altă cauză care ne împiedică să materializăm este necredinţa! Necredinţa în noi şi în ceilalţi, cât
şi în divinitate! Necredinţa este poate cea mai mare dintre piedicile din calea materializării şi care stă la
baza acesteia!
Pentru a materializa, dragii mei dragi, este necesară o aliniere a ceea ce gândeşti, spui şi faci ca
totul să se manifeste! Fără această aliniere cât şi o cantitate de energie conservată din timp, acest proces
nu poate avea loc!
Dacă alţii au putut, putem şi noi! Perseverenţa este mama învăţăturii! Prin atenţie la neatenţie şi
prin igiena constantă a energiei corpului, vom reuşi orice!
Daniela Carp

Anatomia energiei vieții - Kundalini
Partea a II-a

Prima parte a acestui material a indicat faptul că energia kundalini (primordială) se formează sub
incidența interacțiunii a trei componente din ființa umană: Spiritul Unic - autentic, Sufletul și SINELE
SUPERIOR. Altfel spus, într-un mod cunoscut tuturor, energia kundalini apare atunci când se întâlnesc:
spiritul, sufletul și conștiința!
S-a mai specificat și faptul că, la început de evoluție, spiritul este precum un copil, care în marea
SA inocență și puritate, nu știe sau nu poate face diferența între conștiințele care populează SUFLETUL,
față de ierarhia directă DIN care provine sufletul, prima componentă a acestei ierarhii fiind SINELE
SUPERIOR, aflat în 7D.
Tocmai de aceea, deducem din cele de mai sus faptul că, în toată creația, spiritele NU au fost
create toate simultan, ci în valuri sau cicluri, care sunt raportate la unele legi specifice ale creației.
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În acest context înțelegem mult mai profund expresia „spirit tânăr sau bătrân”, conștientizând
faptul că diferența dintre acestea constă, în primul rând, în capacitatea de recunoaștere dintre
conștiințele care populează SUFLETUL, față de ierarhia directă a acestuia și viteza de FUZIONARE
(unire) cu ierarhia superioară a sufletului.
Revenind însă la energia kundalini, se preciza în articolul anterior faptul că jucătorul numărul unu,
care face posibilă generarea acesteia, este tipul și gradul de elevare al conștiinței umane.
Însă, sunt și momente în care ființa umană nu este conștientă de activitățile neperceptibile prin
cele 5 simțuri, de producerea energiei kundalini. Unul și cel mai important moment dintre acestea este
SOMNUL. În timpul când organismul uman se odihnește au loc 3 mari procese importante care duc la
formarea și generarea de energie kundalini.
Există un adevărat fenomen de “degajare a sufletului” din corpul uman, către dimensiunile
superioare, unde acesta ESTE necesar să se reunească cu partea SA superioară din 7D, identificată ca
SINELE SUPERIOR. Ponderea de degajare a sufletului în timpul somnului este unică, personală și
specifică fiecărei ființe, procesul neputând fi comparabil între două sau mai multe persoane. Dar, la
general vorbind, aferent rasei umane actuale, considerând un trup sănătos clinic și o ființă care nu are
probleme de natură mentală sau sufletească, această pondere de degajare a sufletului în timpul somnului
variază între 27 și 38 % pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 - 55 de ani.
Aceste procente de degajare a sufletului în timpul somnului, sunt diferite până la vârsta de 15-18
ani și respectiv după o vârstă mai înaintată, aproximativ 60-65 de ani. Nu vom intra în detalii, însă există
explicații științifice, mai ales de ordin energetic și spiritual, pentru care copii și vârstnicii au tendința de
a dormi mai mult.
Însă, reîntorcându-ne la subiect, subliniem faptul că, în timpul somnului, Sufletul iese parțial din
corp (se degajă), merge până în dimensiunea a 7-a unde se reunește temporar cu SINELE SUPERIOR.
Acolo au loc diverse schimburi de energii, informații, coduri de lumină, dar cel mai important fenomen
este acela prin care partea de SUFLET reunită cu SINELE SUPERIOR, este “reîmprospătată” cu
energiile aferente SINELUI și ale dimensiunii a 7-a.
Odată cu această reîmprospătare, are loc o eliminare din consistența părții de SUFLET provenită
din trup, a energiilor reziduale cumulate în timpul zilei. Această energie reziduală, provenită din partea
de SUFLET degajată în timpul somnului, este preluată de către următoarea componentă a ierarhiei
sufletului, superioară SINELUI și anume de către MONADA familiei sufletești (monada fiind formată din
12 sine superioare, a se vedea lucrarea „Anatomia Spiritului - Flăcările gemene”).
Odată preluată, această energie reziduală este folosită într-un mod inteligent și transformată în
alte tipuri de energie, necesare în marele ocean al universului. Însă vom detalia acest subiect în altă
lucrare. Per total, preluarea, prelucrarea și redistribuirea energiilor reziduale, provenite din părțile de
suflet degajate în timpul somnului, ține de managementul energiilor umane reciclabile în dimensiunile
superioare.
Tot în momentul fuzionării dintre SINELE SUPERIOR și partea de SUFLET degajată în timpul
somnului, au loc schimburi de programe evolutive, sugestii optime pentru suflet, care duc la potențarea
unor decizii optime în axa timpului, prin decizii benefice atunci când acesta se reîntoarce în trup, sau
schimburi de informații cu diverse părți din familia spirituală, ori întâlniri cu alte părți de SUFLET
degajate, aparținând altor oameni.
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Toate aceste fenomene și procese aferente care se derulează în dimensiunea a 7-a, constituie o
parte importantă din domeniul original de formare a viselor nocturne. Însă ne vom ocupa pe larg despre
acest domeniu într-o lucrare viitoare a ziarului.
Atât în stare de veghe, cât și în timpul somnului, spiritul nu părăsește NICIODATĂ corpul uman!!!
Sediul ACESTUIA este în capul ființe umane, mai exact în mijlocul creierului, prins într-un mod inteligent
de glanda pineală, pituitară și hipotalamus. Este o adevărată inginerie și mecanică cosmică despre modul
de funcționare și MANIFESTARE a SPIRITULUI prin aceste 3 glande majore, dar și prin toată ființa
umană. Este de reținut faptul că, în acea zonă, este locul unde se formează conștiința umană individuală.
Spiritul este prins de către cele 3 glande prin intermediul a 3 filamente energetice deosebit de
importante, denumite „filamentele de platină ale spiritului”.
Problemele de gândire, funcționalitatea creierului, tulburările cognitive, tulburările psihice, toate
tipurile de afecțiuni psihiatrice, vorbesc despre tulburări ale celor 3 filamente de platină ale spiritului, care
nu mai sunt conectate armonios la cele 3 glande amintite.
Evident că astfel de situații sunt valabile atunci când sufletul, prin anumite stări sufletești
emoționale cu vibrație scăzută, a afectat structura și funcționarea energetică a spiritului prin intermediul
conștiinței și a creierului.
Așa cum spiritul este legat de trupul uman, prin intermediul creierului, la cele 3 glande amintite...
tot la fel și sufletul este ancorat față de trup printr-un string/filament energetic FOARTE EXTENSIBIL
(fapt care permite degajarea acestuia față de trup în timpul somnului), având punctul de prindere în
camera a 5-a a inimii, descoperită de Dr. Otoman Hanish în anul 1920. Acest cordon energetic al
sufletului, prins de inimă, este denumit „filamentul de argint”.
Majoritatea tulburărilor sufletești, emoționale, stările de panică, FRICĂ, toate emoțiile cu vibrație
scăzută, afectează acest filament al sufletului, cauzând în timp diverse tipuri de afecțiuni cardiace sau
arteriale. Dacă aceste perturbări sufletești sunt pe perioade mari de timp, vor fi afectate mai târziu și cele
3 filamente ale spiritului.
Reîntorcându-ne la energia kundalini, spuneam că primul act din timpul somnului este reuniunea
dintre partea de SUFLET degajată și SINELE SUPERIOR. După ce s-a preluat tot ce era necesar din
SINELE SUPERIOR, partea degajată se reîntoarce cu o viteză foarte mare către trup (cu puțin timp înainte
de actul trezirii corporale din somn), lovind cu putere spiritul aflat în creierul uman. Acolo are loc un
proces și anumite fenomene comparabile cu ciocnirea a două nebuloase sau galaxii, din marele cosmos.
Ce se întâmplă de fapt? Se reunesc: conștiința superioară, proaspăt preluată din SINELE
SUPERIOR, împreună cu masa totală de energie a părții de SUFLET degajată, plus cea existentă deja
în corp, împreună cu ENERGIA SPIRITULUI din creierul uman.
Astfel se formează acel triunghi de 3 energii specifice și aparte:
-

Energia sufletului
Energia conștiinței superioare ( proaspăt preluată din SINELE SUPERIOR )
Energia proprie, ETERNĂ, a SPIRITULUI
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În această coliziune se formează o adevărată tornadă, vortex de energie, care generează INSTANT
o cantitate de energie NOUĂ, FIIND PRODUSUL CELOR 3 energii amintite, care este adevărata energie
PRIMORDIALĂ A VIEȚII, cea care este necesară întreținerii vieții, atât a trupului uman, cât și a spiritului
sau a sufletului.
De aceea somnul are o deosebită importanță în activitatea corpului. S-a constatat în al doilea război
mondial și nu numai, faptul că ființa umană poate trăi mult timp fără apă sau mâncare... DAR NU FĂRĂ
SOMN!!! ORICE FIINȚĂ UMANĂ, în lipsa somnului, după o perioadă mai mare de 2-3 săptămâni
decedează.
Odată produsă această energie PRIMORDIALĂ, ea este răspândită în toată ființa, însă
ÎNTOTDEAUNA rămâne un surplus/supliment de energie PRIMORDIALĂ, care este depozitat
inteligent, într-un anumit centru energetic, și anume SVADHISTHANA (centrul creativității, procreării,
sexualității). Acesta este motivul principal pentru care, majoritatea oamenilor, atât femeile cât și bărbații,
au un libidou crescut în primele momente după trezire!!! Este o senzație corporală ca o consecință a
acestui supliment de energie depozitat în acest centru energetic. Însă această manifestare sau senzație este
non comparabilă de la individ la individ.

Ființa umană, aflată în diverse relații de iubire, caracterizată de emoții cu vibrații variabile, are de
cele mai multe ori tendința, DIMINEAȚA, de a se angrena în frumosul și plăcutul joc al momentului de
dragoste, de a se uni cu partenerul, fapt care duce inerent la consumarea actului sexual, implicit la
procesele fiziologice aferente ale finalului plăcut al acestor momente frumoase.
Însă CEEA CE NU ȘTIU multe persoane, este faptul că, prin actul de finalizare a momentului
sexual, SE PIERDE O MARE PARTE DIN ACEST SUPLIMENT DE ENERGIE PRIMORDIALĂ,
care este atât de necesar întregii ființe, pe tot parcursul zilei.
Tocmai de aceea nu este foarte indicată consumarea unui act sexual în primele ore ale dimineții!
Această pierdere de energie PRIMORDIALĂ suplimentară, este o adevărată RISIPĂ, cel mai afectat
fiind, în mod direct, SPIRITUL deoarece acesta O FOLOSEȘTE în scopuri mult mai complexe prin ființa
umană, fapt care facilitează bunul mers al vieții și al EVENIMENTELOR din ziua respectivă!!! Însă acest
subiect este de o complexitate majoră, care va fi abordat în viitor.
Prin diferite tehnici spirituale, dar și prin dansul globului de lumină, practicat cu precădere
DIMINEAȚA, această energie PRIMORDIALĂ, generată înaintea momentului de trezire fizică, este
armonios stocată și utilizată de către ființa umană.
Valentin Voicu
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Legile Kybalionului
sau cele 7 principii
-continuare 6. LEGEA CAUZEI ȘI EFECTULUI

„Orice cauză are efectul său; orice efect are cauza sa, totul se întâmplă conform Legii!”
Hazardul este un nume dat unei legi necunoscute. Sunt numeroase planuri ale cauzalității, însă
nimic nu scapă Legii” – KYBALION
Acest principiu implică faptul că există o cauză pentru orice efect produs și un efect pentru orice
cauză! El explică faptul că totul se întâmplă conform unei legi, că niciodată nimic nu se întâmplă
accidental, neprevăzut, că hazardul nu există și că, deoarece există planuri diferite de cauză și efect, planul
superior domină totdeauna planul inferior.
Nimic nu poate scăpa în întregime Legii!
Hermetiștii cunosc, până la un anumit punct, arta și metodele de a se ridica deasupra planului
obișnuit al cauzei și efectului. Ridicându-se mental la un plan superior, ei devin cauză, în loc de a fi efect.
Mulțimile se lasă docil conduse, ele ascultă de tot ce le înconjoară, de voința și dorința celor mai puternici,
de ereditate, sugestie, de toate cauzele exterioare care le dirijează ca pe simpli pioni ai vieții.
Maeștrii, din contră, se ridică în planul superior, dominând sentimentele și caracterul lor, calitățile
și puterile, tot așa de bine ca pe tot ce-i înconjoară. Ei devin stăpâni, în loc de a fi jucați și dirijați de
voința altora, precum și de influențele exterioare. Ei se servesc de Lege, în loc de a fi instrumente. Maeștrii
ascultă de cauzalitatea principiului superior, însă ei comandă planul lor. În această afirmație există o
bogăție de cunoștințe hermetice. Le înțelege cine se apleacă cu atenție asupra lor!
Rubrică realizată de Roxana Cotigă
Sursa informații: ro.scribd.com
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De ce te îngrijorezi fără motiv?
Orice s-a întâmplat a fost spre bine!
Orice se întâmplă este spre bine!
Orice se va întâmpla, va fi numai spre bine!
Nu trebuie să regreți trecutul,
Nu trebuie să te îngrijorezi pentru viitor,
Prezentul se întâmplă!...
Ce-ai pierdut ca să regreți trecutul?
Ce ai adus cu tine în lume ca să crezi că ai pierdut ceva?
Orice ai avea, ai primit de aici!
Orice ai dăruit, ai dăruit de aici!
Orice ai luat, ai luat de la Dumnezeu!
Orice ai dat, i-ai dat Lui…
Ceea ce crezi că este al tău astăzi
A fost al altcuiva ieri
Și va aparține altcuiva mâine!
Nu te înșela, crezând că totul este al tău!
Este o impresie falsă
Și va fi sursa necazurilor tale…
Trupul acesta nu este al tău,
Și nici tu nu ești sclavul trupului tău!
Trupul este făcut din foc, apă, aer, pământ
Și va dispărea descompunându-se în aceste elemente…
Dar sufletul este permanent!
Deci, cine ești tu?

Bhagavad Gita
Rubrică realizată de
Loredana Cristina Majic
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Transcende limitările!

Bine te-am găsit cititorule!
Te iubesc și Te binecuvântez!

Mintea te ține în limitare!
Mintea te ține în conștiința colectivă!
Vreau să-ți amintesc că ești un creator și o ființă
suverană care poate transcende:
-Limitările Minții
-Limitările Societății
-Limitările Colective
-Limitările Convingerilor (“Nu pot”)
-Limitările Fizice
-Limitările Psihice
Treci dincolo de orice limitare și urmează-ți propria lumină! Realitatea va răspunde conștiinței tale!
Avem o oportunitate imensă în aceste timpuri - de resetare a planetei și a conștiinței umane, iar cei
mai mulți dintre cei implicați cu adevărat în procesul trezirii, pentru acest moment s-au încarnat pe
Pământ!
Eliberează-te de tot ceea ce te-a ținut pe loc și te-a făcut să te simți neimportant sau insignifiant. Ești
important, iar existența ta susține întreaga viață!
Zi de zi observă-ți măreția și nu trece fără să observi cum viața te susține prin tot ceea ce vine în realitatea
ta.
Sunt momente când te simți stresat sau limitat și chiar nici celor de lângă tine nu le mai simți
susținerea... sau, din contră, te motivează... toate sunt pentru ca tu să-ți revelezi adevărata esență și rolul
pe care ai venit să îl joci în viața ta și a celorlalți.
Viața are lucruri foarte frumoase să îți dăruiască, caută-le, observă-le, trezește-le, iubește-le,
manifestă-le!
Mergi înainte și treci peste nivelul la care ai fost obișnuit să trăiești și adu în lume inimaginabila ta
Măreție, oricât de uimitoare și de spectaculoasă ar fi chiar și pentru tine!
Permite vieții să fie în centrul inimii tale și de acolo respiră în interior și în exterior ființa nelimitată
și infinită care Ești! Fii lumina conștiinței!
Rosemarie Bianca Iordache
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LUMINA

Și omul este lumină prin el însuși! Toți oamenii buni sunt strălucitori, iar cei răi, care au pierdut
sensul vieții, sunt întunecați. În jurul lor este doar o lumină care licărește.
Toate ființele bune sunt „stele”. Și nu e doar un fel de a vorbi, e o realitate! Toată viața din prezent
a omului depinde de steaua lui, toate existențele trecute și viitoare au depins și vor depinde de lumina
„stelei” sale. Această stea este comoara vieții sale, este sensul vieții sale.
Când Hristos a venit pe Pământ, această stea L-a însoțit. Dar n-a fost zărită decât de trei înțelepți
din Orient. Când Hristos va veni din nou pe Pământ, steaua Lui va fi de zece ori mai strălucitoare decât
acum două mii de ani. Dar va fi vizibilă doar pentru cei care sunt pregătiți să primească lumina divină.
Hristos va veni ca o lumină interioară în mințile și inimile oamenilor! Această lumină va atrage
oamenii unii spre ceilalți și îi va uni interior.
Acești oameni vor fi oamenii luminii, oamenii cu „stele”.
Astfel de oameni cu „stele” erau, pe vremuri, apostolii! Când Hristos va reînvia, vor apărea multe
„stele”. Sunt acele „limbi de foc” despre care se vorbește foarte vag în Evanghelie. Acele stele emiteau
atât de multă lumină încât rezulta o unire între luminile vizibile și cele invizibile, între apostolii și oamenii
luminoși cu rațiune înaltă, locuitorii „cerului”.
Și într-adevăr, când această lumină pune stăpânire pe un suflet, acesta nu se mai îndoiește. Este
unul din cele mai sublime momente pe care le poate trăi un om. Un sentiment de o blândețe infinită, de o
mare noblețe se naște atunci în el și continuă să strălucească cu o sclipire calmă și neîntreruptă. Acest
sentiment este dulce și delicat, dar și foarte intens; este foarte puternic, are o forță interioară atât de mare,
încât omul devine invincibil.
Și, astfel, dacă vreți să înțelegeți lumina, mergeți pe cărarea luminii! Lumina intră doar în palatele
regilor? Ea intră și în locurile curate, și în locurile murdare. Mâinile luminii vii sunt murdare. Dar, dacă
lumina care se află atât de sus, coboară și își murdărește mâinile cu păcatele oamenilor, cu atât mai mult
oamenii de pe Pământ ar trebui să acționeze la fel!
Lumina nu poate fi oprită de nimic, ea pătrunde în locurile cele mai tainice ca să le lumineze și să
le dea viață.
Și aceasta este sublima smerenie! De la lumină ar trebui să învățați să fiți smeriți. Dacă n-aveți
smerenia luminii, nu veți ajunge la nimic!
Fiți ca lumina! Lumina ajunge peste tot, trece peste tot, dar nu rămâne nicăieri. Lumina nu lasă
nimic din ea acolo unde intră. Dar străbate lumea, neobosită!
Ce sublimă este inima luminii!
Urmați drumul luminii, un drum fără pulbere!
Și nu uitați că, dacă steaua voastră este tot la răsărit pe cărarea pe care ați pornit, înseamnă că vă
aflați pe cărarea luminii.
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Dacă steaua voastră este tot la apus pe cărarea pe care ați pornit, înseamnă că vă aflați pe cărarea
întunericului.
Când viața nu mai are sens pentru voi, căutați ceea ce strălucește! Și ceea ce strălucește veșnic,
fără să se stingă niciodată, este Înțelepciunea!
Atașați-vă de ceea ce strălucește: Înțelepciunea! Ea vă va dărui cunoașterea, care vă va acoperi cu
cele mai frumoase veșminte: lumina! Fiindcă lumina este veșmântul cunoașterii.
Iubiți lumina și fiți liberi!
Carmen Claudia Morar
Sursa: Peter Deunov – text din cartea „Maestrul vorbește”

Mărturiile sufletului meu

Relatare Luciana Gingărașu, cursant Centrul de Dans Energetic „RAMONA”
Coach Ramona Musgociu

„Salutare, tuturor! Sunt Luciana Gingăraşu și sunt un om printre oameni!.. Care a mai rătăcit
drumul din când în când...
Dacă-mi spunea cineva de Dansul Energetic cu trei ani în urmă aș fi zis: „Sună foarte interesant,
dar nu am Timp, nu e pentru mine, mulțumesc!”
Nu am avut timp până în momentul în care viața, sănătatea mea au zis: „hai, e timpul să te oprești
din „maratonul acesta montan” pe care ți-l autoimpui!” Și am picat, la propriu!
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A fost momentul în care am auzit: ”Te oprești și te trezești sau...”. Acela a fost marele început al
propriei mele Treziri! Și de atunci am început să citesc multe cărți din domeniul dezvoltării personale și
al spiritualității și am început să cresc ușor, ușor!
Trec printr-o perioadă în care chiar am timp și răbdare! Duminică, 31 ianuarie, am terminat al
doilea modul al Dansului Energetic! Peste trei ore și jumătate a durat... Și tot am mai fi stat și ne-am mai
fi conectat cu noi, cu Universul!
Au loc niște trăiri minunate, greu de descris! Ramona Musgociu este un adevărat curcubeu! Culori,
energii pozitive, zâmbete și un adevărat ghid în toată această călătorie!
Din 9 ianuarie, în fiecare dimineață, rezerv un anumit timp dansului energetic! Și îmi face foarte
bine! Peste zi sunt capabilă să țin la distanță energiile negative, să țin frica la distanță și să fructific, cât
de bine pot, timpul pe care mi-l dăruiește Cel de Sus!
Au loc mult mai multe sincronicități în viața mea, apar mult mai multe semne, chiar dacă pe unele
nu le înțeleg în totalitate acum, dar știu că au un sens!
Mulțumesc, Ramona!
Mulțumesc domnului Ioan Prisecaru!
Să fiți binecuvântați!”

Foto: Luciana Gingarașu – București, 26 februarie 2021
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ECHILIBRU
Alina Ramona Ene

Să înghețe Raiul și Iadul
Și canalele din frumoasa Veneția!
Să patinăm în voie în sus și-n jos,
Lovindu-ne de reflexia din gheață...

Finitul patimilor să ne fie margine de lume,
Iar cumpătarea noastră în simțire și gânduri
Să ne fie scrisă în Decalog!...

Degeaba aștepți iertarea
După ce în noapte ai mușcat mărul otrăvit al disprețului...
Alergând astăzi cu sufletul la vedere,
Privești înghețul și îl lași să te cuprindă în părere...

Dovada că nu ne clădim vise
Este tocmai aceeași succesiune de anotimpuri
Care se schimbă la infinit,
Fără să schimbăm alternanța...

Ce nu aș da să ne găsim echilibrul,
După o iarnă a pasiunii și o primăvară
Căutând deșertăciunea patimilor...

Aș crea anotimpul calm și sincer al toamnei,
Și aș schimba succesiunea
Pentru alternanța unei stime de sine mai ridicate!..
Poate atunci vom renaște într-o nouă Eră a Cunoașterii!
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Încântat de cunoștință!

Interviu cu Adina Ene, instructor, practicant
de Dans Energetic, coach și terapeut

Redactor Roxana Cotigă: Bun găsit, Adina
Ene! Vă mulțumesc pentru această deschidere,
pentru că ați acceptat invitația noastră de a vă
cunoaște mai bine ca ființă, cât și prin activitatea
pe care o desfășurați cu atâta implicare și dăruire
de sine!
Doresc să începem această discuție prin a vă
ruga să vă descrieți în câteva cuvinte pentru
aceia care încă nu vă cunosc și care acum iau
contact, pentru prima dată, cu ziarul nostru!
Adina Ene: Încântată să fiu prezentă alături
de minunații noștri colegi de la ziarul Puterea
Cunoașterii și să le aducem o contribuție
minunaților cititori!
Eu sunt ceea ce sunt: ființă infinită în trup, om cu diverse roluri pe care aleg să mi le exprim în
versiunea mea din ce în ce mai luminoasă: mamă, parteneră, prietenă, fiică, soră, ghid și veșnic
învățăcel, coach, instructor şi practicant de dans energetic, terapeut, facilitator access consciousness.
Redactor: Cu ce considerați că v-ați înnoit, ca ființă, de când practicați dansul energetic?
Exemplificați ce anume și ce laturi noi din ființa dumneavoastră ați descoperit prin dans!
Adina Ene: Practic dansul energetic de un an şi îl transmit mai departe din luna iulie 2020.
Dansul energetic a adus multe în viaţa mea - o vitalitate crescută, conexiune mai profundă cu Divinitatea
şi cu sufletul meu, curăţări şi purificări cu uşurinţă. În timpul dansului primesc mesaje şi conştientizări
profunde.
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Redactor: Care este managementul dansului energetic în viața dumneavoastră atât pentru
propria ființă cât și pentru cei din jur? Enumerați metodologia de dans aplicată în diferitele situații
traumatice, ori dificile ale vieții de zi cu zi!
Adina Ene: Practic dansul energetic zilnic împreună cu cei din comunitate, care doresc să mi se
alăture pe zoom. Dansul energetic este un mod de viaţă pentru mine, reprezintă un pilon de stabilitate.
Astfel, am devenit mai perseverentă, mai disciplinată.
Este atât o practică pentru corp, cât şi pentru suflet, pentru liniştirea minţii şi eliberarea reziduurilor
emoţionale, cuprinde toate aspectele fiinţei, ceea ce mie îmi sună ca 10 în 1.
Redactor: Care este frecvența optimă pentru a practica acest dans energetic, în scopul de a
avea beneficii pe toate planurile vieții?
Adina Ene: Părerea mea este că practicile spirituale se potrivesc în viața de zi cu zi. Cum igiena
fizică - duş, spălat pe dinţi, haine curate - este o normalitate, de ce ar fi diferit cu celelalte corpuri ale
omului?
Redactor: Care considerați că este latura umană transformată cel mai profund și vizibil prin
practicarea dansului energetic?
Adina Ene: Eu cred şi observ că atunci când energia noastră se schimbă, totul se schimbă!
Redactor: Ce legătură există între dansul energetic și alimentație?
Adina Ene: În timpul dansului energetic suntem în comunicare conştientă cu propriul corp, astfel
ne deschidem să îi primim mesajele cu acurateţe. Corpul ştie ce are nevoie... de obicei de hidratare,
alimentaţie nutritivă şi odihnă.
Cine nu ţine cont de nevoile corpului plăteşte ulterior un preţ cam mare, în opinia mea – sănătatea!
Fără sănătate în corp nu putem face mare lucru în acest plan!

Redactor: Ați putea împărtăși această cunoaștere la nivel colectiv, fără a exista schimburi de
beneficii pentru cei care își doresc, dar nu își permit? Și dacă da, de ce nu am globaliza acest sistem?
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Adina Ene: Împărtăşesc cu drag dansul energetic cu cine îşi doreşte cu adevărat. Mereu se găseşte
o cale să ne îndeplinim visurile, misiunea, când alegem asta. E o bucurie să dăruiesc şi să observ cum
vieţile semenilor se luminează. Practica dansului energetic ne susţine inclusiv să permitem energiei
financiare să curgă în flux prin fiinţa noastră.
Redactor: Vă rog să enumerați câteva argumente pentru care oamenii ar trebui să aleagă dansul
energetic și nu alte forme de cunoaștere!
Adina Ene: Nu doresc să fac comparaţii. Consider că toate au sensul lor şi că noi putem alege. Apoi
culegem roadele alegerilor, acţiunilor şi nonacţiunilor noastre.
Redactor: Cum înțelegeți legătura dintre dansul energetic și sistemul de credință al oamenilor
de tip religios? Care ar fi argumentele dumneavoastră în fața unui om cu structură de tip dogmatic, bine
fundamentată?
Adina Ene: Nu doresc să conving pe nimeni de nimic! A sta excesiv în minte, a căuta în permanenţă
argumente mentale, a trăi în justificări ne îndepărtează de simţiri.
Divinitatea înseamnă unime, nu separare, nu critica şi înjosirea altora! Cum ar fi să ne uităm la
diferenţele dintre noi cu bucurie şi curiozitate?
Redactor: Care este motivaţia care vă determină să aveţi voinţa de a merge, cu atâta îndârjire
şi statornicie, pe acest drum al dezvoltării fiinţei şi al cunoaşterii?
Adina Ene: Ce mă motivează?... Cunoaşterea îmi luminează mintea, dansul energetic mă
conectează cu planurile luminoase. Faptul că îmi găsesc propriile răspunsuri, faptul că lucrurile capătă un
sens mai înalt, faptul că mă simt vie, faptul că mi-am vindecat, în mare parte, rănile sufleteşti, faptul că
nu le mai transmit programe de autodistrugere şi inconştienţă copiilor mei, ci de susţinere şi iubire...
Şi copila mea interioară se simte şi ea iubită, preţuită, valoroasă!
Astfel îmi trăiesc viaţa din ce în ce mai frumos!
Redactor: Vă mulțumesc pentru că ați răspuns afirmativ invitaţiei noastre și totodată le-aţi
oferit cititorilor ziarului nostru oportunitatea de a vă cunoaşte, chiar și prin intermediul acestui scurt
interviu! Suntem Încântați de Cunoștință!
Adina Ene: Mulţumesc! Îmbrăţişare plină de iubire pură!
Realizator interviu: Roxana Cotigă
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Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

Nefericirea noastră cea de
toate zilele – Antoneta Galeș
„La o ședință de terapie am avut un
exercițiu în care mi s-a lansat o invitație de
genul: <Acum adu-ți aminte de toate momentele
în care te-ai simțit pe deplin mulțumită de tine”>
Pauză. Pauza continuă. Cu ochii închiși, într-o
poziție confortabilă în fotoliu, alerg disperată
prin capul meu, de când îmi aduc eu aminte și
până acum. Și pauză.
Baleiez între întâmplări care mi-au adus
multă bucurie și cele care mi-au produs
satisfacție. Și pauză.
Ca și când aveam în față un ecran virtual pe care apăreau imagini ca niște pagini, pe care le făceam
să dispară dintr-o mișcare a încheieturii, fără să ating nimic, doar dădeam ca disperata din mână. Pauză.
Nada. Niente.
Cuvintele sunt foarte importante pentru mine și folosirea lor contează. Deplin mulțumită?! Deplin?!
Pe deplin mulțumită de mine n-am fost niciodată! Scuze, știu cum sună. Așa m-am simțit și eu. Lucrez
cu mine, de asta sunt un coach excelent, am avut pe cine exersa. Am muncit cu mine de mi-au sărit
capacele de când mă știu. Nu mi-aș fi spus un „Bravo!” nici să mă tai cu cuțitul, mereu aveam doar un
zâmbet de sus pentru mine, semn că aș fi putut și mai bine, perfect poate, cândva.
Am fost cel mai aspru critic al meu, mereu neîndurătoare. Când fac asta, cei din jurul meu se simt
neputincioși, au impresia că glumesc sau că mă alint. Este contrar a ceea ce aș avea eu nevoie, mi-ar
plăcea să primesc atenție și înțelegere. E ca atunci când mă plâng că-s grasă sau că m-am îngrășat, de se
simt ofensate toate femeile din jur, mai puțin cele care nu au voie să doneze sânge de slabe ce sunt.
Realitatea este una singură, impresia despre realitate e doar în capul nostru. Noi avem acces numai
la percepția noastră despre lume.[...] Obținerea echilibrului mental și emoțional prin analiza proceselor
de gândire, a credințelor din spatele acestora, a tuturor automatismelor. Fiecare are propria istorie, astfel
încât ideile preconcepute sunt unice.[...] Odată cu creșterea capacității de observație, crește și prezența în
realitate. Optimiștii văd partea plină a paharului, pesimiștii, partea goală; eu cred că e important să
realizăm că are apă.”
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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
Ancăi Crețu, pe adresa de email: anca9.cretu@gmail.com Așteptăm ca un număr cât mai mare de
instructori să dețină calitatea de coach!
Ioan
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