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Tu, Doamne, îmi Ești de-ajuns
Căci doar de la Tine
Primesc în Inimă răspuns!
Ruga din Zori
– Loredana Cristina Majic

Lucrătorii în lumină
Semințiile stelare
Federația galactică
Considerente esoterice
-Valentin Voicu

Mărturiile sufletului meu
- Relatare Luciana Eftimie
coach Centrul de Dans
Energetic „LUCIANA”

„Tăcerea este expresia păcii, a armoniei, a perfecțiunii. Acela care începe să iubească tăcerea, care
înțelege că tăcerea îi aduce cele mai bune condiții pentru activitățile psihice și spirituale, ajunge
încet, încet, să realizeze tot ceea ce face: când mută obiectele, când vorbește, când merge, când
lucrează, în loc să facă totul haotic, trebuie să devină mai atent, mai delicat, mai suplu și tot ceea
ce face este impregnat de ceva care pare că vine dintr-o altă lume, o lume care este poezie,
muzică, dans, inspirație.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Foto: Loredana Cristina Majic
https://www.facebook.com/rugadinzori/
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Muzica, melodia sufletului

Nu de puține ori s-a spus că muzica este un medicament pentru minte, auzul fiind unul dintre
primele simțuri care apare și ultimul simț care dispare înainte de trecerea corpului în neființă.
Muzica este una dintre puținele activități care stimulează toate ariile cerebrale, deoarece ea este
structural matematică, fiind precum un antrenament pentru creier.
Se pare că, indiferent dacă este vorba de jazz, hip-hop sau muzică clasică, materia cenușie a
creierului preferă aceeași muzică pe care o faci tu – melodia trecutului tău, melodia sufletului tău. În acest
mod putem înțelege muzica asemenea unui limbaj care transportă propriul cod distinct emoțional și
neuropsihologic.

Este o energie care are o lungime de undă și o frecvență. În acest mod, va interacționa direct cu
celelalte câmpuri energetice pe care le întâlnește. Pitagora a fost primul cercetător care a descoperit
relațiile armonice dintre rapoartele matematice și diferite acorduri muzicale. În conceptul filozofului grec,
“fiecare melodie armonizează funcționarea organelor interne, deoarece fiecare dintre corpurile noastre
(sursă de energie și câmp electromagnetic care generează o frecvență) intră în rezonanță cu sunetul
muzicii, interacțiune care va schimba setările corpurilor noastre.
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Când ascultăm o melodie, câmpul ei acustic impregnează câmpul corpurilor, iar noi experimentăm
ceva asemănător unui masaj celular”.
Puterea vindecătoare a sunetelor este cunoscută de pe vremea lui Pitagora. Încă din acele vremuri
se știa că orice boală provine din modul de a gândi și a înțelege natura și locul omului în armonia naturii.
Pitagora numea vindecarea cu ajutorul sunetelor purificare. Fenomenul care stă la baza muzicoterapiei este numit rezonanță, între compoziția vibratorie specială a muzicii și mintea celui care o ascultă,
inducând ascultătorului o stare psihică special aflată în rezonanță cu tipul muzicii.
Muzica poate modifica abilitatea de a percepe timpul, te transformă într-un bun comunicator, te
întărește, îți întărește sistemul imunitar, asistă la repararea daunelor neuronale, te face mai inteligent,
evocă amintiri.

Studiile au demonstrat faptul că frecvențele specifice ale sunetului au capacități vindecătoare
asupra corpului uman.
Astfel, sunetele cu frecvență de 40 de Hz sunt asociate cu undele gamma ale creierului și
stimularea memoriei. Frecvențele de 111 Hz sunt responsabile de starea de bine, de reparare a ADN-ului.
Frecvențele de 285 Hz activează corpul pentru regenerare celulară, susținând auto-vindecarea în caz de
vătămare. Frecvența de 396 Hz ajută la eliminarea sentimentului de vinovăție, transformând emoțiile
negative, susține mintea în corecția sentimentului de frică.
Terapia 417 Hz este concepută pentru a dizolva blocajele emoționale. Terapia 432 Hz vizează
nivelul 4 energetic (centrul inimii); ascultarea acestor frecvențe ar putea determina nivele crescute de
claritate mentală și emoțională.
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O acordare de 432 Hz este asociată cu un nivel superior de dezvoltare spirituală. Frecvența 440
Hz este considerată muzica “cerebrală” care ajută la dezvoltarea cognitivă a ascultătorului. Se consideră
că frecvențele sonore de 440 Hz activează “al treilea ochi”.
Frecvența 528 Hz, cunoscută sub denumirea de “nota miracolului”, a fost folosită de populațiile
străvechi drept sunet asociat cu binecuvântările, încă dinaintea istoriei scrise. Audiția frecvențelor de 639
Hz susține o comunicare mai clară și conștientizarea situației. Terapia cu sunete de 852 Hz este un ton
care este asociat cu redirecționarea minții departe de gânduri excesive, intruzive și modele de gândire
negative. Frecvențele sonore de 963 Hz sunt asociate cu activarea glandei pineale și cu dezvoltarea
spirituală superioară. Ultima frecvență menționată este cunoscută ca “tonul miracolului pur” sau
“frecvența zeilor”, fiind asociată cu o conexiune cu sursa întregii umanități.
Ultimele studii au demonstrat faptul că oamenii din întreaga lume răspund muzicii într-un mod
universal. Astfel, sintagma “EȘTI CEEA CE ASCULȚI” devine mult mai clară și face mai mult sens.

Va urma!
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https://www.ucf.edu/pegasus/your-brain-on-music/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2015.00291/full
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-86942020000400419&script=sci_arttext
https://www.researchgate.net/post/What-is-the-impact-of-sound-and-music-on-the-human-brain-waves-and-theproduction-of-hormones
http://daniellevitin.com/levitinlab/articles/2013-TICS_1180.pdf
http://www.musicontap.co.uk/downloads/Music_Mood_Effects.pdf.
https://www.audio.ro/stiatica/muzica-are-puteri-miraculoase-asupra-oamenilor/
https://powerlocus.com/bg-bg/cum-va-ajuta-muzica-creierul/?lang=ro
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Emilia Pătrășcanu
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EŞTI UNIC!
Bine te-am găsit, cititorule!
Te iubesc şi Te binecuvântez!

Vom trăi multe în lumea asta şi pe toate, fiecare dintre noi, le va privi diferit!
De aceea, astăzi vreau să îți reamintesc că tu eşti unic şi felul tău de a percepe tot ceea ce se
întâmplă în exterior poate fi trăit – în maniera ta.
Toată realitatea exterioară poate fi modelată dacă te conectezi la spațiul tău interior care este de necuprins,
dar conține în el toate potențialele întregului Univers.
Deşi, aparent privim toți în aceeaşi direcție, trăim acelaşi context (ex: izolarea), avem aceeaşi
realitate exterioară, răspunsul fiecăruia dintre noi la tot ceea ce ne arată realitatea este dat de unicitatea
noastră, practic de frecvența din care emite fiecare dintre noi. Cu cât umanitatea îşi aminteşte de natura
sa divină, cu atât natura umană se amplifică pentru a scoate la suprafață tot ceea ce este în dizarmonie cu
planul sufletului, tocmai ca prin aceste contraste, conștiința umană să se trezească.
Planul omului necesită armonizarea cu planul sufletului. Datorită memoriei celulare pe care
fiecare o are, fiecare poartă o anumită rană ancestrală sau temă de lucrat în această viață, de aceea reacțiile
noastre la acelaşi context, stimul, vor fi diferite.
Dar aşa cum fiecare are rănile sale, pe care le integrează în ritmul său, tot astfel fiecare este unic
prin harul său. Pentru elevarea acestuia, atenția acordată realității exterioare se antrenează pentru a fi
mutată către interiorul ființei noastre. Spațiul interior ne va revela multidimensionalitatea ființei din care
inspirația, ghidajul şi creativitatea se vor arăta cu uşurință, odată ce ai învățat să deschizi uşa şi atunci
când ai depăşit frica de a te conecta la interiorul tău, indiferent de multitudinea sau intensitatea emoțiilor
cu care a fost necesar să te confrunți. Eşti minunat și eşti unic! Alege, deci, să fii Tu!
Rosemarie Bianca Iordache
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SPIRITUALITATE

Lucrătorii în lumină
- semințiile stelare
- federația galactică
- considerente esoterice
Prima parte

Subiectul semințiile stelare, precum și cel legat de federația galactică sunt subiecte atât de
contemporane și de mediatizate, încât societatea umană a îmbrățișat cu ușurință diverse tipuri de
comunicări aferente intuiției, empatiei sau telepatiei, realizate de diverse persoane, cu diferite specializări
de tip spiritual. La bază, fenomenul de channeling care era în mare vogă între anii 1985-2010 a căpătat
noi conotații și diversități, atât din punct de vedere al subiectelor cuprinse în cadrul comunicărilor de tip
astral, cât și al personajelor care pretind că realizează astfel de channeling.
Channeling - presupune la bază o activitate prin care o anumită persoană își propune să
recepționeze din oceanul informațional al universului, un anumit mesaj, care întotdeauna trebuie să ducă
la rezolvarea unei anumite situații, într-o formă în care mesajul respectă câteva reguli de bază:
- Este valabil DOAR pentru cel care realizează comunicarea (deoarece fiecare ființă este UNICĂ,
iar orice mesaj venit prin channeling se adresează cu strictețe celui care realizează comunicarea,
după regula unicității divine)
- Nu pune în suferință niciodată pe cel care realizează comunicarea, prin informațiile furnizate
- Au ca scop întotdeauna modelarea benefică și constructivă a atitudinii și calității personale
- Nu presupune niciodată furnizarea de directive ori sarcini sau indicații specifice, channelingul
presupunând întotdeauna MANIFESTAREA prerogativelor liberului arbitru pentru cei implicați
- Orice mesaj venit prin channeling, care se adresează unei mase de oameni, este valabil atât pentru
cel care realizează comunicarea, cât și pentru masa de oameni vizată.
De aici se deduce limpede faptul că, fiecare persoană care se angajează într-o activitate de tip
channeling, ar putea recepționa același mesaj!!
Însă, pentru a realiza o activitate de tip channeling, este necesar a se aduce în discuție anumite
aspecte legate de persoana care îl realizează. Totul este conștiință în univers. De aici se înțelege că
informația este instrumentul cel mai important în realizarea unui channeling. Însă CALITATEA și nivelul
de pregătire, din punct de vedere al cunoașterii, ori antrenamentul pentru astfel de activitate, joacă un rol
important în realizarea unui act de channeling CALITATIV.
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Tocmai de aceea, atunci când vorbim de o persoană care realizează comunicarea de tip spiritual
(channeling) este necesar să avem în vedere atât nivelul de cunoștințe ale acesteia cât și modul în care
tipurile de CONȘTIINȚĂ sunt active și manifeste prin aceasta. Lucrările anterioare descriu pe larg tipurile
de CONȘTIINȚĂ și modul în care acestea funcționează printr-o ființă umană. Însă, la general vorbind,
se disting câțiva parametri specifici, care pot caracteriza telepatia de tip spiritual, în interacțiunea cu
anumite conștiințe cosmice:
- Capacitatea de recepționare a mesajului - reprezintă abilitatea unei ființe de a parcurge anumite
dimensiuni superioare de conștiință, cât și recunoașterea parțială sau totală a identității
ENTITĂȚII care participă. Se va nota CR - Capacitatea de RECEPȚIONARE – aceasta poate fi
în funcție de starea momentană a unei persoane: minimă, medie, maximă. Valorile sunt
determinate în funcție de multiple cauze, începând de la starea de sănătate a practicantului de
channeling, până la CALITATEA CONȘTIINȚEI sale și a vieții personale;
- Capacitatea de DECODIFICARE - CD - reprezintă capacitatea unei ființe de a traduce complet și
corect un anumit mesaj venit din dimensiunile superioare. Barometrul principal de analiză al
acestei capacități de decodificare informațională este dat întotdeauna de EMOȚIA atât a celui
care realizează un act de channeling, cât și a celor care primesc mesajul!!! Asta înseamnă că
întotdeauna un mesaj corect decodificat va genera o reacție de răspuns de tip emoțional, care
va duce la un act de conștientizare unic și constructiv pentru toți cei cărora li se adresează.
În situația în care beneficiarii unui mesaj venit prin channeling nu au o reacție emoțională
benefică, motivantă, constructivă, fie acel mesaj nu este complet și corect decodificat sau recepționat, fie
nu sunt ei ținta mesajului.
Aceste două aspecte ale channeling-ului sunt deosebit de importante, întrucât ele constituie un
barometru care este în continuă schimbare.
Însă ce este un act de channeling?
Acesta reprezintă orice mijloc sau modalitate de a intra în comunicare cu structurile de
CONȘTIINȚĂ SUPERIOARE, atât ale noastre, cât și de a fi capabili să preluăm informații de la
conștiințe/ENTITĂȚI SUPERIOARE care aparțin și altor persoane sau care guvernează o masă mare de
oameni, țară, stat, planetă...etc.
Însă, pentru a putea ajunge la o comunicare lejeră și eficientă cu acele conștiințe care guvernează
și veghează masele mari de oameni, ESTE NECESAR ca mai întâi comunicarea cu SINELE SUPERIOR
ori MONADA sufletească din care provenim să fie realizată la un mod lejer și eficient, oricând... fapt
care trebuie să se reflecte atât în viața personală, cât și în impactul PERSONAL asupra mediului
înconjurător: de la impactul asupra naturii, animalelor cât și asupra oamenilor din jur, la un mod benefic
și constructiv în axa timpului, astfel încât aceștia să cunoască un progres din toate punctele de vedere,
rezultat din interacțiunea cu cel care realizează cu lejeritate activități de tip channeling.
Din articolele anterioare cunoaștem faptul că SINELE SUPERIOR este aferent dimensiunii a 7-a.
La nivelul acestei dimensiuni se află totalitatea SINELOR SUPERIOARE ale tuturor oamenilor care
trăiesc pe pământ. De aici trebuie înțeles faptul că SINELE SUPERIOARE din dimensiunile superioare
(a 7-a) sunt grupate și organizate în funcție de grupările familiale, colective sau în funcție de interesele
UMANE ale celor care trăiesc pe Pământ. Altfel spus, EGREGOARELE umane joacă un rol important
în schemele de organizare și în dinamica SINELOR SUPERIOARE în dimensiunile superioare.
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Egregoarele aparținând unor familii, grupări de oameni ce caracterizează diverse interese
(artistice, politice, educaționale, spirituale, etc) sunt sub directa supraveghere și coordonare a anumitor
ENTITĂȚI SPECIALE superioare, care reprezintă coordonatorii inclusiv a sinelor superioare ale
persoanelor. Acești coordonatori de EGREGORI colectivi și de sine SUPERIOARE sunt de diferite
calități!!! Calitatea acestora este direct proporțională cu CALITATEA intereselor unei grupări de
oameni, în funcție și de nivelul conștiinței acestora. Altfel spus, egregoarele colective REPREZINTĂ o
medie a calității celor care le-au creat. Astfel, e deductibil faptul că inclusiv ENTITATEA coordonator a
egregorului este ATRASĂ în funcție de vibrația colectivă a celor care au format acel egregor.
Astfel, putem înțelege modul în care structurile de conducere și de stat ale unei grupări de oameni,
țări, continent, planetă își găsesc corespondență și în dimensiunile superioare.
Concret: toate organizațiile de conducere, de administrare, executive, aparținând tuturor
domeniilor de activitate UMANĂ își vor găsi corespondentul și în dimensiunile superioare, generate de
suma tuturor EGREGORILOR acestora și a entităților coordonatoare ale acestora.
Următoarea parte a acestui subiect va aduce la lumină modul în care se poate defini ceea ce este
cunoscut ca „Federația galactică”, modul cum aceasta se formează, dar mai ales modul în care aceasta
lucrează PRIN FIINȚELE UMANE, precum și modul în care orice persoană se poate integra în această
federație astrală, încă din timpul vieții.
Tocmai de aceea, aveți un motiv în plus de a urmări această serie de articole pe controversata
temă: Federația galactică.
Valentin Voicu

A TRANSFIGURA EGO-UL
– A elibera sufletul

Uneori, programele noastre spirituale ne îndepărtează de apartenența noastră interioară. Devenim
dependenți de metodele și programele psihologiei și religiei.
Devenim atât de disperați în a învăța cum să fim, încât viețile noastre trec, iar noi ignorăm chiar
ființarea. Unul dintre lucrurile minunate este spontaneitatea, unul dintre cele mai mari daruri spirituale.
A fi spontan înseamnă a scăpa din temnița egoului, având încredere în ceva ce se situează deasupra
noastră. Unul dintre cei mai mari inamici ai apartenenței spirituale este egoul. Acesta nu reflectă forma
adevărată a individualității persoanei. Egoul este identitatea falsă, născută din frică și nevoie de apărare.
Egoul este o crustă protectoare, pe care o clădim în jurul sentimentelor noastre.
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Este creat din timiditate, lipsă de încredere în alții și lipsă de respect pentru propria persoană. Unul
dintre cele mai mari conflicte din viața omului este acela dintre ego și suflet.

Egoul se simte amenințat, e competitiv și stresat, pe când sufletul este atras de surpriză, de
spontaneitate, de tot ce este nou și proaspăt. Adevăratul suflet are umor, ironie și nu se ia prea în serios.
Evită ceea ce este repetitiv și plictisitor. Imaginea izvorului, făcându-și drum prin pământul dur și uscat,
este o imagine ce ilustrează perfect prospețimea ce se poate naște în sufletul care rămâne deschis în fața
experienței.
Freud și Jung au adus o lumină în vasta complexitate a sufletului. Persoana nu este simplă,
unidimensională. E un labirint înăuntrul sufletului. Ceea ce gândim și dorim intră de multe ori în conflict
cu ceea ce facem.
Sub suprafața conștiinței noastre, o rețea vastă și necunoscută de rădăcini ne determină acțiunile.
Povestea mitică a pământului și a zeilor se deapănă șoptit înăuntrul nostru. Devenim conștienți de tiparele
oarbe și obsesive, ce ne mână fără să știm.
Ne dăm seama că revenim atât de des la aceleași locuri goale ce ne sărăcesc esența și ne fură din
însemnătate. Toată activitatea psihică este la început inconștientă; acesta este tărâmul dorințelor ascunse.
Subconștientul este o prezență constantă și puternică. Fiecare viață este trăită prin luptă și se luptă
cu această noapte interioară, ce își aruncă umbra fecundă, dar provocatoare, asupra a tot ce facem, gândim
și simțim. Suntem potirele de lut în care se ascunde comoara. Iar unele aspecte ale comorii sunt mai
întunecate și mai periculoase decât îndrăznim să ne imaginăm. Atunci când subconștientul este luminat,
forțele sale întunecate nu ne mai țin prizonieri. Această muncă de eliberare este înceată și imprevizibilă;
dar exact pe acest prag, fiecare individ este custodele și subiectul propriei transfigurări.
În afara noastră, societatea funcționează într-o dimensiune exterioară: ochiul său colectiv nu
cunoaște interioritatea, ci vede doar prin lentila imaginii, a impresiei, a rolului.

Rubrică realizată de Carmen Claudia Morar
Sursa - ANAM CARA – John O’Donohue
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Mărturiile sufletului meu
Relatare Luciana Eftimie
coach Centrul de Dans Energetic „LUCIANA”

Bună ziua, dragii mei!
Doresc să vă împărtășesc o relatare care are la baza ei terapia prin Dansul Energetic.
În urmă cu trei luni am cunoscut o doamnă în vârstă de 76 de ani care mi-a atras privirea din cauza
coloanei vertebrale pe care o avea destul de arcuită, umerii aduși în față, un corp fizic prin care fluxul de
energie nu se vehicula corespunzător, de unde rezultă că oamenii simt dezechilibre la nivel de chakre,
fiind predispuși la diverse boli. De cum am văzut-o astfel, am simțit că eu o pot ajuta să-și îndrepte
coloana, însă nu știam cum să-i spun acest lucru.
Ceea ce pot să afirm este că, prin intuiție simt aceste semnale senzoriale de a interveni în cazul
oamenilor acolo unde pot aduce vindecare. Nu știam cum va reacționa, de aceea nu îndrăzneam să-i cer
să fie de acord să mă lase să lucrez puțin pe corpul dânsei. Zilele se scurgeau și eu o priveam zilnic cum
se deplasa ,,cocoșată” deși simțeam că în mâinile mele stă puterea de a o ajuta să se îndrepte.
Într-una dintre dimineți aflu că a căzut prin casă și că este la pat, neputând să se întoarcă de pe o
parte pe cealaltă, nici nu se mai putea vorbi de mersul la toaletă. Auzind aceste vorbe am simțit că este
nevoie să intervin musai, intuiția mă împingea de la spate. Fiica dânsei, care este medic de profesie,
hotărâse să o deplaseze la un spital pentru a face un RMN să vadă mai exact ce anume produce suferința
cumplită pe care o simțea doamna. În acel moment am intervenit spunând astfel:
- Vă rog, nu o deplasați chiar acum, lăsați să mă uit eu la dânsa, apoi puteți merge la spital.
Evident că mi-am asumat când am făcut aceste afirmații. În mod cert vizita la spital avea ca acțiune
primirea unui diagnostic și o medicamentație corespunzătoare. În acel moment am făcut cunoscut faptul
că voi începe o terapie pe corpul fizic, pe o perioadă de șapte zile.
Am început terapia în ziua de luni timp de 30 de minute. Am aplicat terapia prin dansul de
vindecare locală și dansul îngerilor.
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Soțul doamnei, cât și ceilalți membri din familie erau destul de tensionați privind situația creată
prin prisma căzăturii doamnei în vârstă. A doua zi, marți, venind la terapie, soțul doamnei mi-a transmis
că se simte relaxată, nu mai stă încordată. Am continuat terapia. Miercuri când am venit, soțul era mult
mai bucuros afirmând:
- Doamnă, a reușit soția să se miște de pe o parte pe cealaltă și spune că nu mai simte așa mari
dureri, ce bucuroși suntem... vedeți dumneavoastră și cu pandemia aceasta și vârsta, ne este
frică să nu venim de la spital mai bolnavi decât ne ducem.
Ziua a patra - joi, aflu că doamna se mișcă din pat, se poate trage la marginea patului, nemaifiind
nevoită să stea doar pe o parte, intensitatea durerilor scăzuse deja. În timpul terapiei m-am putut și eu
desfășura mai bine pentru că putea să se așeze în poziția solicitată de mine.
Ziua a cincea - vineri, aflu că doamna se poate deplasa la toaletă cu ajutorul unui baston. Zâmbetul
îi era prezent pe față, bucuria se simțea în sufletul tuturor din familie. Continui terapia și îi recomand să
nu facă mișcări bruște din pat, nici să nu facă abuz de forță prin casă, urmând să mă întorc luni după pauza
de week-end.
Ziua a șasea – aceeași metodă de terapie. O văd cu ochii mei cum se mișcă prin bucătărie, vrând
să facă diverse trebuințe ale casei, însă în continuare eu îi recomand să nu se solicite până la finalizarea
celor șapte zile. Continui terapia.
Ziua a șaptea - mergea practic dreaptă. Acum reușea să-și facă orice treabă din gospodărie fără să
mai simtă durere la nivelul coloanei vertebrale sau a oaselor în general. De data aceasta coloana îi era
dreaptă așa cum eu văzusem în proiecția mea la început de terapie. Soțul era atât de bucuros, că dumnealui
era cel care se ocupa cu plosca. Bucuria îi era cu atât mai mare pentru că acum nu mai era nevoie să o
utilizeze. Mă uitam și priveam cu adâncă mulțumire în suflet starea de armonie care persista la nivelul
celor doi soți. Cuvintele tuturor membrilor din familie care îmi erau adresate drept recunoștință îmi
umpleau sufletul de bucurie că am putut face o faptă bună.
- Doamnă, nu găsim cuvinte de mulțumire care să cuprindă binele pe care l-ați făcut soției!
Avea lacrimi în ochi de bucurie când afirma aceste cuvinte. Privind către ambii soți îmi umpleam
la rândul meu sufletul de bucurie auzind și văzând minunea care se petrecuse prin această metodă de
terapie. Energia mea pe care o consumasem pe parcursul acestor zile avea să-mi întoarcă o fericire
interioară și o validare a cunoașterii acestei terapii.
La întâlnirea ulterioară cu fiica medic a celor doi soți, am primit aceleași cuvinte de apreciere și
mulțumire.
- Nu știm cum să vă mulțumim doamnă! Suntem profund recunoscători. Mama mea se simte foarte
bine.
- Ce mă bucur că m-ați reținut să nu merg cu ea la spital! Și cu Covid-ul acesta ...cine știe ce microb
mai lua de pe-acolo, ea având și vârsta respectivă.
- Vă mulțumim din suflet!
După câteva zile o văd prin bucătărie ușor aplecată de coloană și o întreb:
- De ce stați așa aplecată, vă doare ceva? La care dânsa îmi răspunde:
- Nu! Nu mă doare nimic... zâmbind, continuă să vorbească.
- Din obișnuință mă mai aplec așa...
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- Păi... da! dar vă rog să stați dreaptă acum că nu mai aveți nici un motiv să permiteți coloanei să se
strâmbe.... am continuat eu.
Nu i-am mai văzut din noiembrie pe cei doi soți deoarece s-au mutat la țară, unde aveau casa. La
București veneau pentru copii și nepoți, însă mi-au transmis de sărbători, prin copii, că doamna se
simte bine în continuare nemaiavând nici un fel de suferință fizică.
Așadar, dragi cititori, uneori este bine să fugim la medic, alteori este bine să învățăm să ne
ascultăm intuiția. În cazul nostru INTUIȚIA i-a salvat de la multe frici, suferințe, stres, bani cheltuiți,
plimbări pe la spital și chiar medicamente. Menționez că în intervalul dintre terapii doamna nu lua nici
un fel de medicament! Eu la fel, nu am folosit nici un medicament!
ENERGIA mea, CREDINȚA și TERAPIA prin DANSUL ENERGETIC au făcut prezente aceste
minuni de vindecare. Să auzim de bine!
,,Când nu știi ce cale să alegi, lasă-ți intuiția să vorbească”!

Un mesaj profund

Un mesaj profund adevărat lăsat de Bert Hellinger care, pentru cine nu știe, a decedat pe data de
19.09.2019. Psihoterapeutul și scriitorul german avea 93 de ani; este cunoscut în întreaga lume pentru
crearea metodei terapeutice „Constelația familială”.
A lăsat acest text minunat:
„Viața te dezamăgește să nu mai trăiești cu iluzii și să vezi realitatea.
Viața distruge totul de prisos până când rămâne doar ce rămâne important.
Viața nu-ți dă pace, să încetezi să te învinovățești pe tine însuți și să accepți totul.
Viața îți va retrage ceea ce ai, până când nu te vei mai plânge și vei începe să mulțumești.
Viața trimite oameni contradictorii să te vindece, așa că nu te mai uiți afară și începi să reflectezi
cine ești în interior.
Viața îți permite să cazi iar și iar, până când decizi să înveți lecția.
Viața te ia din drum și îți prezintă răscrucea, până când încetezi să vrei să controlezi totul și să curgi
ca un râu.
Viața îți pune dușmanii pe drumuri, până nu mai reacționezi.
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Viața te sperie și te va speria de câte ori este nevoie, până îți vei pierde frica și îți vei recăpăta
credința.
Viața te distanțează de oamenii pe care îi iubești, până când înțelegi că nu suntem acel trup, ci
sufletul pe care îl conține.
Viața râde de tine de multe și multe ori, până când nu mai iei totul atât de în serios și poți râde de
tine.
Viața te rupe în câte părți sunt necesare pentru ca lumina să te pătrundă.
Viața se confruntă cu voi rebelii, până când încetați să încercați să o controlați.
Viața repetă același mesaj, dacă este cazul cu țipete și tapas, până când în sfârșit îl auzi.
Viața trimite fulgere și furtuni, ca să se trezească.
Viața te umilește și uneori te învinge iar și iar până când decizi să-ți lași ego-ul să moară.
Viaţa îţi neagă bunurile şi măreţia, până când nu mai vrei bunuri şi măreţie şi începi să serveşti.
Viața îți taie aripile și îți taie rădăcinile, până când nu ai nevoie de aripi sau rădăcini, doar dispari în
forme și ființa ta zboară.

Viața îți neagă miracole, până când înțelegi că totul este un miracol.
Viața îți scurtează timpul ca să te grăbești să înveți să trăiești.
Viața te ridiculizează până când devii nimic, nimeni, pentru că atunci devii totul.
Viața nu îți oferă ceea ce îți dorești, ci ceea ce ai nevoie pentru a evolua.
Viața te doare și te chinuie până când renunți la capriciile și istericale și îți apreciezi respirația.
Viața îți ascunde comori până când înveți să ieși la viață și să le cauți.
Viața te neagă de Dumnezeu, până când îl vezi în toți și în toate.
Viața te trezește, te taie, te rupe, te dezamăgește... dar crede-mă, asta e ca sinele tău cel mai bun să
se manifeste... până când doar iubirea rămâne în tine!”.

Bert Hellinger
Rubrică realizată de Loredana Cristina Majic
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IUBIREA CURATIVĂ
prin Limbajul inimii

Bine te-am regăsit comunitate! Astăzi vă dăruiesc iubirea sub o formă ancestrală,
percepută la nivel de celulă umană!
Mă simt azi plină de dorința de a dansa! Îmi pregătesc o muzică de pian și în fundalul muzicii se
aud cum ard lemnele în șemineu. E o muzică ce trezește în interior durere și pasiune, totodată. Pasiunea
de a exprima prin vibrații ceea ce inima vrea să spună și nu poate, prin cuvinte.
Încep încălzirea prin mișcarea brațelor și uit să mă opresc până simt durere la nivelul umerilor și
în jur am senzația de o sferă de curenți de aer, reci.
Închid din nou ochii și încep un dans liber să mă conectez la câmpul cuantic. Mă las pătrunsă de
muzică și încep mișcări libere creând din nou vibrații reci. Gândul îmi zboară la crengile pădurii. Mă simt
ca și cum alerg prin pădure, dar nu alerg, ci mai degrabă zbor.
Și prin păr flutură aerul pădurii, plin de miros umed de brazi și de frunze intrate în descompunere.
E o senzație plăcută! Mă las purtată pe cărări cunoscute și deschid ochii. Mă văd călare pe un cal alb și
eu îl țin de coamă.
Stau lipită de ceafa lui cu capul, alergăm împreună și am senzația că-i șoptesc cuvinte duioase, să
mă ducă departe de tot și de toate. Și căluțul meu alb aleargă ca gândul și eu mă simt răcorită de vântul
ce mă lovește în față. Obrajii îmi sunt plânși și simt durere în inimă.
Mă opresc într-o poiană plină de flori. Sunt mulți maci roșii, aceștia mă poartă cu gândul la
lacrimile unei mame. Da, aceste flori sunt lacrimile mamelor pentru pruncii lor.
Îmi întorc privirea și văd un izvor ce curge la marginea lizierei. Îmi îndrept pașii către el. Sunetul
lui mă cheamă. Mă așez lângă el, mă întind pe spate și las o mână să cadă în apa rece. Această senzație
îmi răcorește sufletul. Mă uit pe cer și văd un soare ce strălucește atât de pur, nu este nici un nor, timpul
s-a oprit. Mă contopesc cu pământul și mă scufund într-o visare atât de dulce. Adorm pe muzica naturii,
pe glasuri de păsări zglobii ce ciripesc între ele, pe zumzăit de insecte ocupate în căutarea lor, cu susur de
apă cristalină ce curge peste pietre… și simt eternitatea timpului nemișcat.
Mă transform în ființa naturii, ce deschide brațele să îmbrățișeze mama pământ. Deschid brațele
în așteptarea razelor soarelui, să cuprind în inima mea căldura plăcută.
Simt câmpul inimii cum se deschide și emite în eter o vibrație aurie în formă de inimă. Acest nor
suav urcă spre ceruri purtat de o adiere ușoară. Inima mea e dornică să dăruiască iubire, are atâtea vibrații
puternice încât consumă corpul fizic, neștiind cum să elibereze acest foc interior. Norul meu se mărește
devenind o inimă ce se îndreaptă spre soare.
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Pun intenția norului să meargă către ființa care are nevoie de iubire. Închid ochii și simt cum inima
rămâne conectată de un fir subțire de acest nor, care se pierde în astral.
În imaginea minții trece poezia luceafărului și pentru o secundă îmi doresc și eu acea iubire astrală.
Cum este simțirea acelei vibrații nepământene pe care o descriu toate poeziile și cântecele de dragoste?
Cum e să dăruiești necondiționat, să trăiești prin emiteri continui de vibrația iubirii? Îmi pun intenția să
trăiesc și eu aceste vibrații. Inima mea are acest foc și eu nu știu să-l eliberez.

Mă pierd în căldura inimii și simt cum alături de mine mai este ceva. Mă uit și nu văd nimic dar
simt vibrații străine.
Închid ochii și mental cer să văd și să simt entitatea ce mi s-a alăturat. Este un înger cu o față
frumoasă ce nu vorbește. A întins mâna și mi-a atins brațul, îl mângâie cu mișcări atât de fine pe partea
din interior și curenții încep să-mi străbată corpul.
Cine ești? - îl întreb și-mi răspunde telepatic - sunt dorința ta, îngerul care te veghează și totodată
îngerul care te va ghida pe calea iubirii necondiționate. Mă simt confortabilă și îi declar că sunt pregătită
să învăț tot.
El începe să-mi trimită imagini cu animale care trăiesc în armonie în mijlocul familiei, admir
iubirea pe care o văd între parteneri și iubirea către puii lor, imaginile se schimbă repede și văd imagini
cu plante, și văd atâta culoare, diversitate, frumusețe ireală și un parfum minunat ce îmi umple corpul, mă
simt divin, pe urmă imaginea se schimbă și văd copiii umani, ei aleargă prin pădure și râsete de clopoței
umplu pădurea, e atâta fericire și bucurie pe aceste chipuri gingașe, mă întreb…aceasta este iubirea
necondiționată? asta trebuie să învăț? Și, dintr-o dată, apare imaginea unui chip de înger masculin, ce are
ochii atât de mari și negri… că simt că mă pierd în ei.
Simt cum sufletul meu se deschide, îngerul îmi dăruiește un sărut suav pe frunte și lacrimi din
ochii mei curg. În mână am o cheie aurie, primesc mesajul - cu această cheie vei accesa cunoașterea iubirii
curative. Nu înțeleg ce înseamnă acest cuvânt, îngerul îmi trimite pe note muzicale totul despre iubirea
de sine, despre frumusețea interioară, despre puterea de a dărui fără așteptări, puterea de a mă detașa de
atașamente, puterea de a te dărui cu totul, mă simt copleșită, cum pot să învăț așa ceva, aceste noțiuni îmi
sunt străine, cum adică să mă abandonez cu totul și să nu am atașamente și așteptări.
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Îngerul se apropie de mine, mă ia în brațe și capul meu îl pune pe inima lui, mă simt straniu, fiori
de energie îmi străbat coloana, mă simt încordată, el mă mângâie, mă liniștește și-mi șoptește
abandonează-te, am să te învăț să te abandonezi trăirilor intense ale iubirii. Închid ochii și mă abandonez.
Îmi abandonez gândurile, corpul, simțurile.
Trăiesc momentul libertății depline în care totul a dispărut. E ireal ce simt, el nu face nici o
mișcare, dar energia lui intră peste tot în mine, prin toți porii simt vibrația corpului lui.
E caldă, plină de iubire și parcă cere iubire la schimb, descătușez inima și trimit tot ce am adunat
de secole la întâlnirea vibrației lui.
Am senzația de energii în contopire și trăiesc momentul infinitului ce deschide în mine esența
vieții. Mă transform în copacul vieții și din tulpina mea curge, ca dintr-o fântână arteziană, seva iubirii
mele.
Mă uit în ochii îngerului rușinată și spun: «nu pot controla această fântână» şi el şopteşte:
«abandonează-te şi simte iubire în dăruirea care curge din tine. E darul divin al uniunii în Unul!».
Am înţeles acum abandonul. Am înţeles acum, energia mea circulă prin energia lui, exact ca
semnul infinit. Așa suntem noi vibrațional definiți - energii la contopire în Unul. Și toți suntem în căutări,
iar când găsești vibrația asemănătoare te contopești în Unul Creator.
Minunat… asta înseamnă dăruire! Mă las mângâiată, plină de iubire pentru îngerul cu ochii negri,
adânci ca bolta cerului ce mă poartă în nemurirea sentimentelor profunde din inima mea.
În gând îmi vin cuvintele atașament și așteptări.
El le simte și-mi transmite telepatic, suntem energii libere, nu puteam închide energia și pentru a
trăi profund sentimentul de iubire și dăruire trebuie să lași libertate energiei și să fii fericită pentru
momentul pe care ți l-a dăruit și atunci trăiești în infinit prin multitudinea de emoții, deoarece în astral nu
există timp și spațiu și acest moment aici e definit pentru etern în astral.
Doamne cât de frumos sună, da …îmi doresc acest sentiment pentru etern. Învăț aici și acum să
mă detașez și să dăruiesc fără așteptări. Am înțeles ce înseamnă iubirea necondiționată. Corpul meu încă
o dată e pătruns de energia lui și prin toate venele mele curge lava iubirii. E atât de plăcut!
Acum știu ce am de făcut și cum să dăruiesc, e simplu. Am învățat limbajul inimii!
Îi mulțumesc cu recunoștință îngerului meu, îi declar iubire eternă, îl îmbrățișez și-l sărut, îmi iau
rămas bun cu bucurie și recunoștință de la această lecție. El, îngerul, devine norul inimii mele ce se ridică
la cer purtat de adieri blânde. Îl urmăresc cu privirea și îi trimit gânduri de iubire și îl rog să mă mai
viziteze și simt ca răspuns …« Poți să o faci singură, prin limbajul inimii!»
Limbajul inimii…sună așa frumos, o vibrație plină de iubire ce poate dărâma orice zid, orice
barieră, atât în toate planurile dimensionale cât și în axa timpului.
Mi-am promis să devin profesor emerit la clasa iubirii. Știu că am ghidul meu personal care mă
va îndruma pe drumul iubirii necondiționate.
Mă întorc la căluțul meu alb și îi șoptesc să mă întoarcă acasă. El zboară ca vântul, răcorindu-mi
obrajii plini de roșeață, trăiri intense ale contopirii în UNUL DIVIN; Namaste!
Un om fericit ce a experimentat iubirea energetică cu un înger!
Manuela Sumanaru
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Eu sunt!
Roxana Cotigă

Și dulce sunt acum ca mierea,
Și vie sunt ca apa de izvor,
Și-ncep să-mi împlinesc eu vrerea,
A mea-i puterea din interior!
Și coaptă sunt acum de soare,
Și darul meu abia a înflorit,
Sunt plină de iubire și culoare
Și sufletul mi-e codru înverzit!
Sunt zbaterea ușoară de aripe
Și visul lumii cel desăvârșit,
Magia și eternitatea unei clipe,
Eu sunt lumină și sunt infinit!
Sunt cântec sacru și șoptit pe buze
Cu fiecare soare răsărit,
Sunt farmecul suav al unei muze,
Sunt viața însăși... fără de sfârșit!
Porția de poezie – Poezii vindecătoare
https://www.facebook.com/pg/portiadepoezie/about/
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Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

Ghidul începătorului
pentru crearea realității - RAMTHA
A fi Dumnezeu înseamnă a da viață
„Pentru a cunoaște ce este iubirea, trebuie să
te deschizi și să dăruiești. Este ca și cum am rupe
barajul ce stăvilește apa. Este un transfer de
conștiință. Atunci când veți învăța să vă iubiți pe
voi înșivă, veți învăța să vă iubiți astfel. Nu vă veți
oferi lucruri, ci libertate. Veți înceta să vă mai
judecați gândindu-vă ca ați avut un eșec sau un
succes. Veți înceta să vă mai simțiți vinovați
pentru trecut, căci nu aveți niciun viitor atâta
vreme cât sunteți ancorați în vină. Veți renunța la
dușmani pentru că atunci când îi lăsați în pace, vă
lasă și ei. Aceasta este iubirea de sine. Este nevoie
de o cantitate uriașă de energie pentru a avea
dușmani și pentru a-i păstra mereu în minte.
A te iubi pe tine însuți înseamnă a te ierta. Și spuneți-vă <În lumina întregii eternități, ce rol a avut
această acțiune – de a mă ține pe loc pentru totdeauna, sau de a mă extinde astfel încât să văd mai
departe?>
Dumnezeu este iubire, deoarece Dumnezeu vă dăruiește în fiecare zi a vieții și vă susține cu energia
de care este nevoie pentru a crea viață. Și aveți ritmul vostru și anotimpul vostru. Când veți putea face
același lucru cu voi înșivă, atunci iubirea se va naște în voi. Nu vă așteptați ca oamenii să vă iubească.
Ei nu pot face asta. Așteptați-vă ca voi să vă iubiți. Și vă puteți iubi prin a vă da libertate, pace – și când
vă dați vouă înșivă toate acestea, le dăruiți apoi și altor oameni. Dați-le! Dați-le!
Dați-le oamenilor spațiu să facă greșeli. Virtutea nu este abstinența de la viață; este acțiunea în
viață. Dați-le oamenilor libertate. Nu așteptați să greșească, iubiți-i, îngăduiți-le. Nu țineți pe nimeni
captiv al puterii voastre și nu vă jucați cu oamenii. Dați-le libertate și fiți sinceri și cinstiți cu ei.”
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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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