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Explorare 27 vă oferă mijloacele pentru a putea experimenta pe parcursul unei săptămâni 
întregi o imersiune în cele mai extinse zone ale stării Focus 27 și posibilitatea experimentării a 
numeroaselor sale funcții. Acest program vă conferă o perioada de inițieri profunde, bazată pe 
cercetarea și explorarea de vârf a stărilor de conștiință extinsă, incluzându-se aici și starea 
Focus 34/35, unde veți putea realiza cea mai plenară conectare cu Sinele Superior. 

"Explorare 27 mi-a oferit perspectiva superioară asupra unor niveluri cu totul diferite de cele 
cunoscute până atunci și, astfel, am avut posibilitatea de a vedea o imagine mult mai 
cuprinzătoare şi să realizezi că sunt mult mai mult decât personalitatea mea din prezent – sunt 
o parte a Reuniunii, a Întregului, o parte din Tot Ceea Ce Este. Cuvintele cheie care 
caracterizează cunoștințele pe care mi le-am însușit sunt: a răspândi, a împărtăși, a oferi şi a 
primi, conectare, parte / întreg, mare/mic, împreună, iubire.  A devenit clar faptul că planurile 
noastre  se ajustează și se rearanjează în mod continuu şi că intenţiile noastre determină cine 
suntem şi modul în care planul se va manifesta în cele din urmă ".. 

În ultima noapte a programului Lifeline, lui Bob Monroe îi făcea mare plăcere să se întâlnească 
cu participanţii și să îi încurajeze să descrie natura experienţelor pe care le-au trăit în Focus 27. 
Călătoriile sale, în cea mai mare parte, l-au dus în Centrul de primire din Parc și, în mod clar, 
Focus 27 este o zonă mult mai vastă decât a realizat el anterior, o zonă care cuprinde multiple 
oportunităţi esențiale pentru o continuă explorare de vârf.  
 
Participanții, în timp ce vizitează Centrul de Educaţie, Centrul de Vindecare și Regenerare şi 
Centrul de Planificare, primesc informaţii relevante pentru propriile lor misiuni, precum şi o 
viziune de ansamblu și o înțelegere mai profundă a "imaginii mai mari". Evenimentele speciale 
ale programului includ vizite în Centrul Pământului - o călătorie sacră, care de multe ori produce 
revelația unei noi înțelegeri şi aprecieri pentru Mama Pământ şi darurile preţioase pe care ea ni 
le oferă.  
 
Spre finalul programului participanții se aventurează în teritorii neexplorate în prealabil.  



Focus 34/35 este zona de "Reuniune" descrisă de Bob Monroe în cartea lui „Călătorii 
Îndepărtate”, iar explorarea acestor teritorii, în mod frecvent, trezesc capacității de percepere și 
senzații cu totul noi, precum şi o calitate singulară a unităţii şi unimii. Aducerea experienţelor de 
Acolo şi integrarea acestora prin ancorarea fermă în Aici, produce o cunoaștere deosebit de 
puternică și avantajoasă, plină de satisfacţii, ale acestor aventuri multidimensionale. 
 

 
 
Un studiu longitudinal independent, realizat recent demonstrează că cei care au participat la 
mai multe programe avansate au un grad mai ridicat de satisfacţie şi eficiență în viaţa de zi cu zi 
decât marea majoritate a oamenilor şi au atins o stare de dezvoltare superioară, stare care s-ar 
putea numi auto-transformare. Absolvenții participanţi la programele avansate recunosc 
obstacolele și limitările în orice perspectivă şi sunt mult mai dispuşi să evolueze în mod 
conștient și intenționat dincolo de graniţele lor ”normale”, decât să lase ca aceasta să se 
întâmple  în funcţie de circumstanţe. 
 

 

O scurtă descriere ale diferitelor stări de conștiință care se pot experimenta prin tehnologia  Hemi-
Sync® în timpul programului Explorare 27: 

Focus 27 - este limita capacității gândirii umane în starea sa actuală de organizare. Este locul unde 
se află Centrul de primire, creat pentru odihnă și pentru recuperarea din  traumele morții fizice. În 
timp, această zonă a fost denumită Parc, datorită configurației sale, creată sub această formă de 
către mintea umană.  Într-o atmosferă neutră, dar familiară, cu un peisaj mirific cu mulți copaci, 
arbori, flori, cascade, pârâiașe, cărări pentru plimbare și bănci, acest loc este destinat să faciliteze 
deplasarea spre alte stări de existență a acelora care tocmai au trecut prin procesul morții fizice. Ei 
vin aici  sau sunt aduși de către ghizi, pentru a se reface din traumele pe care aceasta tranziție ar fi 
putut să le producă. 

Focus 34/35 – una din stările de conștiință de vârf  în care puteți realiza cea mai plenară conectare 
cu Sinele Superior și starea de conștiință în care vă puteți conecta cu grupul de ființe la care Bob 
Monroe se referea ca Reuniunea, care supraveghează Pământul în aceste timpuri de schimbare. 

Condiții de participare: Gateway Voyage, Lifeline sau Guidelines 

 

Facilitator
 

Psih. Ritta Nicoară 

mail: ritta@hemi-sync.ro, rittanicoara@yahoo.com , tel: 0744 – 11.84.76 

mailto:ritta@hemi-sync.ro�


 

 

Numărul participaţiilor este limitat la maxim 14 de persoane. 

 

Pentru rezervarea locului dumneavoastră la acest program vă rugăm  
să trimiteți formularul de înscriere pe adresa de mail mai sus menționată 

 împreună cu dovada plății avansului. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


