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Vywamus despre conștient, inconștient, subconștient și supraconștient 

 

Salutări! Sunt Vywamus. Sunt un psiholog al sufletului. Astăzi vom studia subconștientul personal și 

inconștientul. Cred că este important să definim la început ce este conștiința. Din păcate conștiința este 

foarte greu de definit și este și mai greu de măsurat. Nu poți să o cântărești sau să o măsori cu rigla. 

Există anumite expresii care reflectă încercarea omenirii de a defini și exprima ce este conștiința. Îmi vin 

în minte două afirmații importante. Prima este – „Gândesc, deci exist”. A doua este „Eu Sunt Cel Ce 

Sunt”. Amândouă afirmațiile sunt foarte profunde și relevante pentru discuția noastră despre conștiință, 

pentru că conștiința înseamnă că ești conștient de tine însuți. Probabil ați observat deja că majoritatea 

animalelor și plantelor nu au nivelul sau calitatea de conștiință pe care o are omenirea, rasa lui Adam.  

Astăzi vom discuta despre subconștient, inconștient și supraconștient. Vom face o distincție între aceste 

categorii ca și cum între ele ar exista o limită de separare, dar în realitate conștiința este un continuum și 

aceste etichete artificiale de subconștient și inconștient nu îți oferă întotdeauna o imagine adecvată a 

realității, pentru că conștientul interacționează cu toate nivelele. În funcție de cultura căreia îi aparții, de 

starea ta sufletească sau de grupul în care te afli, uneori nivelele de conștiință se pot schimba. Aceasta 

înseamnă că conștiința depinde și de cultura ta, și de lucrurile de care ești conștient. De exemplu există 

anumite triburi de indigeni în sud-estul Asiei și la aborigenii din Australia, care pun mare accent pe 

discutarea viselor, pe ceea ce ei numesc „Timpul Visării”. De aceea visele, care sunt considerate un 

produs al subconștientului, sunt aduse adesea în conștient în cultura acestor băștinași. De fapt asta se 

poate întâmpla chiar zilnic în aceste culturi. În unele situații ceea ce s-a visat, care vine din inconștient, 

este apreciat foarte mult, este discutat, și se iau chiar hotărâri pe baza acestor informații.  

Vă arăt acum un desen al lui Gudrun – este o imagine interesantă care arată că în cultura voastră nu se 

pune mare valoare pe inconștient. De aceea ca să accesați inconștientul trebuie să intrați într-o altă 

stare de conștiință. Această stare diferită de conștiință se accesează cu ajutorul unui vindecător sau 

terapeut. Terapeutul pune persoana în stare de transă, și când te afli în stare de transă poți accesa mai 

ușor sucbonștientul și inconștientul. 

Dar deși conștiința este un continuum, la fiecare nivel există anumite funcții. Subconștientul are o 

anumită funcție, inconștientul are o anumită funcție, și există o anumită funcție a supraconștientului. Le 

voi discuta pe toate, dar vreau să menționez că expansiunea conștiinței este următorul pas în evoluția 

omenirii. Abilitatea de a lucra cu toate nivelele conștiinței, fie că este vorba de subconștient sau de 

supraconștient, este importantă pentru evoluția omenirii. În calitate de semințe stelare, voi vă 

expansionați conștiința în dimensiunea a cincea. De aceea vă pot spune că conștiința aparține de 

dimensiunea în care vă aflați dar este și multidimensională, adică inconștientul vostru are aspecte 3D, 

dar dacă lucrați ca să vă extindeți conștiința, dacă lucrați ca să deschideți ușile inconștientului, atunci 

inconștientul și subconștientul vostru pot deveni multidimensionale.  

Vom discuta mai întâi despre subconștient pentru că, într-o terminologie simplă, subconștientul este 

nivelul aflat imediat sub conștient. Deci conștientul se referă la lucrurile de care ești conștient iar 

subconștientul se referă la lucrurile de care nu ești conștient. Dar informațiile din subconștient se pot 
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recupera. Subconștientul poate reacționa în mod direct la programările voastre. Dar inconștientul este 

altfel, pentru că informațiile din inconștient nu pot fi recuperate sau pot fi recuperate mult mai greu. O 

parte din această dificultate provine din educația pe care o primiți în cultura voastră de tip occidental, în 

care există multe blocaje și refulări. Îmi place cuvântul „refulare” (reprimare). Este un cuvânt foarte 

puternic care a intrat în uz și a ajuns la modă odată cu opera lui Sigmund Freud, care a spus că 

evenimentele traumatice care dăunează stimei de sine sau modului în care îți construiești ceea ce 

consideri a fi sinele tău, au fost împinse mai jos de subconștient, la un nivel foarte adânc numit 

inconștientul. Și acest nivel foarte adânc nu este adus la suprafață cu ușurință. El este refulat și reprimat, 

adică este împins în jos la mare adâncime, și este nevoie de un efort deosebit ca să îl aduci la suprafață.  

În opera sa, doctorul Freud arată că refularea exagerată sau prea mare trimite multe chestiuni 

nerezolvate în inconștient. Și după un timp aceste chestiuni nerezolvate vor afecta subconștientul și 

conștientul. De aceea este necesar să explorăm, să eliberăm energiile, ideile și traumele ascunse adânc 

în inconștient. 

Aceasta a fost o idee controversată dar adevărul este că sănătatea omului este strâns legată de toate 

nivelele conștiinței, de conștiința voastră expansionată, de conștiința voastră multidimensională, de 

subconștientul vostru, de inconștientul vostru, de supraconștientul vostru și de inconștientul colectiv. 

Deci dacă înțelegeți cum subconștientul împinge în adânc evenimentele și experiențele care vi s-au 

întâmplat, puteți spune că tot ceea ce vi s-a întâmplat este înregistrat undeva, și acel loc unde se 

înregistrează totul este inconștientul personal. Istoria voastră personală, evenimentele personale, 

lucrurile care vi s-au întâmplat în copilărie, totul este înmagazinat în inconștient.  

Vreau să subliniez acum ceva foarte important, care vă ajută să vă înțelegeți mai bine. Cea mai mare 

parte a amintirilor care pot fi recuperate din inconștient se bazează pe abilitatea voastră de a verbaliza, 

se bazează pe abilitatea voastră de a vă aminti în cuvinte ce s-a întâmplat. Mulți din voi ați început să 

vorbiți la vârsta de doi ani, doi ani jumate. Asta înseamnă că amintirile din inconștientul vostru (și asta 

include lucruri pe care vi le-au spus părinții, lucuri pe care le-au făcut părinții sau lucruri pe care le-ați 

văzut) au fost înregistrate nu numai în imagini, ci au fost înregistrate verbal, în cuvinte. Asta înseamnă că 

aceste amintiri sunt mai ușor de recuperat, pentru că mintea voastră funcționează prin cuvinte și prin 

vorbire.  

Însă în adâncimea inconștientului există și amintiri care nu sunt verbale. Există amintiri care s-au depus 

acolo înainte ca voi să puteți verbaliza. Uneori aceste amintiri sunt greu de adus la suprafață, sunt greu 

de descris și de retrăit mental, pentru că tot ce aveți este o reacție sau un sentiment. Este vorba de 

nivelul de la început, de nivelul pre-verbal al inconștientului. Acest lucru este relevant și atunci când 

lucrați cu viețile trecute sau când vă întoarceți în pântecul mamei, când mergeți la experiențe din 

inconștient pentru care nu aveți cuvinte, și atunci terapeutul care lucrează cu voi poate spune – Poți să 

descrii ce se întâmplă? Iar voi nu puteți, pentru că nu există cuvinte care să poată fi asociate cu 

experiența respectivă. De fapt uneori, dacă încerci să explici în cuvinte o experiență din inconștient, ea 

se contractă.  
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Inconștientul colectiv se referă la amintirile de grup ale întregii omeniri, ale speciei lui Adam. Acest 

concept extraordinar a fost lansat de psihologul elvețian Carl Jung. El a observat că în fiecare cultură 

există tipare repetitive. De exemplu fiecare cultură are un „salvator”. În cultura maiașă acesta a fost 

Quetzacoatl, el a fost cel care urma să îi „salveze” pe maiași. În tradiția amerindiană, a fost Femeia Bizon 

Alb, care trebuia să vină să îi „salveze” pe indieni. În tradiția occidentală (mai ales în creștinism și 

iudaism) există conceptul de Mesia. Acestea sunt tipare care apar în toate culturile. Jung a numit aceste 

tipare – arhetipuri. Inconștientul colectiv este suma tuturor experiențelor care s-au petrecut, este ceva 

extraordinar. 

Fiindcă tot suntem la subiectul inconștientului colectiv, vreau să spun că în mod tradițional se consideră 

că inconștientul colectiv are o legătură strânsă cu Pământul. Sunteți cu toții legați karmic de Pământ, 

amintirile voastre sunt legate de numeroasele evenimente petrecute pe Pământ, de exemplu de 

tragedia Atlantidei și de prăbușirea imperiului roman, de distrugerea primelor temple, de crucificarea lui 

Isus și de înălțarea lui. Toate aceste lucruri și multe altele se află în inconștientul colectiv și au aspecte 

care afectează omenirea.  

Dar vreau să vă mai spun că există și un inconștient galactic. În lecturile personale pe care le-am făcut 

pentru unii din voi, am arătat că unii din voi sunt „antropologi galactici”. Ce termen interesant! 

Antropologia studiază culturile primitive (sau culturile diferite de a antropologului) și tiparele lor. 

Antropologia galactică sugerează că voi sunteți antropologi care călătoriți pe diverse planete ca să 

studiați culturile de acolo. Unul din motivele pentru care ați venit pe Pământ este că vreți să studiați 

toate aceste aspecte, ca antropologi galactici. Pe diferite planete din galaxie există tipare repetitive și de 

fapt Pământul se confruntă chiar acum cu un tipar cu care s-au mai confruntat și alte planete. Unele 

planete au reușit să rezolve aceste tipare, alte planete nu au reușit. 

Vreau să vorbesc acum mai mult despre subconștient. Subconștientul are un rol unic pentru că îl puteți 

accesa ușor. Nu vă puteți accesa cu ușurință inconștientul dacă nu aveți pregătire specială și nu știți să 

intrați în transă, dacă nu scrieți poezii și nu pictați. În societatea voastră există anumite metode 

acceptate prin care vi se permite să accesați inconștientul.  

Uneori inconștientul se poate exprima în mod spontan. Atunci când nu puteți distinge între subconștient 

și conștient, este vorba de multe ori de schizofrenie. Este bine și sănătos să existe un voal între 

subconștient și inconștient. Dacă sunteți un artist talentat, puteți lucra și puteți face deosebirea între 

gândurile conștiente și gândurile inconștiente. Dar în cazul schizofreniei se manifestă energia 

inconștientului și tu nu îți dai seama de asta, și această energie ajunge să îți creeze realitatea. În acest 

caz nu mai faci deosebirea între ce se întâmplă în realitatea 3D și ceea ce provine din inconștient. La fel 

stau lucrurile și cu drogurile. Ieri am discutat despre ayahuasca. Unul din pericolele utilizării drogurilor 

este că se îndepărtează voalurile dintre conștient și inconștient. Acest lucru este ceea ce se dorește în 

cazul unei experiențe psihedelice, dar se poate ajunge într-un punct în care nu mai poți face diferența 

între realitate și inconștient și pentru unii oameni, acest lucru poate fi foarte înspăimântător și periculos. 

Să vorbim acum despre subconștient. Sunt mai multe lucruri importante pe care trebuie să le știți despre 

subconștient. În primul rând subconștientul poate fi programat, îl puteți programa chiar voi. Din păcate 
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subconștientul vostru a fost programat de părinții voștri. Ei v-au spus anumite lucruri, că sunteți bun la 

asta și nu sunteți bun la altceva, că ai să fii doctor sau ai să fii asistentă medicală... Și în afară de asta vă 

spuneți chiar voi multe lucruri care acționează ca niște programări. În prelegerile mele despre 

subconștient, eu am vorbit despre conceptul de Self-Talk (Vorbitul cu tine însuți). Adevărul este că 

vorbiți aproape încontinuu în gând cu voi înșivă. Poate sună ciudat, dar există o conversație neîntruptă 

între voi și subconștientul vostru. În această conversație voi trimiteți mereu mesaje în subconștient.  

Una din cheile înțelegerii subconștientului este faptul că el nu face deosebire între programele care îi 

sunt trimise. Nici o deosebire. Subconștientul se poate compara cu un calculator. Comparația poate 

părea ciudată, dar eu cred că o mare parte din progresele din tehnologia computerelor are ramificații 

simbolice sau metaforice pentru înțelegerea subconștientului. Computerul nu are capacitatea de a 

aprecia dacă un program este bun sau rău. Într-un computer poți încărca orice program, poți încărca și 

un virus și computerul nu va protesta, poți încărca o aplicație cu memorie mare pentru fitness, poți 

încărca orice. Sigur că unele lucruri pe care le încarci pot produce stricăciuni, de exemplu un virus ar face 

asta. Indiferent ce pui în el, computerul va reacționa. Este o comparație bună cu modul în care 

funcționează subconștientul vostru. Orice informații introduceți, orice gânduri despre voi înșivă, se vor 

reflecta înapoi. Este uimitor, dar dacă introduci gândul că viața ta nu valorează nimic, acest lucru îți va 

programa realitatea. Gândurile voastre acționează ca un program.  

Există gânduri și mesaje din inconștient care ajung în subconștient. Există programe universale care au 

legătură cu traumele inconștiente. De exemplu indienii americani au suferit trauma teribilă a 

genocidului. Prietenul nostru Mountain Eagle ne arată că această traumă s-a înscris în ADN-ul indienilor 

și acum în anul 2016 aceste mesaje din tragediile și traumele din adâncul subconștientului se ridică din 

inconștient la nivelul subconștientului, se ridică la nivelul de Self Talk (vorbitul cu tine însuți). În dialogul 

lor mental, acești oameni își amintesc de trauma și tragedia poporului lor. 

Este adevărat că puteți pune afirmații pozitive în subconștient. Dar vreau să clarific ceva. Oamenii m-au 

întrebat – „Dacă spun Sunt milionar! Sunt milionar! Sunt milionar!, dacă introduc asta de o mie de ori în 

subconștient, înseamnă că am să ajung milionar?” Răspunsul este că afirmația trebuie să fie pentru 

binele tău cel mai înalt. Când programezi subconștientul, trebuie să fie pentru binele tău cel mai înalt. E 

interesant de arătat aici că atleții știu cum să vorbească cu subconștientul. Ei spun „Am să cîștig cursa 

asta! Am să cîștig cursa asta! Mă văd cum câștig cursa asta”. Este important de reținut că subconștientul 

reacționează foarte bine la imagini și vizualizări. Am vorbit mai devreme despre nivelul pre-verbal al 

inconștientului. Am spus că vi s-au întâmplat diverse lucruri și înainte ca voi să aveți capacitatea de a 

vorbi. Este important de reținut că conștientul, subconștientul și inconștientul (inclusiv lumea viselor) 

este foarte receptiv, de fapt este mai receptiv la imagini.  

Dacă vă uitați la imaginea de pe ecranul computerului desenată de Gudrun, vedeți imaginea ghizilor și 

învățătorilor voștri. Pentru mulți din voi, ghizii și învățătorii se află dincolo de conștiința voastră, ei există 

în inconștient. Dar îi puteți chema. Știu că unii din voi întâmpinați dificultăți la comunicarea cu ghizii și 

învățătorii. Dar dacă folosiți această imagine, vedeți că ghizii și învățătorii se află în jurul vostru și caută 

modalități de comunicare cu voi. Uneori ei găsesc un mod de comunicare prin intermediul unui 

terapeut. Poate nu reușiți să îi accesați acum în mod direct. Frumusețea este că nivelele mai adânci ale 
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subconștientului merg în viețile trecute. Ele pot fi accesate. Puteți vorbi cu ghizii și învățătorii voștri 

despre ce s-a întâmplat în viețile trecute, asta face din conștientul voastru personal și din inconștientul 

vostru personal.  

Deci afirmațiile pot fi descărcate în subconștient și subconștientul și le amintește. Nivelul aflat imediat 

sub conștient, nivelul dintre inconștient și conștient este subconștientul. Eu folosesc anumite tehnici ca 

să accelerez afirmațiile. Dacă puneți afirmații în subconștient, este foarte important să spuneți aceste 

afirmații în cuvinte simple. Recomandăm să nu folosiți niciodată negativul. De exemplu „Nu am să mă 

mai supăr!” Acesta este un mesaj greșit pentru subconștient pentru că folosiți cuvântul nu. Un mod de 

formulare mai bun este „Reușesc să îmi păstrez o stare sufletească echilibrată în toate împrejurările!” 

Dacă formularea conține negativul, mesajul receptat este negativ. E ca atunci când îți transmit în același 

două vești, una bună și una rea... Vei reține numai vestea rea. Așa funcționează subconștientul. Trebuie 

să îi vorbești într-un mod simplu și pozitiv.  

Noi am dezvoltat o tehnică, care folosește Lumina Omega ca să întărească mesajul afirmațiilor pe care le 

puneți în subconștient. Sunt bucuros să lucrez cu fiecare din voi care vrea să folosească această tehnică. 

Este vorba de rafinarea mesajului, pentru că mesajul trebuie prezentat într-un anume mod. De 

asemenea, mesajul trimis în subconștient trebuie să fie aliniat la misiunea sufletului. Aceasta este o 

greșeală pe care o fac mulți oameni. Trebuie să te aliniezi la calea sufletului. Este posibil să nu fie pe 

calea sufletului tău să primești un milion de dolari. Poate vi se pare ciudat,dar au existat oameni care au 

câștigat un milion de dolari și viața lor s-a destrămat.  

În încheiere vreau să vorbesc despre supraconștient. Nivelele diferite ale conștiinței sunt legate de 

lucrurile pe care le conștientizați. Când aveți o conștiință multidimensională, aceasta este conținută în 

supraconștient. Supraconștientul este conectat la cea mai înaltă lumină a Creatorului, la Sursa Unică. 

Când vorbim despre supraconștient ne referim la un nivel de conștiință care transcende viața voastră. 

De fapt când te afli în supraconștient nu mai ai sentimente legate de moarte, pentru că știi că ești o 

ființă eternă și ai o viziune obiectivă. Maeștrii înălțați vorbesc aici despre starea de calm – când nu mai 

ești influențat de ceea ce se întâmplă. Aceasta e una din caracteristicile supraconștientului. În 

supraconștient ai abilități superioare, abilități telepatice înalte, abilități de vindecare înalte, abilități de 

teleportare înalte, abilități de bilocație etc.  

Vom încheia spunând că deși folosim aceste delimitări ale nivelelor de conștiință, este posibil să 

experimentați nivele diferite în momente diferite, și putem vorbi despre aceste nivele diferite în funcție 

de modul în care le puteți accesa. Nivelul care se poate accesa cel mai ușor este subconștientul. Țelul 

general al semințelor stelare este expansiunea conștiinței. Acesta este stadiul următor al dezvoltării 

omenirii –să îți poți folosi toate nivelele conștiinței pentru binele omenirii, și pentru creșterea sufletului 

tău.  

Sunt Vywamus. Bună ziua! 

 

 


