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Salutare, OM bun!  

Te așteaptă o viață plină de miracole, recunoștință și pace,
deoarece atunci când vibrația noastră este înaltă, nu lăsăm loc 

sentimentelor, gândurilor și experiențelor negative.
 

TE FELICIT DIN TOT SUFLETUL PENTRU DECIZIA DE 
A AJUNGE LA CEA MAI BUNĂ VERSIUNE A TA, PRIN 

RIDICAREA VIBRAȚIEI!
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Pentru început, te invit să urmezi acești pași pentru 
a te bucura de un proces profund:

•SETEAZĂ-ȚI O INTENȚIE - care este cel mai 
profund și pur motiv pentru care dorești să îți ridici 
vibrația? Ce dorești să se schimbe în bine în viața 
ta? 

•FORMULEAZĂ INTENȚIA în termeni pozitivi, 
clari, la momentul prezent. Pune emoție în spatele 
intenției. De exemplu:
Intenția mea este să îmi ridic vibrația pentru a 
aduce mai multă claritate în viața mea, pentru că 
asta mă va face să mă simt sigur/ă și încrezător/ 
încrezătoare.

•NOTEAZĂ pe foaie orice revelație, gând sau 
sentiment care apare.

•APLICĂ în viața reală fiecare informație pe care 
o consideri utilă pentru călătoria ta!

Îți doresc un parcurs plin de seninătate și iubire! 
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IMAGINEAZĂ-ȚI CĂ ACEAST
COPAC REPREZINTĂ CONVINGERILE TALE

FRUNZELE ȘI PETALELE REPREZINTĂ 
CONVINGERILE CARE SE AFLĂ LA 

SUPRAFAȚĂ, DE CARE SUNTEM CONȘTIENȚI

TOTUȘI, LA RĂDĂCINA ACESTUI COPAC SE 
AFLĂ CELE MAI PROFUNDE CONVINGERI 

ALE NOASTRE, PE CARE NU MEREU LE 
CONȘTIENTIZĂM, ȘI CARE NE FORMEAZĂ DE 

FAPT REALITATEA!  

ÎN ACEST CURS VOM MERGE LA RĂDĂCINA 
SITUAȚIEI ÎN CARE NE AFLĂM.

 
NOI NU VOM LUCRA ASUPRA FRUNZELOR SAU 

ASUPRA RAMURILOR, CI VOM SĂPA ADÂNC PÂNĂ 
ÎN SUBCONȘTIENTUL NOSTRU
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EXEMPLU CONCRET

De multe ori am fost întrebat cum 
poate cineva să devină abundent ?

LIPSA ABUNDENȚEI - nu are legătură doar cu 
lipsa banilor, bunurilor materiale, etc.

Abundența poate ascunde convingeri legate de relația 
cu tatăl!

Te întrebi ce legătură are?

Dacă tatăl a murit sau nu te înțelegi cu el, atunci îți închizi 
centrul inimii. 

Pentru că nu vrei să suferi.
 Iar Universul îți ia banii din viața ta ca să îți atragă atenția.
Te închizi și nu mai iubești pe nimeni sau nimic, pentru că 

îți e teamă să nu ajungă să moară. 
Așa conștientizezi motivul din spate: frica! 
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Așadar, la nivel mental, când vine vorba de blocaje, nu 

trebuie să revizităm momentul traumei.

Este suficient să schimbăm convingerea formată în urma 
traumei.

Noi manifestăm din programele noastre, Vibrația Noastră 
este legată de credințele noastre din subconștient.

 
Prima piedică care poate apărea la nivel mental când 

vine vorba de vibrația pe care o avem:

Cum răspundem? Cum reacționăm? Cum acționăm? 

 
Responsabilitatea că noi suntem cei care au creat 
realitatea pe care o avem, fără vină sau rușine. 

 
Nu Guvernul, nu familia, nu soțul sau soția, ci doar noi 

suntem cei care suntem responsabili de ceea ce trăim. Si 
asta aduce o eliberare puternică. 

 
Așa că interacțiunea noastră cu lumea este egală cu 

vibrația pe care o avem. 
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CAPITOLUL I – MINTEA

Ce sunt neuronii oglindă? - reprezintă aproximativ 20% din totalul 
neuronilor – s-a demonstrat faptul că copiii pot să imite foarte 
bine părinții cu ajutorul acestor neuroni. La fel se întâmplă și cu 
oamenii!

 De exemplu - empatizezi cu personajul unui film căruia tocmai ce 
i-a murit câinele, simți emoția de tristețe.

 

Sau atunci când vezi pe cineva ca mănâncă o portocală, corpul începe 
să producă suc gastric și salivă

. 
Dar la fel se întâmplă și dacă alegi să stai în jurul celor cu vibrație 

joasă!
 

 Dacă ai o energie mai stabilă, ești capabil să transmuți energia joasă 
și să îl faci pe celălalt să își ridice energia.

 
 

 De asta e importantă comunitatea, și să fii alături de oameni care vor 
să evolueze. 

 
Înconjoară-te cu persoane care au Vibrația Înaltă!

 

 

DACĂ TOTUL ESTE VIBRAȚIE ȘI ARE O ANUMITĂ 
ENERGIE, ATUNCI SI GÂNDURILE AU VIBRAȚIE.
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Rețelele neuronale

Când avem diferite gânduri, acestea produc un semnal electric, și 
o iau pe anumite cărări prin creier.
Experiențele de viață sau credințele din primii 7 ani de viață, 
produc gânduri, gândurile produc acțiuni, actiunile produc 
rezultate si rezultatele ne întăresc credințele.

DAR avem neuroplasticitate! Această ramură a neuroștiinței ne 
arată că al nostru creier se poate schimba oricând, la orice vârstă. 
Știința a demonstrat că se poate oricând! Creierul și mintea 
umană sunt maleabilă. 

 
 

 Scanarea automată a creierului-
Din timp in timp, creierul face o scanare succintă a acestor rețele neuronale.
De exemplu: Este cineva care spune că se urăște, și tot ce se întâmplă în 
lumea exterioară și interioară ii întăresc rețelele neuronale responsabile cu 
aceste gânduri.

 Și să zicem că persoana respectivă participă la acest curs și află că ea nu 
este de fapt așa rea și că merită să se iubească mai mult.

Si când apare acest gând nou, se transmite un semnal electric care creează o 
altă cărare, sau rețea neuronală nouă.
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VIBRAȚIE 
ÎNALTĂ

MĂ URĂSC

Astfel atunci când nu mai dăm energie gândurilor negative sau pe care vrem
să le schimbăm, creierul începe să taie acele drumuri. Nu le mai dai energie, 
nu doar că nu mai cresc, dar se dezintegreaza.

Iar ceea ce inainte era un drum de țară, , ajunge să devina autostradă.
Iar autostrada „ ma urasc” ajunge sa devină drum de țară sau să se 
dezintegreze de tot.

 
 

 

MĂ IUBESC

Cum gândurile au o vibrație proprie, dacă 
vibrația gândurilor tale e joasă, atunci tu ca un 
întreg o sa începi să emiți o vibratțe joasă.
 
ȘI CÂND GÂNDURILE SUNT POZITIVE, 
MINTEA INCEPE SĂ PRODUCĂ MAI MULTĂ 
DOPAMINĂ, SEROTONINĂ, GABA – 
HORMONI care te aduc intr-o stare înalta.
  
Corpul nu va mai produce așa mult cortizol, 
adrenalină și alte substanțe care sunt 
responsabile pentru starea de luptă si fugă. 
Atunci incepi să vezi soluții, să găsești 
oportunități

 
 

 
www.vibratiiinalte.ro 8



CUM AFLI CARE ESTE VIBRAȚIA TA DOMINANTĂ?

VIBRAȚIA INTERIOARĂ DOMINANTĂ

Cu toții avem  o vibrație interioară DOMINANTĂ – asta nu înseamnă 
că nu mai putem fi supărați, triști, veseli sau să experimentăm diferite 
stări. Dar avem ceva stabil care este precum un ciclu.

Indiferent de ce experimentezi, totul se poate schimba! 

De exemplu dacă ești o persoană care se enervează ușor, dar îți poți 
pune intenția să te schimbi și să devii o persoană mai calmă.

În acest curs vei găsi o tehnică prin care întrerupi ciclul de 
nervozitate. Și data viitoare în loc să fii nervos 10 minute, ești doar 9 

minute. 
E un câștig, enorm! Pentru că prin muncă continuă, scazi aceste 

perioade și vibrația ta dominantă se schimbă.
 

Ia o pauză o dată pe oră și notează răspunsul la întrebarea
CUM MĂ SIMT ÎN ACEST MOMENT?  

 
La finalul zilei vei avea 7-8 răspunsuri.

Observă care se repetă de mai multe ori!
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UNDE SE DUC GÂNDURILE NOASTRE,ACOLO SE 
DUCE ȘI ENERGIA NOASTRĂ? 

Unde se duce conștiința noastră, se duce și energia creatoare.

Fiecare are o percepție asupra realității, care vine din locul unde s-a 
ghidat conștiinta colectivă. 
La fel se întâmplă și în viața personală. 

Gândurile duc la acțiuni, acțiunile duc la obiceiuri, obiceiurile duc la 
personalitate, și personalitatea creează o realitate.- Dr Joe Dispenza

Dar la fel de important, suntem ființe conștiente, de asta suntem pe 
acest pământ, că să avem conștiința și să lucrăm cu ea.
Emoțiile creează atenție, adică conștiința este atentă și tot ce te 
activează emoțională, o să atragă conștiința ta și creează mai mult din 
acel ceva.
Avem o conștiința colectivă, dar la fel de important avem o conștiința 
singulară.

Sunt de acord, DAR e ceva mai mult!
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PROCESUL DE ROLLERCOASTER
De ce se întâmplă? Ce este?

 1) Simți o energie / experiență pentru că ești în rezonanță cu ea
(Cel mai înțelept este să Înțelegi că se întâmplă asta pentru că ai ceva 
nevindecat în subconștient. Și ești în rezonanță cu acel ceva 
nevindecat. Acceptă și întreabă-te de ce ești în rezonanță, în loc să spui 
că ești o victima. Lărgește-ți perspectiva!) 

2) Dai o semnificație la acel ceva. (îți spui că ești nedemn, sau că 
e nedrept) 

3) Te lași cuprins de emoții negative. În trecut am crezut că asta 
se întâmplă 0 la 100 instant. Dar există o perioada de timp, și 
asta este ceea ce îmi spun. 
(ex: șeful vine și țipă la ține și sunt 3 rezultate de la 3 persoane diferite. 
1. începe să plângă, 2 îi zice la naiba, sau 3 rămâne neutru și înțelege că 
șeful are o zi mai proastă și ii transmite dragoste și înțelege. 
3 reacții diferite. De ce? Pentru că au spus ceva diferit despre același 
stimulent. Pentru că aia este vibrația lor, acela este programul din 
subconștient. Asta este o piesă MAGICĂ și foarte importantă în 
manifestare.
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PROCESUL DE ROLLERCOASTER

 4)      Te identifici cu acea persoană, ceea ce declanșează tiparul, ego- 
ul traumatizat.
Acea persoană reprezintă partea ta nevindecată (versiunea ta de 8 ani 
care a trecut printr-o trauma etc).
Și când se întâmplă, cea mai des întâlnită „soluție” este să nu accepți. 
Și atunci nu vezi lumea întreagă. Vrem să punem distanță față de acea 
persona, să observi. Fiecare persoana are o nevoie și nu ajută să ignori 
persoana pentru că nevoia nu dispare de la sine. 

De ex. O persoană care a fost abuzată la 4 ani se își va închide inima și 
sentimentele, deoarece în situațiile în care rezonează cu o experiență 
va ieși la suprafață acel copil de 4 ani care a fost abuzat.

Totuși, acest lucru are și o parte bună, deoarece aduce la suprafață 
nevoile noastre, de ex vrem să fim iubiți, ascultați, siguranță, conexiune, 
să avem un rost.
 

De ce se întâmplă? Ce este?
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CUM SCHIMBĂM
ACEST LUCRU?
întreruperea ciclului

Suntem atenți la ce ne schimbă starea de 
spirit și întrerupem ciclul!

 
Ce însemnătate dăm la acel ceva? Care este nevoia? Cum pot să suplinesc 

nevoia într-o manieră ecologică? Bună pentru mine? Proactiv?
 

Dar probabil spui că este ușoară teoria. Dar ce faci în acel moment de foc?
ÎNTRERUPE CICLUL:
1)      Kinestezic: Fizic fă ceva: sări în sus de 10 ori, pranayama, flotari, dansează, 
ceva puternic, dacă ai și o oglindă să te uiți la ține e și mai bine. Pentru că 
amuzamentul ajută.
2)      Vizualizează. Ce? Că lumea exterioară este din desene animate. Este greu 
să te enervezi când toată lumea e din Disney. Sau Donald Duck vorbește cu tine. 
Sau vizualizează că mentorul tău îți ține un discurs personalizat de 1 minut.
3)      Auditiv: Ascultă muzică favorită, ieși în natură și concentrează-te DOAR 
pe sunet.
4)      Ceva ce are legătură cu Spiritualitatea:  Rugăciune, meditație, vorbești cu 
Sufletul, Dumnezeu (fără judecată, cu înțelegere). Când este declanșată fight or 
flight nu te simți singur? Separat de tot? Dar nu e adevărat. Spiritualitatea îți 
aduce ideea de unitate.  
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EXEMPLU CONCRET

Într-o dimineață mă grăbeam destul de tare, împreună cu soția.
Mi-am călcat prima bluză polo, și aceasta fiind neagră, nu am fost 

atent și s-a pătat cu deodorant și avea urme albe.
O iau pe a 2a, o calc și fix când suntem gata să ieșim din casă, mă 

aplec să mă încalț și aud o ruptură.
La subraț se făcuse o gaură.

Am aruncat-o super calm la gunoi și m-am dus la șifonier să iau o altă 
bluza.

Eva mă urmarea și nu-i venea să creadă:
M-a întrebat după: cum de ai reușit să nu te enervezi DELOC?

 
Și după am conștientizat că eu din totdeauna am fost agitat și mă 
enervam la astfel de lucruri. Acum eram super calm, împăcat și îmi 

vedeam de treabă. 
 

AȘADAR, TOTUL ȚINE DE UN MOMENT DE PREZENȚĂ, DE 
CONȘTIENTIZARE!

 
Și când apare momentul în care ne enervăm sau observăm că începe să 
ne scadă vibrația, ar fi bine să ne suflecăm mânecile și să fim bucuroși. 
Pentru că urmează ceva cu adevărat minunat: nivelul de conștiința o să 

crească și la fel cum universul crește cu fiecare clipă, la fel și noi.
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CAPITOLUL II – EMOȚIILE

CELE 3 etape în contactul cu emoțiile
1.      Emoțiile te conduc pe ține – și ai în mod standard, o emoție care se 
repetă. Asta pentru că așa te-ai obișnuit. Ce emoție crezi că te controlează?
 
2.      Neutralitatea – cum ajungem aici? Cei 5 pași înapoi. Mental și emoțional, 
faci 5 pași înapoi.
E ca și când ai fi pierdut într-o pădure sau labirint, și te-ai înalta de deasupra ca 
să vezi ieșirea.
Reține această frază: faci 5 pași înapoi, notezi gândurile și devi CURIOS.

Când te întrebi care este intenția din spate, te duci într-un spațiu emoțional de 
neutralitate.
Adică în POSIBILITATE. Nu inund ideea că emoțiile mă conduc pe mine cu și 
mai multe emoții diferite.
A)     Întrerupi vulcanul
B)     Te apuci să pui pe hârtie și devii curios
C)     Pui ochelarii de iubire, dar trebuie să dai jos ochelarii de la EGO.
D)     Faci 5 pași în spate, Te întrebi de ce ești așa? FĂRĂ JUDECATĂ!
E)      Ce ai de învățat și o să faci diferit?

3.      Folosim emoțiile și energia în avantajul nostru - Și atunci emoția 
constanța este de recunoștință pentru tot ce vine către ține, pentru că știi, 
simți și observi că tot ce vine către ține te servește în evoluția ta.

EMOȚIILE SUNT PRIMELE UNITĂȚI ALE CONȘTIINȚEI

Emoțiile negative nu există, există semnficatia pe care o dăm!
Așa că te invit de acum înainte să nu mai folosești cuvântul emoție joasă, ci
emoție diferită.
Înconjoară-te cu persoane care au Vibrația Înaltă!
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Să discutăm despre motivul pentru care care îl 
închidem. Pentru că avem o credință greșită că 
dacă suntem cu inima deschisă, o să fim abuzați, 
sau exploatați. Dar este departe de adevăr.

Și pentru că așa credem noi că putem să fim în 
siguranță, ne închidem.
Acum invitația mea dacă vrem cu adevărat să 
deschidem inima să lucrăm și măiestria acestei 
arte.

E inima închisă? Întreabă-te de ce? De regulă este 
un ego, sau mai multe ego-uri care fac asta. 

INIMA DESCHISĂ

Întreabă-te chiar acum. Și răspunde intuitiv. 
AI inima deschisă? Sau e închisă? Acest 
centru energetic este radiant? Sau înghețat?
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Intenția energizată și motivul adevărat 
din spatele ei

 Când am descoperit subiectul intenție, mi-am dat seama că 
făceam o eroare gravă. Lansam intenții dintr-un spațiu de lipsă 
sau vibrație joasă.

Exemple concrete
 
Vreau apartament pentru că mă fac de râs dacă nu am.
Vreau casă ca să o fac pe mama să fie mândră de mine.
Vreau mașină pentru că vreau să mă dau mare.

 
 

 
Cum am schimbat? Am conștientizat motivul pur și profund din 
spatele intențiilor mele!

 De exemplu - Intenționez să....., pentru că asta îmi va oferi șansa să fiu mai 
abundent. Să exprim divintatea din mine sau pentru că mă simt bine.

Rezultatul final nu trebuie să se schimbe, doar energia din spatele intenției.
Sau intenția din spatele intenției.

Important! Argumentează-ți intenția! 
De ce îți dorești acel lucru? Cum te vei simți odată ce obții acel ceva?
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INTENȚIILE DORITOARE
ÎȚI POȚI VIZUALIZA INTENȚIILE 
DEJA ÎMPLINITE? 
DACĂ DA, ÎNSEAMNĂ CĂ EȘTI 
PREGĂTIT/Ă!

Ia o coală, hârtie, și notează pe ea intenția pe care o ai în acest 
moment.

Când punem pixul sau creionul pe hârtie se aprind peste 2500 de 
rețele neuronale în creier, când suntem pe telefon sau tablete, 
doar 600.

De ce să desenăm/scriem?
Știința a demonstrat mai nou că mintea noastră poate să salveze 
ca și amintir desenele noastre.
Și asta ne aduce vibrația de împlinire în subconștient.
Plus că aduce beneficii din punct de vedere al percepției asupra 
situației .
Poți să începi să planifici acțiuni concrete, dacă există imaginea 
finală în mintea ta.

Poate ți s-a întâmplat să spui vreau asta, dar nu știu cum.
Dacă faci acest exercițiu, o să-ți fie ușor.

Pune pe hărtie!  
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CAPITOLUL II I  – SPIRITUAL /ENERGETIC

Ce fel de energie dorim să transmitem? 
Ce vibrație dorim să avem? Vibrație Înalta! 

Sufletul este făcut din iubire, pace și recunoștință.
Dar, având experiență umană, suntem aici să învățăm.
Și avem atașamente care ne trag în jos.

Ați văzut cum funcționează baloanele cu aer cald?
Așa și noi avem de  ales să ne detașăm de convingeri, percepții, ego-uri.

Asta înseamnă că dacă nu suntem atenți, noi suntem creatori involuntar. 
Și dacă nu avem o intenție de ce anume vrem să manifestăm sau ce 
vibrație să avem, vom crea din programele din subconștient!
 
Descoperă ce nivel de vibrație ai acum:
Simplu: notează în fiecare ora emoția predominantă pe care o simți.

Și rezultatul la finalul zilei o să știi care a fost vibrația ta dominantă.

SUNTEM FIINȚE NELIMITATE CARE AU O EXPERIENȚĂ UMANĂ. SUNTEM SUFLETE 
CARE AU UN CORP, NU CORP CARE ARE UN SUFLET. E O DIFERENȚA.

ASTA ÎNSEAMNĂ CĂ NOI TRANSMITEM NON STOP ENERGIE ÎN UNIVERS. 
EMITEM UN SEMNAL!
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Acțiuni concrete
 A) PRACTICI EZOTERICE:

Autoobservarea este baza pe 
care ne construim conștiința: 
mentală, emoțională și a 
acțiunilor.

Retrăiește ziua în sens invers!
Observă forțele vitale din jurul 
tău – natura cum evoluează – 
plantele cum se schimbă pe 
parcursul zilei.

Intră în contact cu îngerul tău 
păzitor!

Aruncă obiecte vechi! (haine, 
lucruri, hârtii etc) - în special 
cele care știi că sunt impregnate 
cu energie joasă. INDIFERENT 
de valoare pe care o atribuim.

Meditează! dezvoltă un obicei 
sănătos și practică meditația 
zilnic.  

 

B) OBICEIURI care îți ridică vibrația

1.      Sportul
2.      Mersul desculț/ă pe iarbă, nisip, 
pământ
3.      Îmbrățișează un copac sau stai 
rezemat cu spatele de un copac
4.      Fă o baie caldă sau rece
5.      Notează-ți 
gândurile/sentimentele într-un jurnal
6.      10 respirații conștiente
7.      Creează ceva - desenează , scrie, 
picteaă
8.      Cânta / ascultă muzică
9.      Fructe sau legume în formă de 
inima
10.   Ajută pe cineva
11.   Pune intenții clare
12.   Întreabă-te cum de TOT ce ți se
întâmplă este pentru binele tău suprem.
13.   Folosește verbe pozitive, active, la 
momentul prezent.
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Om bun, îți mulțumesc pentru 
perseverența și prezența ta!

 
Fii sigur/ă că ești pe drumul cel bun către cea mai 

bună versiune a ta!
 

De acum ești și mai pregătit/ă să atragi și să ai 
parte de pace, miracole și fericire autentică!

 
 

Cu iubire,
Checheriță Răducu-Mihai 
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 Misiune-
Ne dorim să îți oferim o 
cale sigură, eficientă și 

ușor de urmat spre o viață 
împlinită, prin metode, 

tehnici și învățături simple, 
dar extraordinar de 

puternice: meditație, stare 
de prezență, PSYCH-K 
sau materiale despre 

spiritualitate.
 

Valorile noastre:
 * Recunoștința – pentru că puterea ei alungă tristețea, 

nemulțumirea, depresia și anxietatea
 * Iubirea – la nivelul cel mai profund suntem făcuți din 

iubire.
 * Smerenia – pentru că deschide ușa spre bunătatea din 

sufletul nostru
 * Curajul – pentru că ne îndeamnă să creștem și să fim 

creatorii propriei vieți
 * Cunoașterea – pentru că este o sursă nesecată care duce 

spre împlinire
 * Răbdarea – pentru că lucrurile bune au nevoie de timp și 

dedicare

Scopul nostru
Peste 44.000 de Suflete au simțit o transformare în bine 

prin materialele, programele sau meditațiile ghidate pe care 
le oferim. Am devenit cel mai urmărit canal Youtube de 
meditație din România. Dar munca noastră continuă.

Ne dorim să transformăm viața a cât mai mulți oameni, 
pentru că doar împreună putem construi o lume mai bună, 
în care noi, copiii noștri și cei dragi care ne sunt aproape să 

fim fericiți.
 Te așteptăm pe https://vibratiiinalte.ro/  

pentru a-ți începe minunata călătorie 
către împlinirea Sufletească

https://www.youtube.com/c/VibratiiInalte/
https://www.youtube.com/c/VibratiiInalte/

