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Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! Astăzi vom discuta din nou despre natura 

conștiinței și despre relația dintre Codurile de Ascensiune și conștiință. Poate că cel mai bun 

mod de abordare a conștiinței stă în vestita afirmație sau mantră „Eu Sunt Cel Ce Sunt”. 

Aceasta înseamnă că persoana care spune asta sau ființa care face afirmația are conștiința, are 

cunoașterea a cine este. Când ai conștiința a cine ești, ai și conștiința a cine ai fost, și conștiința 

a cine vei fi. Conștiința transcende atunci prezentul și măsurătoarea liniară a timpului. Oamenii 

de știință de pe Pământ nu pot să măsoare conștiința, ei pot să măsoare numai efectul pe care 

conștiința îl are în această realitate. De ce este dificil să măsori conștiința? Motivul este că 

conștiința înaltă, care face parte din procesul „Eu Sunt Cel Ce Sunt”, există în dimensiunile 

superioare. Nu există o particulă a gândului propriu-zisă, o particulă de conștiință propriu zisă. 

Unele din componentele cheie care formează realitatea pe care o cunoașteți ca fiind 

dimensiunea a treia există în alte dimensiuni. Componentele cheie ale conștiinței și ale gândirii 

înalte există în dimensiunea a cincea și în alte târâmuri înalte. Voi sunteți multidimensionali 

pentru că deja existați și interacționați cu dimensiunea a cincea și cu alte dimensiuni înalte. 

Conștiința voastră provine dintr-o sursă aflată dincolo de această realitate 3D. Noi ne aflăm pe 

Pământ ca să măsurăm și să exprimăm efectele acestei conștiințe. Una din misiunile tuturor 

semințelor stelare este să studieze și să implementeze conștiința înaltă în dimensiunea a treia. 

Mulți din voi sunteți elevi din alte sisteme planetare cum ar fi Pleiadele, Alano și Arcturus. Unul 

din lucrurile studiate în templele și școlile noastre spirituale este modul în care conștiința și 
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gândirea înaltă pot afecta lumile materiale din dimensiunea a treia. Este un domeniu de studiu 

vast! Unii din voi sunteți elevi ai învățătorului spiritual din 5D Ptaah, din Pleiade. Alții sunteți 

elevii mei de pe Arcturus. Unii din voi sunteți elevi din sistemul stelar Altair, alții sunteți elevi din 

Antares. Voi sunteți ca niște antropologi și oameni de știință galactici care studiați și învățați 

despre sistemele planetare tri-dimensionale. Voi ați venit în această dimensiune ca să studiați 

efectele conștiinței. 

Să clarific. Când discut despre conștiință mă refer la conștiința înaltă, care include sentimentul 

„Prezenței Eu Sunt”. Interesant este că voi puteți ridica și conștiința animalelor. De exemplu 

puteți învăța animalele să aibă conștiință. Unul din beneficiile animalelor de companie este că îți 

împarți conștiința cu ele. Voi le ridicați frecvența vibrațională și le permiteți să devină conștiente 

de ele însele, un lucru total imposibil de realizat pentru ele, dacă nu ar fi beneficiat de ajutorul 

vostru. Omenirea are capacitatea de a ridica nivelul de conștiință al tuturor animalelor și 

plantelor de pe planetă. Voi puteți ridica chiar și nivelul plantelor și le puteți ajuta să realizeze 

conștiința „Eu Sunt”. Această conștiință se poate activa și pe planeta Pământ, sau Gaia. Este 

misiunea voastră ca vindecători planetari să participați la activarea „Prezenței Eu Sunt” a 

planetei Pământ. De ce are nevoie o planetă de omenire ca să facă asta? De ce au nevoie 

plantele și animalele de omenire ca să activeze „Prezența Eu Sunt”? Răspunsul stă în faptul că 

omenirea, specia lui Adam, are darul special al conștiinței. Acest dar al conștiinței înseamnă că 

omenirea poate să îi învețe pe alții despre conștiință și poate activa conștiința plantelor și a 

animalelor. Dar există multe blocaje pentru a se ajunge la „Prezența Eu Sunt”. Există multe 

blocaje inconștiente. De asemenea există multe blocaje în calea dezlegării și eliberării Codurilor 

de Ascensiune din fiecare din voi. 

Una din observațiile mele ca ființă pentadimensională care studiază Pământul se referă la 

studierea activării Codurilor de Ascensiune din fiecare persoană. Din observațiile mele dacă 

oamenii și-au activat codurile de ascensiune, atunci ei cred că sunt gata să ascensioneze. Dar 

adevărul este că activarea codurilor de ascensiune deschide un proces de transformare 

interioară, de conștientizare și trezire a conștiinței. Deschiderea codurilor de ascensiune pune în 

mișcare un proces de vindecare interioară, de recuperare a fragmentelor de sine din vieți 

trecute și o integrarea prezenței „Eu Sunt, Eu Voi Fi, Eu Am Fost”. Cu alte cuvinte, codurile de 

ascensiune deschid calea pentru integrarea Sinelui trecut, prezent și viitor. 

Puteți folosi cuvintele cod „Eu Sunt Cel Ce Sunt” și „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștilor”. 

Folosirea acestor mantre în meditații vă deschide procesul de ascensiune interioară care va 

produce în final o schimbare dramatică. Când vă deschideți către acest proces de ascensiune, 

în conștiința voastră va sosi un potop de informații și probleme. Printre acestea se află traume 

nerezolvate și integrări din viața asta și din alte vieți. Aceste probleme urcă la suprafață din 

adâncul vostru fiindcă apar ocazii noi pentru vindecare. În procesul pregătirii pentru Ascensiune 

și al folosirii uneltelor de ascensiune, aveți frustrări. Simțiți că ați deschis și dezlegat codurile de 

ascensiune, dar tot mai aveți probleme și greutăți în viața de zi cu zi. Unii din voi vă veți aminti 

și traume din viețile trecute. Este posibil chiar să aduceți la suprafață blocaje care nu par să 

aibă o cauză vizibilă în viața asta și în realitatea prezentă. Aceasta se întâmplă pentru că, dacă 

ați dezlegat codurile de ascensiune, vă deschideți către o mare și minunată vindecare care 

include și problemele din viețile trecute. 
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Vom discuta acum despre subconștient pentru că multe părți nerezolvate ale Sinelui care au 

nevoie de vindecare se află în mod normal la nivelul subconștient. Există motive pentru asta, pe 

care psihologia modernă le explică foarte bine. Există un sistem de apărare a psihicului care 

blochează informația din subconștient să se ridice la suprafața conștiinței. Acest sistem de 

apărare vă permite să vă focusați în prezent și să puteți lupta cu pericolele din mediul 

înconjurător. Când sunteți în siguranță din punct de vedere fizic și aveți hrana și adăpostul 

asigurate, apare oportunitatea de a face o vindecare de adâncime și de a deschide calea către 

subconștient într-un mod disciplinat și structurat. 

Eu vorbesc adeseori despre evoluția omenirii și spun că următoarea etapă a evoluției umane 

este mutarea într-o conștiință înaltă. Dintr-un punct de vedere general asupra evoluției, 

omenirea a ajuns abia recent într-un punct din care să poată experimenta conștiința înaltă. Încă 

mai vedeți efectele unei specii umane predominant primitivă și inconștientă. Voi trăiți pe Pământ 

și observați realitatea. Această realitate este plină de activitatea inconștientă a oamenilor care 

nu acționează dintr-o perspectivă înaltă. Oamenii nu își asumă responsabilitatea pentru ce se 

petrece acum pe planetă și pentru stricăciunile aduse biosferei. Oamenii care fac aceste 

stricăciuni nu acționează conștient. Din punct de vedere psihologic, dacă cineva acționează 

inconștient și i se arată stricăciunile pe care le face, atunci acea persoană (care acționează de 

la un nivel de jos) va nega răul pe care îl cauzează. Acea persoană se protejează de șocul 

adevărului. 

În specia lui Adam există o lungă istorie de violență și distrugere. Aceasta apare în filme și în 

dovezile antropologice și arheologice. Sinele inferior sau sinele animalic al oamenilor nu are 

conștiință de sine. Tendințele primitive, înclinațiile spre violență, lipsa de auto-control și 

distrugerea celorlalți sunt imprimate adânc în subconștientul omenirii. Există numai un mic 

procentaj de semințe stelare și de ființe superioare care au evoluat și au ajuns la o nouă 

perspectivă centrată pe „Eu Sunt Cel Ce Sunt, Eu Am Fost Cel Ce Am Fost, Eu Voi Fi Cel Ce 

Voi Fi”. 

Există o perspectivă specială a conștiinței înalte, numită „memoria sufletului”. Când descui sau 

deschizi Codurile de Ascensiune, poți deschide ușile memoriei sufletului. Memoria sufletului 

conține poveștile încarnărilor trecute și amintirile traumelor care s-au produs în acele vieți 

trecute. Dacă accesezi memoria sufletului apare posibilitatea de a vindeca aceste traume și 

amintiri ale sufletului. Dezlegarea Codurilor de Ascensiune aduce oportunitatea de a deschide 

problemele și experiențele din trecut, pentru ca acestea să fie vindecate. Pe de o parte ați putea 

crede că deschiderea Codurilor de Ascensiune vă va aduce darurile bucuriei și iluminării, și 

aceasta se petrece la un moment dat... Dar apar și oportunități de a rezolva problemele 

sufletești și de a completa lunga istorie a integrării sufletului. 

Ca să ascensionezi trebuie să îți completezi toate lecțiile sufletului, Știu că nu toată lumea este 

perfectă, nici măcar semințele stelare. Probabil vă spuneți: „Am să fiu eu în stare să îmi 

completez toate lecțiile sufletului? Am să reușesc să rezolv toate traumele și problemele 

sufletești care vin către mine?” Unii din voi nici nu mai vreți să vă ocupați de problemele 

sufletului. Dar aceasta este o mare oportunitate pentru că atunci când se descuie Codurile de 

Ascensiune, se descuie și accesul în dimensiunile superioare. Gândurile din dimensiunile înalte 
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capătă acum acces în conștiința voastră. Deschideți ușile percepției către posibilități dramatice, 

către nivele și procese înalte de gândire. Puteți acum să primiți susținere și ajutor de la ghizii și 

învățătorii voștri. Acum puteți primi ajutoare importante pentru completarea lecțiilor sufletului. 

Această perioadă de timp – 2017 și mai departe – este o perioadă revoluționară ca un pivot, 

importantă pentru această planetă pentru că veți experimenta schimbări dramatice și polarizări 

la scară globală. Transformări globale majore s-au produs și mai demult, dar niciodată într-un 

ritm atât de rapid, în mai puțin de 100 de ani. Majoritatea celorlalte transformări globale de pe 

planetă s-au produs pe parcursul a mai multe secole sau chiar într-o perioadă mai lungă. Este 

neobișnuit să se experimenteze o transformare atât de dramatică într-o perioadă de 100 de ani. 

Transformările globale au fost și mai dramatice în ultimii 20 de ani. Transformările se produc 

mai rapid, se accelerează cu o viteză uimitoare. 

Există o mare nevoie să se dezvolte conștiința și să se treacă în următoarea etapă a evoluției 

umane, este atât de necesar! Pe această planetă au venit mari profeți și învățători spirituali, de 

exemplu Isus, Buddha, Mahomed și Moise. Ei au vrut să vă aducă informații despre conectarea 

la dimensiunea a cincea și pricipiile pentadimensionale care trebuiesc descărcate și 

implementate pe Pământ. Maeștrii spirituali au folosit cuvinte frumoase ca să descrie această 

„stare pentadimensională de bucurie și entuziasm”. Ei au folosit termeni cum ar fi unitatea 

conștiinței,conștiința globală, iubirea universală, frăția universală. 

Cei care au dezvoltat o conștiință pentadimensională totală stau mult în dimensiunea a cincea. 

Ei au ajuns la un nivel de interacțiune pentadimensională atât de înalt încât nu se mai întorc pe 

Pământ. Fiecare din voi veți ajunge în același punct în care munca voastră pentadimensională 

vă va aduce în pragul dimensiunilor înalte, și veți putea traversa în dimensiunea a cincea. 

Probabil va fi la fel și pentru voi, pentru că veți putea alege să stați în dimensiunea a cincea. Nu 

este o critică, e doar o observație. Fiecare din voi va avea abilitatea și experiența de a merge în 

5D, și veți avea de ales dacă vreți să reveniți în 3D. 

Dimensiunea a cincea este plină de bucurie, frumusețe și armonie, este o împlinire totală a 

ceea ce sunteți. Dimensiunea a cincea este un loc și un timp în care vă uniți total cu Sinele 

vostru trecut, prezent și viitor. În 5D experimentați Sinele „Eu sunt, Eu am fost, Eu voi fi”. Aveți o 

conștiință totală. Atunci de ce v-ați mai întoarce într-o stare de conștiință restrictivă în 3D? Ar fi 

un sacrificiu extraordinar pentru o sămânță stelară ascensionată recent să aleagă să se 

întoarcă pe Pământ. Una din marile probleme din cadrul procesului de transformare 

pentadimensională a Pământului este faptul că este greu să te întorci pe Pământul 3D odată ce 

ai atins o stare care îți permite să îți descui Codurile de Ascensiune și să te ridici în lumina 

înaltă. Este o ironie aici, pentru că exact acum are Pămîntul o nevoie mai mare de ființe 

pentadimensionale. Exact acum are Pământul o nevoie mai mare de profeți și de maeștri 

spirituali evoluați. 

Cum puteți folosi energia și conștiința pentadimensională ca să dezvoltați și să transformați 

dimensiunea a treia? Aceasta e lecția cea mai mare și misiunea tuturor semințelor stelare și a 

tuturor ființelor evoluate. „Cum poate conștiința evoluată să transforme dimensiunea a treia?” 

Există multe descoperiri noi, există multă susținere și energii noi. Un exemplu ar fi frumoasa 

paradigmă a unui experiment din fizica cuantică, în care observatorul pare să influențeze 
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rezultatul experimentului. Capacitatea voastră de a observa la nivel subatomic sau cuantic 

poate influența rezultatul. Este posibil ca observarea să aibă același efect și în lumea normală? 

(Nota autorului: mergeți la https://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_ effect). Efectul Hawthorne 

este o reacție în care un individ își îmbunătățește un aspect al comportamentului ca rezultat al 

conștientizării faptului că este observat. Gândurile voastre din conștiința înaltă operează la nivel 

subatomic. Iar maeștrii și învățătorii 5D observă direct ce se petrece pe Pământ. 

Inelul de Ascensiune din jurul Pământului conține o energie eterică dinamică și interactivă care 

permite ființelor pentadimensionale să se poziționeze într-un punct de observație confortabil în 

3D. Inelul de Ascensiune are scopul de a întâlni și vizita maeștrii înălțați. Maeștrii din 

dimensiunile înalte cum ar fi Ashtar, Căpetenia Vultur Alb, Ptaah și alți maeștri pot să 

interacționeze de acolo confortabil cu voi, fără să fie trași în jos în dimensiunea a treia. Inelul de 

Ascensiune este un loc de unde maeștrii pot să vă observe, să interacționeze și să comunice cu 

voi. Vă încurajez pe fiecare să profitați de existența Inelului de Ascensiune și să lucrați cu el. 

Dacă faceți bilocație la Inelul de Ascensiune (adică vă proiectați acolo mental), veți putea să vă 

activați conștiința înaltă și veți primi instrucțiuni de sus pentru misiunea sufletului vostru, și 

instrucțiuni privitoare la ceea ce se poate face ca să vă folosiți conștiința pentru transformarea 

dimensiunii a treia și pentru prevenirea unor catastrofe. 

Știu că mai există și alte elemente care trebuiesc luate în considerație. Unul din aceste 

elemente este karma. Un alt element este influența unor ființe extraterestre de joasă frecvență 

care au intervenit și au descărcat pe Pământ energii, tipare mentale și sisteme de credință. 

Ființele extraterestre de vibrație joasă au influențat multe civilizații. În același timp au existat și 

ființe extraterestre evoluate care au încercat să contracareze o parte din efectele ființelor de 

vibrație joasă. Extratereștrii de vibrație joasă au intervenit în diferite părți ale lumii și în diverse 

civilizații. Au intervenit în Orientul Mijlociu. Deasemenea știm că extratereștrii de frecvență joasă 

au fost și în centrul Mexicului unde i-au influențat pe maiași, pe azteci și pe incași. Unii au sosit 

și în anumite părți din Australia, America de Sud și din Rusia. 

Există dovezi ale intervențiilor, care au devenit o parte din subconștientul colectiv al omenirii. 

Unele din credințele și practicile care au fost aduse și impuse în aceste civilizații au fost brutale 

și însetate de sânge (de exemplu sacrificiul uman din templele maiașe și aztece). Au fost 

practici aduse de ființe extraterestre. De ce dorit ei să impună sacrificiul uman? Extratereștrii 

care au venit în culturile maiașă și aztecă au avut un puternic sistem de gândire. Extratereștrii 

au adus ideea că energia sufletului se putea transfera la ființe din alte dimensiuni, coborâte în 

3D. Când avea loc o moarte sau un sacrificiu, ei puteau să ia acel suflet și să îl manipuleze, să 

îl aducă în grupul lor de suflete și să îi folosească energia în mod parazitar pentru ca să își 

susțină și întărească grupul lor de suflete extraterestre. Unii din voi ați fost victimele acestui 

ritual nefericit și rău intenționat. Din fericire ADN-ul uman este foarte rezistent și protecțiile 

interne sunt suficient de puternice așa încât ați reușit să vă eliberați din aceste grupuri 

extraterestre de joasă vibrație și să vă continuați drumul călătoriilor de suflet sănătoase și ciclul 

încarnărilor de pe Pământ. Amintirea și trauma acestui gen de incidente se află încă în memoria 

sufletului vostru și odată cu deschiderea codurilor de ascensiune vi se dau acum puterea, 

susținerea și uneltele ca să vindecați aceste părți din voi înșivă. Este posibil să vă amintiți 

aceste experiențe din viețile trecute când vizitați locuri antice. 
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Vreau să vorbesc acum și despre fenomenul răpirilor extraterestre, o altă experiență des 

întâlnită pe planeta voastră, adânc gravată în memoria sufletului și în conștiința galactică a 

omenirii. Este posibil ca unii din voi să mai aveți încă vise despre cum ați fost răpiți, sau poate 

ați avut această experiență directă chiar acum, în această viață. Experiența răpirii include o 

stare de conștiință modificată, dar este o experiență negativă pentru că nu ai control asupra ta 

și controlul a ce ți se întâmplă, când te răpesc niște ființe de frecvență joasă din 4D. Ești luat 

împotriva dorinței tale. Amintiți-vă că o răpire se face prin încălcarea liberului arbitru. Ființele din 

dimensiunile înalte, de exemplu pleiadienii sau arcturienii, nu vă iau pe navele lor fără 

aprobarea voastră. Vă luăm sus pe navele noastre numai ca să vă îmbunătățim conștiința și să 

vă vindecăm. Ființele de vibrație joasă au răpit oamenii de pe această planetă împotriva voinței 

lor, în scopuri egoiste. Acesta este un eveniment traumatic. 

Mai există și alte evenimente traumatice dinafara acestui sistem solar, care se află gravate și 

ele în subconștientul colectiv al omenirii. Subconștientul colectiv include ceea ce noi numim 

Subconștientul Galactic. Subconștientul colectiv al omenirii este suma totală a energiilor tuturor 

evenimentelor care s-au petrecut pe Pământ de la începutul conștiinței omului. Este inclusă aici 

și conștiința pre-umană, din perioada când omenirea se afla într-o stare animalică absolută, 

lipsită de conștiința de sine. 

Înregistrările Akashice sunt înregistrările tuturor faptelor și gândurilor din această dimensiune. 

Toate amintirile gândurilor și evenimentelor merg într-o bibliotecă sacră specială a sufletului din 

tărâmurile înalte. Subconștientul colectiv al Pământului seamănă cu o înregistrare akashică a 

tuturor evenimentelor care s-au petrecut pe planetă. Este un lucru bine înțeles că energia 

subconștientului poate afecta și într-adevăr afectează acțiunile conștiente. De exemplu 

înclinațiile și forțele de dominare și agresivitate sunt adânc înrădăcinate în Subconștientul 

Colectiv și încă mai continuă să ne afecteze acțiunile și comportamentul. 

Purificarea subconștientului include vindecarea și curățarea tuturor acestor traume și a acestor 

tendințe animalice și agresive care există în istoria omenirii și sunt înregistrate în subconștientul 

colectiv. Din fericire există și forme gând înalte și aspecte pentadimensionale care s-au 

manifestat în experiențele gravate în subconștientul colectiv al omenirii. Acestea includ munca 

și energia profeților care au venit pe această planetă și aspecte și gânduri înalte de la maeștri și 

mari învățători. Purificarea subconștientului colectiv se face prin neutralizarea tendințelor 

agresive și de dominare. Aceasta se face prin trimiterea unei vindecări prin conștiință direct în 

inconștient. Pentru această lucrare este necesar să se apeleze la Subconștient, care 

acționează ca un intermediar între Conștient și Inconștient.  

Intermediarul dintre Conștientul Planetar și Inconștientul Planetar Colectiv este Subconștientul 

Planetar. Este posibil să plasăm în Conștientul Planetar Colectiv forme gând înalte și câmpuri 

de energie a gândului. Roțile de medicină și alte locuri sacre (cum ar fi cercurile de la 

Stonehenge) se pot folosi pentru descărcarea unor gânduri de vindecare puternice în 

subconștientul planetar. 

Lucrăm împreună cu cele 12 cristale eterice amplasate pe Pământ. Folosim aceste cristale 

eterice ca să dezvoltăm și să plasăm forme gând înalte în inconștientul colectiv al omenirii. 

Împreună putem lansa procesul efectiv al emanării de lumină nouă prin toate meridianele 
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Pământului. Meridianele ajută la procesarea energiilor canalizate peste tot pe planetă. Dorim să 

ridicăm mult Subconștientul Colectiv și Subconștientul Pământului și al omenirii, astfel încât 

tendințele și dorințele conștiinței joase să fie eliminate și înlocuite de forme gând înalte. Aceste 

forme gând înalte trebuie să își aibă originea în acest câmp de energie colectivă care mai este 

numit și Noosferă, care include conștientul, subconștientul și inconștientul, precum și 

Inconștientul Colectiv al întregii omeniri și al Pământului. Noosfera poate accesa și primi și 

energii din alte părți ale galaxiei. Noosfera deține codurile pentru evoluția înaltă a planetei și a 

speciilor de pe planetă, și are abilitatea de a implementa transformări dramatice pe această 

planetă și în omenire. (Incantează OOOOOOHHHHHH.) 

Dezlegați codurile de ascensiune din voi și haideți să dezlegăm împreună codurile de acensiune 

din inconștientul colectiv al omenirii. Haideți să dezlegăm împreună codurile de ascensiune ale 

planetei Pământ. Dezlegând codurile personale de ascensiune, va trebui să acceptați tot ce se 

ridică la suprafața conștiinței și să căutați metode de vindecare. Amintiți-vă că tot ceea ce este 

separat poate fi adunat la un loc, și tot ceea ce este defect poate fi reparat. Lăsați să se deslege 

Codurile de Ascensiune. Să intrăm acum în meditație. Rostiți următoarele afirmații: „Cer ca 

Codurile de Ascensiune să se deschidă pentru mine personal, și cer ca Codurile de Ascensiune 

pentru omenire la nivel colectiv să se deschidă acum”. Vom păstra acum tăcerea. (Incantează 

OOOOOOHHHHHH). Codurile de Ascensiune se activează acum în noosfera planetară și în 

inconștientul personal. Se întâlnesc toate și se unifică. Sunt Juliano. Bună ziua. 

 

 

 

 


