Sunt multe forme de cunoaștere care au ca obiectiv conectarea cu sinele nostru
superior. Nu putem și nu avem dreptul să ne pronunțăm asupra unei tehnici ca fiind mai
eficientă decât alta, însă acest subiect este strâns legat de gradul de conștiință al unei ființe.
Însă pentru a ne conecta cu sinele, este nevoie de multă cunoaștere și practică spirituală. În
acest proces care se desfășoară continuu se poate întâmpla ca imaginația și mesajele
recepționate din lumea astrală să fie cu un grad mare de acuratețe și autenticitate. Tocmai de
aceea, conectarea cu sinele superior este un proces care necesită multă atenție și antrenament
al conștiinței. Știm cu toții însă, când acea "voce" interioară care ne ghidează în situațiile de
viață, ÎNTOTDEAUNA constructiv și benefic, vine din acel sine superior. E lesne de înțeles
că există anumite criterii clare care delimitează o conectare cu acesta și, în acest sens, criteriile
se reduc la 3 postulate autentice ce definesc o comunicare corectă și eficientă:
ÎNTOTDEAUNA sinele superior îți va da DOAR opțiuni de a alege… (niciodată nu
îți va indica o anumită direcție sau decizie, respectând liberul arbitru).
• ÎNTOTDEAUNA ceea ce îți va desluși ca informații sau sugestii NU te vor pune în
niciun fel de suferință.
• Tot ceea ce îți va sugera nu te va pune pe tine sau pe altcineva în niciun fel în
suferință. Tot ceea ce vei primi este potrivit doar pentru tine, iar pentru alte persoane
necesită alegeri conștiente.
Înțelegând BINE aceste 3 criterii de bază, avem posibilitatea să facem diferența între
un mod autentic și personal de comunicare cu sinele superior, și toate stereotipurile acceptate
și aplicate în relaționarea noastră cu EL.
•

În tot acest proces de dezvoltare a comunicării cu sinele, credința personală joacă un
rol decisiv. Astfel, capacitatea de a crede în forța divinului interior, este un act de
alegere!!!…și NU de formare sau de educație! Această perspectivă schimbă radical
relaționarea dintre noi și sinele nostru superior. Tocmai de aceea, este recomandată, în
prealabil, dezvoltarea fermității în credința interioară, în divinul din fiecare.
Fermitatea și intensitatea actului de credință în divinul personal generează anumite
tipuri de energii, coduri de informații și lumină, care sunt propagate din interiorul către
exteriorul ființei, astfel realizându-se un real "pod" de legătură între conștiința noastră și
conștiința sinelui superior. Cele două tipuri de conștiință, fuzionează și comunică prin canale
interioare ale ființei, denumite centrii energetici sau sfere locale de conștiință interioară. Toate
aceste sfere de conștiință interioară, sunt populate de diverse tipuri de entități de lumină care
asigură "readucerea" mesajelor venite din sinele superior către conștiința umană. Majoritatea
tehnicilor de conectare cu sinele, necesită mult timp de practică.
Însă există o anumită formă spirituală care facilitează manifestarea DIRECTĂ a
sinelui superior, fără a fi necesară conștientizarea "forțată" a acestuia. Calea de manifestare o
reprezintă unul dintre dansurile energetice și anume cel de-al 7-lea dans, cunoscut sub

denumirea de "dansul de vindecare locală".
În acest tip de dans, credința joacă un rol decisiv, întrucât capacitatea personală de a ne
"abandona" în "mâna" forțelor divinului interior, este un act de alegere conștientă, care
accesează INSTANTANEU și ireversibil sfera de conștiință a sinelui superior. Odată cu
aceasta, sinele superior intră în rezonanță directă cu ființa, astfel realizându-se un întreg
proces de reabilitare sufletească, psihică, dar mai ales fizică. Prin intermediul INTENȚIEI de
a vindeca și reabilita starea de sănătate a unui anumit organ sau zone corporale, sinele
superior generează energiile speciale și UNICE, necesare zonei afectate, care va duce la
accelerarea însănătoșirii acesteia.
Este un dans deosebit de important, diferit de alte tehnici de conectare cu sinele superior,
întrucât prin practicarea acestuia, actul de conștientizare și de comunicare cu sinele, este
transcens, activând direct calitatea sinelui de a-și exercita prerogativele și calitățile ce definesc
divinul unic din noi. Astfel, credința personală fiind atribuită direct sinelui, acesta își va revela
calitățile divine.
Important este faptul că rezultatele se remarcă încă de la primele ședințe de dans,
deoarece starea de sănătate este palpabil simțită.
Oamenii au posibilitatea, prin acest dans, să parcurgă mult mai repede actul de
manifestare al divinului, exersând mult mai eficient manifestarea DIRECTĂ a scânteii divine,
aflate în sinele superior.
Dansul de vindecare atrage mult mai multe entități de lumină, față de eforturile de conectare
cu sinele, întrucât dansul de vindecare este o modalitate directă de a atrage atenția universului
exterior, dar mai ales a celui interior, unde se găsesc o serie de entități speciale, care intră în
acțiune prin actul credinței personale.
Din acest punct de vedere, putem spune că dansul energetic de vindecare locală este un
dans al credinței personale.
Valentin Voicu

Același răsărit nu îl poți vedea decât odată. Dar odată poate fi de ajuns ca să înțelegi că
ți-ai dori să îl privești toată viața. Oricât te-ai ruga, Dumnezeu nu îți va opri clipa în care ești
fericit, iubești ce vezi și ce trăiești. Dar te va pregăti să fi Creatorul Clipelor de Fericire. Îți va
da situații potrivnice ca să dovedești că vei găsi alte noi variante îmbunătățite ale tale și alte
noi soluții în care îți menții drumul spre Autenticitatea ta și către Viața care te onorează,
bucură și reprezintă.
Ar putea fi un proces lung, în care îți observi și te eliberezi de fiecare frică,
constrângere sau tipar mental prin care cauți soluții în afara ta și lași pe alții la volan,
așteptând să ajungi la destinația spre care credeai că ai plecat, însă care este de fiecare dată
alta și vei da vina pe șoferul (viața, sistemul, părinții, prietenii, Dumnezeu) pe care tu însuți l-

ai împuternicit cu acel loc...
Sau vei alege să îți iei puterea și volanul în propriile mâini ieșind din automatisme și
învățând asemeni unui șofer asumat care își cunoaște și are încredere în propria mașină, care îl
susține și cu care se poate adapta la orice drum, indiferent de drum: neted, cu denivelări,
serpentine sau pantă abruptă.
Sentimentul de încredere în vehiculul la al cărui volan ești chiar tu, ar trebui să îți aducă
conștientizarea că, indiferent de obstacolele întâlnite, tu ești cel care poate oricând să aleagă o
altă variantă. Tu ești cel care merge pe același drum care nu duce nicăieri...Tu ești cel care
poate opri și admira Răsăritul și Apusul...Tu ești cel care cântă și selectează muzica pe drumul
ales...Tu ești cel care alege dacă merge o parte din drum singur, sau cu un pasager lângă el,
care, dacă nu se simte compatibil, poate să lase locul liber pentru un companion pe
măsură...Tu ești cel care știe răspunsurile pentru care viața te-a pregătit. Tu ești cel care nu
mai poate învinovăți pe nimeni pentru drumul pe care ai ales să îl străbați. Tu ești cel care se
poate întoarce la locul din care a simțit că nu ar fi trebuit să plece. Tu ești cel care poate
traversa orice drum având încredere și ascultând ghidajul interior care mereu ți-a șoptit care
este calea.
Rosemarie Bianca Iordache

Doctorul David R. Hawkins (cel care a creat scala conștiinței, vezi articolul din nr.6 al
ziarului) a cercetat și modul în care nivelurile de conștiință acționează în funcționarea și
fiziologia creierului uman. În tabelul de mai jos sunt sintetizate rezultatele acestor cercetări.
Funcționarea și fiziologia creierului
Sub nivelul 200

Peste nivelul 200

Dominația emisferei cerebrale stângi
Liniar
Stres-Adrenalină
Luptă sau fugi
Alarmă, rezistență, epuizare
Anticorpi și imunitate în scădere
Îngreunarea funcționării glandei timus
Tulburarea meridianelor energetice de
acupunctură
Boală
Răspuns kinesiologic negativ
Activarea emoțiilor de două ori mai rapid
decât prin cortexul prefrontal

Dominația emisferei cerebrale drepte
Non liniar
Pace-Endorfine
Emoție pozitivă
Sprijinirea glandei timus
Anticorpi în creștere
Imunitate în creștere
Vindecare
Sistemul energetic de acupunctură echilibrat
Răspuns kinesiologic pozitiv
Activarea mai lentă a emoțiilor decât a
impulsurilor din cortexurile prefrontal și
eteric

În urma cercetărilor s-a constatat faptul că la persoanele cu nivelul de conștiință sub
200 (vezi harta conștiinței) emisfera cerebrală stângă e dominantă în privința procesării
informației. În cazul persoanelor cu nivelul de conștiință peste 200, emisfera cerebrală dreaptă
devine dominantă. Această emisferă este stimulată de artă, natură, muzică și estetică.
Sub nivelul 200, intelectul devine un instrument al pornirilor animale și al obiectivelor
egocentriste iar răspunsurile care vin, sunt orientate spre supraviețuire și axate pe modelul
„luptă sau fugi”. Ca urmare, consecințele neurohormonale sunt eliberarea de cortizol și
adrenalină care la rândul lor exercită o presiune asupra sistemului imunitar și a punctelor de
pe meridianele energetice de acupunctură. Peste nivelul 200, în cazul proceselor din emisfera
cerebrală dreaptă, răspunsul neurohormonal e anabolic (adică îndreptat către producerea de
substanțe care susțin viața) fapt care eliberează endorfine și echilibrează sistemul de
acupunctură iar anticorpii și imunitatea sunt în creștere.
Creșterea imunității și a anticorpilor în prezența stărilor elevate de conștiință au fost
puse în evidență și de Joe Dispenza (specialist în neuroștiințe) într-un experiment pe care l-a
făcut cu ajutorul a 120 de persoane care, timp de 3 minute zilnic au lăsat deoparte
resentimentele, frustrările, fricile și s-au concentrat pe a simți recunoștință, apreciere,
mulțumire pentru ceea ce au în viața lor. Ulterior a fost măsurat răspunsul corpurilor lor,
răspunsul sistemului lor imunitar și în principal nivelul imunoglobulinei A, care reprezintă
principalul mijloc prin care organismul nostru se apară de bacterii și viruși.
Experimentul pe care l-a făcut Joe Dispenza a demonstrat că după primele 4 zile în
care oamenii au făcut exercițiul recunoștinței, s-a înregistrat o schimbare semnificativă,
nivelul imunoglobulinei A crescând cu 50%.
Asta înseamnă că de fapt, corpul nostru este perfect capabil să producă acele substanțe
chimice care să ne întărească sistemul imunitar și asta ne arată că starea noastră interioară
este mai puternică decât circumstanțele exterioare.
Dacă ne uităm pe scala simplificată a hărții conștiinței (cunoscută și sub numele de
Piramida lui Hawkins) observăm că recunoștința calibrează la 500, alături de iubire și foarte
aproape de starea de bucurie.

Acest exercițiu ușor și accesibil tuturor, magic și unic prin efectele pe care le poate
avea asupra vieții noastre, ne poate ajuta să ne transformăm defectele, tendințele inferioare,
patimile sau viciile, în tot atâtea virtuți și puteri superioare.
Tot ce avem de făcut este să ne oferim un mic răgaz pentru a ne exprima recunoștința.
Să mulțumim pentru viața care ne traversează, pentru că putem gândi, simți, spera! Să fim
recunoscători pentru părinții care ne-au oferit șansa de a ne naște pe pământ, pentru cerul care
ne acoperă ziua cu albastrul lui infinit. Putem să mulțumim semenilor noștri pentru că
alcătuiesc împreună cu noi această familie a universului, omenirea. Să fim recunoscători
păsărilor care cântă în văzduh, soarelui care strălucește, ploii care se dăruiește pământului,
vântului care adie și poartă polenul florilor. Putem să mulțumim că există flori și soare, că
există pomi care înfloresc primăvara și care rodesc pentru noi.
Putem găsi o infinitate de motive pentru a ne exprima recunoștința și astfel vom începe
să ne bucurăm de toată splendoarea binecuvântată a acestei existențe.
În prezent, aproximativ 85% dintre oamenii acestei planete calibrează sub nivelul critic
al conștiinței, de 200. Dacă am conștientiza acest aspect, nu ne-ar trebui decât un strop de
bunăvoință pentru a transcende nivelul 200 al conștiinței. Alături de decizia de a ierta, de a ne
abandona propria voință în mâinile lui Dumnezeu prin opțiunea pentru iubire și adevăr,
exercițiul recunoștinței ocupă un loc binemeritat în acest demers.
Zoe Pavel

Dintotdeauna oamenii și-au dorit să aibă performanțe în cât mai multe domenii. Însă
puţini sunt aceea care au şi reuşit, deoarece majoritatea populaţiei pământului trăiește cu
energia ridicată abia până în primele două chakre ale corpului energetic uman. Aceasta
semnifică o trăire instinctuală cu o amplitudine vibrațională de joasă frecvenţă. Ceea ce nu
poate duce la performanţe deosebite. Pentru ca omul să poată avea putere de manifestare în
ceea ce reprezintă ca arie de potenţial al chakrei unu şi doi, este necesar ca nivelul de energie
să ajungă şi să hrănească chakra de la nivelul plexului solar care reprezintă puterea de
manifestare.
Aşadar pentru a avea rezultate de creştere a performanţelor pe diverse domenii, omului îi este
necesară aducerea energiilor măcar până la nivelul celor trei chakre inferioare.
Pentru ca acest proces să aibă loc, este obligatoriu procesul de creştere şi extindere a
nivelului de conştiinţă, metodele fiind diverse şi fiecare alegându-şi prin rezonanţă ce i se
potriveşte!
Aşa se face că sunt doar câţiva indivizi pe globul pamântesc care ating o amplitudine
vibraţională de 600Hz, 800Hz şi care îi susţin pe ceilalţi, amplitudinea vibraţională de 1000Hz
fiind atinsă numai de marii profeți ai lumii precum Iisus, Buddha, Krishna.
Acest lucru nu a constituit pentru om o piedică, ci dimpotrivă, perseverând fiecare pe
calea aleasă, reuşeşte să obţină în urma unor mari eforturi, aparatură de înaltă performanţă,
descoperiri uluitoare în spaţiul cosmic, cât şi accesarea informaţiilor din alte planuri!

Omul nou tinde prin diverse metode de creştere să-şi aducă energia până în chakra a
şaptea obţinând realizarea sinelui! Dar aceştia sunt excepţii! Sunt acei oameni în prejma
cărora se produc vindecări instantaneu.
Toate aceste procese au fost urmate cu scopul creşterii performanţelor pe anumite domenii şi
acestea au fost satisfăcute până la un punct, pentru că energia odată ajunsă în chakrele
superioare, omul își schimbă starea de conştiinţă desprinzându-se totodată de cele materiale.
Cu alte cuvinte, odată cu elevarea, interesul pentru partea materială dispare, făcând loc unui
alt tip de om care să ridice nivelul umanităţii la noi moduri de performanţe, care au cu totul alt
scop! Însă cu mult mai benefic nouă ca şi rasă umană!
Daniela Carp

Tabăra de Reconectare cu natura și întoarcerea la esență
prin Dans Energetic și practici șamanice
Băile Tușnad 21-24 August 2020

„Numele meu este Casali Emilien și sunt din Franța. Primul contact cu dansul
energetic a avut loc în ianuarie 2019, când, printr-o cunoștință, am luat legătura cu Ramona
Musgociu. Pe moment nu am fost interesat de subiect deoarece eram ocupat cu un montaj la o
piesă de teatru pentru copii și aveam unele colaborări cu profesori de limba franceză din
Romania. Însă am continuat cu interes să urmăresc postările doamnei Ramona, despre dansul
energetic. Curiozitatea mea a crescut în scurt timp atât de mult încât am fost interesat să
particip la un retreat pe care aceasta urma să îl organizeze în luna august, având ca obiectiv
însușirea primelor 3 dansuri, din cadrul modulelor de curs. Odată ajuns, m-am integrat
minunat în colectivul care, ca și mine, era dornic de a afla din tainele dansului energetic.
Încă de la prezentarea generală a cursului am fost plăcut impresionat de aspectele acestui
mijloc minunat de auto-cunoaștere și evoluție spirituală. Prin parcurgerea etapelor de dans am
simțit o corespondență interioară între elementele dansului și anumite căutări personale, fapt
care îmi răspundea la multe întrebări ce își găseau soluția prin integrarea și asumarea tipurilor
de dans. Am făcut cunoștință cu a învăța să îmi simt cum curge energia prin ființa mea și să
îmi identific anumite blocaje emoționale sau să îmi conștientizez anumite aspecte ale ființei
mele, pe care acum le pot rezolva prin practicarea acestui tip de dans.
Căldura, amabilitatea și deschiderea întregului colectiv de oameni, dar mai ales dăruirea și
atenția acordată de dna Ramona, mi-au permis crearea multor relații de prietenie adevărată,
marcate de interese comune de tip spiritual și cel mai important fiind faptul că pot aprofunda
dansul energetic, alături de oameni minunați și hăruiți de divinitate.

Am reușit cu ușurință să comunic cu toți participanții și asta pentru că, dincolo de limbajul
verbal, exista un limbaj al inimii între noi, atât de firesc și natural, încât am asimilat cu
ușurință toate aspectele tehnice și de tip emoțional ale acestei minunate forme de spiritualitate.
Cu siguranță voi păstra legătura cu întregul colectiv și cu această școală de tip
spiritual, așteptând cu bucurie clipa reîntoarcerii în România pentru a continua studiile în
cadrul acestei minunate comunități spirituale, prin care doresc să îmi însușesc profund tainele
dansului energetic. Vă mulțumesc tuturor!”

Adriana Miclea
„Pentru mine această tabără a fost o ocazie unică de a împleti cele două tipuri de dans
pe care am avut bucuria să le experimentez. Modulul trei și diploma acordată simt că mă
responsabilizează o dată în plus să mișc ceva în a le găsi o cale de fuziune.
Am conștientizat faptul că dansul energetic este o cale inițiatică, dincolo de valența lui
terapeutică și că poate vindeca și produce catharsis (curățare) la nivel de celulă și ADN.
Grupul a fost minunat, s-a creat un câmp tare frumos și armonios între noi. Mulțumiri
Ramonei și lui Ioan!

Mihaela Ion
„Mulțumesc din suflet Divinității pentru că drumurile noastre s-au întâlnit, că te-am
cunoscut, Ramona Musgociu și că odată cu tine am cunoscut și oameni frumoși, oameni cu
adevărat minunați, care mi-au atins sufletul și care mi-au devenit dragi. Mulțumesc pentru tot
ceea ce am primit, pentru că am primit într-adevăr lucruri cu adevărat frumoase: experiențe,
răspunsuri, chiar confirmări și mai ales foarte multe conștientizări. Ești un om cu adevărat
minunat ! Te iubesc ! Și voi fi mereu prezentă atunci când mai organizezi astfel de retreat-uri.”

Recomandare de carte:
„Cere și ți se va da. Învață să manifești Legea Atracției” – Esther și Jerry Hicks
„Nimeni altcineva nu poate crea în experiența ta de viață.
Această carte vorbește despre reconectarea la Sursa de Energie; despre trezirea la claritatea,
bunătatea și puterea care sunt cu adevărat proprii ființei tale. Este scrisă pentru a te călăuzi
spre întoarcerea conștientă la cunoașterea care spune că ești liber, că întotdeauna ai fost liber –
și că veșnic vei fi liber să alegi singur. Nu există nicio satisfacție în a permite altcuiva să
încerce să creeze realitatea ta. De fapt, nici nu este posibil ca altcineva să creeze realitatea ta.
Odată ce te-ai realiniat la puterile veșnice, Legile Universale și la adevărata ta Sursă, atunci
bucuria creației, dincolo de descrierea fizică, te așteaptă, pentru că tu ești creatorul
experiențelor proprii, și vei descoperi o satisfacție foarte mare în a-ți conduce conștient
destinul.”

1. Accesul la grupul INSTRUCTORI ÎN DANSUL ENERGETIC
Dragi instructori, vă aduc la cunoștință faptul că în grupul 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. Accesul 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 cea de-a doua sesiune a 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
Ioan

