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     Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem  arcturienii! In aceasta lectura doresc sa 
privim mai indeaproape tema Constientei Unitare. Vrem sa analizam ce inseamna 
Constienta Unitara si vrem sa privim diferitele niveluri ale acesteia si cum puteti sa 
o exprimati sau folositi deopotriva la nivel personal si planetar si in relatie cu 
universul. Exista unele persoane care au identificat defapt Constienta Unitara ca 
fiind "Constienta Cosmica". Cred ca aceasta este o extindere sau o expansiune 
interesanta a cuvantului si conceptului de "Constienta Unitara". Idea care sta la 
baza Constientei Cosmice, care este valabila si pentru Constienta Unitara, este 
foarte simpla. Exista legi cosmice in acest univers, iar aceste legi cosmice se aplica 
peste tot, fara sa conteze unde va aflati in acest univers. Un al 2-lea corolar al 
acestei situatii este ca se poate comunica si interactiona cu energia cosmica, mai 
ales atunci cand se ajunge la realizarea si intelegerea naturii holografice a 
universului. Aspectul  holografic al universului este legat puternic in egala masura 
de Constienta Cosmica si cea Unitara. Voi folosi termenii de Constienta "Unitara" si 
"Cosmica" alternativ pe parcursul acestei lecturi. 

  

     Haideti sa privim acum mai intai asupra dualitatii si polarizarii pentru ca eu cred 
ca veti fi de acord cu mine ca natura acestei realitati, si anume Dimensiunea a 3-a 
pe Pamant, este caracterizata de aceste doua componente, dualitate si polarizare. 
De fapt probabil veti fi de acord cu mine ca pe parcursul ultimor ani, polarizarea si 
dualitatea s-au accentuat. Ne aflam acum intr-un ciclu temporal unde polarizarea 
este atat de puternica incat se pare ca un razboi sau alte conflicte sunt inevitabile. 
Chiar am ezitat cand am spus ca un razboi este inevitabil, deoarece exista deja sute 
de razboaie care au loc in acest moment pe planeta, astfel spunand ca va exista inca 
un razboi, nu va fi nimic nou. Cred ca ceea ce ar trebui sa va faca mai multe griji 
este posibilitatea unui razboi intre marile puteri de pe aceasta planeta. 
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     Exista multe motive pentru polarizari, unele fiind reflectia alinierilor planetare si 
a infuziei de energie din diferite surse cosmice. Unele dintre aceste motive se refera 
insa si la insamantarea acestei planete din surse extraterestre. Prin aceasta vreau sa 
subliniez ca au exista diferite energii aflate in conflict care au fost impregnate in 
codurile genetice ale acestei planete. Cateva din aceste fiinte care au impregnat 
aceste coduri au avut diferite agende, de aceea, evolutia speciei umane a fost 
deviata de pe drumul si programul care a fost pregatit si coborat initial. Programul 
principal a avut o natura mai pura, mai luminoasa. Acum exista mai mult conflict si 
mai multe polarizare. 

  

     Este un paradox ca multi oameni isi doresc dragoste si unitate, dar in acelasi 
timp, acelorasi oameni le este frica de unitate.  Constienta Unitara ofera in sine 
mari avantaje si un numar ridicat de cadouri spirituale. Simplu explicat, paradoxul 
este ca aceasta planeta se afla, in multe sensuri, exact la polul opus fata de unitate. 
Planeta este plina de contradictiile dualitatii. As spune ca exista 2 probleme 
emotionale sau traume majore pe aceasta planeta, una dintre aceste traume fiind 
frica. As continua spunand ca frica este de fapt o simptoma a unei existente in 
separare fata de unitate si Constienta Unitara. A fost interesant in studiul 
antropologiei de a constata ca cea mai mare pedeapsa pentru o crima in culturile 
primitive era expulzarea si alungarea din colectiv. Aceasta insemna excluderea din 
unitate si este comparabila cu o pedeapsa cu moartea in aceste culturi stravechi. 

  

     As dori sa petrecem un moment discutand de asemenea despre ceea ce eu 
numesc "Antropologie Culturala Galactica ", deoarece atunci cand declar ca legile 
cosmice exista in intregul univers si, bineinteles, si in aceasta galaxie, atunci sunt 
sigur ca va puteti  imagina ca exista planete intr-o situatie similara cu Pamantul in 
intreaga galaxie. Cu alte cuvinte, legile creatiei, procreatiei, karma, precum si a 
evolutiei personale si planetare sunt valabile in intreaga galaxie. Acest lucru 
inseamna ca exista alte planete in aceasta galaxie care au probleme similare cu 
Pamantul.  Aceasta este una din curiozitatile stiintifice cele mai intrigante in 
astronomie.  Astronomii si astrofizicienii cauta planete asemanatoare Pamantului, 
si acestia exprima credinta ca daca s-ar gasi o planeta asemanatoare Pamantului, 
atunci ar exista fiinte asemanatoare ca oamenii pe aceasta. Adevarul este ca exista 
planete similare Pamantului in aceasta galaxie si ca intr-adevar exista fiinte umane 
sau umanoide in alte sisteme planetare. 

  

     Dupa cum am spus, referindu-ma la Energia si Constienta Cosmica, acei indivizi 
sau  acele fiinte pe aceste planete fac experienta acelorasi legi si trec prin aceleasi 
procese de dezvoltare si evolutie, si acestea includ procese similare de evolutie 
planetara. De exemplu, am vorbit despre diferite stagii de evolutie planetara, si am 
spus ca Pamantul este pregatit pentru o posibila trecere din primul stagiu  de 



evolutie, Stagiul Unu in urmatorul, cel secund. Stagiul Unu este unul lung. Exista in 
cadrul acestuia multe substagii. Acum va aflati la un stagiu planetar in care exista 
un conflict intre spiritualitate, energia spirituala si dezvoltarea tehnologica. 
Intelegeti ca dezvoltarea tehnologica pe Pamant a depasit aspectul evolutiv spiritual 
si intelepciunea spirituala pe aceasta planeta. Este adevarat ca exista persoane 
intelepte si foarte spirituale, dar in general, persoanele la putere pe aceasta planeta 
sufera sau sunt victimile lacomiei si de asemenea, implica mai mult si dau o 
importanta mai mare tehnologiei si expertizei militare. Acest tip de conflict este 
unul prezent in intreaga galaxie pe multe alte planete, si de asemenea si in alte 
galaxii care prezinta planete asemanatoare Pamantului. Doresc sa intelegeti ca 
aceasta problematica este una universala. 

  

     Acum ne vom concentra pe fiinta voastra , ca individ, ca persoana, si cum 
Constienta Unitara va poate afecta in egala masura pe voi si planeta in sine. Voi 
incepe sa vorbesc despre planeta si Constienta Unitara, deoarece Pamantul este un 
spirit, cunoscut sub numele de Gaia in multe invataturi si curente spirituale. 
Principiul de baza in Constienta Unitara este ca ceea ce afecteaza o parte din 
planeta afecteaza intreaga planeta. Intr-o lectura precedenta am vorbit despre 
Efectul Fluturelui, si in acea descriere am citat cativa oameni de stiinta pamanteni 
vorbind despre "Teoria Haosului". In cadrul acestui concept nivelul de dezvoltare 
planetara a devenit foarte complex, pentru ca simpla schimbare a directiei de zbor a 
unui fluture poate sa dezlantuie sau sa declanseze o reactie in lant de evenimente 
care nu sunt predictibile si care ar putea deveni un eveniment major planetar. Idea 
care sta la baza acestui concept este ca ceea ce se intampla intr-un anumit loc pe 
planeta afecteaza ceea ce se intampla intr-un altul. Ceea ce se intampla in Orientul 
Mijlociu afecteaza intreaga Europa. Ceea ce s-a intamplat in accidentul minier din 
Silverton, Colorado, va afecta intreg statul New Mexico si Arizona si chiar 
California. Incalzirea oceanului intr-o parte a Oceanului Pacific poate cauza 
schimbari climaterice si meteorologice  majore in alte parti ale globului. Ceea ce 
este interesant este ca deveniti mai constienti la un nivel planetar de aceste tipare 
meteorologice, pentru ca aceasta unitate va fi integrata in constienta colectiva. 
Constienta Unitara, la un nivel planetar, va deveni una continua si ancorata astfel 
incat cei de la putere vor incepe sa ia decizii bazate pe unitatea planetara. Exista 
acum lectii continue de integrat, peste tot pe planeta, lectii referitoare la acest 
subiect al unitatii. 

  

     Atunci cand vorbim despre Constienta Unitara si despre Pamant, vreau sa 
concentrez  aceasta discutie si asupra bioesferei, care, bineinteles, este o parte a 
Pamantului. Ma voi concentra in mod special pe anumite sisteme din cadrul 
biosferei. Haideti sa aruncam o privire asupra oceanului. Oceanul este o entitate 
unita, o unitate; ceea ce se intampla intr-o parte a oceanului afecteaza cealalta parte 
a oceanului. Cativa dintre curentii oceanici si cateva din tiparele ciclice de miscare, 
schimbare si existenta ale sistemului oceanic pot fi amplasate in cicluri de la 3000 - 



5,000 ani.  Este foarte dificil sa recunoasteti si sa urmariti astfel de cicluri in viata 
voastra proprie. 

  

      In acest moment pe Pamant omul face schimbari dramatice. Aceste cicluri ale 
oceanului devin accelerate si nepredictibile. Probabil ca ati observat ca oamenii 
spun, "Uite, aceste iceberg-uri se topesc. In termen de 50 de ani vor ridica nivelul 
de apa a oceanelor cu 1o cm sau cu 1 m". Si apoi, doi ani mai tarziu, ei spun, "Nu se 
poate asa ceva, in 20 de ani iceberg-urile se vor topi". Oamenii de stiinta continua 
sa schimbe orarul evenimentele terestre care sunt prezise. De ce intampla acest 
lucru? Pentru ca aceasta schimbare care are loc acum, la care voi sunteti martori, e 
atat de dramatica si rapida astfel incat nimeni nu poate intr-adevar sa stie sau sa 
prezica cu o mare acuratete cum schimbarile prin care trece Pamantul vor afecta 
unitatea si armonia in oceane. Atunci cand spun "haideti sa folosim Constienta 
Unitara" pentru a vorbi despre planeta si oceane, vreau defapt sa spun ca ceea ce se 
intampla intr-o parte a oceanului va afecta intregul ocean chiar daca unele din 
ciclurile oceanice dureaza, asa cum spus, mai multe mii de ani. Eu prezic ca aceste 
cucluri de 3000-5000 de ani in parti ale ocenelor vor fi accelerate considerabil. In 
unele cazuri se va putea observa ca un ciclu care de fapt tine 3000 de ani poate fi 
scurtat chiar pana la 30 de ani. Vreau sa subliniez cat de dramatic este acest fapt, 
dar este oglinda schimbarilor rapide care au loc in acest moment.  Schimbarile care 
au avut loc in ocean datorita poluarii cu petrol al Golfului Mexic, de exemplu, au 
afectat intreaga suprafata oceanica, care include in acest caz parti din Oceanul 
Indian, si chiar parti oceanice in vecinatatea Australiei. Remarcati inca o data, 
conform Cosntientei Unitare o parte afecteaza ceea ce se intampla in alta parte a 
intregului. 

  

     Desigur, nu pot sa trec cu vederea peste catastrofa de la Fukushima pentru ca 
aceasta constituie un alt exemplu unde ceea ce are loc intr-o parte a oceanului 
afecteaza intregul ocean. Aceste schimbari dramatice cauzate de accidentul nuclear 
de la Fukushima vor avea loc in timp de zeci de ani sau chiar si mai mult in intregul 
ocean. Oceanul raspunde schimbarilor cauzate de poluare asa cum si voi reactionati 
la schimbari, adica oceanul are capacitati de vindecare si armonizare proprie, astfel 
acesta incearca sa se purifice singur. De fapt intreaga biosfera are abilitati de 
vindecare si armonizare proprie, la fel intreaga planeta dispune de aceste abilitati 
de a se aduce in echilibru si armonie. Intrebarea este, poate fi activata aceasta 
vindecare proprie , poate fi implementata mai repede? Acesta este un subiect care 
trebuie sa il discutam mai detaliat atunci cand vorbim despre Biorelativitate. 

  

     Exista si alte exemple ale manifestarii Constientei Unitare si alte aspecte ale 
biosferei - padurile, de exemplu. Incendiile care fac ravagii pe coasta de vest ale 
Statelor Unite  afecteaza toate padurile de pe planeta. Ati putea gandi si spune, 
"pai, eu acum traiesc intr-un loc unde nu exista incendii, deci ma aflu in 



siguranta". Dar acest lucru nu este adevarat pentru ca fumul produs intra in aer si 
atmosfera, in plus la un nivel foarte inalt al manifestarii Constientei Unitare, 
intregul sistem de paduri pe planeta este afectat, padurile comunica unele cu 
celelalte. V-ar putea fi greu sa credeti ca intr-adevar copacii din Brazilia pot 
comunica cu cei de pe coasta vestica a SUA prin intermediul padurilor tropicale 
amazoniene din Brazilia. Unul dintre motivele pentru care incendiile forestiere 
produc atat de multe ravagii in vestul Statelor Unite este eradicarea sau distrugerea 
padurii tropicale in Brazilia si in alte parti din America de Sud. Distrugerea nu are 
loc numai intr-o parte a planetei unde a fost comisa, aceasta influenteaza intreaga 
planeta pentru ca totul este interactiv si conectat si in Constienta Unitara. Ceea ce 
se intampla intr-o parte a Pamantului afecteaza si celelate parti. O padure este un 
ecosystem foarte complex. Unii au numit padurile umede braziliene sau Padurile 
Amazoniene plamanii Pamantului. Este mult adevar in aceasta denumire deoarece 
aceste paduri produc si reguleaza un anumit tip de mixtura de aer pentru Pamant, 
iar acest aer, aceata compozitie se schimba daca padurile sunt defrisate. Chiar si 
vulcanii interactioneaza unii cu ceilalti, ceea ce se intampla intr-o anumita parte a 
sistemului sau lantului vulcanic afecteaza si celelalte parti. De asemenea 
cutremurele intr-o parte a planetei pot afecta placile tectonice in alte parti ale 
planetei. Astfel eu pot trece prin toate sistemele biosferei si sa prezint cum se 
manifesta unitatea in intregul sistem.  

  

     Unele din partile biosferei au o valoare intrinseca mai mare decat celelate parti. 
Asta nu inseamna ca celelate parti sunt mai putin importante, dar exista anumite 
sisteme care contin animale, cum ar fi delfinii si balenele, care au o capacitate mai 
mare de a ridica si mentine Constienta Unitara si o interactiune pozitiva pe 
Pamant. Binele acestora este indeosebi de vital pentru stadiul intregului ocean. 
Delfinii si balenele au abilitatea de a comunica intre ei pe intreaga suprafata a 
planetei. Aceasta abilitate de a comunica ajuta la mentinerea Constientei Unitare in 
oceane. Aceste fiinte sunt vitale pentru planeta!  Daca delfinii si balenele dispar sau 
sunt extinse, acest lucru pune intr-un pericol extrem unificarea si unitatea in 
oceane, ceea ce poate rezulta in probleme majore. 

  

     Acum vreau sa privim impreuna asupra Constientei Unitare si asupra voastra 
dintr-un punct de vedere personal si pentru a intra in discutie in aceasta parte a 
lecturii, doresc sa il invit pe Vywamus sa va vorbeasca pentru ca, asa cum veti 
vedea, acesta este un subiect foarte complex si adanc, pe care Vywamus in numeste 
"Constienta Unitara si Psihicul Uman". Vor reveni pentru a continua lectura, 
asadar dati-mi voie sa predau acum aceasta parte a lecturii lui Vywamus. V-a vorbit  
Juliano. 

  

     Salutari, eu sunt Vywamus.  Eu sunt un psiholog al sufletului. Constienta 
Unitara poate fi descrisa la un nivel personal, si in mod deosebit, Constienta 



Unitara poate fi vazuta sau recunoscuta si in unificarea cu vietile si experientele 
voastre anterioare, cu viata voastra actuala si cu vietile voastre viitoare. Constienta 
Unitara poate fi de asemenea descrisa ca fiind un camp perceptual si energie 
perceptuala. Cand v-ati deschis anumite puncte neurologice in propriul vostru 
creier, cum ar fi Sistemul de Activare Reticular sau Punctul de Asamblare, atunci 
sunteti in posibilitatea de a percepe imediat Constienta Unitara, si puteti sa 
percepeti unitatea a tot ceea ce este. Dintr-un punct de vedere a instinctului de 
supravietuire, Constienta Unitara nu are des o valoare mare in civilizatiile vechi si 
primitive. Totusi, aceasta poate avea o valoare din acest punct de vedere daca exista 
know-how-ul sau abilitatea de a o folosi pentru a vana si chiar si in lupte. 
Constienta Unitara are multe avantaje pentru psihic. Atunci cand va aflati in 
Constienta Unitara, aveti abilitatea de a percepe unitatea intregului si de a vedea 
totul ca vibratie. 

  

     Puteti vedea toate aurele si auzi sunete minunate. Si dupa cum stiti, Pamantul 
are o frecventa anume si o vibratie de sunet. Toate simturile voastre se accentueaza 
puternic, dar intr-o astfel de constienta inalta v-ati putea pierde focus-ul, 
concentrarea. V-ati putea pierde in acest val de energie a Constientei Unitare. Va 
puteti imagina ca acest lucru ar fi o problema intr-un mediu primitiv. Daca sunteti 
atacat de un leu, nu ati vrea sa stati acolo si sa priviti frumusetea ghiarelor acestuia, 
puterea care o are in labele sale. O astfel de admiratie intensa si perceptie nu ar 
avea nicio valoare din punct de vedere al supravietuirii. Aveti nevoie sa inchideti 
sau sa reduceti la minim anumite nivele astfel incat sa reactionati corespunzator in 
fata pericolelor intr-un mod concentrat. In lumile primitive exista si avantaje in 
Constienta Unitara deoarece samanul are posibilitatea de a vedea ceea ce se 
intampla in viitor. Ar putea sa vada unde animalele se pot afla inainte de vanatoare, 
si le poate comunica aceste detalii vanatorilor. Asadar puteti vedea ca exista 
avantaje si o valoare intrinseca in Constienta Unitara, si veti concluziona ca acum, 
pe Pamant, exista o lipsa de Constienta Unitara. Exista in concluzie o nevoie 
stringenta de mai multa Constienta Unitara. Aceasta este necesara pentru 
supravietuirea planetei, si este nevoie ca oamenii sa inteleaga aceste principii pe 
care le descriu. 

  

     Vreau sa va vorbesc acum despre Constienta Unitara la un nivel personal. Ce 
vreau sa spun cand ma refer la unitatea psihicului, unitatea sinelui? Voi vorbi 
despre un concept psihologic care se numeste "partile pierdute ale sinelui". Acesta 
poate fi numit si "partile respinse ale sinelui", sau acele parti ale sinelui care nu 
sunt acceptate. Pentru a prezenta acest concept voi folosi exemplul preotilor care 
abuza de copii. Multi oameni au astfel de parti respinse de propriul sine, dar 
aceasta problema a abuzului asupra copiilor de partea preotilor este un exemplu 
foarte clar. In acest concept,  exista parti din sinele propriu cu care nu va aflati in 
unitate, pe care nu le acceptati ca fiind o parte din voi. In realitate nu va aflati in 
Constienta Unitara cu toate partile sinelui propriu, chiar daca ati atins un nivel 



spiritual inalt. Preotii care abuza de copii ar putea atinge un stadiu spiritual inalt in 
alte aspecte ale existentei. Multi dintre acesti preoti care fac asa ceva, sunt suflete 
evoluate care au avut mari daruri spirituale. Dar au o parte intunecata a sinelui pe 
care nu au acceptat-o ca fiind o parte din propria fiinta. Stiu ca acest lucru suna ca 
o contradictie. Puteti vedea acest conflict in jurul acestor "parti pierdute sau 
respinse ale sinelui" si in alte exemple psihologice. Exista barbati care abuza femei 
si care nu accepta acest fapt si care refuza sa recunoasca sau sa accepte acest lucru. 
Acesta este un exemplu pentru o parte respinsa a sinelui. 

  

     De ce mentionez aceste lucruri? Pentru ca in Constienta Unitara trebuie sa va 
uniti partile negative cu cele pozitive ale sinelui.  Nu puteti sa luati in considerare 
numai partile pozitive si sa va ignorati partea voastra mai intunecata. Ignorarea 
sau, de cealalta parte, luarea in seama a partii intunecate a propriei fiinte stau la 
baza situatiei actuale planetare, in care exista asa multe probleme, mai ales la nivel 
de grup. De asemenea este un motiv pentru care grupurile religioase sau spirituale 
au asa mari probleme pe planeta. Conducatorii rauvoitori in mod deosebit s-au 
folosit si abuzeaza de acele parti respinse sau indepartate ale sinelui al membrilor 
din aceste grupuri. Aceste parti respinse ale sinelui sunt numite in alte domenii ale 
psihologiei "umbra sinelui ". Acesta este un termen care a fost folosit de marele 
psihiatru suedez Carl Jung. Ideea sau principiul acestor parti respinse ale sinelui a 
fost folosita si de catre psihologul germano-american Fritz Perls.  

  

     Problema in ceea ce priveste "umbra sinelui" si partile respinse ale sinelui este ca 
aceste parti pot fi proiectate sau trimise altora si agatate de acestia de catre sine.  
Liderii de grup ar putea spune, "aceste persoane reprezinta problema" si apoi s-ar 
exprima poate manie fata de acestea. De aceea, acea parte din sinele propriu care 
este respinsa devine proiectata intr-o alta din grup. O persoana poate simti ca 
altcineva astfel merita ura voastra si merita sa fie pedepsita. S-ar putea merge pana 
la situatia in care, din perspectiva liderului cu rea credinta, acele persoane din grup 
sa fie chiar eliminate sau exterminate. De cate ori s-a intamplat asta pe Pamant? 
Aceasta situatie a avut loc de nenumarate ori, planeta fiind intr-adevar plina de 
genocid. Genocidul indica lipsa Constientei Unitare.  

  

     Asadar atunci cand vorbesc despre Cosntienta Unitara, trebuie sa intram intr-o 
discutie psihologica mai adanca despre natura "partii intunecate" a psihicului, si, 
de asemenea, trebuie sa discut cu voi despre aceste parti respinse personale. Veti fii 
martori la astfel de probleme si in grupul vostru. Sunt sigur ca ati vazut oameni 
respingand propriul comportament si proiectand propria parte intunecata catre 
altii.  Se intampla in fiecare grup, dar este o problema foarte acuta mai ales in 
grupuri pe intreaga planeta. Este o problema serioasa pentru ca, in primul rand, 
exista multe grupuri diferite care includ si diferite grupuri religioase, politice si 
sociale. Este atunci usor pentru cineva din grup care are parti respinse ale 



propriului sine de a vedea alte grupuri ca unele inamice, vinovate.   

     Ca un aspect lateral al discutiei, eu impartasesc interesul lui Juliano in 
Antropologia Culturala Galactica. Sunt multi care vor sa stie daca aceste lucruri se 
intampla si pe alte planete in aceasta galaxie. Acest fenomen al "partilor respinse 
ale sinelui" are loc intr-adevar si pe alte planete. Au exista cazuri in care planetele 
chiar au intrat in razboi intre ele datorita acestei adanci probleme psihologice. 
Colectivele planetelor nu au fost capabile de a recunoaste Constienta Unitara; nu au 
fost in stare sa o inteleaga. Unele din problemele aparute pe aceasta planeta trebuie 
cercetate mai indeaproape, trebuie privite din aceasta perspectiva a Constientei 
Unitare. Umanitatea trebuie sa inteleaga acest concept al partilor respinse sau 
pierdute alte propriei fiinte. 

  

     Nu pot sa va ofer solutii politice la unele din problemele cu migrantii si refugiatii 
care au aparaut pe planeta, mai ales in Europa. Dar vreau sa subliniez ca unii au 
intrebat, "Pai, care e raspunsul potrivit la aceasta situatie?" Raspunsul potrivit este, 
in principiu, de a avea perspectiva Constientei Unitare si de a intelege ca totul este 
conectat, si ca aceste probleme ale refugiatilor nu sunt izolate. Este necesar de a 
intelege aceasta problema a refugiatilor din perspectiva conceptului de grup si a 
partilor respinse ale sinelui. Lectiile sunt de ambele parti ale grupurilor. Lectiile nu 
sunt numai de partea grupului care ajuta, dar si de partea grupului care are nevoie 
de ajutor. Poate unii dintre acesti oameni au fost faptasi a unor crime in masa 
impotriva umanitatii in vieti anterioare.  In aceasta viata, acestia sunt cei care 
primesc sau trec prin aceasta experienta si au nevoie de ajutor. De aceea, atunci 
cand vorbim despre Constienta Unitara, trebuie sa intelegem ca aceasta include si 
perspectiva vietilor anterioare si ale vietilor actuale. Daca unele persoane au comis 
genocid sau au creat emigranti si exodul oamenilor intr-o viata anterioara, acestia 
s-ar putea afla acum exact de partea opusa a situatiei completand experienta in 
totalitate. Acum acestia trebuie sa experimenteze pericole, frustari si efectele nocive 
ale abuzului impotriva unor grupuri mari de oameni. 

  

     Facand un rezumat, Constienta Unitara include acceptarea si integrarea partilor 
negative, intunecate ale sinelui, si prin infaptuirea acestui lucru, va puteti ridica ca 
o energie spirituala mai inalta. Vreau sa mentionez ca exista cazuri, nu numai in 
randul preotilor, dar si a yoginilor, sau a unor lideri religiosi din comunitatea 
evreiasca, din gruparea hinduistica, unde persoane cu o spiritualitate foarte inalta 
au cazut in vibratie pentru ca nu au dat atentie partilor respinse ale propriei fiinte. 
Nu este rau in sine de a avea aceste parti negative ale sinelui. Ceea ce este rau este 
daca aceste parti intunecate adanci ajung a fi exprimate necontrolat, iar mai apoi 
urmand negarea acestei parti proprii si imposibilitatea de a integra aceste parti in 
propria fiinta(prin intelegerea sensului si lectiilor care aceasta le permite si le 
ofera). 

  



     Juliano m-a rugat sa vorbesc despre Constienta Unitara la un nivel global.  In 
Constienta Unitara exista multe beneficii deschizand aceasta valva perceptuala.A fi 
in Constienta Unitara inseamna ca cineva se afla la un anume nivel energetic si  
vibrational. Juliano se refera la acest lucru cand vorbeste despre Coeficientul vostru 
de Lumina Spirituala, de exemplu. Pentru a fi in Constienta Unitara este necesar sa 
va aflati peste un anumit nivel pe care el il numeste un Coeficient de Lumina 
Spirituala inalt. Eu ma refer de asemenea la aceasta stare de constienta si numind-
o Vibratia de Lumina Spirituala. Trebuie sa aveti un camp vibrational energetic cu 
o vibratie inalta, apoi usile perceptiei inalte vi se deschid, astfel puteti sa 
experimentati energii mai spirituale, de o vibratie mai inalta. Ati putea vedea aurele 
oamenilor; ati putea deveni activi din punct de vedere telepatic; poate chiar ati 
putea avea puteri profetice. Cu alte cuvinte, sunteti conectati energetic cu intregul 
cosmos si cu continuum-ul spatiu-timp precum si cu diferite nivele de perceptie. 
Acesta este un beneficiu minunat in contextul Constientei Unitare pentru ca va 
deschideti pentru procese energetice cu o vibratie inalta care va vor darui talente 
parapsihice si va vor ajuta sa vedeti clar ca intr-adevar compozitia de baza a acestei 
dimensiuni este in unitate, mereu. Toti au aceleasi blocuri de energie pe care se 
bazeaza aceasta experienta. Toti au structuri subatomice si celulare asemanatoare. 
Totul este energie. Totul se reduce la intrebarea daca puteti percepe realitatea in 
Constienta Unitara. Constienta Unitara este un tip de perpeptie inalta. 

  

     Voi incheia cu un mic exemplu. In fizica cuantica cateodata razele de lumina pot 
fi vazute ca unde, altadata acestea pot fi vazute ca particole. Daca le vedeti ca unde, 
puteti sa vedeti lumina ca si vibratie. Daca o vedeti ca particole, atunci o vedeti ca 
obiecte solide in mici pachete. Daca priviti o masa, vedeti un obiect solid, dar care 
exista si ca o unda de energie, de lumina. Masa este totodata solida dar si in forma 
de unde si vibratii. In Constienta Unitara, atunci cand va aflati la acest nivel, aveti 
capacitatea de a vedea lucrurile si in ambele feluri, ca vibratie si unda dar si ca 
particole. Sunteti capabili sa vedeti lucrurile ca fiind solide dar si in forma de 
vibratie, de unda. Veti intelege ca avand ambele perceptii (unda si particola) va 
ofera avantaje pentru o constienta extinsa. Ar putea fi un dezavantaj daca va aflati 
intr-o situatie in care viata va este in pericol, deoarece ar fi pentru voi confuz sa 
priviti in acel moment totul in forma de unde si vibratii.  Juliano va prelua acum si 
va continua lectura. Eu sunt Vywamus. O zi buna! 

  

     Va vorbeste din nou Juliano. Vreau sa vorbesc despre Constienta Unitara din 
perspectiva dimensiunilor si a continuum-ului spatiu-timp. Cand am vorbit despre 
oceane sau despre Pamant in general, am spus ca ceea ce se intampla intr-o parte a 
Pamantului afecteaza cealalta parte si intregul Pamant. Acest lucru este valabil si 
cand privim dimensiunile. Chiar daca va este greau sa credeti, ceea ce se intampla 
intr-o dimensiune afecteaza celelalte dimensiuni. Stu ca sunt multi oameni care 
sunnt foarte avansati si care vorbesc despre dimensiunea a 7-a. Acestia vorbesc si 
despre dimensiunea a 8-a. De fapt, multi ne intreaba, de ce noi, arcturienii, nu va 



dam lecturi despre dimensiunea a 7-a si a 8-a. Este adevarat ca ceea ce se intampla 
in dimensiunile inalte 7 si 8 afecteaza toate dimensiunile, inclusiv cea de-a 3-a. Dar 
credinta noastra este ca trebuie sa ne concentram pe dimensiunea a 5-a pentru ca 
aceasta este cea mai apropiata de voi , este urmatorul pas in evolutia Pamantului, 
este dimensiunea in care veti ascensiona. Ceea ce se intampla in dimensiunea a 5-a 
afecteaza dimensiunea a 3-a si viceversa. In Constienta Unitara, totul, inclusiv 
dimensiunile, este unificat, si trebuie sa intelegem ceea ce are loc in toate 
dimensiunile, si in mod deosebit ceea ce are loc in dimensiunea imediat superioara 
pentru a putea munci impreuna cu succes. 

  

     Si cum va afecteaza acest lucru pe voi in mod specific?  Va afecteaza pentru ca va 
aflati in procesul de coborare a energiei din Dimensiunea a 5-a in cea de a 3-a. 
Ajutati la crearea de portaluri si coridoare prin care energia pentadimensionala 
poate interactiona mai direct cu dimensiunea a 3-a. Exista cicluri in cosmos, va 
reamintesc ca acest lucru este normal. Exista si cicluri in procesele care au loc in 
soare. Unele din aceste cicluri masoara 45-55 de ani. Sunteti martori acum la 
inceputul unui ciclu solar numit "Maunder Minimum". Acest ciclu solar se 
caracterizeaza printr-o perioada calma si linistita a activitatii solare. Va include o 
activitate redusa a petelor sau punctelor solare. Atunci cand soarele trece printr-o 
astfel de perioada de activitate minima, atunci existenta furtunilor solare sau a 
altor forme de activitate intensa solara este improbabila,  ceea ce va conduce 
probabil la o racire a Pamantului. Aceasta situatie este cam ironica pentru ca 
tocmai am vorbit despre incalzirea globala, care este o problema.  Soarele si cu 
Pamantul interactioneaza, iar daca Pamantul se incalzeste prea tare, soarele poate 
sa se adapteze pentru a darui Pamantului o perioada de recuperare. Acest lucru este 
un alt fel de a spune, da, Pamantul se incalzeste, dar soarele incearca sa raspunda 
acestei situaii moderand aceasta incalzire globala. 

  

     Ne aflam intr-o perioada accelerata. Dimensiunile interactioneaza de asemenea, 
si acum pe Pamant exista o mare nevoie de energie pentadimensionala. Exista in 
acest moment mai multi maestrii inalti pentadimensionali care interactioneaza cu 
oamenii decat oricand in istoria acestei planete. In timpuri stravechi ale acestei 
planete nu au existat asa multi oameni care canalizeaza informatii; nu au existat 
asa multi oameni care sa se conecteze cu maestrii inalti. De asemenea nu au existat 
aceste oportunitati de comunicare in masa prin massmedia care sunt acum 
disponibile. Exista acum multe fiinte care se conecteaza in spirit prin aceasta 
planeta, astfel dimensiunea a 5-a raspunde la ceea ce se intampla in 3D. Pe masura 
ce dimensiunea a 3-a intra in probleme mai mari, fiintele din dimensiunea a 5-a, 
Maestrii Ascensionati, cauta cai de a interactiona si mai direct pe planeta. Acesta 
este un alt aspect. 

  

     Cum interactioneaza atunci dimensiunea a 6-a si a 7-a ? In general, exista lectii 



importante ale sufletului acum in dimensiunea a 3-a. Aceste evenimente sunt 
extrem de importante, dati-mi voie sa va spun, ca pe alte planete, karma nu se 
manifesta asa rapid cum se intampla pe Pamant. Nu exista asa multe conflicte sau 
limbaje sau religii pe alte planete. Exista conflicte pe alte planete, dar planeta 
Pamant este incredibil de plina de conflicte. Chiar si maestrii din dimensiunea a 7-a 
sunt interesati de ceea ce se intampla pe aceasta planeta si vad oportunitati 
deosebite pentru propria fiinta si pentru studentii acestora pentru a observa si a 
face observatii atente in unele cazuri sau chiar mici interventii prin ghizi si 
invatatori. 

  

     Acum vreau sa vorbesc despre Constienta Unitara in legatura cu 
timpul. Constienta Unitara afecteaza si continuum-ul spatiu-timp, si ceea ce vreau 
sa spun este ca va unificati de asemenea si cu trecutul, prezentul si viitorul. Atunci 
cand vorbim despre Constienta Unitara, spunem ca ceea ce se intampla intr-o parte 
a Pamantului afecteaza intregul Pamant. Asadar, in unificarea aspectului temporal, 
, ceea ce se intampla la un anumit timp afecteaza celelalte perioade de timp. Va dati 
seama de acest lucru imediat cand va ganditi ca ceea ce s-a intamplat in trecut 
afecteaza viitorul si chiar prezentul. Un exemplu simplu: cineva toarna 3 milioane 
de galoane de deseuri toxice intr-o artera vitala de apa in sudvestul SUA in anul 
2015. Acest eveniment va afecta oamenii de pe planeta mai mult de 30 de ani in 
viitor. Ceea ce se intampla in trecut afecteaza viitorul. 

  

     Cum poate insa viitorul afecta prezentul? Pai, in Constienta Unitara, timpul nu 
este linear. Timpul este circular, astfel cand va uitati la viitor puteti chiar sa 
interactionati cu sinele vostru din viitor. Acest lucru este foarte interesant. Va 
puteti vedea in viitor ca Maestru Ascensionat. Asadar aveti nevoie sa aduceti acele 
puteri si acea energie in prezent astfel incat puteti face acea munca a unui Maestru 
Ascensionat acum. Cateodata exista unii care spun ca "Voi ascensiona; apoi ma 
intorc pe Pamant sa fiu un Maestru Ascensionat". Conectati-va acum cu viitorul 
sine. Aduceti acum in prezent acele parti ale sinelui vostru avansat. Astfel veti avea 
acele capacitati viitoare acum in prezent. Aceasta idee a unitatii temporale este 
extrem de importanta pentru Constienta Unitara deoarece daca cei care distrug 
mediul inconjurator au o constienta a unitatii timpului, atunci ar intelege ca 
afecteaza multi oameni in viitor. Este posibil, chiar foarte probabil, ca se vor afecta 
de fapt si pe ei insisi in viitor pentru ca cei care implinesc aceste actiuni distructive 
se vor intoarce si reincarna pentru a experimenta consecventele si rezultatele 
propriilor actiuni. Ceea ce ati facut in trecut si ce faceti in prezent va afecta viitorul. 

  

     Exista un film pe care canalizatorul l-a vazut care are loc in viitor. Acest film are 
loc in anul 2050.  Scenariul prezinta situatia unei epidemii in masa care pana in 
anul 2050 a distrus 6 miliarde de vieti umane. Acest film este unul SF, dar  prezinta 
clar acest punct. Ceea ce s-a intamplat mai departe in film a fost ca oamenii din 



viitor au inteles si integrat calatoria in timp, astfel au trimis pe cineva inapoi in 
prezent, care in acest film era anul 1990, pentru a opri acea actiune specifica care ar 
fi creat bazele acelei epidemii globale viitoare. Astfel acestia au trimis pe cineva din 
viitor in prezent pentru a corecta o problema care ar fi ucis multi oameni in viitor. 
Daca exista cineva care se poate intoarce din viitor in prezent, atunci voi acum cei 
din prezent puteti sa calatoriti in viitor. Exista oameni care calatoresc in viitor din 
punct de vedere psihic, ca o parte integranta a aspectului propriu multidimensional 
si a bilocatiei. Vreau sa incheiem aceasta lectura impreuna cu Arhanghelul Mihail 
care va face o mica descriere a unitatii. Eu sunt Juliano si va reamintesc cat de 
minunat si puternic este acest timp pentru a fi aici, chiar daca exista atat conflict. 

  

     Salutari, Eu sunt Arhanghelul Mihail!  In timpul scurt care imi sta la dispozitie, 
vreau sa discut cu voi pe scurt despre Constienta Unitara si despre conceptul 
kabalistic numit Yechudim, care inseamna "rugaciunile de unificare" in limba 
hebraica. Kabalisticii anitici din secolele 13, 14 si 15 au inteles ca exista o unitate in 
cosmos, si au inteles ca exista un ingredient in umanitate si in spiritul uman care 
era atat de inalt incat ar putea corecta si aduce un echilibru unificator Pamantului. 
Umanitatea are abilitatea de a unifica Dimensiunea a 3-a cu taramurile inalte. 
Practicantii Kabalei fac acest lucru prin rugaciuni si meditatii speciale pe care le 
numesc Yechudim.  Ei au vrut sa unifice dimensiunea a 5-a cu cea de a 3-a sau 
altfel spus lumile si taramurile inalte cu cele joase, reprezentate de Pamant. 

  

     Fiecare dimensiune este reprenzentata numeric. Cu cat este mai mare nivelul 
dimensional, cu atat suntem mai aproape de Creator, si cu cat mergem mai sus, cu 
cat vom intalni mai putine incarnari in corpuri. Aveti un corp 5D in dimensiunea a 
5-a pe care il veti anima, dar atunci cand mergeti in dimensiunile inalte, puteti 
transcende conceptul normal al corpului. Va este dificil acum chiar sa va imaginati 
cum ati putea exista fara nici un fel de corp. Creatorul nu are un corp. A fii fara corp 
inseamna o existenta in lumea gandului.  

  

     Constienta Unitara implica unificarea corpului mental, a celui emotional, a celui 
fizic si a celui spiritual. In aceste rugaciuni speciale, unificam dimensiunea fizica a 
Pamantului cu cel mai inalt nivel energetic, cea mai inalta dimensiune, si o facem 
folosind numele lui Dumnezeu. Numele divin are puteri speciale, asadar daca 
dorim sa unificam aceasta dimensiune cu una mai inalta, vom folosi numele lui 
Dumnezeu. In acest caz acesta ar fi de exemplu YHVH (Nota autorului: acesta il 
reprezinta pe Yahweh in versiunea Bibliei Regelui Iacob), si apoi am uni aceasta 
dimensiune cu lumina mai inalta a dimensiunii a 5-a. Am uni-o de asemenea cu 
Pamantul, pentru ca in rugaciunile de unitate a mentalului s-ar putea crea unitatea 
in planul fizic. Acest concept al unitatii si gandului a fost exprimat in noosfera, care 
este campul mental planetar. Mai intai folositi asadar rugaciuni si meditatii care 
contin nume si initiale inalte ale Creatorului. Combinati acestea in mod corect, apoi 



plasati aceste litere si nume, care au puteri mari, in Noosfera. Astfel sunteti capabili 
de a crea baza din prisma planului mental care in cele din urma va crea o 
schimbare in plan fizic. Asta este sensul rugaciunilor Yechudim. Acestea creaza 
prin litere speciale si rugaciuni vibratiile necesare unificatoare care unesc 
dimensiunile. Acele rugaciuni a unitatii si cuvinte sacre sunt plasate si impregnate 
in Noosfera, fapt care pune in miscare sau declanseaza o vindecare sau o 
armonizare a dimensiunii a 3-a.  

 

     V-a vorbit Arhanghelul Mihail. O zi buna! 
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