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3. Expansiunea conștiinței, pregătirea pentru ascensiune 

Prezentare de Maggie McLaughlin 

 

Salutări! Vă mulțumesc pentru ocazia de a fi astăzi alături de voi ca să vă împărtășesc ce am 

înțeles și experimentat referitor la “Expansiunea Conștiinței”. Este dificil să vorbești despre asta 

pentru că de fapt cuvintele nu pot să explice cu adevărat conștiința, care este o experiență în 

frecvențe cuantice unde nu există timp și spațiu, unde unitatea și unimea domnesc, și nu mai 

există separare. Cuvintele nu mai au înțeles la acest nivel înalt. Totuși, vom încerca să abordăm 

subiectul. 

Întâi vreau să vorbesc despre nivelul la care ne aflăm în lumea în care trăim. Dimensiunea a 

treia este dominată de egou și permite experiențele de care avem nevoie pentru dezvoltarea 

sufletului, în această lume a polarității. Kristine a prezentat bine toate aspectele egoului, 

impactul însușirilor pozitive și negative ale egoului, și practicile care ne ajută să începem să 

observăm lumea în care trăim. Ea a vorbit despre importanța îmbrățișării din ce în ce mai 

conștiente a lumii, astfel încât să ne deplasăm tot mai mult în conștiința înaltă. 

În dimensiunea a treia există anumite reguli, sisteme de credințe și forme gând. Acest lucru este 

important pentru că permite sufletelor să experimenteze lucrurile pe care “s-au angajat” să le 

trăiască, ca să spunem așa. Ele mențin structura în care are loc experiența. Ne aflăm mereu într-

o școală a sufletului. Când ne aflăm în această frecvență joasă a separării, cu toții uităm, la 

diferite nivele, planul vieții original pe care l-am făcut în dimensiunile înalte, și cei mai mulți 

dintre noi am uitat că suntem ființe multidimensionale. Credem (mintea noastră crede) că viața 



asta e tot ce există. Personal, vreau să spun că după ce am trăit în dimensiunea aceasta mai 

multe vieți decât pot fi numărate, și m-am confruntat cu această dimensiune dinamică, 

provocatoare și dificilă, sufletul meu a explorat diferite frecvențe și a învățat din experiențe 

diverse, uneori foarte dureroase. Cred că fiecare din noi poate spune asta. 

Vă prezint aici câteva observații despre Conștiință și câteva tehnici și practici care vă ajută să vă 

expansionați tot mai mult în conștiința înaltă, care vă vor ajuta în călătoria de ascensiune, pe 

care eu o numesc o “absolvire” de la școala experiențelor uimitoare din 3D, lumea egoului, a 

polarizării și a separării. Da, am spus “uimitoare” pentru că nicăieri în altă parte nu am putea 

avea lecții atât de profunde de experimentare a polarităților, care să ne pregătească pentru 

expansiunea în conștiința înaltă... din nou. Eu numesc asta “întoarcerea acasă”. 

Conștiința este energia de bază care definește dimensiunile superioare. Mintea este implicată în 

expansiunea conștiinței din subconștient, din subconștientul colectiv, din trecut, prezent și 

viitor, în dimensiunea a treia în care suntem și în dimensiunea a cincea, este implicată în 

Expansiunea Conștiinței. „Expansiunea Conștiinței înseamnă să fii în energiile cuantice 5 D și să 

te conectezi la toate celelalte ființe conștiente de pe Pământ”. Când suntem în stare de 

conștiință extinsă, perceția noastră personală a lumii în care trăim și a experiențelor noastre se 

transferă într-o realitate superioară care ne permite să vedem mai clar realitatea noastră, 

putem atunci să vedem conexiunile și unitatea care există în toată „realitatea”, care nu mai este 

definită de „opoziții” și polarizare. 

Atunci când contractele sufletului nostru de a învăța în această lume 3D specială sunt 

îndeplinite, iar noi am învățat majoritatea șecțiilor și ne-am dezvoltat “mușchii sufletului“ (ca să 

zicem așa), putem absolvi ca să trecem la un nivel superior, la frecvențele/vibrațiile dimensiunii 

a cincea, în care trăim în inimă în unitatea conștiinței, în PREZENȚA EU SUNT. Prin centrul inimii 

din PREZENȚA EU SUNT, ne conectăm pe deplin la Mama/Tata Divini, creatori ai IUBIRII. În 

această stare de conștiință extinsă, se extinde și conștiința noastră mentală/emoțională/fizică.  

De obicei acest lucru nu se întâmplă instantaneu, este un proces gradat, pe măsrură ce ne 

eliberăm de experiențele noastre 3D, ne completăm munca noastră și înțelegerea frecvențelor 

joase. Pe măsură ce ne expansionăm tot mai mult în frecvențele înalte ale unității conștiinței și 

în PREZENȚA EU SUNT, începem să reacționăm la situațiile din realitatea noastră prezentă cu tot 

mai multă iubire, compasiune, înțelegere, pace, iertare și calm, și reușim să abordăm dintr-o 

perspectivă mai înaltă majoritatea situațiilor cu care ne confruntăm în viața zilnică. Eu numesc 

această perspectivă superioară Sinele meu Superior sau conștiința unității. Atunci când mă aflu 

în această perspectivă superioară eu văd cu adevărat cum totul este conectat, cum totul este o 

expresie a Creatorilor Divini Mamă/Tată prin fiecare din noi. Din această perspectivă nu există 

bine sau rău, există doar experiențe. Mă gândesc la asta ca la o tapițerie frumoasă care 

vibrează, în care sunt reprezentate toate expresiile fiecărui suflet în culori vii creatoare, în limbi 



diferite și simboluri. Toate sunt conectate și devin Unul în această tapițerie, și sunt ținute la un 

loc de „susținerea” iubirii Creatorilor noștri. Ce lucru minunat! 

Trebuiesc amintite aici câteva lucruri. Pe măsrură ce ne mutăm tot mai mult în energiile înalte și 

ne pregătim pentru Ascensiune, suntem chemați să ne trăim mai intens, cu o concentrare mai 

puternică asupra intențiilor dintr-o perspectivă mai înaltă. Învățăm să ne recăpătăm puterea 

personală în colaborare cu Divinitatea, cu iubire, respectând limitele față de ceilalți și ce este al 

lor, asumându-ne pe deplin responsabilitatea pentru noi înșine, pentru gândurile și emoțiile 

noastre, etc. 

Pe măsură ce creștem în conștiință, sistemele noastre de credință și formele gând se 

expansionează și experimentăm o înțelegere dimensională extinsă, conectată la unitatea 

conștiinței. Eu personal am descoperit că pot naviga prin viață cu mai mare ușurință și comfort, 

atunci când nu mă mai concentrez pe timpul și efortul depus. Îmi place să privesc lucrurile dintr-

o perspectivă înaltă conectată la Sinele Superior, și nu mă mai atașez de dramele și poveștile 

3D. Din această perspectivă înaltă devin un observator și capăt o apreciere mai adâncă a 

tiparelor și lecțiilor de viață prin care navighează alte suflete. Pot acum să îi încurajez pe ceilalți 

să facă față angajamentelor de suflet și lecțiilor grele, și să se mute din ce în ce mai mult în 

conștiința extinsă.    

Aș dori să vă propun acum câteva exerciții care cred că vă vor ajuta să vă extindeți conștiința la 

un nivel superior și vă vor pregăti pentru Ascensiune. 

1. Pe parcursul zilei, calmați-vă periodic prin respirații adânci de curățare, și începeți să vă 

observați gândurile, emoțiile și credințele care mențin gândurile. Susțin ele capacitatea 

de a iubi și de a avea compasiune, sau sunt atașate la drama 3D? Asumați-vă 

responsabilitatea pentru aceste gânduri/emoții și luați decizia de a reacționa din 

prezența Eu Sunt, dintr-o perspectivă înaltă, cu gânduri de înțelegere, iubire, 

compasiune etc. Faceți aceasta fără a-i judeca pe ceilalți. 

2. Pe parcursul zilei concentrați-vă atenția în inima voastră, pe prezența Eu Sunt. Păstrați-

vă conectarea la inimă și observați ce simțiți, ce daruri vă sunt oferite de Divinitate. 

Meditați cu prezența voastră Eu Sunt. 

3. Practicați tehnica arcturiană de shimmering ca să vă ridicați vibrația în conștiința înaltă. 

Aceasta este probabil una din cele mai puternice practici în care vă puteți angaja. 

Practicați regulat. 

4. Învățați și recitați mantre care au vibrația Luminii înalte, cum ar fi codurile de ascensiune 

„Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tsevaoth” și „Ohmmmmmm Shalom”. 

5. În meditațiile voastre mergeți în mod conștient la Inelul de Ascensiune unde se întâlnesc 

dimensiunea a treia și a cincea, unde se află Maeștrii Luminii, care sunt gata să le puneți 



întrebări și să le cereți ajutor. Cereți-le ajutor ca să efectuați tranziția de la dimensiunea 

de frecvență joasă la conștiința unității. Veți fi surprinși de cât de mult ajutor sosește. 

6. Chemați energia Luminii Omega de la Soarele Central, care reprezintă cea mai înaltă 

înțelepciune a galaxiei, a evoluției. Când vă luptați cu gândurile negative, chemați 

această energie în gândurile voastre, ca să vă ajute să curățați și să ridicați vibrația 

gândurilor. 

7. Stați în momentul prezent cât mai mult posibil. Poate fi dificil dar „Practica face 

perfecțiunea”, cum se spune. 

8. Participați la webinaire educative și înălțătoare, citiți cărțile lui David! 

9. Plimbați-vă în natură cât mai mult posibil. Împământați-vă. Aceasta este practica mea 

favorită. 

10. Veți descoperi că multe din aceste exerciții vi se potrivesc bine. Practicați, practicați, 

practicați, fără a judeca. 

Vreau să vă mai împărtășesc ceva. Când te afli pe tărâmul polarității, tărâmul egoului, egoul nu 

poate vedea lumina de vibrație înaltă sau dimensiunile superioare. Nu înțelege aceste lucruri și 

nu are experiența lor. Atunci când vă expansionați din ce în ce mai mult în energiile conștiinței 

unității la o frecvență mai înaltă dar sunteți încă în această realitate 3D, continuați să vă păstrați 

perspectiva înaltă  a sinelui vostru superior și pe cât posibil evitați să îmbrățișați drama, 

confuzia și neînțelegerile din jurul vostru, generate de cei care încă își mai învață lecțiile din 

perspectiva 3D, și pe linia voastră temporală diferită, pregătiți-vă pentru ascensiune... nu 

reacționați. Altminteri veți fi și voi trași înapoi la vechile tipare, în timpul transformării voastre. 

Cei din dimensiunea mai joasă nu pot să vadă sau să înțeleagă manifestările dimensiunilor 

superioare decât atunci când și-au completat experiențele și încep deja să se mute în conștiința 

unității... abia atunci îi veți vedea cum încep să spună... „Aha, înțeleg!” Rămâneți în inimă cu 

iubire și compasiune, în timp ce ceilalți își completează transformarea. Rămâneți în starea de 

neutralitate! 

Și mai ales fiți buni cu voi înșivă, pe măsură ce vă îndepliniți transformarea personală și vă 

amintiți cine sunteți cu adevărat, adoptând noi sisteme de credință, noi gânduri și înțelegeri și 

trăind în inimă. Transformările sunt provocatoare! 

Vă mulțumesc! 

 

 


