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Suntem David și Gudrun Miller din Arizona și vrem să vă urăm tuturor bun venit. Organizăm acest 

webinar împreună cu Consiliul Bătrânilor din Grupul de Patruzeci. Puteți să ne puneți întrebări 

prin serviciul de chat (conversație). Voi face mai întâi o mică introducere, apoi vom face împreună 

o meditație, apoi vom trece la întrebări. Știu că mulți din voi ne-ați pus întrebări.  

Înainte de introducere vreau să vă spun că Gudrun și cu mine am studiat despre ascensiune și eu 

am tot făcut channeling pe tema asta de aproximativ 20 de ani. Am explorat Ascensiunea din 

punctul de vedere al tradiției mistice a Kaballei, din învățăturile lui Sananda/Isus și din învățăturile 

arcturiene. Am discutat în multe lecturi despre ce trebuie să facem ca să ne pregătim pentru 

Ascensiune. Am vorbit despre ce se întâmplă după ce ascensionezi, am vorbit despre Poarta 

Stelară Arcturiană. Am discutat și despre partea științifică a Ascensiunii, pe care Juliano și ceilalți 

profesori o numesc „transmutarea energiei fizice”. Dar după ce am făcut toate astea, tot mai 

rămân o mulțime de întrebări despre ascensiune, ceea ce este ușor de înțeles, pentru că procesul 

de Ascensiune nu este logic și nu se încadrează în lumea liniară 3D.  

Ideea de Ascensiune are legătură directă cu dezvoltarea sufletului. În continuare vrem să folosim 

cunoașterea pe care am dobândit-o în colaborare cu Consiliul Bătrânilor din grupul nostru, din 

care fac parte CoRae, Cosmin, Gudrun, Brigit, Purvesh, Jane, Henry și cu mine. Am organizat acest 

consiliu ca să ne ajute să explorăm răspunsul la întrebări. La sfârșitul acestei prezentări voi face 

un scurt chanelling și se va difuza și linkul pentru înregistrarea acestui webinar. Vom începe 

webinarul cu o meditație și Jane din Australia ne va ghida în această meditație. Ai cuvântul, Jane! 

Jane: Bună ziua tuturor. Este o meditație pe care o face Consiliul Bătrânilor înaintea fiecărei 

întâlniri, și ne conectăm prin ea la Consiliul Galactic. Vă interiorizați și vă conectați la prezența 

voastă Eu Sunt. Rostiți cuvintele „Eu sunt”! Îi permiteți corpului vostru spiritual să se ridice 

deasupra voastră prin chakra Coroană, până la tavanul camerei. De acolo, vizualizați cum stăm 

cu toții așezați împreună într-un cerc, deasupra Polului Nord și interacționăm între noi. Cu toții 

emitem gândul că ne conectăm la Consiliul Galactic, și vedem cum acest gând ia forma Oului 
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Cosmic și creează în jurul nostru un cerc. Acum trimiteți acest ou în centrul galaxiei în zona 

Soarelui Central, unde se întrunește Consiliul Galactic. Câmpul de energie al Oului Cosmic are o 

receptivitate deosebită pentru Consiliul Galactic. Lăsăm acolo Oul Cosmic și revenim acum pe 

Pământ. Facem un coridor de la Oul Cosmic înapoi, aici pe Pământ. Am creat un câmp receptiv și 

avem un canal de lumină și energie, care ne conectează la câmpul de gânduri al Consiliului 

Galactic. Consiliul Galactic emite acum gânduri către noi, și ne conectăm la el. Vă mulțumesc! 

David: Îi dau acum cuvântul lui Brigit, care va conduce discuțiile. 

Brigit: Bună ziua tuturor! Numele meu este Brigit și sunt membră a Consiliului Bătrânilor de mulți 

ani. Pentru început vreau să vă spun un lucru important. Juliano ne-a spus că suntem cu toții 

programați ca să ascensionăm. Vreau să țineți minte asta, vă va da mai multă încredere în acest 

proces.  

Voi trece acum la prima întrebare, care vine de la Cristopher Aven din California. 

Prima întrebare: Cum arată Ascensiunea și cum se simte? Îi dau acum cuvântul lui Cosmin, care 

va răspunde. 

Cosmin: Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă servi, dragi frați și surori. Cu permisiunea voastră, 

am să răspund la primele două întrebări. 

Cum se simte ascensiunea? Am să răspund întâi la această întrebare, pentru că astfel va fi mai 

ușor să răspund apoi la cealaltă. 

Vreau să împărtășesc cu voi amintirile mele referitor la experiența ascensiunii pe care am avut-o 

în altă viață. Nu îmi amintesc detalii despre unde a fost și când a fost, pe ce planetă și astfel de 

lucruri, dar am amintiri privitoare la momentul propriu-zis al ascensiunii, îmi amintesc cum se 

simțea, ce sentimente aveam, în ce context s-a produs și cum a decurs. Ca suflet, cred că avem 

tendința de a ne aminti momentele cele mai intense atunci când suntem în contextul potrivit 

pentru asta, și este vorba nu numai de amintirile negative, ci și de amintirile frumoase și 

înălțătoare. 

Îmi amintesc că eram în cea mai înălțătoare stare mentală, emoțională și eterică. Era o stare de 

bucurie și ecstaz înălțător, ca atunci când tot ce dorim se împlinește în această clipă și noi am 

făcut asta, se împlinește acum. Toate planurile noastre care sunt parte din noi se împlinesc, și 

asta ne aduce cea mai înaltă pace și bucurie. Suntem puternic activați și frecvența noastră s-a 

ridicat la un nivel foarte înalt. Îmi amintesc că mai erau două ființe, doi maeștri, care îmi susțineau 

spațiul pentru ascensiune și lucrau cu devotament și iubire ca să creeze contextul potrivit pentru 

realizarea acestui mare pas. Îmi amintesc că s-au făcut pregătiri amănunțite ale contextului și am 

fost și eu bine pregătit pentru asta. 

Când acensiunea se apropie, deja te-ai decis să trăiești această experiență și te-ai dedicat ei, și 

din clipa acelei decizii, totul a început să curgă către îndeplinirea ei. În funcție de experiența din 
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trecut, de abilități, de misiunea personală și așa mai departe, este necesar un anumit context și 

un ajutor final de la cei din preajmă, pentru ca ascensiunea să se producă.  

Ca să revin, îmi amintesc că eram susținut de două ființe. Dacă mă conectez la această amintire, 

pot să simt puterea și intensitatea momentului. Câmpul de energie care mă înconjura avea o 

frecvență foarte înaltă, cele două ființe susțineau spațiul pentru mine. Cred că astfel de ființe 

sunt apropiate de cel care ascensionează, exista între noi o legătură de prietenie și o conexiune 

puternică, pentru că încrederea reciprocă este foarte importantă atunci când susții spațiul pentru 

cineva. Îmi amintesc că singurul lucru pe care mai trebuia să îl fac în clipa aceea era să vreau cu 

adevărat să ascensionez, să vreau să fac acest pas, să îmi formulez intenția finală nestrămutată 

de a merge în dimensiunea superioară. Simt că este important să spun asta, pentru că 

ascensiunea survine în urma alegerii noastre și nu se întâmplă dacă nu o dorim cu totul, din toată 

ființa noastră. 

Îmi amintesc că mi-am exprimat această dorință din toată ființa mea, că mi-am exprimat această 

intenția în interior din totalitatea prezenței mele „Eu Sunt”, fiind total conștient de prezența mea 

multidimensională și de puterea creatoare a prețiosului moment ACUM din prezent. Acest impuls 

și aceste cuvinte m-au propulsat dincolo de prag. Imaginați-vă acest moment ca și cum ceva ar 

urca până într-un vârf, și tot ceea ce este necesar curge spre acest punct, și imediat se produce o 

deschidere și ești purtat într-un loc nou, într-o nouă casă, mai potrivită pentru tine. Iubirea 

copleșitoare de care ești înconjurat în acest moment și nerăbdarea de a experimenta ce este 

dincolo, nerăbdarea de a fi acolo! Te ajută să să lași în urmă tot cu inima pură, cu binecuvântări 

și recunoștință pentru tot ce te-a servit și te-a adus în acest moment remarcabil al evoluției tale. 

Îmi amintesc că în acel câmp de energie înaltă nu mai eram conștient de ce era în spațiul din jur 

sau de locul unde s-a produs trecerea, se crease parcă o deschidere de lumină în care intrai, 

asemănătoare unui șuvoi de lumină solară dar care nu te orbea, și deja puteam simți ce mă 

aștepta, simțeam că sunt așteptat de multe ființe care vor să mă îmbrățișeze și să îmi ureze bun-

venit, și asta mi-a dat imboldul final ca să fac bilocație și să mă mut total în dimensiunea 

superioară. 

Revin acum la prima întrebare – Cum arată ascensiunea? 

Cred că este vorba aici despre perspectivă. Dacă tu ești cel care ascensionezi, arată diferit față de 

cum apare dacă ești doar martor la ascensiunea altcuiva. Am descris deja cum se simte când 

ascensionezi și cum arată ascensiunea din perspectivă personală. Din perspectiva celorlalți, cred 

că arată ca și cum ai păși în lumină și apoi dispari imediat ca și cum n-ai mai fi. Este o experiență 

copleșitoare dar diferită, cred că te simți uimit și fericit, îți cresc credința, pacea interioară și 

încrederea, și ești chemat să susții spațiul cu iubire și binecuvântare pentru cel care face această 

trecere. Este un moment care te împlinește chiar și atunci când ești doar martor, face parte din 

a-i servi pe ceilalți, mai ales atunci când ascensionezi cu un grup mai mare, ceea ce face ca 

ascensiunea să fie mai ușoară, din cauza susținerii din partea energiei de grup. 

Acesta e răspunsul la cele două întrebări. Vă mulțumesc. 
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Brigit: Mulțumesc, Cosmin. E prima relatare a unei experiențe de ascensiune pe care am auzit-o. 

Mulțumesc mult. 

................. 

Cu acceptul lui Cosmin, am inserat mai jos un scurt text care relatează ascensiunea unui sine al 

lui Aisha Irina din Atlantida. Informațiile au fost accesate de Aisha într-o regresie: 

 

Există o poziție sacră de ascensiune cu brațele 

deschise, care semnifică „Mă predau ție, 

Doamne!”. În poziția în picioare, cu brațele 

deschise ca pe cruce, s-au ascensionat mulți 

oameni. Pe vârful Muntelui Cetățuia Negru 

Vodă din Argeș au rămas și urme topite în 

piatră pe locul unde au ascensionat în această 

poziție strămoșii noștri, inclusiv urme de uriaș. 

 

Relatarea ascensiunii femeii din Atlantida: 

Într-o zi pe malul mării, a coborât în ea o lumină și după aceea ea a început să se transforme 

radical. De fapt exista un contract de suflet că va primi acea lumină, un contract de suflet stabilit 

încă înainte de a se încarna. Contractul spunea că la un moment dat va primi în ea un aspect al ei 

din dimensiunile înalte, ca să lupte împotriva întunericului care se infiltra în Atlantida. Ea a putut 

ajuta în mare măsură prin poziția avantajoasă în care se afla în cadrul organizației ei. Ajunsese 

sus de tot în ierarhia organizației. Toate ușile i se deschiseseră datorită puterii care coborâse în 

ea. Turnul avea forma capului Șarpelui Glykon, iar ferestrele erau ochii Șarpelui Glykon. Prin 

ferestre se vedea marea. Șarpele Glykon era o energie venită din Pleiade, conectată la Apele 

Cosmice. Organizația ei formată din femei, lucra cu apele planetare și cosmice. 

Femeia ajunsese neatașată de mediul înconjurător, conta pentru ea numai conectarea cu sferele 

înalte. Ceea ce o mai reținea era doar acea tristețe, care nici nu era a ei. A te simți incomplet era 

boala pe care o preluase din mediul înconjurător și de la cei din jur. Ea fiind foarte sensibilă și 

empat, preluase boala asta de a te simți incompletă de la alte persoane din organizația femeilor 

în care trăia. Și la un moment dat ea s-a rupt de acea durerea, de acea tristețea care se infiltrase 

ca o boală în civilizația sa. Transformarea ei era programată să se întâmple și a durat ceva timp 

să se producă.  

S-a întâmplat exact la momentul potrivit, când trebuia să se întâmple. Cumva Ascensiunea ei s-a 

întâmplat de la sine când a venit clipa, a fost ca o piele care a căzut de pe ea. Era ca și cum s-ar fi 

născut ea din ea, exact ca o naștere. Ca și cum s-a născut partea luminoasă din coaja de tristețe. 

Senzația de a lăsa în urmă orice tristețe. A fost ca o explozie de lumină. S-a simțit exact ca o 
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explozie, ca și cum i-ar fi explodat trupul, ca o navă supersonică. O senzație extraordinară de a fi 

propulsat, de a fi eliberat. Ca o rachetă care pornește în stele, ca o șampanie care țâșnește din 

sticlă. Ca atunci când ar fi ieșit dintr-o coajă, ca atunci când iese șampania din sticlă, numai că 

șampania e vie și sticla e rigidă și moartă. Ca și cum ar fi ieșit ea din ea, așa s-a simțit. O bucurie 

și o eliberare fără limite! A fi electrizat, electric și viu. Ca floricelele de porumb care pocnesc și se 

deschid. Ca o mănușă care se întoarce pe dos. Poate de asta apare și postura cu brațele deschise 

ca pe cruce. Ca și cum ar fi explodat ea din ea și s-ar fi expansionat deodată foarte mult. Ca și cum 

înainte ar fi fost micșorată într-un punct mic și greu și deodată a devenit extinsă cât marea. S-a 

auzit și un fel de sunet POC când a trecut dincolo! Spațiul s-a deschis deodată ca și cum s-ar fi 

întors pe dos. Senzație de ușurare, de regăsire, ca și cum tot potențialul din tine care stătea strâns 

și nu se putea exprima, explodează deodată cu un pocnet, ca un air bag care se deschide la un 

autoturism... Dar nu e nimic înspăimântător ci din contra e o eliberare și o regăsire fantastică. Și 

deodată tristețea nu mai e, nu ți-o mai poți nici aminti decât foarte vag, ca un vis. E strânsă 

undeva; dacă înainte potențialul era strâns undeva și nu se putea exprima, acuma tristețea e 

strânsă și potențialul și strălucirea ta sunt mari și se întind peste tot. Și ai uitat tot răul, nici nu te 

mai poți gândi la el. Ești potențialul exprimat, ești iubire. De asta această poziție cu brațele 

deschise, care e de fapt ceea ce simțeai când explodai dintr-un punct strâns. 

ENERGIA DE ASCENSIUNE DE LA UN SINE AL TĂU SE POATE ADUCE ÎN PREZENT CÂND AI NEVOIE 

DE EA. 

....................................... 

Revenim la webinar. Avem o întrebare la care a răspuns Purvesh:  

În final ascensionează toată lumea, indiferent de nivelul de conștiință? 

Mulțumesc, Brigit. Această întâlnire a Consiliului Bătrânilor cu membrii Grupului de Patruzeci de 

pe glob ne oferă ocazia de a interacționa cu oamenii așa cum nu o facem de obicei. Vă vorbesc 

din Buenos Aires, Argentina, din America de Sud . Înainte de a răspunde vreau să arăt că eu nu 

dețin informații complete asupra acestui subiect, dețin numai fragmente de informație, pe care 

le-am primit în meditație, în starea de transă sau în somn. Unele lucruri le știu pentru că mi-am 

amintit viețile galactice, alte fragmente de cunoaștere le-am accesat prin intuiție, altele le cunosc 

datorită experienței mele de viață. Privitor la întrebarea dacă în final ascensionează toată lumea 

indiferent de nivelul de conștiință, răspunsul este NU. Procesul de ascensiune nu este pentru 

toată lumea. Dacă ești de exemplu un ucigaș, nu poți ascensiona. Dacă poluezi planeta, nu poți 

ascensiona. Dacă ești o persoană rea nu ai frecvența înaltă necesară pentru a ascensiona. Trebuie 

să o câștigi prin muncă, așa cum a spus Cosmin, și trebuie să fii pregătit. Cum ne pregătim pentru 

Ascensiune? Ne pregătim prin ridicarea vibrației prin meditație, shimmering, bilocație, prin 

proiecție mentală, biorelativitate, instrumente pe care le folosim în Grupul de Patruzeci ca să ne 

ridicăm frecvența.  

Informațiile primite de David prin chanelling arată că Ascensiunea se va face în trei valuri. Primul 

val va fi pentru meditatorii avansați care au o frecvență înaltă și sunt gata să ascensioneze. Al 
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doilea val va cuprinde mai mulți oameni (oameni care au frecvență înaltă și sunt gata să 

ascensioneze). Al treilea val va fi și mai masiv. Mulțumesc, Brigit. 

(Răspunsul pregătit de Cosmin la aceeași întrebare este: Ascensionează numai cei care se 

hotărăsc să ascensioneze și își încheie toate treburile de pe Pământ. Nu poți intra în dimensiunea 

a cincea atâta timp cât mai ești în conștiința de separare și dualitate, atâta timp cât nivelul de 

conștiință nu este potrivit.) 

Yvonne Villien întreabă: Este adevărat că dacă trupul fizic nu este întreg, de exemplu dacă ți-au 

fost scoase unele organe din cauza unei boli sau ți-ai pierdut picioarele în urma unui accident, nu 

mai poți ascensiona în viața respectivă? 

Răspunde Henry: Acest lucru nu ar trebui să constituie un obstacol în calea Ascensiunii, pentru 

că Ascensiunea este o eliberare de corpul fizic și de ciclul de încarnări de pe Pământ. Este o 

călătorie a sufletului în dimensiunea a cincea. Faptul că s-a pierdut un organ printr-o operație nu 

ar trebui să constituie un obstacol. Acesta este răspunsul meu. 

(Răspunsul pregătit de Cosmin la aceeași întrebare este: Poți ascensiona în spirit, indiferent ce 

probleme are corpul fizic. Cred că este dificil, dar este totuși posibil să ascensionezi și cu un corp 

distrus, să ascensionzi în trup vreau să spun, dar atunci este necesară o transformare și o 

regenerare mai mare în procesul de ascensiune. Așa ceva se poate întâmpla de exemplu atunci 

când o astfel de experiență va fi un exemplu viu pentru o mulțime mare de oameni, când o astfel 

de experiență va fi utilizată în predarea unor învățături care să înalțe oamenii, astfel încât să 

capete credință și încredere în puterea lor personală. Vă amintiți că vindecarea cuantică merge 

dincolo de limitările densității fizice, dincolo de timp și spațiu. Sufletul va genera spațiul potrivit, 

împreună cu Sinele Înalt și cu Sinele Înalte ale celorlalți din jur, dacă acest „miracol” ar fi potrivit 

într-un context de învățare și creștere, și atunci se va produce vindecarea cuantică, pentru că este 

pentru binele cel mai înalt al tuturor celor implicați.) 

Fi Mash întreabă: 

Există mai multe nivele de Ascensiune? Cred că eu mă aflu acum la nivelul „de grădiniță” al 

ascensiunii! Puteți da informații mai amănunțite despre asta pentru cei care caută Ascensiunea? 

CoRae răspunde: 

Nici un membru al Grupului de Patruzeci nu se află la nivel de grădiniță, altfel nu ar fi fost atras 

de aceste informații despre Ascensiune. Eu te cunosc personal și știu că practici exercițiile aduse 

de Juliano și nu te afli la nivel „de grădiniță”. Cosmin și Purvesh au explicat ceea ce ni s-a transmis 

de atâtea ori prin chanelling – anume faptul că Ascensiunea este programată în ADN-ul nostru, și 

e la fel ca atunci când corpul omului ajunge la pubertate. Transformarea este programată și se va 

întâmpla, se pune numai întrebarea când anume se va întâmpla. Am fost instruiți să ne ridicăm 

coeficientul de lumină, ceea ce va duce ipotetic la transformarea corpului fizic. Este necesar să 

creștem energia câmpului nostru de energie folosind tehnologia adusă în acest scop.  
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Ca să răspund exact la întrebarea dacă există nivele ale Ascensiunii, pot spune că dacă este vorba 

de un nivel, acesta va fi nivelul de conștiință din momentul magic al Ascensiunii.  

Probabil vă referiți la procesul de Ascensiune. Da, există mai multe etape și nivele ale acestui 

proces. Te poți afla la începutul procesului, la mijlocul procesului sau aproape de sfârșitul 

procesului. Dar Ascensiunea propriu-zisă este una singură, este vorba de trecerea în dimensiunea 

a 5-a. David a pus pe ecran o diagramă cu Arborele Vieții. Vă încurajez să lucrați cu acest 

instrument. În Grupul de Patruzeci există mulți vindecători care vă pot arăta cum să lucrați cu 

sferele, cu perechile de sfere și cu triunghiurile, ca să vă eliberați de frică.  

„Singurul lucru care vă stă în cale este frica însăși” (ca să îl cităm pe președintele american 

Frederick Delaney Roosevelt și vestitul său slogan de pe vremea Marii Crize Economice din Statele 

Unite). O cale de a-ți mări coeficientul de lumină spirituală este să alegi să fii fericit. De ce să te 

îngrijorezi pentru ceva care se află deja în ADN-ul nostru? Bucură-te că mergi acasă și scapi din 

această închisoare karmică de pe Pământ. În al doilea rând recomandăm practica, practica și iar 

practica. Păstrați-vă gândurile impecabile. Aplicați uneltele aduse de arcturieni asupra dramelor 

din viața voastră. Identificați locul unde se află frica. De ce este frică acolo? Cum puteți rezolva 

problema fricii și a îndoielii? 

În cursul de Kabala pe care l-a predat David, se arată că în momentul Ascensiunii trebuie să fii 

absolut sigur unde mergi. Dezvoltarea camaraderiei cu alți lucrători de lumină generează o 

uniune sacră care transformă câmpul auric al planetei. Un atu al Grupului de Patruzeci este că 

lucrăm pentru ascensiunea planetei, nu doar pentru ascensiunea noastră. Lucrăm împreună 

pentru integritatea și unitatea planetei.  

(Răspunsul pregătit de Cosmin: Există un nivel diferit de complexitate dacă ascensionezi în spirit, 

față de situația când ascensionezi în trup. Putem vorbi despre un mod diferit de a ascensiona, de 

exemplu te poți hotărî să ascensionzi singur fără susținerea unui grup, fără a fi în contextul unui 

grup ca Grupul de Patruzeci, de exemplu. Ascensiunea de unul singur este la un nivel avansat 

pentru că o faci singur, fără ajutorul unui grup sau ajutorul unui val de ascensiune, care să te 

susțină. Putem vorbi despre ascensiunea în dimensiunea a 5-a, dar mai există și alte nivele, poți 

ascensiona de exemplu în dimensiunile a 6-a, a 7-a și așa mai departe.) 

Henry Brenner întreabă: 

1. David a spus de multe ori că ascensiunea seamănă cu ideea creștină de „extaz”. Potrivit unui 

articol din Wikipedia, extazul are legătură cu a doua venire a lui Cristos, și se va produce în două 

etape. În prima etapă, Cristos va aduna „în aer” credincioșii sau pe cei mântuiți, apoi aceștia vor 

fi transportați în ceruri. Apoi după șapte ani de încercări, Cristos va reveni în trup pe Pământ și 

va domni acolo triumfător.  

Întrebare: Sananda are de a face cu Acensiunea? Dacă da, care va fi rolul lui? 

Cosmin răspunde: 
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Eu cred că ascensiunea voastră personală va implica acele ființe și maeștri cu care ați format o 

conexiune puternică în viața voastră pe Pământ. Sananda va fi desigur unul din aceștia și probabil 

vă va ajuta să vă coordonați ascensiunea, el făcând parte din Consiliul Galactic responsabil de 

Pământ. Un maestru din dimensiunea a cincea se poate proiecta ca să fie prezent în multe 

contexte și să facă multe servicii. Eu cred că Ascensiunea va implica grupuri mici și mari, și va fi 

necesar un efort de coordonare pentru ca acest proces să curgă frumos. Contextul în care se 

petrece Ascensiunea are un rol important; acest lucru trebuie privit din ambele părți, probabil va 

fi necesară o coordonare a unor evenimente multiple din timpul ascensiunii, ceea ce va necesita 

prezența masivă și ajutorul Maeștrilor Înălțați. 

Cred că ființe de calibrul lui Sananda, care susțin și ancorează energii puternice cum ar fi lumina 

mesianică, vor fi prezenți și la dizolvarea legăturilor pământești, unde va fi nevoie de multă grație 

și transformare. Contribuția lor va fi importantă și aici pentru că, așa cum a spus Juliano, 

majoritatea oamenilor aflați în pragul Ascensiunii își vor termina treaba de pe Pământ într-un 

procent de maxim 95%, nu va fi 100%, și atunci va fi nevoie de un efort comun ca să fie depășite 

ultimele obstacole. 

Mai vreau să spun că Ascensiunea nu implică o separare între credincioși și necredincioși sau 

păcătoși. Ascensiunea este un act de alegere și de voință personală care necesită mare 

concentrare și devotament. Ascensionezi când dorești asta foarte mult și ești gata pentru asta, 

nu pentru că ai fi mai bun decât alții sau ai fi apreciat de Dumnezeu în mod deosebit. Toate 

sufletele de pe Pământ aleg unde vor să fie, alegerea lor este bună, nu există o pedeapsă pentru 

alegerea ta, iar dacă alegerea ta te aruncă în mijlocul unor evenimente dramatice, atunci acestea 

sunt necesare pentru lecțiile care mai sunt de învățat pentru evoluția sufletelor care aleg să aibă 

această experiență, care este rezultatul alegerii lor , rezultatul liberului lor arbitru. 

Vă mulțumesc, acesta este răspunsul meu la întrebare. 

2. Trebuie să muncești și să te pregătești pentru Ascensiune, pentru ca ea să se producă? Vă 

amintiți că lectura din luna iunie descria „cerințele pentru calea de ascensiune”. Se spunea acolo 

că „există un protocol pe care îl poți urma, care îți va permite să înaintezi pe calea de ascensiune”. 

Observați că se folosește cuvântul „poți”, nu se spune că „trebuie”. Acest protocol este opțional 

sau este obligatoriu să fie urmat? Cele patru aspecte ale căii de ascensiune erau (pe scurt): (a) să 

îți înțelegi misiunea personală și planetară (b) servirea omenirii (c) grația – suspendarea 

dificultăților karmice și (d) ridicarea coeficientului de lumină spirituală. 

Răspunde Henry: 

Din cele spuse deja de Cosmin reise clar că trebuie să vrei să ascensionezi pentru ca să o faci, asta 

nu se produce de la sine. În primul rând trebuie să îți înțelegi misiunea personală și planetară. În 

lectura de pe 28 iunie intitulată Cerințele pentru Calea de Ascensiune, au fost patru secțiuni. În 

prima secțiune, Vywamus a discutat primul aspect și a spus că misiunea noastră planetară este 

să ajutăm la vindecarea planetei și la aducerea ei într-o stare superioară de echilibru. Este posibil 

să fiți deprimați când vedeți cum situația biosferei scapă din ce în ce mai mult de sub control. Dar 
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nu vă lăsați copleșiți de disperare. Trebuie să mențineți câmpul de gânduri potrivit, care va 

contribui la succesul vindecării planetei. Una din misiunile voastre în munca planetară este să 

ajungeți la o perspectivă planetară înaltă.  

Al doilea aspect al Căii de Ascensiune menționat este servicul, care este descris amănunțit de 

Kuthumi, cunoscut într-o viață anterioară ca Sfântul Francisc de Assisi. Servirea celor la nevoie vă 

va propulsa pe Calea de Ascensiune. Poate că Serviciul nu pare foarte atrăgător, dar el are 

potențialul cel mai mare de dizolvare a karmei și vă plasează într-o poziție avantajoasă în ceea ce 

privește Ascensiunea. Serviciul poate fi considerat aspectul cel mai important al Ascensiunii, dacă 

îți dai seama că în aceste vremuri este o foarte mare nevoie de Serviciu pe Pământ. Cum puteți 

servi? Fiecare din voi are un anumit grup de oameni pe care îi poate ajuta în vecinătate, în oraș 

sau în țară. Serviciul constituie Regula de Aur în multe religii și ar putea fi sintetizat în cuvintele: 

„Tratează-ți vecinul ca pe tine însuți, Iubește-ți vecinul ca pe tine însuți. Poartă-te cu alții cum ai 

vrea să se poarte ei cu tine și cu familia ta”.  

Arhanghelul Gabriel vorbește în continuare în lectură, despre al treilea aspect al Căii de 

Ascensiune – Grația. Grația constă din cererea unei suspendări a dificultăților karmice, când 

ajungi în fața unei bariere de netrecut și nu reușești să depășești o problemă cu care te lupți de 

multă vreme. Te vei adresa Creatorului, maeștrilor înălțați sau ghizilor și învățătorilor, și vei 

spune: Am făcut tot ce am putut, fără rezultat. Dăruiți-mi Grația, ca să trec peste aceste greutăți, 

fără a se întâmpla nenorociri pentru mine și familia mea.” Acest concept spune pe scurt că te 

predai puterii lui Dumnezeu, cu alte cuvinte – Facă-se voia Ta, nu voia mea. Karma care este 

insurmontabilă din punct de vedere energetic, se transformă în predarea față de voința divină. 

Atunci când te predai, intri într-o energie spirituală superioară, care va permite Grației să curgă 

în viața ta personală.  

În continuare, Juliano a vorbit despre al patrulea aspect important al Ascensiunii, care este 

ridicarea coeficientului de lumină spirituală, și acest lucru a fost deja menționat în răspunsurile 

precedente. Cum facem asta? Există mai multe exerciții și metode, și acestea includ vizitarea 

locurilor sacre, experimentarea energiei sacre a acelor locuri, să lucrezi în momentele sacre, să 

îți chemi ghizii și învățătorii să coabiteze cu tine, să te rogi și să faci meditație. De asemenea poți 

continua să creezi zone sacre, pe care noi arcturienii le numim „Orașe Planetare de Lumină”. Poți 

să lucrezi cu cristale eterice, te poți proiecta mental în dimensiunea a cincea, te poți proiecta la 

Lacul cu Cristalul Arcturian, care este la Templul de Cristal. Găsiți alți oameni spirituali care să 

vrea să lucreze împreună, ca să creeze o rețea de energie spirituală înaltă de vindecare, pe calea 

de ascensiune. Acest lucru va întări „câmpul de gânduri vibrațional”, pentru Ascensiune. 

Vizualizați un câmp de gânduri și un câmp de energie de vibrație înaltă care se conectează 

literalmente ca o rețea energetică în jurul planetei. Vizualizați materializarea rețelei ca forță de 

energie. Vă puteți mări Coeficientul de Lumină Spirituală citind, studiind și având experiențe 

spirituale deosebite. Căutați lumina înaltă de câte ori se poate. Vă mulțumesc! 

(Răspunsul pregătit de Cosmin: Ascensiunea are de a face cu voința și alegerea celui care 

ascensionează. Sunt necesare o mare concentrare și un mare devotament, ca să ajungi la pace și 
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armonie completă în toate cele 4 corpuri. Fiecare experiență de ascensiune poate fi foarte 

personală, dar există pași importanți din proces, prin care vei trece oricum. De exemplu tăierea 

corzilor care te mențin legat la dimensiunea a treia, renunțarea la atașamentele de pe planetă. 

Dar pentru fiecare din noi, acest lucru este foarte personal și specific.) 

 

3.)  Trebuie să mori fizic ca să poți ascensiona?  Sau poți ascensiona și să rămâi apoi pe Pământ? 

Glosarul din Conectarea cu Arcturienii definește Ascensiunea după cum urmează: 

Ascensiunea este „Un punct de transformare la care se ajunge prin integrarea sinelui fizic, 

emoțional, mental și spiritual. Unificarea corpurilor îți permite să transcenzi dimensiunea a treia 

și să te muți într-o dimensiune superioară. A fost comparată cu Extazul din teologia creștină. A 

fost definită ca accelerarea spirituală a conștiinței, care îi permite sufletului să revină în 

tărâmurile înalte, eliberându-se astfel din cicul karmei și al renașterii.” Această definiție implică 

ideea că în cadrul ascensiunii te eliberezi din ciclul karmei și al reîncarnărilor, și nu mai trăiești la 

suprafața Pământului. Când ascensionezi, te muți într-un loc diferit din punct de vedere fizic? 

Răspunde Jane: Mulțumesc Henry, că ai pus această întrebare. Îmi place foarte mult. Secretul 

este să fii pe Pământ în 3D, dar să nu faci parte din asta. Secretul stă în intenția ta și în conectarea 

la Mintea Înaltă și la Sinele Înalt și conectarea prin corpul de lumină, la dimensiunea a cincea. 

Amintiți-vă că deja aveți un corp de lumină în dimensiuna a cincea, care stă așezat la Lacul cu 

Cristalul și așteaptă să îl vizitați. Puteți să îl vizitați în corp astral și să vă descărcați energia în el, 

să experimentați cum e să fii cu el, apoi să aduceți cu voi această amintire. Și nu uitați un dar de 

la Arhanghelul Metatron – „Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Sevaoth!” De câte ori intonez 

această mantră (adică destul de des) vizualizez o cheie uriașă care îmi mai descuie conștiința un 

pic. Uneori merge ușor, alteori scârțâie, pentru că atunci când descui Codurile de Ascensiune, 

descui accesul în dimensiunile înalte.  

În conștiința ta coboară gânduri înalte minunate și îți deschizi percepția către posibilități 

spectaculoase și nivele înalte de gândire și noi procese mentale. Veți primi susținere și ajutor de 

la ghizi și învățători. Deja aveți o conexiune naturală de bază la dimensiunea a cincea. Așa cum s-

a arătat deja, această conexiune face parte din moștenirea noastră și din codurile noastre 

genetice. Deja avem structura genetică necesară pentru deschiderea și experimentarea 

dimensiunii a cincea. Aceast lucru face parte din fundamentul de bază al speciei lui Adam.  

Pe măsură ce vă veți deschide către energia pentadimensională, viața voastră 3D va fi influențată 

și veți deveni o persoană foarte valoroasă în 3D. Vă veți dezvolta un alt fel de a gândi și un alt 

sistem de credințe. Veți avea un câmp de energie diferit. Corpul vostru emoțional va fi mai 

evoluat și energia corpului fizic va fi incredibilă!  

Ca să fii o ființă 5D în dimensiunea a treia, este nevoie de armonie și inimă. Unii oameni cred că 

pentru a fi armonios trebuie să petreci mult timp în meditație și rugăciune, să faci ceremonii și să 

reciți afirmații. Este o aberație. Tot ce faci constructiv și cu iubire este o expresie naturală și 
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armonioasă a darului vieții pe care l-am primit! Indiferent că ajuți un prieten, îți faci slujba cu 

bucurie sau interacționezi în pace cu ceilalți oameni, în fiecare oră din fiecare zi avem multe ocazii 

de a fi pentadimensionali. De fiecare dată când alegem armonia în locul furiei și deprimării, ne 

ridicăm în dimensiunea a cincea. Culmea e că de multe ori ne gândim că rutina zilnică – gătitul, 

mersul la serviciu, repararea mașinii, dusul copiilor la școală etc sunt obstacole care ne împiedică 

să fim armonioși și spirituali. Dar de fapt aceste lucruri ne oferă posibilitatea de a ne dezvolta 

calitățile spirituale, ocazii de a ne elibera de karma și a ne învăța lecțiile.  

Acțiunile noastre nu trebuie numaidecât să fie orientate spiritual. Trebuie doar să fie pline de 

iubire și armonioase. Există o lege care spune că indiferent ce facem, dacă facem acel lucru cu 

iubire și armonie, vom crește spiritual. Atunci nimic nu ne va mai deranja sau descentra, 

întunecând conștiința iubirii din inimile noastre. Vom fi protejați și fără teamă, o sursă de 

binecuvântare pentru cei din jur. Când acționăm în armonie, ne crește vibrația de lumină. Când 

ne înconjurăm cu armonie și iubire și totul în viața noastră e armonie și iubire, începem să vibrăm 

cu adevărat ca o ființă pentadimensională. Eu iubesc dimensiunea a treia, cred că este fabuloasă! 

Mă voi referi acum la ultima parte a întrebării. Când vei ascensiona, vei avea posibilitatea alegerii. 

Tu hotărăști dacă ascensionezi, apoi vei hotărî dacă revii în dimensiunea a treia sau dacă vei 

merge pe altă planetă. Dar dacă revii, o vei face cu o vibrație înaltă și probabil vei face lucruri 

minunate. Ai putea fi ca Maica Tereza sau Dalai Lama, sau ai putea fi un scriitor ca Ekhart Tolle, 

sau ai putea fi ca Sai Baba. Sunt doar câteva exemple de oameni care au avut un mare impact 

revenind în dimensiunea a treia.  

Fiți conștienți, lucrați cu voi, trăiți pentadimensional, și veți vedea cum veți progresa! 

(Răspunsul pregătit de Cosmin: Dacă ascensionezi în trup, răspunsul este da. Pământul 

pentadimensional este un alt loc, nu este Pământul 3D sau Pământul 4D. Sau poți decide să mergi 

pe altă planetă prin Poarta Stelară, de exemplu pe Arcturus sau în Pleiade, sau pe planeta unde 

ai ascensionat altă dată înainte de a veni pe Pământ, poți alege să te întorci acasă pe planeta 

aceea.) 

CoRae Lierman întreabă: 

Cum diferă Ascensiunea de energiile diferite simțite în procesul morții sau în experiența vieții 

dintre vieți? 

Gudrun răspunde: 

Vreau să subliniez un lucru – nimeni din Grupul de Patruzeci nu este „la nivelul de grădiniță”, cum 

spunea cineva, altfel nu ați fi atrași de acest webinar. Avem în grupul nostru pe planetă oameni 

cu cel mai înalt nivel de integritate, cu o intenție curată și cu o mare capacitate de concentrare 

spirituală.  

Voi răspunde la întrebare bazându-mă pe experiența mea de regresie prin hipnoză și terapie cu 

clienții. Voi vorbi despre ce se întâmplă când treci prin procesul morții și ajungi în dimensiunea a 
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patra, în planul astral. Odată ce ai ieșit din corp după ce ai murit, ești întâmpinat de ghizi. Ai o 

convesație cu ghizii și faci o trecere în revistă a ultimei vieți. Apoi mergi să te întâlnești cu familia 

ta de suflete, și este o întâlnire plină de mare bucurie. Grupul tău de suflete a evoluat împreună 

cu tine și aveți legături profunde, ați împărtășit împreună multe experiențe. Apoi mergeți să vă 

întâlniți cu Consiliul, care este format dintr-un grup de ființe foarte înțelepte, care vă vor sfătui 

privitor la următoarea viață sau privitor la ce trebuie să faceți în viața dintre vieți. Uneori 

petrecem acolo foarte mulți ani (dacă ar fi să convertim perioada în ani tereștri). În 4D nu există 

timp... Petreci acolo mult timp. Apoi când te încarnezi, faci asta pentru că a apărut o oportunitate 

ca să înveți o lecție, sau ca să servești într-un mod anume.  

Trecerea în 4D este însoțită de sentimente amestecate, am văzut asta la majoritatea clienților 

mei. Trecerea în 4D este plăcută, dar există și îngrijorare pentru că va trebui să te încarnezi din 

nou: „Vai, am dat-o în bară și va trebui să refac lecția asta!” Te confrunți cu astfel de griji. Ești 

evaluat, dar asta se face întotdeauna, subliniez – întotdeauna, cu multă iubire și compasiune. 

Dar am avut și clienți care au intrat într-o transă adâncă și au mers direct în dimensiunile înalte, 

în 7D sau chiar mai sus, până în 11D. Aceștia nu au avut multe vieți și au ales să vină pe Pământ 

pentru anumite lecții specifice și ca să fie învățători. Mă gândesc la cineva anume care a mers 

direct în 11D și era așa cum a spus Cosmin, o întoarcere acasă și nu mai dorea să revină în corp, 

ceea ce nu ar fi fost bine pentru mine pentru că nu era o Ascensiune, și rămâneam cu cadavrul ei 

pe canapeaua mea din cabinet! Asta nu era bine deloc pentru mine! Ha ha! Dar ea a experimentat 

o bucurie fără seamăn. Era acasă! Plângea și a înțeles fiecare aspect din viața sa actuală. Simțea 

că ar fi putut să meargă mai departe și să experimenteze Ascensiunea. Dar ar fi rămas trupul pe 

canapea și oricum mai avea treabă de făcut pe Pământ! 

( Raspuns pregatit de Cosmin: 

Există asemănări în unele aspecte, pentru că atunci când murim renunțăm la toate atașamentele 

din viața respectivă și plecăm în dimensiunea a patra superioară. Este alegerea noastră să ne 

mutăm acolo, la fel ca la ascensiune. Ne întâmpină o lumină de vibrația înaltă a Iubirii, care ne 

ridică și ne vindecă după experiența unei morți fizice traumatice, de exemplu. Dacă vreți, puteți 

compara bucuria și sentimentul de împlinire din momentul ascensiunii, cu momente de bucurie 

și împlinire similare din viață, când toate lucrurile converg spre împlinire într-un proiect la care ai 

lucrat mult timp și te simți entuziasmat, bucuros și împlinit. În experiența vieții dintre vieți 

rămânem în dimensiunea a patra superioară dimensiunii a treia, înainte de a ne muta în 

următoarea încarnare. Nu trecem pragul din 4D în dimensiunea a 5-a decât dacă ascensionăm în 

spirit, după ce am murit deja.  

Când acensionezi în 5D este necesară o mare cantitate de energie care să te treacă dincolo, și 

trebuie să renunți la atașamentele din toate viețile de pe Pământ, inclusiv la atașamentele din 

viața pe care tocmai am trăit-o. Este nevoie de multă grație ca să dizolvi corzile care au mai rămas 

și restul karmei. Este o experiență foarte intensă de bucurie și împlinire, sentimente care lipsesc 

de multe ori în momentul morții, când simți regret la despărțirea de cei dragi sau teamă, simți că 
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ai eșuat și ai sentimente de acest fel care sunt de vibrație joasă, care vor trebui vindecate înainte 

să te încarnezi din nou. Astfel de sentimente lipsesc în cazul ascensiunii, când suntem în pace cu 

tot ceea ce e și vedem valoarea tuturor experiențelor noastre pe Pământ, inclusiv din cea mai 

recentă viață, și îmbrățișăm toate experiențele noastre fiind conștienți că ne-au ajutat în evoluție, 

și acceptăm totul cu recunoștință și pace. 

Nivelul de conștiință atins după ce ne-am recuperat după procesul morții este doar un pas înainte 

spre ascensiune, și un stadiu preliminar realizat. ) 

Bonnie Sue Rauch (8 întrebări) 

Gaia și toate sufletele vor ascensiona împreună ca și cum s-ar opri timpul? 

David/Juliano răspunde:  

Ascensiunea Pământului e oarecum diferită de a omului, pentru că voi nu veți ascensiona odată 

cu Pământul. Pământul va ascensiona pe bucăți. Știu că așa ceva este greu de imaginat. Există un 

corp de lumină al Pământului, al Gaiei. Și diferite părți din planetă, care au o vibrație înaltă, sunt 

conectate la corpul de lumină al Gaiei. Dar ascensiunea nu se va produce simultan peste tot. Ca 

lucrători de lumină, voi ajutați la conectarea unor părți din Pământ, la Pământul 5D. 

(Răspuns pregătit de Cosmin: Nu, pentru că pe Pâmînt există o mare complexitate și există multe 

grupuri de suflete cu agende diferite. Cred că vor exista multe contexte diferite pentru 

ascensiunea de grup. Știm despre existența a cel puțin trei valuri de ascensiune, care vor apărea 

când va veni un moment transformator și se va forma un portal de ascensiune. Părerea mea 

personală este că există multe grupuri de suflete care vor crea contextele lor proprii de 

ascensiune în locuri sacre de pe planetă, la Scările de Ascensiune sau la Cristalele Eterice. De 

exemplu, membrii Grupului de Patruzeci vor crea un context de ascensiune personală împreună, 

în cadrul grupului consolidat.) 

Cei rămași în urmă pe Pământ cum vor percepe ascensiunea celor care s-au înălțat? Vor crede că 

aceștia au dispărut undeva și nu s-au mai întors acasă, sau vor găsi trupurile? 

David/Juliano răspunde: Nu veți găsi cadavrele celor care au ascensionat. Corpul fizic nu moare 

și nu este lăsat în urmă, el este elevat, este transmutat. Aura intră într-o frecvență atât de înaltă 

încât transmută corpul într-o nouă energie care merge în dimensiunea a cincea. Nu vor rămâne 

cadavre în urmă. Și nici nu vor exista situații în care, de exemplu, ascensionează șoferul 

autobuzului și autobuzul iese de pe drum și se produce un accident. Nu vor exista astfel de 

situații. Ascensiunea va dura un moment, dar va exista suficient timp ca să se facă ceea ce 

trebuiește făcut. Așa încât nu va rămâne moarte și distrugere în urmă. 

(Răspunsul pregătit de Cosmin: Nu cred că cei care vor rămâne în urmă în 3D vor fi lăsați în 

ignoranță privitor la ascensiunea celor dragi. Cei pe cale de a ascensiona vor lăsa unele informații 

apropiaților lor, ca să aibă idee de ce se va întâmpla. Situația cea mai bună ar fi ca apropiații să 

știe ce se va petrece și chiar să participe la evenimentul ascensiunii și să îl susțină. În alte cazuri 
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conexiunea cu alte persoane a fost deja completată și tăiată cu mult timp înaintea ascensiunii. 

Nu cred că un astfel de eveniment va trece fără a fi observat, cel care urmează să ascensioneze 

va ști din timp că se apropie ascensiunea și va face pregătiri în familie, cu prietenii și cu 

„dușmanii”, pentru că în momentul ascensiunii nu trebuie să mai fie nimic care să te tragă înapoi, 

tot ce a însemnat experiența ta pe Pământ trebuie să fie deja completat în pace și recunoștință. 

Așa cum a spus Juliano, atunci când corpul fizic nu mai poate face față frecvențelor înalte și nu se 

mai poate transforma, va exista opțiunea ascensiunii în spirit; și în acest caz va exista timpul 

necesar ca să îți iei rămas bun și să te desprinzi, și să vă pregătiți cumva împreună pentru acest 

moment.) 

Tehnologia și comunicarea electronică se va dezactiva înaintea ascensiunii și cei rămași în urmă 

vor decade și se vor transforma într-o cultură primitivă? 

David/Juliano răspunde: S-a discutat mult despre „Sfârșitul Timpului”. S-a spus că se va defecta 

deodată tehnologia și acesta va fi un semn de sfârșit al timpului, un semn că se apropie 

ascensiunea. Dar noi nu considerăm că distrugerile provocate de civilizație atrag Ascensiunea. 

Există o distrugere a biosferei, există extincția în masă a unor specii, dar asta face parte din criză. 

Noi lucrăm ca să stopăm degradarea biosferei, lucrăm ca să stopăm distrugerile care se produc, 

dar vedem că multe lucruri au scăpat de sub control. Noi nu spunem că dacă lucrurile se 

înrăutățesc, va veni Ascensiunea. Singura legătură ar fi faptul că pe măsură ce tot mai mulți 

oameni vor experimenta criza prin care trece planeta, ei se vor trezi și vor deveni căutători 

spirituali. Dar voi sunteți deja căutători spirituali. Deci evenimentele gen „Sfârșitul Timpului” vor 

face ca tot mai mulți oameni să caute soluții spirituale la această stare conflictuală de criză 

periculoasă la care sunteți martori acum pe Pământ. 

(Răspunsul pregătit de Cosmin: Experiența colectivă a celor care nu aleg să ascensioneze, va 

continua. Există multe scenarii colective, în care sunt implicate multe suflete care vor merge mai 

departe în paralel. Odată cu ascensiunea va veni o infuzie de lumină care va deschide calea pentru 

multe suflete, ca să ia o decizie nouă privitoare la calea lor de evoluție. Cred că va exista și un 

grad de distrugere legat de calea aleasă, dar maeștrii și cei care deja au ascensionat vor susține 

spațiul pentru cei care vor alege să înainteze pe calea ascensiunii.  

Cred că realizările tehnologice obținute până acum se vor conserva cumva și vor putea fi luate cu 

noi în procesul de ascensiune. Eu cred că evoluția tehnologiei face parte din procesul de 

ascensiune planetară și constituie o parte importantă din transformarea colectivă și din ridicarea 

conștiinței, până la un punct în care tehnologia se va echilibra cu înțelepciunea spirituală.  

Pe de altă parte pentru cei care nu vor alege ascensiunea, tehnologia va juca un rol important în 

experimentarea consecințelor stării de nu fi în armonie cu înțelepciunea spirituală, și acest lucru 

ar putea fi o lecție importantă și valoroasă pentru mulți oameni.) 

Alte întrebări care nu au mai fost puse din lipsă de timp, la care Cosmin pregătise răspunsuri în 

caz că este nevoie de ele: 
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Întrebare: Au ascensionat deja lucrători de lumină pe Pământ? Dacă au ascensionat, s-au întors 

pe planeta lor de baștină? 

Răspuns pregătit de Cosmin: Da, cel puțin o parte din ei s-au întors acolo. Dar când alegi să cobori 

înapoi în dimensiunea a treia ca să servești, va trebui să treci iar prin procesul de ascensiune ca 

să revii în 5D. După ce ai ascensionat ai opțiunea de a reveni în 3D ca să servești Pământul, dar 

poți să îl servești și lucrând la construirea unei societăți evoluate pe Pământul ascensionat. 

Presupunând că ne aflăm aici ca să ne echilibrăm karma, pare evident că cei care au reușit să o 

echilibreze vor ascensiona, iar cei care și-au creat karma negativă și au au generat rău și 

distrugere, vor fi lăsați în urmă? 

Răspuns pregătit de Cosmin: Cei care se află aici ca să își echilibreze karma și ca să își termine 

lecțiile de pe Pământ sunt numeroși, dar există și cei care nu mai au karma și au rezolvat deja cu 

ea înainte de a se încarna pe Pământ ca sămânță stelară. Karma are un aspect personal și unul 

planetar.  

Ca membri ai colectivului uman și ai unor grupuri specifice, ajutăm la vindecarea și transformarea 

karmei rasei umane ca un colectiv, ca planetă. Vă amintiți de distrugerea dramatică a Atlantidei 

și Lemuriei, mulți din noi se află aici ca să vindece această traumă, ca să transforme karma la nivel 

personal și colectiv, chiar dacă nu au fost implicați direct în aceste experiențe și au venit ca să 

servească omenirea și Pământul, ca să se facă această vindecare. Există o mare varietate de 

experiențe care pot fi acoperite și care sunt posibile în acest context pe Pământ, care fac mult 

mai mult decât să echilibreze karma. Vreau să arăt că experiența de a ți se face rău/a fi distrus 

nu este posibilă în absența celor care fac rău/distrug, așa încât la nivel înalt, să joci rolul negativ 

este tot o formă de serviciu, la nivel de suflet. Toate căile alese sunt în final la fel de valoroase și 

importante și, din perspectivă înaltă, nimeni nu este lăsat în urmă, acensiunea este doar una din 

căile posibile, pentru că unii oameni încă nu doresc sau nu sunt gata să ascensioneze, fiindcă mai 

au lecții de dualitate și separare de aprofundat, și aceasta este alegerea sufletului lor. 

Întrebare: Dacă purtarea cuiva este greșită, se ia în considerare intenția lor când au acționat și 

are intenția un rol în privința ascensiunii? 

Răspuns pregătit de Cosmin: Da, intenția este de fapt ceea ce contează, chiar dacă o păstrăm 

fără să o rostim în cuvinte, gândurile și sentimentele noastre sunt reale. Ceea ce vrem să creăm, 

să exprimăm, este rezultatul intenției noastre. Există o deosebire între intenția adevărată și 

cuvintele care mint, care vor să facă lucrurile să arate altfel decât sunt. Ascensiunea este posibilă 

numai dacă i te dedici total, dacă înveți din experiență și alegi să fii un om autentic aliniindu-te la 

conștiința înaltă, expansionându-te dincolo de sinele instinctual de vibrație joasă, dincolo de 

sinele mijlociu, tânjind să revii în unitatea conștiinței bazată pe iubire, pace și frăție. 

Ascensiunea va fi diferită pentru fiecare din noi, pe baza experiențelor de viață? 

Răspuns pregătit de Cosmin: Dacă te referi la procesul de ascensiune până în momentul propriu-

zis al ascensiunii, va fi un traseu specific personal, pentru că fiecare om are experiențe și contexte 
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unice. Dar poate fi și o cale comună, dacă alegi să înaintezi pe ea împreună cu alți oameni, de 

exemplu în Grupul de Patruzeci, așa cum arată Juliano și arcturienii când explică susținerea de 

grup care este oferită membrilor grupului pentru ascensiune, într-un mod coordonat și focusat. 

O astfel de experiență va semăna cu altă experiență pe care am mai avut-o vreodată? 

Răspuns pregătit de Cosmin:  

Este o experiență ecstatică ce cu greu s-ar putea compara cu altă experiență de pe Pământ. Există 

unele asemănări cu experiența morții, pentru că atunci când murim trebuie să renunțăm la 

atașamente, când ne mutăm în dimensiunea a patra superioară.  

Este alegerea noastră să mergem mai departe ca la ascensiune, ne întâmpină o lumină de vibrația 

înaltă a Iubirii, care ne ridică și ne vindecă după experiența unei morți fizice traumatice, de 

exemplu. Dacă vreți, puteți compara bucuria și sentimentul de împlinire din momentul 

ascensiunii, cu momente de bucurie și împlinire similare din viață.  

David îl canalizează pe Juliano: 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. Suntem maeștri pentadimensionali care venim pe 

Pământ ca să ne îndeplinim misiunea de a servi. Toate ființele de evoluție înaltă din galaxie doresc 

să ajute călătorii spirituali din univers. Este o chemare înnăscută la care răspundem, iar atunci 

când veți ascensiona, veți răspunde și voi la această chemare. Serviciul nostru se face cu bucurie 

și ca un răspuns către cei care au ascensionat înaintea noastră și ne-au oferit același serviciu pe 

care vi-l oferim acum vouă, cei care vă aflați pe cale ascensiunii.  

Ascensiunea este o transmutare a structurii voastre fizice celulare în altă substanță, care vă 

permite să intrați în dimensiunea a cincea. Îmi dau seama că vă vine greu să vă imaginați sau să 

vă gândiți la asta, dar celulele din care este compus corpul vostru trebuie să se transforme pentru 

ca voi să treceți în corpul vostru de lumină. Corpul fizic este o unealtă, este ca o haină pe care o 

purtați, dar corpul fizic este de o energie vibrațională mai joasă care nu vă va permite să intrați 

în dimensiunea a cincea. De aceea va trebui să vă dezbrăcați de corpul fizic (ceea ce se întâmplă 

prin moarte) sau va trebui să vă transformați structura corpului, pentru ca ea să vă permită să 

intrați în dimensiunea a cincea.  

O parte din misiunea noastră constă din a vă învăța tehnologia necesară pentru a face această 

transformare. Metoda primară este accelerarea aurei, accelerarea câmpului de energie. V-am 

adus exerciții specifice care includ bilocația, proiecția gândului și shimmering. Constat cu bucurie 

că mulți din voi ați răspuns favorabil la aceste exerciții. În special exercițiul de shimmering vă 

aduce o înțelegere foarte bună și o explicație tridimensională a modului în care îți poți modifica 

structura fizică, astfel încât să îți permită să treci în 5D. 

Shimmeringul se bazează pe ideea că aura are o viteză de vibrație, și cu cât e mai mare această 

viteză de vibrație, cu atâta devine aura voastră mai pentadimensională. În cele din urmă, la o 

viteză foarte mare, câmpul de energie îți transmută corpul fizic; corpul fizic și câmpul de energie 
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se unesc, și atunci intri în dimensiunea a cincea. Dar nu toată lumea va face asta. Acest lucru nu 

se va întâmpla simultan pentru toată lumea și pentru planetă. V-am mai explicat că vor fi mai 

multe valuri de ascensiune, pentru că este necesar un anumit nivel de evoluție spirituală, pentru 

ca să ascensionezi. Doar un mic procentaj din oamenii de pe planetă au ajuns în prezent la acest 

nivel și au cunoașterea spirituală și tehnologia necesare pentru a ascensiona.  

Dar chiar dacă aveți cunoașterea și tehnologia necesară, tot nu puteți ascensiona dacă nu primiți 

Chemarea de Ascensiune. Chemarea de Ascensiune a fost comparată cu sunetul cornului 

(goarnei) lui Gabriel, un sunet puternic cu energie de o vibrație înaltă, un sunet pe care nu l-ați 

mai auzit (în viața asta cel puțin), dar totuși atunci când îl veți auzi îl veți recunoaște și veți 

reacționa imediat – prin shimmering, bilocație sau proiecția gândului. Acest sunet arată că 

Maeștrii Înălțați trimit ajutor înalt de energie pentadimensională care vă va împinge peste prag 

și vă va permite să ascensionați. Asta înseamnă că oricât ați lucra pentru Ascensiune, tot nu 

sunteți destul de buni. Dar noi, Maeștrii Ascensionați, vă vom ajuta. Asta ține de grație. Câți din 

voi ați ajuns la nivelul lui Isus sau Mohamed sau Kuthumi? Nu mulți. Apare aici importanța a ceea 

ce crezi – dacă credeți în Isus, atunci Isus va fi ghidul vostru. Dacă credeți în Mohamed, atunci 

Mohamed va fi ghidul vostru. Dacă credeți în Juliano, atunci eu voi fi ghidul vostru. Dacă credeți 

în Moise, atunci Moise va fi ghidul vostru.  

Ascensiunea are de a face cu sistemul vostru de credințe, care decide care vor fi ghizii și învățătorii 

voștri. Nu trebuie să acceptați toți ghizii și învățătorii. Puteți lucra și cu dervișii rotitori sau cu 

marele mistic musulman Rumi, care aduce împreună mulți lucrători de lumină prin marea sa 

operă și unește oamenii cu energia înaltă, îi pregătește și îi activează.  

Astăzi am avut ocazia minunată de a explora Ascensiunea. Voi sunteți niște elevi care studiază 

ascensiunea, dar mai sunt multe lucruri de învățat. Continuați-vă studiile, puneți întrebări, 

continuați să vă ridicați frecvența de lumină. Conectați-vă la aura voastră, la câmpul vostru de 

energie. Așa cum spune Sananda, când vine momentul Ascensiunii, nu te mai uiți în urmă. Mergi 

înainte! E o poveste în Biblie în care a explodat un oraș în urmă. Soțul i-a spus soției: Nu privi în 

urmă! Dar ea a privit și s-a transformat în stană de piatră. Amintiți-vă să priviți înainte. Nu mai 

ezitați. Veți simți cum vă înălțați, veți simți bucurie, veți simți o chemare, veți simți furnicături de 

la creșterea vibrației în câmpul vostru de energie. Veți simți o accelerare asemănătoare cu 

senzația pe care o ai într-o navă care decolează. Mergeți cu ea! Vă vor aștepta mulți ghizi când 

treceți pragul și pășiți în dimensiunea a cincea! 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 

 


