
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura GOF 

6 iulie, 2019 

Protejează-te pe tine însuți 
 

Copyright © 2019 David K. Miller 

Nici o parte din acest material nu este permis a fi reprodusă în nici un fel, 
fară consimțământul prealabil al lui David K. Miller, Fondator & Director al Group of Forty 

davidmiller@groupofforty.com 

P.O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA 

www.groupofforty.com 

 
    Salutări, sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii! 
 

    Aici avem o mulțime de noi lecții și idei de învățat astăzi care sunt mai multe puncte de accelerație și 

schimbare rapidă a întregii planete. Primul, și poate cel mai important subiect, este să vă protejați voi 

înșivă în timpul acestei dramatice schimbări și crize de pe plenetă. Într-adevăr, este o decizie dificilă în ce 

privește locul unde să trăiești, sau unde să te duci și care părți ale planetei sunt sigure. Ceea ce este cel 

mai important, este că propriul tău Al Treilea Ochi să rămână deschis. Poate că cea mai valoroasă resur-

să pe care o poți avea în aceste timpuri de dramatice schimbări sunt abilitățile psihice. Abilitățile psihice 

ar putea fi definite ca fiind multiple talente sau fațete (ipostaze). 

 

    Una dintre abilitățile psihice primare este aceea de a vedea în viitor și a ști sau a avea intuiție în ceea 

ce privește evenimentele viitoare. Cinstit vorbind, nu este întotdeauna posibil să te deplasezi într-o altă 

locație. Poți obține informațiile asupra potențialului evenimentelor viitoare din zona în care te afli, dar, 

în același timp, poate fi prea dificil, prea scump sau chiar imposibil să poți pleca de acolo. Abilitățile 

psihice rămân totuși foarte folositoare, chiar și în aceste situații. Eu aș vrea să-ți arăt cum ai putea să-ți 

accelerezi și să-ți dezvolți mai bine propriile tale abilități psihice. Aceasta înseamnă că vei fi capabil să 

simți pericolele potențiale adresate ție însăți, în viitoarele evenimente și crize, care ar putea să te afec-

teze. Această abilitate este cea mai bună asigurare împotriva pericolelor schimbărilor ce vor afecta 

Pământul. Dacă tu vei ști că o clădire se va prăbuși, atunci nu vei mai vrea să intri în acea clădire. Nu-i 

aceasta cea mai sigură cale de urmat în această situație? 
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    Dar aici este și un aspect secundar al abilităților psihice, căruia mie îmi place să-l numesc ”crearea 

spațiului sacru”. Crearea spațiului sacru este o activitate importantă în evoluția și ascensiunea planetară. 

Pământul însăși este implicat. Îți vorbesc mult despre viitoarea evoluție  a umanității și mă refer la 

următoarea legătură în acest viitor ca Bărbatul/Femeia Omega.Următorea legătură în evoluția 

Pământului este legătură cinci-dimensională (în cinci dimensiuni).Una din cele mai rapide căi de a în-

curaja evoluția Pământului este crearea mai multor spații sacre. Acestea includ Orașe Planetare de Lu-

mină și Rezerve Planetare de Oceane de Lumină. Va fi de asemenea nevoie de crearea de spații sacre 

individuale în aceste case și în vecinătatea acestora. Va fi oricum loc de lucru într-o casă pentru una sau 

două persoane, creând spațiu sacru în acea casă și pe proprietatea aferentă acesteia. Când vei putea 

dezvolta această sacralitate a propriului tău pământ și a propriei tale case, atunci vei putea adăuga un 

alt nivel de proprie protecție personală. 

 

    Totul este este electromagnetic și orice obiect sau ființă vie de pe planetă, și din univers, are un câmp 

electromagnetic. În fapt, dacă ar fi să evaluez marea descoperire a lui Albert Einstein, poate una din cele 

mai mari descoperiri a fost ideea că în jurul obiectelor există câmpuri și că acestea există chiar și în jurul 

planetelor și în jurul Soarelui. Aceasta înseamnă că spațiul în jurul propriului tău câmp este un câmp 

electromagnetic. Spațiul în jurul casei tale, a orașului tău și chiar cel în jurul țării tale are propria sa 

semnătură a energiei câmpurilor electromagnetice. Vestea cea bună este aceea că poți influența și acti-

va energia câmpului electromagnetic din jurul tău, din jurul proprietăților tale și din jurul celor dragi ție. 

Includ de asemenea că animalele tale pot fi învăluite în protecția câmpului tău electromagnetic. 

 

    Noi deja știm despre câmpurile gândurilor, și parte a constelației gândurilor este o serie a gândurilor 

individuale ce sunt unite împreună într-un grup. Când aceste gânduri individuale sunt puse împreună 

într-un grup, se creează câmpul gândului, și acest câmp al gândului poate avea mai multă putere de a se 

manifesta. Tot așa poți creea în jurul tău câmpuri de protecție de energie electromagnetică în jurul tău 

personal, în jurul proprietății tale și în jurul celor dragi ție. 

 

    Aici este o acumulare de câteva gânduri împreună, ce merg în câmpul gândului. Este de asemenea și o 

acumulare a meditațiilor ce sunt parte a câmpului energetic protectiv din jurul tău. Și voi merge astăzi 

mai departe cu unele din aceste meditații. 

 

    O parte din acest câmp protectiv al gândurilor include și cel de-al Treilea Ochi al tău. Al Treilea Ochi al 

tău percepe și interacționează cu câmpul gândului. Este interesant de remarcat că, multe din lucrurile 

energetice ce se găsesc în jurul tău se află sub controlul subconștientului tău. Aceasta a fost de aseme-

nea arătat de către oamenii de știință atunci când ei au asupra corpului uman, datorită fatului că multe 

din funcțiile corpului uman (ca digestia, bătăile inimii sau presiunea sanguină) sunt sub controlul sub-

conștientului. Toate aceste funcții se desfășoară continuu în organism fără conștientizarea lor. Poți în-

cepe a conștientiza ce se întâmplă în organism, în această sferă, dacă ceva nu-i în regulă. Atunci 

disfuncțiile organismului vor fi aduse în atenția sferei conștiente. 

 

    La fel se petrec lucrurile și cu câmpul energetic. Câmpul tău energetic funcționează și reglează mulți 

parametri în mod continuu. Întrebarea este cât de mult ești conectat sau cât ești de conectat la câmpul 
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tău energetic? Sau o altă cale de a pune această întrebare este de asemenea, cât ești capabil să-ți in-

fluențezi câmpul energetic? Încerci să-ți faci un scut de protecție mai bun din câmpul tău energetic? 

Încerci să plasezi câmpul energetic în jurul casei tale și în jurul mașinii tale? Calea evidentă de 

îmbunătățire a câmpului energetic în jurul casei tale este plasarea de cristale în punctele cardinale în 

jurul acesteia sau a grădinii. Apoi poți activa acel areal. Aceasta este propriu similar cu modul în care 

activăm Orașele Planetare de Lumină, în timpul activării acestora. Înaintea actualizării ceremoniei de 

activare, se plasează crisalele în cele patru puncte cardinale. Aceste cristale se ancorează în energii și 

potențează câmpul energetic electromagnetic. 

 

    Gândesc că acesta este un bun exemplu de cum să te protejezi pe tine însăți și proprietatea ta, 

întărind câmpul energetic electromagnetic. Vei dori ca acest câmp energetic electromagnetic în jurul 

proprietății tale să aibă marea funcție, la care chinezii se referă cu termenul de ”Pung”, care elasticitatea 

și abilitatea de a energiza ceea ce poate fi de natură joasă. În toate ecranările, vrei ca ecranul să acțio-

neze ca un filtru. Aceast însemnând că vei vrea ca în câmpul tău energetic să intre doar energii și lumină 

înalte. În același timp vrei ca energiile joase, întunecate să fie respinse. Eu nu recomand să ridici acest 

ecran ca pe un zid, deoarece dacă zidul este prea dens, acesta va respinge de asemenea și energiile și 

lumina înalte. Ai nevoie de energii înalte și de lumină înaltă în câmpul tău energetic electromagnetic. 

Lumina și energia înalte pot întării câmpul împotriva proprietății și în jurul tău personal. Cu ajutorul pro-

priei tale minți, poți direcționa câmpul energetic să aibă mai mult ”Pung” sau mai multă elasticitate., și 

să aibă capacitatea de a respinge energiile joase. 

 

    De unde vei obține aceste abilități? Tu vei putea să nu le ai la îndemână nici în mintea ta și nici în re-

pertoriul uneltelor spirituale de dezvoltare a ecranării corespunzătoare. Noi, Arctuerianii, ne-am propus 

să vă ajutăm și să vă protejăm, chiar și atunci când vor fi o serie de evenimente ca cutremure de 

pământ, erupții vulcanice sau furtuni. În percepția noastră, aceste evnimente vor fi din ce în ce mai dese, 

și se vor îndesi încă și mai rapid. Noi, Arctuarianii, suntem capabili să descărcăm lumină înaltă, ca lumina 

albastră Arctuariană, în câmpurile voastre energetice desemnate. Dacă voi Desemnați câmpul vostru 

energetic și o anumită nevoie de energie, de exemplu, pe proprietatea voastră, puneți patru cristale în 

punctele cardinale și apoi mă chemați, Juliano, pentru a veni peste proprietatea voastră spre a vă aduce 

jos, lumina specială Arctuariană. Această lumină specială Arctuariană va avea proprietatea de Energie 

Pung, care va avea doar efectul de a bloca joasele, energiile întunecate; dar nu vor bloca lumina înaltă. 

Aceasta este o bună cale de a vă putea proteja. 

 

    Veți putea aduce jos lumina protectoare Arctuariană atunci când lucrați la propriile voastre aure indi-

viduale. Unealta spirituală de lucru în aura individuală începe efectiv cu Oul Cosmic.Puteți poziționa cris-

tale în jurul vostru, în camera în care voi stați. Mă refer la faptul că aceasta ar fi o cale de a o face dacă 

sunteți într-o cameră de meditație încercând s-o întăriți. În general este uzual să lucrați cu Oul Cosmic și 

să vă întăriți propriul vostru Ou Cosmic. 

 

    O unealtă importantă pentru a începe acest fel de lucrare de protecție este dezvoltarea celui de-al 

Treilea Ochi, deoarece eu vreau cat u să fii conştient de câmpul energiei tale şi, de asemenea, să fii 

conştient de orice mesaj intuitiv ce poate ajunge la tine. Apoi, tu poţi elabora un răspuns adecvat bazat 
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pe informaţia ce stai s-o primeşti. Oricine ştie că suntem foarte aproape de “Sfârşitul Timpului Eve-

nimentelor” în această criză planetară. Dar numai cunoaşterea nu este o protecţie suficientă. Va trebui 

să ai o senzitivitate şi o percepţie dezvoltate.  

 

    Voi merge mai departe învăţându-te cum să exersezi acum dezvoltarea celui de-al Treilea Ochi. 

Răsuflă de trei ori, te rog! Începi să-ţi stimulezi Chakra Coroanei, Chakra celui de-al Treilea Ochi şi Chakra 

Inimii. Credinţa noastră este aceasta: când se lucrează cu orice parte a a Sistemului Chakra, atunci se 

lucrează în unisonul triadelor. Ar putea fi uşor de spus: „Să lucrăm cu Chakra celui de-al Treilea Ochi.” 

Dar, trebuie să realizezi că Chakra celui de-al Treilea Ochi este parte a sistemului de Chakre. Aceasta este 

similar cu conceptual Arborelui Vieţii, care are 12 sfere. Este bine de lucrat cu o sferă, dar e mai bine de 

lucrat cu un triunghi de sfere şi să vezi cum acestea interacţionează.  

 

    Vezi acest copac de chakre al tău: Chakra Coroanei, Chakra celui de-al Treilea Ochi şi Chakra Inimii 

interacţionând fiecare cu celelalte. (Tonuri) Fiecare chakra s-a rotit în dreptul ei însăşi ca un tunel de 

energie în formă ca de pâlnie. Pâlnia Chakrei Coroanei proiectează 3 sau 4 inch deasupra creştetului 

capului. Chakra Inimii proiectează la aceeaşi distanţă 3 sau 4 inch dinaintea inimii, iară Chakra celui de-al 

Treilea Ochi proiecteză la 3 sau 4 inch în dreptul centrului frunţii.  

 

    Pune palma mânii tale cu centrul palmei deasupra Coroanei şi simţi energia Coroanei ieşind în sus prin 

centrul palmei. Pune palma dinaintea celui de-al Treilea Ochi şi dacă vei fi norocos vei simţi ceva căldură 

acolo şi, apoi, pune palma în dreptul Chakrei Inimii şi atunci spune numele tău, “(Numele Tău) acum se 

uneşte cu aceste trei chakre în acest exerciţiu”.  

 

    Adevărul este că tu ai nevoie ca aceste chakre să lucreze la unison în scopul de-a avea abilităţi psihice 

mai mari. Poţi după aceea să uzezi această abilitate pentru a prezice evenimente periculoase. Uneori vei 

simţi ceva şi să ai impresia psihică în inimă ca şi cum ceva stă să se întâmpe. Alteori poşi să ai impresii 

psihice de la Chakra Coroanei, sau, în cazuri mai avansate, poţi chiar să primeşti imagini. Aminteşte-ţi că 

Subconştientul, Inconştientul şi Conştiinţa Multidimensională au o cale unică de comunicare prin imagi-

ni. Când tu cauţi informaţii prin lumea previziunilor, de obicei vin imagini ca fiind opuse cuvintelor. De 

exemplu: imaginează că acolo va fi un cutremur. Imaginea cutremurului poate să nu vină în al Treilea 

Ochi, dar poate veni în al Treilea Ochi ca imaginea unui tremur. Sau, poţi să primeşti simţirea în inima ta 

şi cum ceva catastrofic urmează să se întâmple. Plasează mâna ta acum deasupra celui de-al Treilea 

Ochi, aproximativ 3 inch deasupra celui de-al Treilea Ochi. Şi, acum, suntem gata să continuăm. Următo-

rul pas este de-a pompa energia eterică a celui de-al Treilea Ochi. Eu utilzez exemplul umflării camerii de 

bicicletă, pentru a simboliza cum poţi descrie efectul edificării chakrelor tale. Imaginează-ţi că ai o 

pompă de mână şi stai umflând-o. Mâna ta va fi pompa, iar chakra ta va reprezentă de roata bicicletei.  

 

    Pune mâna dinainte. Mişcă mâna ta înapoi. Mâna ta este la o distanţă de 4-5 inch faţă de frunte. 

Pompezi în Chakra celui de-al Treilea Ochi. Al treilea ochi al tău devine din ce în ce mai puternic şi mai 

puternic. Gândeşte din nou la imaginea camerei de bicicletă. La început viteza de pompare este mare. Tu 

poţi să împingi pistonul pompei în jos, până la capăt, deoarce nu este aer deloc în roata bicicletei. Dar 

roata bicicleteiprimeşte mai multă şi mai multă presiune, apoi, tu trebuie să pompezi din ce în ce mai 
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greu. Nu mai eşti capabil să împingi pistonul pompei până jos, la capătul cursei pistonului, deoarece în 

camera este tot mai multă presiune. Aşa, simţi presiunea în cel de-al Treilea Ochi, ca şi cum tu l-ai umfla. 

“A umfla” descrie procesul asupra acestei unelte spirituale. Aceasta înseamnă că tu îţi faci al treilea ochi 

mai puternic, iar acesta îţi creşte senzitivitatea ta psihică. Pune mâna dinaintea frunţii tale şi poţi să în-

cepi să simţi curgerea energiei. Dorim să simţim curgerea energiei în afară, în manieră circulară. Forma 

circulară aparţine lumii cuantice şi, când energia este într-un ciclu, este coordonată şi aliniată cu undele 

energiei subatomice de bază, ce poate intra în al treilea ochi al tău.  

 

    Următoarea parte a acestui exerciţiu este focalizată pentru a face mici cercuri dinaintea celui de-al 

treilea ochi al tău. Al treilea ochi al tău a fost expandat. Mâna ta va fi acum la circa 6 până la 8 inch de al 

treilea ochi. În această metodă, mi-ar face placere pentru tine, să-ţi roteşti mâna în sensul acelor de 

ceasornic dinaintea celui de-al treilea ochi. Mergând în sensul acelor de ceasornic este ca şi cum ai arma 

un resort. Eşti capabil acum să-ţi potenţezi Chakra celui de-al Treilea Ochi. Fă 9 rotiri cu mâna în sensul 

acelor de ceasornic: una, două, trei, patru ... Când ai terminat, lasă mâna în jos. Cum ai coborât mâna, 

Chakra celui de-al Treilea Ochi se declanşează şi începe a se învârti în sensul acelor de ceasornic. Este 

foarte vie şi activată. 

 

    Acum proiectează o mică săgeată şi trasează o linie plecând direct de la al treilea ochi al tău, 

traversând camera. Linia a călătorit de-a lungul întregii căi, prin cameră. Acum poţi să extinzi raza de 

acţiune al celui de-al Treilea Ochi al tău până la marginea câmpului tău de energie, traversând camera ta 

până la capăt. Acum, trimite această linie energetică afară, peste întreaga ta proprietate. Gândeşte că 

această linie este, de asemenea, ca o antenă, capabilă să recepţioneze informaţii şi impresii psihice de 

pe oriunde această linie are acces. Ai extins raza de acţiune al celui de-al Treilea Ochi în afara camerei 

tale şi pe proprietatea ta. 

 

    Ia-ţi răgaz de un minut şi permite-ţi să recepţionezi orice impresie psihică în perimetrul proprietăţii 

tale. Recepţionezi vre-o imagine, de exemplu? Extinde-ţi linia mai departe. Alege-ţi o ţintă în cartierul 

tău şi trimite o linie acolo. Foarte bine! Să păstrăm tăcerea pentru un moment şi aceasta ne va permite 

să recepţionăm orice impresie, incluzând preocupările pe care le-ai putea avea asupra proprietăţii, 

asupra casei tale. Eşti pe cale de-a primi imagini şi impresii psihice pentru următoarele 7 zile. Poţi 

recepţiona imagini care sunt foarte stabile şi poţi recepţiona simţiri clare despre vecinătatea şi 

proprietatea ta. În alte cazuri s-ar putea să nu. Ai putea să recepţionezi unele tipuri de avertismente, sau 

ai putea să recepţionezi chiar imagini despre despre unele furtuni pe scară largă, sau perturbări. Rolul 

tău este de-a recepţiona orice imagini. Nu filtra şi nu bloca nici o informaţie psihică ce vine la tine. Incă o 

dată, vom rămâne în tăcere pentru a recepţiona orice imagine psihică dimprejurul cartierului tău şi a 

casei tale, pentru o perioadă de o zi, începând de astăzi. (Tăcere) 

 

    Pune aceste imagini într-o bancă specială de memorie pe care o vei putea consulta oricând. Aş vrea să 

nu iei nici o decizie în ce priveşte ce ar fi de făcut cu orice imagini ai putea recepţiona în timpul acestui 

exerciţiu. Pune imaginile şi informaţiile pe care le recepţionezi, în memoria ta. Când te întorci din 

această uşoară transă, poţi să le priveşti şi să iei decizii asupra lor.  
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    Acum, retrage acestă linie psihică înapoi la al Treilea Ochi al tău. Fă o cupolă eterică din lumină 

protectoare albastră în jurul proprietăţii tale. Poate ai văzut imaginile acestui loc experimental numit 

„Biosfera”, care este în sudul Arizonei. A fost o încercare de a crea un oraş experimental locuit, 

autosuficient, care a avut un gigantă cupolă deasupra lui. Dedesuptul cupolei au fost grădini, aer 

reciclabil şi alte lucruri necesare unei vieţi independente. Ideea a fost aceea de a vedea dacă astronauţii 

ar putea trăi pe Lună sau Marte sub o asemenea cupolă. Eu vreau ca tu să plasezi o asemenea cupolă 

eterică în jurul proprietăţii tale, acum! Această cupolă eterică va avea proprietăţile Energiei Pung, ceea 

ce înseamnă că lumina înaltă va intra în aceasta, împingând afară de pe proprietatea ta joasele sau 

forţele întunecate. Energiile distructive nu vor penetra cupola. 

 

    Mi-ar place pentru tine să desenezi acestă cupolă ca fiind o cupolă eterică albastră şi să vizulizezi o 

deschidere dintr-un coridor în vârful acestei cupole. Acest coridor va conduce către nava interstelară 

Arcturiană, Atena. Eu, Juliano, şi echipa mea de lucrători Arctuarieni ne ducem acum pentru a trimite jos 

energie şi lumină protective în cupola de deasupra proprietăţii tale. Transferul va începe acum. (Tonuri) 

Să lăsăm ca această cupolă şi acest câmp de energie să acopere proprietatea ta şi toate maşinile pe care 

le poţi avea, inclusiv pe tine însuţi. Vom lucra, de asemenea, în mod specific, cu acest câmp de energie al 

tău pe etapa următoare a acestui exerciţiu. Te poţi include pe tine însuţi, toate animalele tale, plantele şi 

copacii, sub această cupolă. Totul să fie sub această cupolă plină de această lumină protectivă albastră. 

(Tonuri) Întâmplarea face ca această energie eterică de sub cupolă să fie şi un câmp de energie 

vindecătoare. Gândeşte-o ca pe o mare concentraţie de oxigen, energie eterică pe care o poţi respira 

sub această cupolă.  

 

    Acum poartă această linie eterică de la Treilea Ochi al tău înapoi în zona dinaintea frunţii. Poartă 

această linie eterică la marginea propriului tău câmp de energie care este la aproximativ 7 sau 8 inch 

înaintea frunţii tale. Vezi în următoarele 7 zile cum aceste imense straturi de energie sunt unul mai mare 

decât celălalt. Trimite linia ta eterică, înainte, de la fruntea ta. Vezi această linie în timpul zilelor 

următoarei săptămâni şi trimite lumina şi energia înainte de la al Treilea Ochi al tău. Această linie eterică 

va fi ca un far de lumină. Lasă această linie de energie senzitivă autonomă să baleieze orice formă 

neobişnuită de energie ce poate fi trimisă conştient pe durata următoarei săptămâni. Poate tu vei merge 

în călătorie cu maşina, undeva, în următoarea săptămână. Poate cineva va veni să te viziteze. 

Recepţionează orice senzaţi din săptămâna ce va veni. Vom merge în tăcere în timpul acestei părţi a 

exerciţiului. (Tăcere) 

 

    Acum du acestă linie eterică înapoi la fruntea ta. Lasă acestă linie să meargă de la al Treilea Ochi al 

tău, exact până la marginea externă a aurei tale şi spune aceste cuvinte: „Acum am activat receptivitatea 

celui de-al Treilea Ochi al meu, astfel încât eu pot recepţiona toate informaţiile de la câmpul meu de 

energie, referitoare la evenimentele viitoare.” Aceasta înseamnă că, atunci când tu vei trimite acestă 

linie, vei recepţiona imagii, energii şi informaţii despre posibilele prbleme şi viitoarele evenimente. Ceea 

ce este frumos lucru este că, cu acestă informaţie, cu acestă cunoaştere şi cu acestă imagine, tu vei fi 

capabil de a face corecţii şi ajustări în viaţa ta de zi cu zi.  
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    Să zicem de exemplu, că tu planifici să mergi într-un alt oraş, în una din zilele următoare şi vrei să 

găseşti o cale liberă. Apoi trimite acestă linie până în ziua plecării tale şi vei putea recepţiona informaţia 

că va fi un trafic blocat pe acea cale pe care ai fi vrut să o umezi. Poate, din punct de vedere fizic, acolo 

poate fi un accident care să blocheze traficul. După ce primeşti acestă informaţie şi porneşti în acestă 

călătorie, tu poţi decide să iei o altă rută. Tu poţi să lucrezi cu cel de-al Treilea Ochi al tău să prevezi 

eventualele viitoare evenimente.  

 

    Dacă percepi un eveniment posibil de a se întâmpla într-o călătorie viitoare, atunci, tu poţi lua decizii 

despre cum să te protejezi pe tine insuţi. Tu poţi chiar decide dacă să mergi sau să nu mergi, sau poţi 

decide dacă să conduci săptămâna viitoare pe acea stradă sau să conduci încet şi cu foarte mare atenţie. 

Poţi să îţi spui: „Eu nu mă grăbesc pe acea cale cum imi este obiceiul”. Al Treilea Ochi al tău este acum 

activat şi îţi va da informaţia care te va ajuta să iei decizii în ceea ce priveşte siguranţa ta.  

 

    În sfârşit, vezi din nou această bulă, în jurul casei tale şi te vezi pe tine însuţi într-un Ou Cosmic 

protectiv, primind lumina albastră protectivă de la Arcturieni. Lasă lumină albastră să intre în câmpul tău 

de energie aducându-ţi unde de energie sănătoasă şi vibrantă pe toate nivelele. (Tonuri) Eşti protejat. Tu 

ai această abilitate extinsă a pecepţiei şi ai acestă abilitate de a evalua şi discerne imaginile pe care le 

recepţionezi prin al Treilea Ochi al tău.  

 

    Să mergem acum să atingem alte subiecte, acum, şi vreau să aruncăm o privire asupra conceptului de 

evoluţie a Pământului şi cum Pământul răspunde umanităţii. Planeta evoluează şi, în realitate, acestă 

planetă rămâne o planetă tânără. Eu ştiu că are (statistic vorbind) vârsta de 4.5 sau 4.7 miliarde de ani, 

ceea ce ar putea să pară că este o planetă foarte bătrână în ani umani, dar vârsta unei planete nu poate 

fi măsurată oricum, în mod liniar. Tu poţi avea 70 de ani, dar tu poţi avea un corp de numai 35 de ani şi 

poţi avea o minte de 35 de ani. Tu ai vârsta ta liniară, care este dată de anul naşterii tale şi adăugarea 

anilor. Dar vârsta metaforică se bazează pe cât pare de bătrân corpul tău. Pământul este un spirit viu şi 

tu ştii că cest spirit este, de asemenea, chemat „Gaia” sau „Bijuteria Albastră” şi Pământul răspunde la 

traumele exercitate asupra lui.  

 

    Pământul este traumatizat la acest moment. Biosfera este foarte contaminată. Multe dintre meridiane 

sunt blocate. Multe aspecte ale Pământului sunt în dezechilibru. Acesta nu este un secret. Orice senzitiv, 

în special seminţele de stele ca tine, ştiu că Pământul este in afara echilibrului. Imaginează-ţi acum, un 

copil care este dezechilibrat. Acest copil reacţionează. Copilul poate fi furios şi reacţionează dintr-o 

mânie inconştientă. La fel se întâmplă şi cu Pământul. Pământul este abuzat. Cum ai răspunde tu dacă ai 

fost abuzat de copil? Te poţi sustrage şi izola şi arici, sau poţi să reacţionezi mânios lovind şi îmbrânci 

persoanele, sau idstrugând lucrurile în jurul tău.  

 

    Acum Pământul prezintă unele simptome ale traumei. El este în poziţia copilului traumatizat şi 

Pământul se strânge, ariceşte şi are o energie care se va descătuşa. Tu poţi vedea acestă reacţie în 

traumatismul Pământului sub formă de furtuni, cutremure sau erupţii vulcanice. Când noi lucrăm cu 

tine, noi încercăm să vorbim Pământului şi să-i sugerăm că există o altă formă de a răspunde.  
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    În psihologia mea, a dezvoltării planetare, eu vorbesc despre reacţii contra răspunsurilor. Lasă-mă să 

îţi explic. Imaginează-ţi că conduci o maşină şi cineva îţi taie clea, tu devii foarte mânios şi reacţionezi. Tu 

îl ameninţi şi îl înjuri. Tu nu gândeşti la asta, dar răspunzi mânios. Cu toţii ştim că în această situaţie 

stresantă, orice reacţie asemănătoare poate determina un răspuns periculos, deoarece cineva poate 

răspunde reacţionând într-un mod foarte violent. Răspunsul este diferit de reacţie. În răspuns simţi 

dorinţa de a reacţiona mânios şi simţi impulsul de a răspund eagresiv, dar tu blochezi acest răspuns. Tu 

spui nu, eu nu gândesc că ar fi o bună idee să devin agresiv. E o muţime de lume nebună pe lumea asta 

şi, dacă eu îmi descarc mânia şi agresivitatea asupra unei persoane, nu am idee ce va face acea 

persoană. Reacţia mea agresivă poate escalada foarte rapid situaţia. Răspunsul meu va fi să mă înfrânez, 

să încetinesc şi să las persoanele să treacă. Eu nu le voi privi, măcar! Acest răspuns va schimba reacţia. 

Reacţia înseamnă acolo unde nu intervine gândirea; acolo nu este control; este totul inconştient. Uzual 

eu numesc aceasta : „subconştient sau sub-conştiinţă”. Parte a rolului umanităţii şi parte a rolului este să 

evolueze de la reacţie la răspuns. Acest lucru este dificil, din cauză că omenirea rămâne lipită de natura 

sa animalică şi natura aceasta este strâns legată cu reacţia. Tu poţi înţelege: în lumea animală nu este 

timp de răspuns. Asta înseamnă că pentru propria ta protecţie, tu trebuie să reacţionezi. Rolul evoluţiei 

omenirii este acela de a transcede reacţiile animale de la subconştient şi de a alege răspunsuri 

superioare reacţiei.  

 

    Hai să luăm acest model de a răspunde în loc de-a reacţiona, la nivel planetar. Care este repertoriul de 

reacţii şi răspunsuri pe care Pământul le are? Pământul are o limită de comunicare cu umanitatea şi cu 

lumea. Ceea ce spui tu în cele mai multe cazuri este că Pământul reacţionează. Noi, în termenul muncii 

noastre de vindecători planetari vrem să ridicăm Pământul să răspundă. Dar, pentru a face Pământul să 

răspundă este nevoie de o comunicare mai bună între omenire şi Spiritul Pământului. Acolo trebuie să 

fie o energie îmbunătăţită a interacţiunii.  

 

    Pentru a îmbunătăţi interacţiunea dintre Pământ şi omenire trebuie să lucrăm cu conceptul de 

Subconştient Planetar şi, de asemenea, cu Noosferă Planetară. Aceasta înseamnă că începem să 

descărcăm forme de gânduri înalte în Subconştientul Planetar şi în Subconştientul Colectiv. Eu am 

introdus termenul de „Subconştient Colectiv”. Este un Subconştient Colectiv pe această planetă şi acest 

Subconştient Colectiv creşte dramatic în putere şi una din raşiuni s-ar datora noilor tehnologii. Noile 

tehnologii includ: internetul, imaginile TV şi mediatice, telefoanele inteligente. Toate acestea utilizează 

imaginile care sunt descărcate în Subconştientul Planetar. Multe din aceste elemente mediatice conţin 

imagini de agresiune şi violenţă, care cresc posibilitatea erupţiilor vulcanice şi posibilitatea unor reacţii 

planetare mai violente. Vreau să spun că reacţiile planetare... sunt în creştere. În mod inconştient 

umanitatea plasează aceste imagini primitive în Subconştientul Planetar. 

 

    Aici este conceptul care, original este bazat pe unele învăţături spirituale numite: „Precum deasupra, 

aşa şi dedesubt” („As Above, So Below”). „Precum deasupra, aşa şi dedesubt” înseamnă: cu cât sunt mai 

mari energiille, cu atât vor fi mai mici energiile. Dar eu astăzi vreau să modific această formulă şi să 

spun: „Precum dedesubt, aşa şi deasupra” (As Below, So Above), ceea ce înseamnă: cum este 

Subconştientul Planetar, astfel se va manifesta în a treia dimeniune. Pe tărâmurile înalte rămân 

gândurile înalte să intre; acolo rămân energiile înalte. Dar aceste idei nu se aplică în mod necesar pe 
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Pământ. Gândesc că ideea „Precum deasupra, aşa şi dedesubt” face să sune ca şi cum ar putea fi 

interpretat că dacă ceva merge rău cu dimensiunile înalte pentru că dimensiunile înalte trimit joase 

energii ce alimentează a treia dimensiune. Dar nu, din punctul meu de vedere este exact opusul: 

„Precum dedesubt, aşa şi deasupra”. Este joasa energie a Subconştientului Colectiv, a acestei planete 

care influenţează manifestând mai multă violenţă şi distrugere.  

 

    Noi, ca vindecători planetari şi voi, ca vindecători individuali, trebuie să ajutăm schimbarea 

Subconştientului Colectiv al planetei. Aceasta este o mare cerinţă, însă unele dintre aceste căi pot fi 

cuprinse, dar nu sunt limitate la evenimente globale, meditaţii globale, căile medicinei alternative, 

anumite locuri sacre de întâlnire a naturii întregi cum au fost făcute la Stonehenge,  sau cum au fost 

făcute sau cum urmează să fie făcut cu Grupul celor 40, ori alte grupuri care crează cercuri de lumină. Ai 

puterea şi ai energia pentru a schimba Subconştientul Colectiv Planetar.  

 

    Acum Pământul reacţionează la Subconştientul Planetar. Acolo sunt continue intrări a ceea ce eu 

numesc „abuz planetar”. Ştiu că aţi auzit de conceptul copiilor abuzaţi sau al abuzului sexual. Noi 

chemăm aceasta, ceea ce se întâmplă acum pe Pământ ca fiind abuz planetar. Pământul reacţionează la 

abuzul planetar şi aşa se explică accelerarea unora dintre evenimentele de criză pe planetă. Dar 

Pământul va răspunde la munca ta spirituală şi aceasta va întări Subconştientul Colectiv al planetei 

Pământ într-o manieră pozitivă. Trimite-i ei (Mamei Pământ) propriile mesaje de evoluţie, bunăvoinţă şi 

iubire. Pământul poate răspunde reechilibrându-se. Ea va răspunde în loc să reacţioneze.  

 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 

 

 


