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„Libertatea este zborul
fără oprire către Tine
însuţi!”
– Daniela Carp

Mărturiile sufletului meu
Relatare Valérie Rubio
Centrul de Dans Energetic
„VERGINICA”

Încântat de cunoștință!
INTERVIU cu Ramona Musgociu,
mentor-coach Centrul de Dans
Energetic „RAMONA”

„Accentul care este pus în epoca noastră asupra dezvoltării intelectului are drept consecință o
atitudine de agresiune, de critică și de separare. De aceea, oamenii nu sunt prea fericiți! Pentru a
fi fericiți, ei trebuie să caute să dezvolte un alt principiu în ei înșiși: sufletul lor.
Dar sufletul lor nu poate înflori decât în viața fraternă unde, asemenea albinelor, care se reunesc
pentru a pregăti mierea, toți lucrează pentru a împlini voința lui Dumnezeu, pentru a face să
coboare Împărăția lui Dumnezeu pe pământ!
Dacă au înțeles ravagiile produse de dezvoltarea exclusivă a intelectului în detrimentul altor
calități, oamenii se vor hotărî să pună accentul pe schimburile fraterne,
aici își vor găsi fericirea!”
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Doamne, Tu ești Lumină pentru mine,
Învață-mă să fiu Una cu Tine,
Întru slava Ta!
RUGA din ZORI
Loredana Cristina Majic

https://www.facebook.com/rugadinzori/
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CINSTEA
Daniela Carp

Comoara pământului este aurul, sunt diamantele, pietrele scumpe şi seva întreţinerii vieţii, aşa
cum în om este îngropată comoara cinstei şi onestităţii! Cel ce va săpa adânc în el însuşi cât şi în adâncurile
pământului se va bucura de toată bogăţia lumii interioare şi exterioare! Cinstea este descoperirea de tine
însuţi, fără a mai râvni la nimeni şi nimic!
Prin cunoaştere de sine şi aprofundare ne vom descoperi tot mai simpli şi fără pretenţii! Cu cât
mai adânc ne vom pătrunde, cu atât nu vom mai râvni la nici un bun al nimănui din exterior! Cinstea este
o denumire a acestui preaplin lăuntric în care să nu-ţi mai doreşti decât ceea ce eşti deja! Dacă ne raportăm
la cinste ca la acest aspect descris mai sus, desigur că pare firească starea! Însă raportată la lumescul firii
omului netrezit, pare o virtute la care aspiri, dar la care numai unii ajung! Ceea ce este total în iluzie din
prisma felului de a ne raporta!
Omul trebuie învățat să vadă, să se vadă! Spun să se vadă, din prisma a ceea ce este ca şi creaţie!
În el este totul! Nu are nevoie de nimic din exterior pentru a fi ceea ce este deja ca aspiraţie, ca desăvârşire,
ca ţel, ca și complexitate, ca tot! Ceea ce desparte omul de toate virtuţile sale este iluzia că este separat
de ele!
De aceea apare obstacolul la tot pasul, care tot arată că pe acolo NU! Întotdeauna cinstea a adus
omul la sacul lui! La ce este, la cât este el! La a nu mai râvni bunurile şi calităţile celorlalţi, tocmai pentru
a te adânci în ceea eşti tu, la a te vedea pe tine în tot şi toate! Iluzia însă a orbit şi a limitat, a separat omul
de tot ceea ce este el, de Dumnezeul din care este făcut şi de creaţia care se află şi în el, pusă ca şi în tot
acest întreg numit UNUL!

Cu cât vom râvni la alții, cu atât mai departe de noi și cu atât mai săraci și mai necinstiți vom fi!
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Nu încape îndoială la ceea ce afirm pentru că şi eu am experimentat iluzia, necinstea, râvna,
gelozia, ciuda şi nerozia la extrem! Vin să vă vorbesc tocmai din cunoaşterea experienţelor mele şi pun
accent pe aceasta. Numai aşa vom putea aduce conştiinţa la alte niveluri - prin învăţarea din experienţele
altora, din împărtăşirea lor sau prin experienţa însăşi, care este o cale cu două tăişuri! Ori experimentezi
şi înveţi, ori experimentezi şi te pierzi în iluzie vieţi întregi, la rând! Tu alegi!
Omule, eşti liber să creşti uşor şi să te deschizi spre lumină ca o floare în soare sau să orbecăi în
râvna întunericului, la nesfârşit!
Cinstea vine să ne înveţe că nu avem nevoie decât de propriul nostru sac, că nu vom găsi în
exterior nimic din ceea ce credem că nu avem! Cistea este o trăire ce ne învaţă să ne mulţumim cu
bogăţia a ceea ce suntem, fiindcă suntem TOTUL! Ce ne-ar mai lipsi când tot ceea ce vrem este deja în
noi?!
Cât să ne mai credem săraci, umili, proşti, vinovaţi, separaţi, ai nimănui, neajutoraţi, nepricepuţi,
condamnaţi, neputincioşi, fără har, fără calităţi, fără puteri?! Când vom mai manifesta toate acestea din
plinătate, în acest acum, dacă încă ne mai vedem din iluzie?!
Priviţi Cinstea ca pe un învăţător al interiorului, ca pe o virtute ce ne îndreaptă paşii spre bogăţia
fără de sfârşit a fiecăruia dintre noi!
Nu mai privi la capra vecinului, ai capra ta interioară de care încă nu-ţi dai voie să fii conştient!
Prin atenţia în exterior, pierzi a-ţi observa bogăţia interiorului! Fii cinstit cu tine însuţi, dându-ți voie să
te cunoşti, eşti cel mai bogat om, fiinţă din univers, pentru că îl conţii!

Întuneric și Lumină
Rosemarie Bianca Iordache
Bine te-am găsit cititorule!
Te iubesc și te binecuvântez!

Venim în această viață cu biblioteca akashică (memoria tuturor experiențelor avute de suflet).
Purtăm în noi, în celulele noastre, akasha noastră, ce conține răni străvechi.
Acesta este timpul când vindecăm şi ne eliberăm de rănile trecutului! Acesta este timpul resetării,
atât la nivel individual, cât şi colectiv şi nu mai este necesar să le ducem mai departe!
De aceea, voi sublinia cât este de important ca aceste răni și suferințe ce ies la suprafață în aceste
vremuri, să fie conștientizate și eliberate.
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Procesul cunoașterii de sine este un proces individual, ce implică parcurgerea unor etape:
Asumarea, responsabilitatea şi implicarea ta în proces
Disponibilitatea ta în a elibera suferințele și rolul victimei
Capacitatea de a da drumul şi de a elibera tot ceea ce nu te mai susține
Integrarea umbrei, a propriului întuneric, ce implică acceptare, compasiune şi iertare
Eliberarea atașamentelor
Detașarea de nevoia de aprobare și validare
Dedicare pentru a integra, nu doar a cunoaște
Acest drum al reamintirii este un angajament al sufletului, nu doar din această viață, ci din multe

altele.

Realitatea exterioară se modifică odată cu schimbarea în noi înșine a nivelului de iubire și
acceptare de sine, a spațiului interior!
Chiar și atunci când nu vezi rezultate în exterior, etapele continuă, iar în modul subtil se desfășoară
un proces profund. A-ți accepta vulnerabilitatea, a-ți înțelege durerea, a integra suferința ce o conții, este
un dar pentru care trebuie să fii cu adevărat pregătit!
Transformările interioare traversate schimbă nu doar ființa în toate structurile ei, ci și energia
emisă, e diferită de cea a colectivului. De aceea, poți vindeca și contribui la vindecarea altuia, când o faci
în primul rând cu tine însuți, nefiind de ajuns să deții doar informație sau cunoaștere.
Informația este foarte multă și mulți dintre cei care dețin cunoștințe sunt încă la începutul
propriului proces de trezire. Indiferent de stadiul în care se află fiecare dintre noi, important este să-l
traversăm cu iubire de sine și compasiune pentru noi toți și pentru etapa în care se află fiecare. Transcende
întunericul și propria-ți umbră, crescând în iubire, puritate și lumină cu fiecare zi trăită pe acest pământ!!
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SPIRITUALITATE

O spiritualitate
a transfigurării

Spiritualitatea este arta transfigurării! Nu ar trebui să ne căznim să ne schimbăm bătându-ne viața
cu ciocanul, ca aceasta să ia o formă predeterminată! Nu trebuie să acționăm conform ideii existenței unui
program sau plan stabilit anterior, pentru viața noastră. Ci mai degrabă trebuie să practicăm o nouă artă a
atenției la ritmul interior al zilelor și vieții noastre. Această atenție ne face conștienți de prezența noastră
umană și divină.
Un exemplu dramatic al unui asemenea fel de transfigurare este unul pe care toți părinții noștri îl
cunosc. Îți privești copiii cu atenție, dar într-o zi te surprind: îi recunoști în continuare, dar cunoștințele
tale legate de ei sunt insuficiente. Trebuie să începi să-i asculți de la început.
E mult mai creativ să lucrezi cu ideea de atenție decât cu ideea de voință. De prea multe ori,
oamenii încearcă să-și schimbe viețile utilizând voința ca pe un fel de ciocan cu care își modelează viața
în forma dorită. Intelectul intensifică scopul acestui program și voința forțează viața să ia acea formă.
Acest fel de a aborda sacralitatea propriei prezențe este violent și exterior. Te scoate în afara ta și poți
petrece ani la rând pierdut în sălbăticia propriilor programe mecanice și spirituale. Poți pieri răpus de o
foame pe care tu însuți ai creat-o.
Dacă lucrezi într-un ritm diferit, vei veni cu ușurință și în mod firesc acasă, la tine însuți. Sufletul
cunoaște geografia destinului tău. Doar sufletul are harta viitorului tău, de aceea poți avea încredere în
această parte subtilă a ta. Dacă o vei face, te va duce acolo unde trebuie să mergi, dar, și mai important,
te va învăța blândețea ritmului, de-a lungul călătoriei tale.
Nu există principii generale pentru această artă de a fi. Și, cu toate acestea, amprenta acestei
călătorii unice se găsește adânc întipărită în fiecare suflet. Dacă ai grijă de tine și încerci să intri în
prezență, vei găsi tocmai ritmul potrivit propriei tale vieți. Simțurile sunt praguri generoase, ce te pot
aduce acasă.
O reînnoire sau o transfigurare totală a vieții tale poate veni din atenția pe care o dai simțurilor.
Simțurile sunt cele care te ghidează spre adânc, în lumea interioară a inimii tale. Cei mai mari filozofi
recunosc faptul că partea cea mai mare a cunoașterii vine prin simțuri. Simțurile sunt punțile noastre către
lume. Pielea noastră este permeabilă; lumea curge prin tine. Prin conectarea la înțelepciunea simțurilor
tale nu vei fi niciodată un exilat în propria viață, un străin pierdut într-un loc spiritual exterior, construit
de voința ta și de intelectul tău.
ANAM CARA de John O' Donohue
Rubrică realizată de Carmen Claudia Morar
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Mărturiile sufletului meu
Relatare Valérie Rubio, cursantă Centrul de Dans Energetic „VERGINICA”,
Instructor Verginica Culea
„Danse pour te couper de tes chaînes,
Danse quand tu n’as plus d’espoir
Danse au milieu de tes combats ou de ta
bataille,
Danse pour celebrer tes origines,
Danse pour reveler ta liberte!”
**
(„Dansează când ești disperat,
Dansează când îți rupi lanțurile,
Dansează în mijlocul bătăliei,
Dansează în sângele tău,
Dansează când ești complet liber!”
- RUMI)
Instructor Verginica Culea:
Am cunoscut dansul energetic pe Facebook, Ioan mi-a oferit un curs în luna august, m-a pus în
legătură cu Ramona Musgociu care, după puțin timp, organiza o tabără de dans la Băile Tușnad.
Totul s-a petrecut atât de frumos, de fluid, încât m-am lăsat ghidată!
De când am cunoscut și am început practicarea dansului, viața mea s-a schimbat, am trăit și
trăiesc miracole! Nu știam nimic despre dansul energetic, nu aveam nicio așteptare, niciun obiectiv!
Dintotdeauna mi-a plăcut să dansez, însă uitasem de mulți ani. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi
cunoaște, practica și, ceea ce este mai important, că voi împărtăși cu bucurie din cunoașterea mea, aici în
Franța, unde locuiesc de mai bine de 15 ani!!!
Mă simt onorată că pot împărtăși această terapie, îi sunt recunoscătoare lui Ioan, Ramonei și
tuturor persoanelor care m-au susținut și continuă să mă susțină! Am cunoscut mai multe tehnici printre
care yoga, sofrologie, însă dansul energetic este o practică completă, în urma căreia simțim binefaceri
rapide.
Este o meditație în mișcare, o terapie pentru suflet, spirit și corp. Corpul îmi este mult mai flexibil,
mintea clară, spiritul împăcat! Mi-am descoperit pasiuni ca pictatul, pictez și comercializez cercei,
tablouri, cutii de bijuterii pictate.
Prima practicantă în Franța a fost o prietenă, căreia îi transmiteam din entuziasmul meu cu bucurie,
din trăirile mele, în contact cu dansul energetic. Mai jos găsiți relatarea ei despre Dansul Energetic!
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Valérie Rubio, cursantă - „Practicarea dansului energetic mi-a calmat corpul și mi-a eliberat
spiritul. Înainte de a evoca beneficiile sale, vă prezint ideea pe care mi-o făcusem înainte de a cunoaște
această disciplină.
Anul trecut prietena mea, Verginica s-a instruit în dans și în entuziasmul ei îmi trimitea fotografii
și video-uri din România.
A fost o surpriză din partea mea să văd corpuri mișcându-se cu brațele ridicate spre cer, formând
o sferă la nivelul inimii..
Eram foarte îngrijorată pentru prietena mea, gândindu-mă atunci că a fost prinsă într-o sectă cu
„veșminte (tricouri) albe” dar, spre fericirea mea, nu asta era realitatea!...
De la întoarcerea Verginicăi în Franța am fost uimită de efectele magice în urma practicării
dansului energetic.
Deja sensibilizată spre starea de bine și a spiritualității, am practicat meditația și Taichung, împinsă
de curiozitate; am devenit prima practicantă franceză a dansului energetic!
Practic dansul energetic în fiecare zi, de 50 de zile și, începând de la primele dansuri, am resimțit
un calm interior, înainte eram tulburată de incertitudini care acum nu mai sunt prezente. M-am simțit
susținută de prezența celor care nu mai sunt în acest plan, pe pământ. Stăpânită de forța că „nimic nu este
imposibil”, eu nu-mi vreau decât Binele!
Conștientă de șansa de a cunoaște dansul energetic care permite liniștea mentală, încărcând inima
cu un surplus de iubire, de a-mi asculta corpul, de a mă îndrepta spre fericire și de a crede!!! Pentru toate
aceste trăiri, mulțumesc!!!
Mulțumesc din toata inima, Verginica pentru toate învățăturile, răbdarea și pentru lumina care te
înconjoară!
Mulțumesc Ioan pentru măreția sufletului și sentimentul absolut de împărtășire!!!
Mulțumesc tuturor persoanelor care practică și împărtășesc dansul în toată lumea!”

****
Instructor Verginica Culea:
A doua și a treia practicantă sunt persoane în vârstă de 72 de ani, care m-au uimit prin deschiderea,
motivația, voința de schimbare și de a practica ceva nou!
Ne vedem o dată pe săptămână, practicăm împreună, iar individual fiecare practică cum simte. Au
simțit deja efecte, blândețea dansurilor le este benefică. Nu am o relatare exactă, însă sunt încântate de
această disciplină, suntem la modulul 2, continuăm practicarea!!!
Persoanele în vârstă au fost atrase de dansul energetic pentru faptul că mișcările sunt calme, muzica
ce însoțește practicarea le place enorm, au simțit că sunt ameliorări interioare, la baza intestinelor,
calmarea minții.
Pe aceste persoane le cunosc de câțiva ani și le sunt recunoscătoare pentru încrederea acordată! În fiecare
săptămână ne reunim în bucurie și practicăm împreună!
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CREATORULE
Alina Ramona Ene

Tată Suprem al Universului,
Ai arătat mila Ta și ai lăsat-o să se reverse asupra noastră,
Miracolul Tău a fost acea răsuflare plină de Iubire prin care ai adus Lumina
Gongul a fost minunatul Sunet al Creației tale
Și a fost prelung și dulce!....

Ai aliniat astrele și planetele și ai suflat praf de stele,
Zidurile pe care le-ai așezat apoi au fost doar pentru noi,
Le-ai făcut ca să putem să vedem dincolo de ele,
Nu există nimic ce nu Ai creat și de care să nu ne bucurăm!

În Marea Tăcere
CREATORULE,
Tată Ceresc, tot ce faci,
Faci cu o dulce durere!...
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ÎNCÂNTAT DE CUNOȘTINȚĂ!
Interviu cu Ramona Musgociu, mentor-coach
Centrul de Dans Energetic „RAMONA”

Redactor Roxana Cotigă: Bun găsit, Ramona
Musgociu! Vă mulțumesc pentru această deschidere și
pentru că ați acceptat invitația noastră de a vă cunoaște mai
bine ca ființă, dar și ca mentor-coach în 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, poate acum iau contact, pentru prima dată, cu ziarul nostru!
Ramona Musgociu: Bună ziua și bine v-am găsit, dragi cititori ai acestui minunat ziar! În câteva
cuvinte: sunt ceea ce sunt, prezentul mă definește, iubirea este religia mea, iar conectarea la Sinele Divin
este esențială în orice moment al vieții mele.
Despre ceea ce fac acum: sunt mentor coach în dansul energetic, economist de profesie și om
pentru oameni!
Redactor: Cu ce considerați că v-ați înnoit, ca ființă, de când practicați dansul energetic?
Ramona Musgociu: Ca să pot scrie despre asta, simt că este necesar să spun în câteva cuvinte
despre cum am ajuns să practic dansul energetic și care a fost călătoria mea până în acest moment.
De când eram mică, de la vârsta de 3 ani, am simțit o mare de energie în ființa mea și o conectare
intensă la Univers. Mergeam cu părinții mei la seri dansante și acolo, deși eram cea mai mică, dansam
multe ore fără încetare, fără să simt oboseala, toți cei din jurul meu erau fascinați și simțeau multă bucurie
interioară și mi se alăturau, iar totul se transforma într-o mare de bucurie, energie și optimism.
Pentru că aveam mare flexibilitate în trup, echilibru și grație, de la câțiva ani, părinții au simțit să
mă înscrie la balet și așa am ajuns să fac balet de performanță. Doar că fiind într-un oraș mic de provincie,
când balerina, care ne era mentor și maestru a încetat din viață, în urma unei boli crunte, am fost nevoită
să renunț, părinții considerând că este mai sigur pentru mine să mă îndrept către o profesie de viitor la
acea vreme, aceea de economist.
Nu am renunțat nici o clipă, însă, la dans. Cel mai mult mi-a plăcut dansul liber, în care mă puteam
exprima pe mine cel mai bine în conexiune cu muzica, cu Universul, dar și cu ceea ce sufletul și mai ales
spiritul meu liber, îmi transmiteau.
Oriunde eram și cu oricine, închideam ochii, mă conectam la sunete, la ce simțeam și începeam să mă
mișc pe ritm, uneori creând coregrafii complexe, alteori pur și simplu dansând frenetic... Totdeauna
efectul era același...
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Toți cei din jur erau molipsiți de energia, bucuria și entuziasmul pe care îl transmiteam prin dans, de
libertatea pe care mi-o permiteam dansând cum simțeam. Era vindecător și pentru mine, dar și pentru ei.
Apoi, după o vreme, dansul nu a mai fost o prioritate pentru mine, m-am prins în alte dansuri ale
vieții cotidiene, nu atât de dezinvolte și conectate.
Cu toate acestea, tot timpul am rămas un căutător al Sinelui... Nu am simțit să urmez sute de cursuri, dar
am simțit să urmez oameni cu care am rezonat la nivel de suflet și întreaga ființă.
Am fost pe munți, am făcut zile de post de gânduri și vorbe, m-am conectat la spiritele naturii, am
primit inițieri la înălțime, am făcut conștientizări puternice prin care m-am eliberat de anumite afecțiuni.
Prin conștientizări și înțelegere interioară am reușit să mă vindec de astm, acum multă vreme și nu am
mai avut de atunci nici o revenire.
Am făcut channeling, am trăit și simțit conexiunea cu entități de lumină, am mers în călătorii
spirituale în care mi-am regăsit părți de suflet și aspecte ale ființei mele.
Cu toate acestea, la un moment dat al vieții mele, pentru că totul devenise prea apăsător în planul
fizic, m-am deconectat parțial de la corp, m-am îngrășat destul de mult și am ajuns într-un moment în
care trăiam într-o bulă de energie, dar deconectată de la corpul fizic. Și atunci am reîntâlnit dansul, prin
dansul energetic..
Dansând, m-am reîntors la esența mea, mi-am accesat părți înalte ale ființei mele și le-am adus
până în corpul fizic... De data asta am început cu adevărat să îmi onorez templul acesta minunat, care este
corpul, un minunat dar din Divin!
De când sunt mentor–coach în dansul energetic, de un an și ceva, am ținut cursuri pentru mai mult
de 200 de cursanți, la sală, dar și în mediul online, în retreat-uri și mai mult de jumătate dintre cei cu care
am dansat au devenit instructori.
Dincolo de acestea, însă, dansul energetic a adus enorm de multe trăiri, conștientizări, percepții în
viața mea și, în primul rând, un sens magic, acela de a transmite și împărtăși această terapie minunată, la
cât mai mulți oameni.
Redactor: Exemplificați, ce anume și ce laturi noi din ființa dumneavoastră ați descoperit prin
dans?
Ramona Musgociu: În primul rând m-am putut percepe, accepta și iubi ca un întreg: spirit, suflet
și corp, am experimentat nelimitarea până în corpul fizic, apoi mi-am descoperit și amplificat haruri din
Divin, de unele încă nefiind conștientă 100% și nefiind active până la momentul practicării dansului
energetic.
M-am eliberat de multe emoții și stări negative, de convingeri limitative și am realizat cât de mult
putem dărui fiecare în această viață, infinit, dacă rămânem conectați la Sine, la energia cosmică, la mama
Pământ și, în primul rând, la chemarea sufletului nostru... Am căpătat curaj în a-mi urma calea, chiar dacă
ea nu semăna cu a nimănui din familia mea sau a prietenilor mei dinainte de dans.
Dansul energetic mi-a arătat câtă putere pot avea, puterea de a susține, de a iubi, de a ierta și a
dărui...
Sunt infinit recunoscătoare pentru acest dar din Divin!
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Redactor: Care este managementul de gestionare al 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!
Ramona Musgociu: Dansând, ne manifestăm bucuria de a fi, iar viața devine pentru noi ceea ce
este deja, o mare binecuvântare!
Dansul este parte din ființa mea, toată creația este un dans, totul este un dans cosmic!
Așa că dansez și le recomand și cursanților mei și tuturor celor cu care interacționez prin
intermediul dansului energetic, să danseze cel puțin 21 de minute în fiecare zi și să o facă cum simt,
conectați la inimă, cu atenția în interior, în afara minții, vizualizând cum gândurile trec ca niște păsări în
zbor și tot ceea ce rămâne este simțirea infinită de la nivelul inimii, din centrul energetic al ființei.
Cu fiecare dans, dintre cele 12 câte există, acum, în dansul energetic (și aici mă refer doar la cele
predate în cursuri, pentru că mai sunt și alte dansuri terapie) noi suntem tot mai intens în noi, mai conectați
la Divinul din noi, mai vii și autentici, mai sănătoși, mai viguroși, urmând fluxul creației.
În fiecare zi primesc mesaje, sunt întrebată de către cursanți cum și ce dansuri să facă atunci când
simt un anumit blocaj în ființa lor, pentru anumite afecțiuni, pentru a elibera anumite stări.
Întotdeauna simt să le recomand un dans și o terapie adecvată de însoțire, specifică fiecăruia în funcție de
ce simte, cum simte și de nivelul la care se află atunci în conexiune cu dansul energetic.
De fiecare dată, efectele sunt minunate și bucuria interioară este nemărginită!
De când practic dansul energetic, simt, văd și știu ce anume să transmit, să recomand celor cu care
dansez. Și nu mă opresc aici, ci acord suport fiecăruia să-și urmeze intuiția, să se lase ghidat de simțire,
să-și asculte corpul, să se înțeleagă cât mai mult ca ființă întreagă și apoi, fiecare, la rândul său, să poată
deveni propriul său vindecător, mentor și ghid, lumină călăuzitoare, pentru ceilalți.
Redactor: Care este frecvența optimă pentru a practica acest dans energetic, în scopul de a
avea beneficii pe toate planurile vieții?
Ramona Musgociu: Dansul energetic este necesar să fie practicat zilnic, cel puțin 21 de minute,
altfel, ca orice terapie și orice acțiune în care nu perseverăm, își pierde din calitățile curative și de
transformare interioară.
Bineînțeles, dacă se întâmplă totuși să nu poți dansa într-o zi, în următoarea poți recupera, dansând
mai mult.
Însă, perseverența, implicarea și deschiderea cu care îmbrățișăm dansul energetic aduce după sine
și rezultatele și mai ales intensitatea lor.
Au fost cursanți care au experimentat vindecări miraculoase, acolo unde doctorii nu dădeau prea
multe șanse, au fost cursanți care s-au eliberat de traume vechi și neînțelegeri, de care nu au reușit să se
elibereze prin alte terapii.
Toate acestea sunt posibile, dar doar dacă suntem perseverenți și rămânem conectați și dansăm
zilnic...
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Redactor: Care considerați că este latura umană cea mai profundă și vizibil transformată prin
practicarea dansului energetic?
Ramona Musgociu: Nu este una anume, pentru că toate sunt implicate în același timp... Prin dans
se produce o alchimizare la nivelul ființei, tot ce era negativ, static este eliberat și lasă loc exprimării și
manifestării din Divin, prin tot ceea ce suntem, cu toate laturile, în sfera iubirii, iertării, compasiunii,
binecuvântării.
Redactor: Ce legătură există între dansul energetic și alimentație?
Ramona Musgociu: Este una intensă prin prisma faptului că dansând și conectându-ne la
energiile interioare și cele cosmice, experimentăm o stare de sațietate și de armonie în structuri.
Mâncăm mai puțin, mai atent, mai echilibrat, mai condimentat și, în general, mâncare vie, pe care o
binecuvântăm și o restructurăm tot prin dans.

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?
Ramona Musgociu: În momentul în care condiționăm cunoașterea, împărtășirea, eu simt că ieșim
din fluxul creației și intrăm în zona atașamentelor față de materie și material și față de alte aspecte grosiere
ale vieții. Este adevărat că abundența se manifestă prin procesul continuu și neîntrerupt de a dărui și a
primi, chiar a reînvăța să primiți, dar aceasta se întâmplă doar dacă te bucuri de ceea ce faci și dăruiești,
în momentul în care nu există condiționări de nici un fel, mai ales de ordin material.
Întotdeauna am venit în sprijinul cursanților, le-am înțeles nevoile și am empatizat cu ei, nu am
simțit să condiționez nimic în împărtășirea acestei minunate terapii din Divin, care este dansul energetic
și aceasta mi-a adus totdeauna bucurie, împlinire și un sens profund.
Prin tot ceea ce manifest și dăruiesc ca și mentor-coach în dansul energetic, la fel ca și alți colegi
asemeni mie, contribuim în fiecare moment la a împărtăși această cunoaștere la nivel colectiv și conducem
către această globalizare menționată în întrebare.
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Redactor: Vă rog să enumerați câteva argumente pentru care oamenii ar trebui să aleagă
dansul energetic în detrimentul altor forme de cunoaștere!
Ramona Musgociu: În primul rând dansul energetic este despre a simți, a te simți, despre a te
conecta la Univers și la Sine, este despre a te înțelege, accepta și iubi ca ființă completă, este despre a ieși
din șabloane, limitări, credințe, este despre a fi în fluxul creației.
Nu este despre a reține ceva, ci despre a reînvăța din tine, nu este despre a aștepta vindecarea din afara ta,
ci de a o accesa din Sine, nu este despre a trăi în minte, ci a coborî mintea în inimă și de acolo de a o
ridica din nou.. Este atât de natural, de firesc și din noi, este o scurtătură către Sine, încât nu am cum să
nu îl recomand cu toată deschiderea și căldura!
Redactor: Cum înțelegeți legătura dintre dansul energetic și sistemul de credință al
oamenilor de tip religios? Care sunt argumentele dumneavoastră în fața unui om cu structură de tip
dogmatic, bine fundamentată?
Ramona Musgociu: Dansul energetic este universal, nu ține de o anumită religie sau convingere
religioasă. Așa cum am spus la începutul interviului, religia mea este iubirea, puterea iubirii este crezul
meu!
Când ne raportăm doar la un sistem de credințe, ne blocăm posibilitatea de a ne cunoaște ca ființe
complete, manifestare a Divinului până în materie.
Fiecare poate crede în tot ceea ce îi este benefic la un moment dat și propriu nivelului său de
evoluție la acel moment, dar dacă nu ne dăm voie să experimentăm întotdeauna dincolo de tot ceea ce sa transmis de-a lungul timpului, dacă nu rămânem deschiși la toate formele de cunoaștere, înțelegere și
conștientizare, ne îndepărtăm de esență și mergem către periferia creației.
Redactor: Care este motivația care vă determină să aveți voința de a merge, cu atâta îndârjire și
statornicie, pe acest drum al dezvoltării ființei și al cunoașterii?
Ramona Musgociu: Da, simt să merg cu iubire și statornicie pe acest drum al dezvoltării ființei
și al cunoașterii pentru tot ceea ce am trăit, am împărtășit și pentru toate transformările minunate petrecute
în mine și în cei cu care am dansat.
Când oamenii sunt mai sănătoși, se simt bine în viața lor, când își croiesc alte căi în conexiune cu sufletul
lor, când deja devin visătorii activi, creatori ai propriei realități, așa cum o doresc și o simt benefică lor,
cum să te oprești, cum să te îndoiești și cum să renunți?
Redactor: În încheierea acestui interviu, doriți să mulțumiți cuiva, în mod special?
Ramona Musgociu: Sunt recunoscătoare Divinității, Universului, creatorului acestei terapii,
tuturor celor cu care am dansat, pe care i-am întâlnit și s-au vindecat și m-au vindecat!
Vă mulțumesc cu recunoștință, tuturor!
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Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

Neuroștiința iluminării.
Activează-ți creierul
Dr. David Perlmutter și Dr. Alberto Villoldo
„Cu cât conversam mai mult, cu atât
devenea mai evident pentru amândoi că multe
dintre elementele practicilor vechi spirituale şi de
vindecare puteau fi descrise în termeni
neurologici moderni. Forța vitală feminină a
Pachamamei poate fi găsită în mitocondriile
noastre; semnele traumelor din câmpul luminos
de energie corespund rețelelor neuronale din
creier, care generează emoții nocive şi ne definesc
personalitatea.
Eram foarte încântat. Aici se afla elementul-lipsă,
care mă făcuse să iau calea ocolită prin Amazon,
dar care se aflase în jurul meu în timpul zilelor
petrecute în laborator, ascuns confortabil printre rafturile înțesate cu creiere conservate chimic.
Adevărul este că, deşi am reuşit să traduc metodele vechi de vindecare şamanice în practici
ştiințifice – iar studenții mei de la Școala de Vindecare a Corpului de Lumină şi pacienții au manifestat
transformări de viață extraordinare – unii au avut dificultăți în a-şi elibera mintea de emoțiile şi
convingerile distructive. De asemenea, era practic imposibil ca studenții mei să facă ceea ce făcusem eu
timp de 25 de ani în Amazon şi Anzi, adică să postesc multe zile în pustie, hrănindu-mă doar cu anumite
rădăcini şi fructe de pădure.
David cunoştea bogatele nutrimente cerebrale care puteau face acelaşi lucru, poate chiar mult mai
eficient şi, în mod sigur, mult mai convenabil decât dietele riguroase pe care le prescriau şamanii. El
înțelesese cum să repare mitocondriile şi să restabilească forța vitală feminină. Știa cum să pregătească
creierul pentru iluminare. Eu, între timp, studiasem în profunzime practicile şamanice şi yoghine care
puteau ajuta la activarea funcțiilor superioare ale creierului, ajutându-l să se vindece de traume şi să
trăiască bucuria.
Ce-ar fi dacă am pune laolaltă aceste metodologii pentru a ne ajuta studenții şi pacienții să-şi
vindece creierul, să-şi recapete sănătatea şi să experimenteze eliberarea de emoțiile distructive, precum
furia şi frica?”
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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

15

Colaboratori: Alina Ramona Ene
Ela Cristea
Luciana Gingărașu

Luni, 19 APRILIE 2021

http://dansulenergetic.ro/
Sursă imagini: internet
Foto. copertă față – internet
Copyright © 2021 @Ziarul Puterea Cunoașterii
Copyright © 2021 @Academia de Dans Energetic

16

