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Cum puteți ajuta la Ascensiune 

David: Vreau să încep acest webinar urând tuturor bun-venit. Vom discuta despre cum poate fiecare din 

noi să aducă Ascensiunea pe planeta Pământ. Prezentatorii vor fi David Miller (eu), Jane din Australia, 

Gudrun, apoi Cosmin din Germania. Voi face două canalizări scurte, una la început, alta la sfârșit. Acest 

workshop este sponsorizat de Grupul de Patruzeci (www.groupofforty.com). Voi începe acum 

canalizarea, apoi îi voi da cuvântul lui Jane. 

Incantații: Shaloom! Shaloom! Shaloom! Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. Fiecare din voi 

are de jucat un rol special în Ascensiune. Mulți din voi v-ați încarnat în aceste vremuri ca să puteți 

participa la lucrul cu energiile de Ascensiune. Cum vă puteți îndeplini acest rol în mod optim, cum puteți 

să vă sporiți energia? Este adevărat că voi participați alături de maeștrii înălțați la atragerea și integrarea 

energiilor de Ascensiune pe planeta Pământ. Ascensiunea nu s-ar putea produce fără participarea 

voastră. Și în gândirea religioasă a planetei voastre (mai ales în religiile din Vest) există referiri la faptul 

că este necesar ca să existe o anumită receptivitate față de energiile înalte, pentru ca energiile înalte să 

poată să interacționeze cu această dimensiune și să se integreze în ea. Energiile înalte nu se 

intersectează într-un vacuum. Energiile înalte se intersectează pe baza energiilor de receptare care au 

fost sădite de semințele stelare. Nu vreau să vă formați ideea greșită că Ascensiunea se va petrece în 

mod spontan, ca o coincidență. Nu! Energiile de Ascensiune și procesul de Ascensiune se produc datorită 

participării semințelor stelare, datorită forței de atracție pe care voi și alte semințe stelare o creați, 

formând astfel un receptacol și o verigă de conectare pentru energiile de Ascensiune. 

Mă voi referi acum la două concepte importante legate de Ascensiune. Primul este sfera de influență, al 

doilea este evoluția conștiinței înalte. Acestea sunt două caracteristici importante pe care trebuie să le 

explorăm. Sfera de influență este unică pentru fiecare persoană. Unii din voi aveți o sferă de influență 

mică, alții aveți sfere de influență mari. Din fericire nu există un concurs unde câștigă cel care are sfera 

de influență mai mare. Mai degrabă trebuie să apreciați și să recunoașteți unicitatea fiecăruia din voi. 

Uneori sfera voastră de influență se poate limita numai la voi, sau numai la voi și animalele voastre 

favorite, sau numai la voi și încă unul sau doi oameni. În alte cazuri sfera de influență poate fi mare. Voi 

sunteți ca niște studenți care studiați Ascensiunea și conștiința înaltă; unii din voi se pregătesc pentru 

ascensiune ca să devină lucrători galactici, ca să meargă să ajute la ascensiunea altor planete. În aceste 

cazuri este posibil să fi venit aici ca să aflați cum se poate forma o sferă de influență mai mare –asta se 

poate realiza prin a face chanelling, prin a scrie, prin a preda, prin a-i ajuta pe ceilalți. Toate acestea 

contribuie la activitatea grupului nucleu, pentru că există un nucleu care cristalizează câmpul de energie 

al unui anumit număr de oameni, care facilitează interacțiunea cu Ascensiunea. În unele cazuri doi sau 

trei oameni pot conduce un grup mare de o mie de oameni! În alte cazuri sfera voastră de influență se 

poate restrânge la familia voastră, la cei cu care trăiți.  

Indiferent ce mărime are sfera voastră de influență, recunoașteți-o și folosiți-o! Trebuie să înțelegeți că 

jucați un rol cheie în elevarea zonei pe care ați acceptat-o ca fiind sfera voastră de influență. Pe măsură 

ce deveniți mai siguri pe voi și pe munca voastră de vindecători planetari și de lucrători pentru 

Ascensiune, veți remarca cu uimire că sfera voastră de influență crește. Aceasta depinde și de credința 

voastră, de acceptarea voastră, de acceptarea a ceea ce sunteți și a abilităților voastre.  

http://www.groupofforty.com/
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Mai vrem să discutăm și despre conceptul de conștiință înaltă și de evoluție a omenirii către nivelul 

superior de dezvoltare. M-am referit cu alte ocazii la Bărbatul Omega și Femeia Omega, care constituie 

prototipul următorului nivel de evoluție. Omul Omega este prototipul cel mai înalt al omenirii. Cred că 

veți cădea de acord cu mine că în prezent pe Pământ nu vedem manifestarea prototipului cel mai înalt – 

dacă ne uităm la polarizările, la dualitatea și la conflictele existente, unele din ele infantile dar totuși 

periculoase, care există acum pe planetă. Semințele stelare știu că ne aflăm într-o criză de evoluție, într-

un proces de evoluție care include pasul următor al evoluției omenirii, care este expansiunea minții în 

dimensiunea a cincea.  

Amintiți-vă că regulile după care funcționează 5D sunt diferite de regulile după care funcționează 3D. De 

exemplu, în 3D lucrurile opuse se atrag. Uneori lucrurile nu funcționează așa, dar alteori atracția este 

surprinzătoare. Pe de altă parte în 5D legea spirituală spune că lucrurile asemănătoare se atrag. Asta 

înseamnă că munca voastră de susținători ai conștiinței pentadimensionale, de semințe stelare care 

lucrează pentru Ascensiune, va atrage oameni care gândesc la fel ca voi. Asta însemnă că pe măsură ce 

lucrați, în jurul vostru se va forma un nucleu de oameni la fel ca voi, care va crea câmpul de energie 

necesar care va ajuta la atragerea Ascensiunii și va facilita manifestarea prototipului femeii/bărbatului 

Omega pe această planetă. Ce contribuție mai mare ați putea aduce pentru Ascensiune? Cu cât va 

coborî mai mult pe Pământ conștiința pentadimensională, cu atâta va fi mai ușoară atragerea 

Ascensiunii.  

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 

David: Îi dau acum cuvântul lui Jane. 

Jane: E greu de vorbit după asemenea energie. Aceasta e o întrebare minunată – cum să ajuți la 

Ascensiunea planetară? Primul lucru ar fi să devii mai conștient, să fii mai conștient de motivul pentru 

care ai venit aici. Ne-am angajat cu toții să facem o treabă. Este mare nevoie de munca noastră pe 

planetă. Una din contradicțiile Ascensiunii este că, pe măsură ce vă accelerați conștiința și vă pregătiți 

pentru Ascensiune, deveniți o persoană foarte valoroasă pentru 3D. Pe măsură ce vă accelerați 

conștiința, începeți să participați la conștiința de grup care poate schimba în mod potențial evoluția 

Pământului. Sunteți înrădăcinați în 3D, dar vă pregătiți, prin exerciții și prin noua tehnologie spirituală, să 

fiți influențați de energia pentadimensională. Este necesar să aveți un anumit sistem de credințe, să 

aveți un anumit câmp energetic, trebuie să vă fi dezvoltat un anumit fel de corp emoțional și să aveți și 

un anumit nivel de energie fizică, pentru ca să permiteți energiilor pentadimensionale să vă afecteze. Ha 

ha ha! Nu vă lăsați copleșiți de toate aceste cerințe!  

Ascensiunea este o energie care vine pe Pământ din 5D, și energia pentadimensională trebuie să fie 

răspândită pe toată planeta, ca o plasă de sunet, ca o plasă de energii frumoase. Și totuși vor exista 

oameni care nu vor fi afectați de ea, oameni care nici măcar nu vor ști că s-au descărcat energiile de 

Ascensiune. Pentru a fi afectați de Ascensiune este necesar să vă acordați la energiile și frecvențele 

Ascensiunii. Va avea loc o transmutare, care este abilitatea de a-ți transforma corpul fizic dens într-o 

frecvență mai înaltă, care îți va permite să faci pfffff! și să dispari din dimensiunea a treia. Poate am 
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exagerat puțin, dar ne vom muta în altă parte. Suntem codificați și programați pentru Ascensiune. Avem 

abilitatea, programarea și codurile necesare pentru a ascensiona.  

Ce putem face acum? Care e calea cea mai bună de a ne deschide codurile? Kadosh, Kadosh, Kadosh, 

Adonai Sevaoth! Ne trezim dimineața și îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut. 

Am să încerc să fiu cea mai bună versiune a ta, dar nu promit nimic. Apoi merg încă amețită la baie și 

încep să cânt Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mai târziu, aștept la semafor și cânt. Apoi când îmi prepar ceașca 

mea importantă cu ceaiul de dimineața, cânt din nou. Puteți face asta cu toții. Puteți fi plini de bucurie. 

Când vă descuiați codurile, vă deschideți către o vindecare mare și minunată, care se extinde și asupra 

vieților voastre anterioare. Și descuiem Codurile de Ascensiune și în subconștientul colectiv al omenirii. 

În final, toate lucrurile se vor uni prin procesul de unificare. Puteți spune afirmația: Fie ca Codurile de 

Ascensiune să se deschidă pentru mine personal! Fie ca să se deschidă acum Codurile de Ascensiune 

pentru subconștientul colectiv al omenirii! Asta poate ajuta foarte mult.  

Un alt lucru minunat pe care îl putem face este să ne 

pulsăm aura. Unul din exercițiile și mijloacele cele mai 

bune de pregătire pentru Ascensiune este să ne 

accelerăm pulsația aurei, să ne mărim abilitatea de a 

face shimmering. Arcturienii recomandă să practicăm 

tehnica de pulsare și shimmering, ca pregătire pentru 

Ascensiune. Cum facem asta? Ne vizualizăm aura ca și 

cum ar avea o linie în jurul ei, care marchează exteriorul 

aurei; o putem vizualiza la aproximativ 20 de centimetri 

și ceva. Îmi vine să râd când oamenii îmi spun – aura 

mea se întinde în jurul blocului... Eu le răspund că 

trebuie să fie foarte obositor tot traficul care trece prin 

aura lor... Linia exterioară a aurei are o mișcare de 

pulsare. Seamănă cu pulsul inimei. Pulsul vostru fizic 

trebuie să rămână între anumite valori, dar pulsul aurei 

poate urca foarte mult. Vizualizați-vă câmpul de energie 

sub forma oului cosmic.  

Acum vom reveni din nou la ideea de conștiință, de a fi conștient. Fiți conștienți cum corpul vostru de 

lumină vibrează la o frecvență care este foarte spirituală. Frecvența spirituală este o frecvență de 

lumină, și se referă la luminozitatea din câmpul vostru de energie. Când vă pulsați și sclipiți aura, primiți 

mai multă energie pentadimensională. Ascensiunea se produce atunci când dimensiunea a cincea 

interacționează cu a treia. Aceasta înseamnă că există mai multă lumină și energie disponibilă. Este 

necesar să știți să folosiți această tehnică de pulsare pentru Ascensiune. Este necesar să practicați 

folosirea energiei transcendente, pentru Ascensiune. La asta se referă cuvântul transcendent, se referă 

la ceea ce este deasupra. Este necesar să puteți descărca și folosi energia transcendentă.  

Un alt aspect al Codului de Ascensiune este: „Eu voi fi cel ce voi fi”, „Eu voi fi ascensionat, eu voi fi cel ce 

voi fi.” „Ehyeh Asher Ehyeh”. Simțiți puterea lui „Ehyeh Asher Ehyeh”, „Eu voi fi cel ce voi fi”. Înseamnă 
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și „Eu voi fi în dimensiunea a cincea”, voi ascensiona, voi trece dincolo, mă voi transmuta, „Eu voi fi cel 

ce voi fi”. Încercați să vă imaginați cum ar fi să auziți sunetul Ascensiunii. Încercați să vă imaginați un 

sunet înalt de vibrație superioară pe care nu l-ați mai auzit,un sunet care intră direct în nucleul vostru, în 

sufletul vostru. Este sunetul unității, care nu a mai fost auzit. Dar când îl veți auzi, veți ști ce este.  

Și asta ne conduce la „Hineni”. Aceasta nu este o simplă afirmație. Se referă la a fi complet prezent în 

momentul acum, în momentul în care Creatorul îți rostește nume. Ridici mâna și răspunzi: „Iată-mă! 

vin!” În momentul Ascensiunii, când auzi sunetul Ascensiunii și știi ce este, spui cuvintele: „Iată-mă! 

Hineni!” Asta înseamnă: Mă prezint în stare de totală conștiință de sine, îmi prezint sinele trecut, 

prezent și viitor, mă prezint în totalitatea mea, cu atenția mea deplină. Pentru Ascensiune, aveți nevoie 

de toată atenția voastră; acea stare de conștiință când poți spune „Iată-mă!” este pregătirea perfectă 

pentru Ascensiune. Îți permite să ascensionezi imediat. Înseamnă că îți aduci toată atenția ta spirituală, 

toată atenția ta mentală, toată atenția ta emoțională și tot corpul tău fizic, în acel moment – „Iată-mă!” 

Dar poți fi în acea stare și să nu ascensionezi, este doar un instrument pe care îl poți folosi pentru 

Ascensiune. Când vă aflați în starea de conștiință „Iată-mă!”, vor fi alături de voi arcturienii și alți maeștri 

ascensionați.  

Există multe avantaje și ajutoare pe care le aveți. Un avantaj va fi că veți putea ascensiona în grup. 

Faptul că veți ascensiona cu un grup înseamnă că vă veți uni cu energia grupului, care vă va împuternici 

într-un mod dinamic. Când vă conectați la energia de grup, vă veți putea spori și accelera propria putere 

spirituală. Vă veți putea ridica vibrația spirituală prin practica de grup, și astfel vă veți mări capacitățile 

extrasenzoriale.  

Când veți ascensiona, veți lăsa în urma voastră multe daruri. Veți lăsa în urma voastră multă lumină și 

energie. Veți aduce binecuvântări pentru mulți oameni. Ascensiunea nu este un act egoist. Conștiința 

„Iată-mă!” este în unitate cu „Lumina Eu Sunt Cel Ce Sunt, Lumina Creatorului.” Cei rămași în urmă vor 

primi o mare binecuvântare, o accelerare de lumină.  

Voi încheia amintindu-vă că puteți deveni conștienți de voi înșivă. Asta este adevărat și pentru planeta 

Pământ. Ascensiunea Pământului devine posibilă când Gaia devine conștientă de ea însăși, și singurul 

mod în care poate face asta e să interacționeze cu o prezență spirituală superioară de pe planetă. Și 

această prezență spirituală superioară este omul. Procesul Ascensiunii Pământului se va produce atunci 

când Pământul va putea spune: „Iată-mă, sunt Gaia!” Prin intermediul omenirii, Pământul își poate 

dezvolta conștiința de sine ca Bijuteria Albastră. Vă puteți imagina Bijuteria Albastră spunând: „Iată-

mă!” Puteți să simțiți vibrația spirituală înaltă când voi, vindecătorii planetari, vă veți trezi într-o 

dimineață și veți primi acest mesaj de la Gaia, când ea va spune – „Iată-mă”? Ați ajutat-o pe Gaia să 

devină un spirit conștient, ca să poată spune asta. În acel moment veți primi acest mesaj planetar 

puternic de la Bijuteria Albastră. Aceasta a fost contribuția mea. Vă mulțumesc că ați ascultat. 

David: Îți mulțumim Jane pentru prezentarea ta minunată. Îi voi da acum cuvântul lui Gudrun, care va 

face o prezentare scurtă despre ce puteți face pentru Ascensiune. 

Jane: Iată-mă! 
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(Râsete). 

Gudrun: Mulțumesc, Jane. Ce puteți face ca să vă accelerați ascensiunea personală? Prima dată am auzit 

despre Ascensiune în anul 1994 și cred că maeștrii ascensionați, nu arcturienii, vorbeau despre ce 

trebuie să faci pentru Ascensiune. Spuneau că trebuie să renunți la atașamentele față de dimensiunea a 

treia, să renunți la atașamentele față de toate părțile vieții tale, și să nu te uiți înapoi! Aveam patruzeci 

de ani și eram atașată la viața mea. Să ajung la nivelul ăsta de neatașare... asta era cu siguranță un 

aspect al experienței multidimensionale a sufletului meu și mi se părea foarte greu, dar vroiam să 

ascensionez! Mulți oameni au pus întrebări asemănătoare referitoare la atașamentul față de familia lor, 

față de animalele favorite sau față de colegii cu care lucrau, și au fost asigurați că animalele noastre vor 

fi îngrijite. Și cei rămași în urmă vor fi binecuvîntați (cum a spus Jane) pentru că energia Ascensiunii 

noastre este o energie divină, care va ilumina planeta când vom ascensiona. Pentru cei care vor fi 

aproape gata să se elibereze de atașamente, va exista grație divină și mult ajutor. Deci prima parte a 

pregătirii pentru Ascensiune este să renunți la atașamentele egoului din dimensiunea a treia.  

Dar pe de altă parte trebuie să îți trăiești viața de parcă ai avea în față un ciclu al vieții întreg. Asta este o 

provocare, în condițiile date! Am înțeles conceptul de Ascensiune (atât de greu de integrat), dar mi s-a 

spus să pretind că am o viață normală! E o provocare! Odată ce am aflat despre Ascensiune, aproape nu 

mă mai gândeam la altceva... Dar trebuie să îți trăiești normal viața, și să nu stai să aștepți Ascensiunea. 

Pe vremea aceea aveam o prietenă care a aflat și ea despre Ascensiune, și și-a vândut casa, a dăruit tot 

ce avea și a rămas numai cu mașina. Era acum săracă lipită pământului. E trist, dar am admirat-o pentru 

credința ei. Timpul care ne-a mai rămas este un bonus pentru semințele stelare – putem să ne ocupăm 

de vindecarea personală și de vindecarea planetară. Cred că știți deja că dacă te vindeci la nivel 

personal, asta ajută la vindecarea planetei.  

A doua parte a Ascensiunii personale este să devii conștient de tine ca ființă multidimensională. Exiști în 

3D, dar exiști și în 5D și mai sus. Pentru sinele nostru înalt din 5D, existența noastră pe Pământ este doar 

o părticică din cine suntem. Viața noastră pe Pământ a fost comparată cu un vis. Apoi ne trezim și 

spunem: Ce vis interesant! Ce înseamnă el? Referitor la atașamentul creat față de fiecare viață, putem 

spune că fiecare viață este o ocazie de a crește emoțional, mental, spiritual. Pentru ca voi să puteți lucra 

acum pentru Ascensiune, este necesar să începeți să vă identificați cu sinele vostru pentadimensional. 

Arcturienii recomandă să încercăm să ne identificăm 90% în dimensiunea superioară prin bilocație, dacă 

se poate. Bilocația va face să fie mai ușor pentru noi să ascensionăm, pentru că ne vom simți mai 

confortabil în starea noastră pentadimensională.  

A treia parte a Ascensiunii personale este să îți înțelegi sinele multidimensional și să ai o concepție mai 

largă a sinelui multidimensional. Din nou cred că pentru mințile noastre limitate din 3D, să te gândești că 

exiști în toate dimensiunile deodată, este amețitor. Ce înseamnă asta? Sunt tot eu sau sunt altcineva? 

Cine mai sunt eu? Cum pot interacționa cu acei altcineva? În 3D avem un concept al sinelui uni-

dimensional. În conștiința noastră există un voal. Acum a venit timpul să străpungem vălul. Dar cum 

putem face asta? Cum putem să ne trezim conștiința? Sper că acest webinar ajută... Ha ha! Dacă auziți 

aceste informații repetându-se de atâtea ori, ajută. Cărțile lui David cu informațiile arcturiene și alte 

cărți ajută și ele foarte mult. Ele aduc o tehnologie spirituală și ne învață cum să ne proiectăm în 
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cristalele eterice, de exemplu. Pe planeta noastră știm că avem 12 cristale eterice arcturiene. Le putem 

folosi ca să ne proiectăm în ele conștiința. Putem face shimmering ca să ne deplasăm la Templul cu 

Cristalul, și avem acolo un corp pentadimensional în care putem intra, și putem învăța să trăim în el și să 

ne identificăm cu el.  

Există multe tradiții mistice pe care le putem studia, care conțin multe informații despre ridicarea și 

expansionarea conștiinței, de exemplu Kabala și alte scrieri ezoterice. Puteți merge la locurile sacre, 

există multe pe Pământ, există multe locuri sacre acolo unde locuiți. Mergeți acolo, faceți pelerinaj. 

Energia de acolo vă poate înălța și vă poate ajuta să vă transformați conștiința. Incantarea mantrelor, 

bătutul tobei, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tsevaoth, toate lucrurile astea... și mai există multe alte 

unelte, de care nici nu îmi mai amintesc acum.  

Cu cât își extind mai mult conștiința semințele stelare, cu atât se dezvoltă mai mult energia și conceptul 

de multidimensionalitate. Și cu cât ies semințele stelare mai mult în lume, cu atâta va fi mai atrasă 

lumea de conștiința înaltă. Conștiința trezită afectează conștiința colectivă a Pământului. Cu cât 

proiectăm mai mult aceste gânduri în conștiința planetei, cu atât mai mult o vom influența, în moduri pe 

care încă nu le putem prezice în prezent. Schimbarea nu se va produce instant, dar va rămâne acolo 

pentru generațiile care vor urma, un dar pe care noi semințele stelare îl lăsăm în urmă, moștenirea 

noastră, alături de multe alte lucruri pe care le facem. Amintiți-vă că trebuie să existe un anumit număr 

de oameni cu conștiință înaltă pe planeta Pământ, care să atragă lumina înaltă de Ascensiune în 

dimensiunea a treia.  

Voi contribuiți la conștiința colectivă și la Ascensiunea Planetară, pentru că aveți conștiință înaltă și o 

minte înaltă. Asta nu înseamnă că nu mai puteți face altceva. Dar prezența voastră aici este un dar făcut 

planetei. Conștiința voastră înaltă intră în conștiința colectivă a planetei și rămâne acolo, activă timp de 

generații, și atrage alte conștiințe. Se poate să nu vedeți imediat influența, dar formele gând rămân 

acolo. Noi personal le-am pus acolo.  

Vă reamintesc că ne aflăm aici ca să completăm cât de multe lecții de viață putem, așa încât folosiți 

acest timp ca să lucrați cu voi. Completați-vă lecțiile de viață, completați-vă misiunile. Știu că mulți din 

voi veți întreba: Care sunt lecțiile mele de viață? Care îmi sunt misiunile? Dar mulți din noi care am ajuns 

la vârstă adultă avem deja o idee destul de bună referitor la lecțiile noastre de viață, pentru că ni s-au 

tot întâmplat multe lucruri în mod repetat, și am ajuns să ne facem o idee despre ce avem de făcut. Nu 

trebuie neapărat să fie ceva abstract și greu de înțeles – de exemplu lecția de viață poate fi să înveți cum 

să ai încredere în tine, cum să ai stimă de sine, cum să te iubești pe tine, cum să faci munca pe care ai 

venit să o faci, cum să îți vindeci traumele din viețile trecute, toate lucrurile astea și altele în plus.  

Există multe căi prin care îți poți înțelege lecțiile de viață și te poți vindeca. În Grupul de Patruzeci există 

mulți vindecători minunați, există mulți oameni minunați care te pot ajuta să te conectezi la acea parte 

din tine pe care încă nu o înțelegi sau de care nu ești conștient. Poți cere o lectură personală de la un 

clarvăzător, poți medita ca să primești înțelegeri, poți face consiliere spirituală, hipnoterapie, etc. Există 

multe moduri de a primi ajutor și mulți vindecători. Pe planeta Pământ există foarte multe informații. 

Este o binecuvântare pentru noi să avem acces la ele, și o binecuvântare pentru planetă. Sunt de acord 
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cu afirmația lui Jane că prezența noastră, a semințelor stelare pe Pământ, este o binecuvântare și un dar. 

Este important pentru noi semințele stelare să fim conștienți de valoarea noastră, fără ca acest lucru să 

țină de egou. Trebuie să avem grijă de noi și să ne împuternicim ca să ne îndeplinim misiunea. Iar dacă 

Ascensiunea are loc acum, „Iată-mă!” Sunt gata! Sper că și voi sunteți. Vă mulțumesc! 

(Râsete.) 

David: Îi dau acum cuvântul lui Cosmin.  

Cosmin: Le mulțumesc tuturor pentru prezentările minunate. Dragi frați și surori, sunt fericit și onorat să 

fiu cu voi toți. Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă servi. În prezentarea mea vreau să vorbesc despre 

mai multe aspecte ale ajutorului nostru pentru Ascensiunea Planetară. Să vedem mai întâi de ce anume 

este nevoie pentru Ascensiunea Planetară, apoi vom vedea ce putem face. În primul rând este necesar 

ca oamenii să o onoreze și să o respecte pe Mama Pământ. De asemenea este importantă recunoașterea 

sacralității naturii și a întregii vieți, este important să învățăm să co-creăm cu viața în abundență și în 

armonie cu Mama Pământ. Deschiderea către conștiința unității, îmbrățișarea tuturor oamenilor ca frați 

și surori, rafinarea tuturor aspectelor noastre și angajarea fermă pe drumul realizării măiestriei sunt 

importante, așa cum ne învață frații și surorile din Frăția Albă. Este necesară conștientizarea rolului 

planetei noastre în sistemul nostru solar și în galaxie. Acceptarea realității superioare a numeroaselor 

rase și civilizații galactice, este rezultatul firesc al avansării pe calea evoluției spirituale colective. Este 

necesar să ne îmbrățișăm rolul în mod conștient, să ne asumăm responsabilitatea pentru evoluția 

planetei și să ne deschidem către colaborarea cu frații și surorile din galaxie, pentru a crea și cultiva un 

context galactic armonios și prosper. 

O trecere în revistă a celor trei elemente care se referă la conștiință arată că trebuie să integrăm cât mai 

bine cele trei laturi ale Triunghiului Sacru, pentru ca omenirea să treacă de masa critică. Asta are de a 

face cu extinderea conștiinței, cu a-ți trăi viața într-un mod care să onoreze conștiința înaltă, are de a 

face cu a fi un exemplu, o expresie și o manifestare a gândirii înalte, a perspectivei și înțelegerii înalte, cu 

a fi o prezență mai conștientă și rafinată, ceea ce implică integrarea conștiinței înalte în tot ceea ce 

suntem, în tot ce creăm și în tot ceea ce facem.  

Există două aspecte importante pe care vreau să le subliniez, care sunt necesare pentru Ascensiune. Este 

necesar ca lumina înaltă să fie atrasă și integrată pe planetă. Este necesară crearea unor recipiente care 

să atragă lumina înaltă și să o poate susține și integra pe planetă, până se va ajunge la un nivel critic de 

lumină și energie înaltă, care va înclina balanța în sens pozitiv pe planetă. De asemenea, pentru ca să 

aibă loc Ascensiunea Planetară, trebuie să existe un impuls în acest sens în conștiința colectivă, și este 

necesară atingerea unei mase critice. Trebuie să existe o intenție colectivă de creație care să ridice toată 

planeta într-o dimensiune superioară, care să creeze o expresie superioară bazată pe conștiința unității. 

Să vedem acum cum putem participa la Ascensiune, cum să realizăm aceste lucruri la nivel personal, și 

apoi pentru colectivul uman și pentru planetă. Hotărârea noastră la nivel de suflet de a veni pe Pământ 

într-un moment de răscruce al Pământului și de a aduce conștiința înaltă a semințelor stelare, constituie 

primul ajutor pe care îl aducem pentru Ascensiunea omenirii și a Mamei Pământ. Încarnarea noastră ca 

ființe omenești cu un potențial și o conștiință înaltă constituie deja primul pas pentru Ascensiunea 
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Planetară, pentru că venind cu o conștiință înaltă pe care am activat-o în viața noastră în anumite 

puncte importante de sincronizare, contribuim la corectarea câmpului de gânduri în direcția dorită de 

transformare planetară. Începem prin a exprima o conștiință înaltă, prin a avea gînduri înalte, o 

înțelegere și o viziune înaltă, pentru a aduce o transformare de evoluție înaltă în conștiința colectivă a 

omenirii, o nouă perspectivă, noi priorități și un mod nou de a gândi. 

În al doilea rând noi cultivăm o relație nouă cu Mama Pământ, interacționăm cu ea și o onorăm ca pe un 

spirit viu care susține experiența umană și creșterea de suflet a omenirii. Suntem conștienți că ea ne 

oferă darul iubirii necondiționate și îi onorăm sacralitatea în toate sferele ei planetare, în ecosisteme și 

în toate formele de viață. Lucrăm cu biorelativitatea și cu toate instrumentele minunate ale tehnologiei 

spirituale pe care ni le-au adus arcturienii, și interacționăm direct cu sistemele planetare și cu sistemul 

de buclă feedback al planetei, și astfel încercăm să cocreăm cu Mama Pământ o homeostază minunată. 

Asta pregătește calea pentru o interacțiune continuă la nivel înalt cu Mama Pământ, și asta construiește 

în mod inerent fundația Pământului pentadimensional din viitor. Astfel arătăm altor oameni prin 

exemplul nostru cum poate această interacțiune să înalțe, să expansioneze și să ducă la împlinire. 

Vom trece acum la următoarea latură a triunghiului. Atât la nivel personal cât și la nivel colectiv, căutăm 

ca printr-o educație adecvată să cultivăm și să integrăm conștiința unității. Asta face parte din 

învățăturile Frăției Albe. Mulți din noi studiem și învățăm și suntem exemple pentru alții, în procesul 

nostru de căutare a măiestriei, armoniei și echilibrului în expresia noastră emoțională și mentală. 

Căutăm să găsim echilibrul între divinul masculin și divinul feminin din noi, și asta constituie un exemplu 

pentru ceilalți, îi inspiră și le arată care sunt țelurile adevărate și prioritățile ca ființe umane. Unii din noi 

am venit pe Pământ după ce am ascensionat deja în alte contexte 3D. Am realizat deja Ascensiunea și 

am exprimat pe deplin conștiința unității. Ne-am familiarizat deja cu această experiență și știm ce pași 

sunt necesari pentru ca să ne depășim rezistențele, știm ce tipare mentale și emoționale trebuiesc 

lucrate și putem fi un exemplu bun în cadrul muncii noastre interne individuale și în cadrul sferei noastre 

de influență, cu înțelegerile și perspectivele noastre, pentru că toate astea pot produce o transformare 

și o deschidere minunată a căii spirituale, pentru cei din jur.  

Exprimarea unei spiritualități galactice are un efect de mare deschidere și expansiune în conștiința celor 

din jurul nostru, îi ajută să își deschidă mintea către o realitate superioară mai mare, și trece dincolo de 

egocentrism, ajută la conștientizarea rolului nostru colectiv ca rasă planetară și ne ajută să ne creăm 

realitatea de la acest nivel înalt, deschizând mintea oamenilor către conceptul de familie galactică și 

către înțelegerea rolului Pământului într-un context mai larg. 

Noi căutăm mereu să creăm spații sacre și să le protejăm, spații care sunt gata să primească lumina 

înaltă și să o susțină, astfel încît să facă posibilă o interacțiune la un nivel mai înalt, cu un potențial de 

vindecare, transformare, iluminare și înălțare superior. Proiectul Orașelor de Lumină Planetare, Proiectul 

Rezervațiilor Oceanice de Lumină, sunt proiecte minunate care au un mare potențial de dezvoltare și un 

efect puternic în direcția Ascensiunii Planetare. Însuși proiectul Grupului de Patruzeci începe să creeze o 

fundație pentru consolidarea unei frății care oferă un exemplu minunat de construire a conștiinței 

unitare la nivel colectiv. Noi putem fi un exemplu de exprimare a conștiinței înalte prin gânduri și 

sentimente înalte pe care să le împărtășim cu cei din jur și cu noosfera, prin intermediul lucrului nostru 
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în cadrul Grupului de Patruzeci, și putem ajuta mult la Ascensiunea Planetară ridicându-ne conștiința și 

construind un spațiu care să dizolve tiparele din gândirea colectivă.  

După părerea mea, noi semințele stelare, vindecătorii și lucrătorii planetari, jucăm un rol important în 

cadrul intervenției divine pentru transformarea conștiinței colective. Astfel deschidem și lărgim calea 

către Ascensiunea Planetară. Cu cât ne activăm mai mult și ne exprimăm pe deplin, ne cultivăm 

talentele, darurile și capacitățile, cu cât suntem mai prezenți în experiența noastră la nivel personal și 

colectiv, cu atâta putem servi mai mult Ascensiunea Planetară. Cu cât devenim recipiente mai bune 

pentru lumina pentadimensională, cu atâta putem ajuta mai mult conștiința colectivă să ajungă la masa 

critică și să se dea drumul la transformarea care să atragă intersectarea dimensiunilor și înălțarea întregii 

planete în dimensiunea a cincea. Vă mulțumesc tuturor pentru devotamentul vostru și pentru serviciul 

vostru minunat. Vă onorez pentru că sunteți un exemplu și participați în mod conștient la marea 

transformare a Ascensiunii Planetare. Vă mulțumesc. 

 

David: Îți mulțumim Cosmin pentru înțelegerile pe 

care le-ai adus în prezentarea ta minunată. Voi face 

acum un scurt channeling la sfârșitul webinarului. 

Sper că toată lumea poate vedea această diagramă, 

care a fost realizată de Emilio Martinez în Chihuaua, 

Mexic. Ea reprezintă o mandală cu cele Patruzeci de 

Grupuri de Patruzeci, și puteți vedea că fiecare grup 

aduce învățăturile din Triunghiul Sacru. Vom folosi 

această diagramă în timpul meditației care urmează 

și la channelingul cu care vom încheia activitățile de 

astăzi. 

 

David începe să facă channeling: Shaloom! 

Shaloom! Shaloom! Vă salut! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. Discuția noastră inițială cu voi, 

semințele stelare, s-a axat pe dezvoltarea a Patruzeci de Grupuri de Patruzeci pe toată planeta. Fiecare 

grup urma să aibă o energie unică și o sferă de influență unică. În același timp fiecare grup urma să 

susțină energia și lumina Triunghiului Sacru. Triunghiul Sacru, care este o paradigmă înaltă, vă învață 

despre unificarea spiritualității galactice, despre spiritualitatea arcuriană, despre cea pleiadiană, și 

spiritualitatea altor ființe evoluate din dimensiunile înalte. Triunghiul Sacru reunește maeștrii 

extratereștri cu Frăția Albă, cu Sananda, Sanat Kumara, Arhanghelul Mihail, Vywamus, Kuthumi, etc, cu 

toți misticii, cu Buddha, Quan Yin și cu energia nativilor indigeni, care își aduc o contribuție deosebită 

prin intermediul capacităților lor telepatice deosebite de comunicare cu Spiritul Pământului. Această 

paradigmă, această unitate a conștiinței pe care o vor dezvolta cele Patruzeci de Grupuri de Patruzeci 

într-o forță circulară reprezentată de mandala din diagramă, va erupe ca o forță transcendentă, ca o 

unitate alchimică în care suma este mai mare decât simpla forță individuală a participanților luată 
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împreună. Cele Patruzeci de Grupuri de Patruzeci, formate din 1600 de oameni, va deveni fundația 

pentru nucleul energiei de Ascensiune a acestei planete. Pentru asta lucrăm noi împreună. Lucrăm ca să 

dezvoltăm acest nucleu format din Patruzeci de Grupuri de Patruzeci pe planetă.  

De-a lungul anilor au existat suișuri și coborâșuri, fiecare grup a avut de depășit greutăți, fiecare avea 

propriile lui interpretări, au existat și conflicte din dualitate, pentru că este atât de greu să construiești o 

unitate spirituală pe Pământ. Dar cu toate astea noi ne reunim și forța celor Patruzeci de Grupuri de 

Patruzeci va erupe ca o componentă cheie a Ascensiunii. Este vorba de Ascensiune, este vorba de 

integrarea energiilor înalte, este vorba de ridicarea coeficientului de lumină din câmpul de energie al 

acestei planete. 

Vizualizați acum Bijuteria Albastră, Pământul, așa cum se vede din Lună. Vizualizați această imagine 

frumoasă a planetei albastre suspendată în spațiul cosmic din sistemul solar. Vizualizați acum aura 

Pământului și observați că pulsează. Acest puls vibrează cu o mare energie, în anticiparea eclipsei. 

Energia de vibrație a eclipsei a umplut deja aura Pământului și pulsează cu o lumină și o energie înaltă. 

Marginile externe ale aurei Pământului încep să sclipească și să pulseze (să facă shimmering). 

Ooooooooooooh! Pe măsură ce aura Pământului face shimmering, cu o frecvență de rezonanță înaltă, 

mai ales în acest moment al eclipsei, apare imaginea intersectării dimensiunilor. Puteți vedea 

dimensiunea a cincea ca o sferă uriașă, și vedeți dimensiunea a treia ca o altă sferă în interiorul căreia se 

află Pământul. Vedeți cum cele două sfere, 5D și 3D, se intersectează. Este un spectacol dinamic și 

puternic. Vom păstra acum tăcerea. (Urmează câteva minute de liniște, în care participanții la meditație 

vizualizează intersectarea sub influența eclipsei de soare). Vizualizați cum membrii Grupului de Patruzeci 

stau așezați într-un cerc de lumină uriaș deasupra planetei Pământ. Vizualizați cum puterea de atracție și 

lumina Grupului de Patruzeci atrage pe Pământ lumina pentadimensională. Vă aflați în acest cerc în 

corpurile voastre eterice, și vă uitați în jos și vă vedeți corpurile fizice pe Pământ. Ele vibrează și fac 

shimmering, și se pregătesc să ascensioneze. A venit vremea noilor profeții și a unei noi paradigme pe 

Pământ, a sosit vremea unei noi cunoașteri spirituale, și faceți parte și voi din această mișcare.  

Țineți minte că puteți veni oricând ca să intrați în acest mare cerc de energie situat deasupra 

Pământului, ca să experimentați prezența voastră multidimensională ca lucrători de lumină și semințe 

stelare, ca participanți la energia de grup de deasupra Pământului. Această energie de deasupra 

Pământului mai este numită și Inelul de Ascensiune, pentru că Inelul de Ascensiune este o aureolă de 

lumină care interacționează în mod direct cu maeștrii înălțați din dimensiunea a cincea.  

Vă binecuvântez pe fiecare din voi cu Lumina Ascensiunii. Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 

 

 

 


