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Webinarul Event Horizon (Orizontul Evenimentului) 
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Vă urez bun venit tuturor la Event Horizon (Orizontul Evenimentului) de vindecare planetară. Sutem Jane 

din Australia, Lesley din Oregon, Cosmin din Germania, David și Gudrun din Arizona. Voi face o scurtă 

prezentare a Event Horizon apoi vom trece la restul prezentărilor, iar la sfârșit voi face o canalizare. Ca să 

înțelegem conceptul de Orizont al Evenimentului, trebuie să integrăm conceptele noii fizici cu 

spiritualitatea.  

Orizontul Evenimentului este o regiune, este un fel de graniță din jurul unei Găuri Negre. Orice ar intra în 

zona aceea, nu se mai întoarce. Zona mai este numită și „Granița dincolo de care nu mai există întoarcere”. 

Odată ce o particulă a intrat în Event Horizon, ea nu mai poate scăpa de acolo. Exemplul cu Event Horizon 

vine de la studierea Găurilor Negre. Nu voi mai explica acum conceptul de Gaură Neagră, sper că toată 

lumea știe ce este aceasta. Este dificil de explicat. 

Conform noii fizici, la Orizontul Evenimentului spațiul și timpul se transformă. Acest lucru este greu de 

explicat și de experimentat pentru că odată ce o particulă a intrat acolo, ea nu se mai întoarce. ESTE 

NECESARĂ Integrarea conceptului de Event Horizon cu spiritualitatea și cu conceptul de vindecare 

planetară  

Într-o lectură din luna martie 2013, Juliano spunea că Event Horizon este un termen folosit în fizica 

modernă, așa cum am explicat. Acest fenomen poate fi observat de la limita sa exterioară și poate fi util 

în cadrul biorelativității și vindecării planetare. Unele evenimente care ar fi putut fi catastrofice, de 

exemplu impactul cu un meteorit și inversarea polilor, un război nuclear, sau s-ar fi putut ca încălzirea 

globală să iasă de sub control, toate acestea sunt realități posibile. Există un câmp de interacțiune între 

Orizontul Evenimentului și planeta Pământ, spre deosebire de Event Horizon și Gaura Neagră, care nu 

interacționează numaidecât. Event Horizon poate fi atât pozitiv cât și negativ. Important este că noi putem 

să influențăm Orizontul Evenimentului. Există un câmp interactiv. În această scurtă introducere am 

încercat să explicăm conceptul de Orizont al Evenimentului din perspectiva corelării fizicii noi cu 

spiritualitea. Gândiți-vă la Event Horizon ca la ceva care poate fi atât pozitiv cât și negativ, pe care îl puteți 

influența.  
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Îi voi da acum cuvântul lui Jane, care va vorbi despre Event Horizon și vindecarea personală.  

Jane: Bună ziua! Sunt Jane din Australia. Sunt încântată să vorbesc cu voi despre un Orizontul 

Evenimentului care înconjoară toate evenimentele din viața noastră personală. S-a vorbit despre Orizontul 

Evenimentului ca fiind un câmp de gânduri. Dar energia acestui câmp de gânduri poate fi folosită și în 

vindecarea noastră personală, pentru că există evenimente posibile și în viața noastră, evenimente care 

pot fi pozitive și negative. Fiecare eveniment posibil este deja un câmp de gânduri, un câmp energetic din 

jurul nostru. Acesta poate conține informația de boală, de succes sau eșec în relațiile cu oamenii, în 

domeniul carierei sau al familiei. Există o multitudine de evenimente posibile.  

Un eveniment posibil ar fi să faci o boală care figureză în mod pregnant în dinamica familiei tale. Acest 

lucru ar avea un efect negativ asupra vieții tale. Câmpul de gânduri al familiei te poate determina să ai 

mare succes. Dar mulți din noi ne temem de succes. Îmi amintesc că odată eram pe cale să ocup o slujbă 

extraordinar de avantajoasă, dar tatăl meu mi-a spus: „Nu-ți fă speranțe prea mari, fetițo!” Vă dați seama 

ce câmp de gânduri era pe vremea aceea în jurul meu.  

Experiențele din viețile anterioare au fost înregistrate ca emoții și ne-au fost întipărite în suflet. Din păcate 

ele nu rămân în urmă când murim, ne urmăresc și în încarnările viitoare, și acest lucru creează tipare de 

percepție în minte. Cu cât sunt mai fixe tiparele, cu atâta se creează mai puternic în jurul tău un Orizont 

al Evenimentului care acționează ca o forță de atracție negativă. Dar există și forțe interactive care pot 

influența acest câmp de gânduri într-o direcție diferită, pozitivă.  

Observați evenimentele din viața voastră și vedeți ce fel de energie generați. Ea creează ceea ce se va 

întâmpla cu evenimentul. Tot ce se întâmplă în viața voastră are un Orizont al Evenimentului în jur. Voi 

puteți influența acest eveniment în așa fel încât să nu se mai întâmple. Dacă evenimentul s-a declanșat 

deja, îl puteți influența folosind câmpul de gânduri și conceptul de Orizont al Evenimentului. Evenimentele 

din dimensiunea a treia sunt mai ușor de văzut, pentru că sunt separate. Deși dimensiunea a treia este 

densă, așa cum arată Gudrun, „când privim totul de la etajul șapte, nu de la etajul de jos, putem distinge 

câmpurile de gânduri diferite din jurul unor evenimente separate, care s-ar putea petrece”. Tot așa, putem 

distinge și câmpurile de gânduri din oamenilor. Gândiți-vă la asta. Oamenii mânioși au un Orizont al 

Evenimentului plin de furie în jurul lor. Au în jurul lor un Orizont al Evenimentului, care creează ceea ce se 

petrece. Tot așa, poți întâlni oameni care au un câmp de gânduri cu stimă de sine scăzută.  

Unii clarvăzători și medici intuitivi pot simți energia câmpului de gânduri din jurul clienților. Ei lucrează cu 

Orizontul Evenimentului și încearcă să îl transforme în mod pozitiv. Așa lucrez eu cu clienții. Mă uit la 

Orizontul Evenimentului din jurul oamenilor și simt de ce au o boală sau o problemă în relațiile cu lumea, 

văd de ce nu se pot schimba. Și lista continuă... Dar odată ce oamenii au înțeles ce se află în Orizontul 

Evenimentului, ei pot începe să facă lucrurile în mod diferit.  

Gândiți-vă la Orizontul Evenimentului ca având atât energie pozitivă cât și energie negativă. Înțelegeți că 

voi vă creați și vă mențineți câmpul de gânduri. Dar puteți să influențați evenimentele, dacă schimbați 

câmpul de gânduri din jurul lor. Gândurile voastre de acum creează Orizontul Evenimentului din viitorul 

vostru. Noi creem ceea ce se întâmplă în viitor, prin forța gândurilor noastre pozitive și negative. Dar cel 

mai important lucru pe care trebuie să îl înțelegeți, este că voi influențați Orizontul Evenimentului. Îl puteți 

influența în mod pozitiv sau în mod negativ. Este necesar să vă gândiți la evenimentul asupra căruia lucrați 

ca să îl transformați, și să lucrați direct cu câmpul de gânduri care compune Orizontul Evenimentului. 
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Ce sentimente aveți referitoare la eveniment? Ce anume vă este teamă că se va întâmpla? Ce altercații 

aveți cu semenii voștri referitoare la eveniment? Este un câmp de gânduri interactiv la care voi contribuiți, 

și îl puteți transforma trimițând gânduri și emoții pozitive. Este câmpul de gânduri care susține energia 

pentru experiența respectivă. Voi nu sunteți victima gândurilor și emoțiilor voastre. Aveți la dispoziția 

voastră puterea de a le transforma. Lucrurile sunt de fapt destul de simple. Alegi să plasezi un alt gând și 

un alt sentiment în jurul evenimentului. Un gând înalt, în locul unui gând de vibrație joasă. Începi cu pași 

mici și ești atent la gândurile și sentimentele care apar în jurul unui eveniment. Fii gata să îți schimbi 

gândurile, mai degrabă decât să te consideri blocat într-o anumită situație. Observă-ți emoțiile și vezi cum 

poți trece dincolo de auto-judecarea negativă.  

Ca să îți transformi Orizontul Evenimentului personal, este necesar să preiei controlul asupra minții și 

emoțiilor tale, ca să schimbi frecvența pe care o emiți în jurul unui anumit Orizont al Evenimentului. Un 

Orizont al Evenimentului nu se va schimba, atâta vreme cât nu abordezi lucrurile într-un mod diferit. 

Timpul este o iluzie și pe măsură ce îți transformi gândurile din jurul unui eveniment, îți transformi trecutul 

și viitorul. Totul depinde de punctul tău de vedere și de perspectiva ta, de cum privești lucrurile. Prin 

gândurile, cuvintele și acțiunile tale, îți poate scădea puterea. Vei experimenta ceea ce crezi că vei 

experimenta. Când îți schimbi vibrația gândurilor din Orizontul Evenimentului din jurul unei experiențe, 

evenimentul va reflecta înapoi spre tine această schimbare, și evenimentul va deveni mai pozitiv. 

Sper că aceste informații vă vor fi de folos. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. 

David: Foarte frumos, Jane! Mulțumesc! Acum îi dăm cuvântul lui Lesley, care va vorbi despre Orizontul 

Evenimentului și vindecarea planetară. 

Lesley: Bună ziua. Orizontul Evenimentului din perspectivă planetară este ceea ce vezi când privești în 

zare, este orizontul pe care îl vezi. Aceasta este limita a ceea ce se va întâmpla sau nu, este limita 

perspectivei noastre. Să dăm un exemplu și să lucrăm, de exemplu, cu un vulcan. Vă configurați aura în 

forma oului Cosmic și faceți shimmering cu corpul vostru de energie. Vrem ca corpul vostru de energie să 

aibă o energie cât mai înaltă posibil, și vom aduce Energia Omega. Vă simțiți aura, simțiți frumoasa Energie 

Omega și de asemenea primiți și energia arcturiană albastră, care vine prin canalele de conectare pe care 

le-au creat arcturienii cu noi. Simțiți cum vă crește vibrația! 

Acum vom merge în Japonia. Vom merge la vulcanul Sakurajima care a erupt recent. Japonia are o mulțime 

de uzine nucleare amplasate în jurul vulcanilor activi. Intenția noastră este să controlăm curgerea lavei, 

astfel încât aceasta să nu intre în zona uzinelor nucleare. Veniți cu mine. Ne așezăm în cerc pe unul din 

dealurile frumoase din apropiere. Punem vulcanul în centrul cercului nostru și observăm că este posibil ca 

el să erupă din nou. Acum proiectați în limitele acestui Orizont al Evenimentului, gândul că Mama Pământ 

va menține la o intensitate mică exploziile din apropierea zonei cu uzinele nucleare. O rugăm pe Mama 

Pământ să facă asta. Vulcanul Sakurajima se află și lângă o zonă foarte populată. Vă țineți de mâini în cerc 

și invitați ajutorul ființelor de lumină pe care doriți să le chemați. Chemați să participe și Prezența voastră 

Multidimensională și Lumina Omega personală. Echilibrați câmpul Orizontului Evenimentului oriunde este 

dezechilibrat; împingeți-l astfel încât să fie în echilibru. Emiteți gândul că energia vulcanului se așează, că 

magma se ridică mai încet. Apoi trimitem asta la Mama Pământ și o rugăm să implementeze acest program 

în toată Japonia, cum poate ea mai bine.  

Acum ne retragem energiile din câmpul de gânduri al evenimentului și le transferăm la Inelul de 

Ascensiune din jurul Pământului, unde este înmagazinată energia pentadimensională a Maeștrilor 
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Ascensionați. E ca un halou în jurul Pământului, și putem interacționa cu el. Vizualizăm Inelul de 

Ascensiune plin de energie pentadimensională în jurul ecuatorului. În timp ce facem asta, aducem iar 

câmpul nostru de gânduri, dar de data asta o facem puțin diferit pentru că acum privim dintr-o perspectivă 

înaltă și avem un orizont diferit. Vedem posibilitățile de gânduri și acțiuni care pot afecta Pământul în mod 

negativ, dar de data asta privim dintr-o perspectivă pentadimensională. Vizualizăm cum stăm așezați în 

Inelul de Ascensiune și ne ținem de mâini. Emitem un câmp de gânduri înalte în care lucrurile se vor 

petrece în mod armonios, și vedem cum acest câmp nou afectează câmpul Orizontului Evenimentului al 

vulcanului și negativitățile se micșorează și se retrag din ce în ce mai mult.  

Vizualizăm susținerea Orașelor de Lumină Planetare și a Rețelei de Lumină Planetare. Vizualizăm o infuzie 

de lumină pentadimensională care îmbrățișează Pământul și îl pătrunde. Inelul de Ascensiune, Orașele 

Planetare de Lumină și locurile sacre aduc Lumină. Vizualizăm cum Scările de Ascensiune ating Inelul de 

Ascensiune și descarcă lumină și energie pe Pământ, și aceasta este preluată de Rețeaua de Lumină a 

planetei. La toate acestea adăugăm gândul de echilibru și armonie pentru Pământ.  

Acum punem totul în brațele Mamei Pământ și o rugăm să implementeze echilibrul și armonia cum poate 

ea mai bine. O rugăm să iubească oamenii și toate speciile și regnurile, și să le protejeze cum poate ea mai 

bine. Ceea ce va fi va fi, și ceea ce se va întâmpla se va întâmpla, iar acum este un moment de răscolire și 

de tulburare. Dar vedem echilibrul și armonia, vedem lumina pentadimensională și o simțim. Aducem 

acum lumina pentadimensională din Inelul de Ascensiune și vizualizăm cum participă la această lucrare 

Juliano și minunata noastră prietenă Helio Ah, care lucrează cu noi. Ei ne aduc energie înaltă 

pentadimensională. Simțiți cum o absorbiți în inima voastră și în corp. Știți că sunteți acum ființe 

pentadimensionale, cum ați fost dintotdeauna.  

Vă mulțumesc și vă binecuvântez! 

David: Mulțumim, Lesley. Acum îi dăm cuvântul lui Cosmin, care va continua discuția despre vindecarea 

planetară și Orizontul Evenimentului. Ai cuvântul, Cosmin. 

Cosmin:  

Dragi frați și surori, 

Vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi și îmi oferiți ocazia de a vă servi împărtășindu-vă experiența, 

înțelegerea și cunoașterea mea. Astăzi vreau să vorbesc despre Orizontul Evenimentului și despre 

câmpurile de gânduri. 

Orizontul Evenimentului este punctul de cotitură în care manifestarea evenimentului în context devine 

ireversibilă, pentru că s-a adunat suficientă energie ca să se manifeste, este punctul unde „se aprinde” 

fitilul manifestării. Până în acest moment, evenimentul a fost creat și format ca un câmp de gânduri sau 

ca un câmp de energie a potențialului. Acest câmp de energie câștigă sau pierde potențial și energie prin 

puterea de creație și prin participarea spiritului planetar și a tuturor ființelor care experimentează viața 

pe planetă, care au această putere și abilitate, în acest context în care poate fi creat evenimentul.  

Vom da un exemplu: cineva răspândește în mod public știrea că un asteroid mare va lovi Pământul și se 

vor produce distrugeri planetare masive, ca cele prezise de Nostradamus. În realitate, este foarte mică 

probabilitatea de a se întâmpla așa ceva, este foarte puțin probabil ca un asteroid din centura Kuiper de 

dincolo de Neptun să călătorească până la noi trecând de planete și de lunile lor, dincolo de câmpurile lor 
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elecromagnetice, și să intre pe un curs de coliziune cu Pământul. Dar de îndată ce această idee este adusă 

în conștiința colectivă a planetei, vor exista oameni care vor crede cu tărie în acest deznodământ, și asta 

va alimenta potențialul câmpului de gânduri al acestui eveniment cu energia sa, pur și simplu pentru că 

acești oameni cred în asta și vizualizează în mintea lor impactul, vizualizează cum vine asteroidul, ca în 

filmele de la Hollywood despre Armageddon, care au făcut mai ușoară vizualizarea și conceptualizarea 

unui astfel de eveniment. Cu cât vor fi mai detaliate vizualizările, cu atât va crește frica de eveniment și se 

va dinamiza această probabilitate prin focusarea multor persoane asupra sa, și va curge mai multă energie 

care va extinde potențialul evenimentului, care va exercita o atracție din ce în ce mai mare. Iată cum 

câmpul de gânduri și câmpul de energie a potențialului poate câștiga putere prin participarea noastră la 

el, în calitatea noastră de creatori. 

Dar există și alți oameni ca noi, care nu se vor concentra pe un astfel de deznodământ și vor decide să 

lucreze împreună ca să scadă puterea acestui potențial negativ al câmpului de gânduri al evenimentului, 

prin insuflarea de calm în situația creată, arătând că un astfel de eveniment este foarte puțin probabil. 

Noi vom aduce o energie nouă care va face oamenii să nu mai alimenteze acest câmp de gânduri cu 

potențial negativ, vom ajuta oamenii să se refocalizeze, vom medita cu acest câmp de gânduri ca să îi 

reducem nivelul de energie, ne vom focusa gândurile și vizualizările astfel încât acestea să arate cum 

planetele din sistemul nostru solar și lunile lor vor proteja Pământul. Consiliul Galactic va susține munca 

noastră și ne va ajuta să protejăm Pământul și biosfera. Posibilii asteroizi vor fi deviați de pe cursul de 

coliziune cu Pământul. Ne vom conecta la Orizontul Evenimentului cu intenția ca totul să fie pentru binele 

cel mai înalt al planetei și al vieții de pe planetă, etc. Aceste exemple arată cum putem scădea puterea 

câmpului de gânduri cu energie de potențial, din jurul evenimentului catastrofal. 

Dar amintiți-vă că unele evenimente catastrofale pot fi pentru binele cel mai înalt al unei planete și al 

locuitorilor săi, pentru că astfel de evenimente acționează ca un catalizator al evoluției și creează un nou 

început acolo unde exista un blocaj total și nu exista altă cale prin care energia să poată curge în direcția 

evoluției și a creșterii spirituale. De asemenea, uneori este important pentru sufletele care 

experimentează viața pe o planetă, să vadă rezultatul propriei creații și să își asume responsabilitatea 

pentru ceea ce au creat, iar acest lucru poate lua uneori forma unor evenimente catastrofale, o lecție 

foarte dureroasă dar importantă de asumare a responsabilității. De exemplu distrugerea Atlantidei și 

Lemuriei au fost evenimente catastrofale necesare, din motivele enumerate mai sus. 

Vedeți deci cum câmpurile de gânduri și de potențial stau la baza evenimentelor, într-un anumit context 

de experiență. Acesta este nivelul unde putem acționa imediat ca să creăm rezultatul cel mai înalt pentru 

planetă și omenire. Putem să lucrăm cu câmpul de gânduri din jurul unui eveniment, pentru că potrivit 

regulilor din dimensiunea a treia, aceste câmpuri nu există; ele se află dincolo de spațiu și timp, și energia 

poate să curgă în aceste câmpuri sau poate fi luată din ele și de oriunde în galaxie și în univers. Nu este 

necesar să vedem asteroidul sau dovada amenințării lui ca să începem să lucrăm cu câmpul de gânduri al 

evenimentului, pentru că ne putem conecta întotdeauna la acest câmp, din orice punct al galaxiei. 

Acest lucru este desigur valabil pentru toate evenimentele, nu numai pentru cele provocate de ceva care 

vine dinafara Pământului, este valabil și pentru evenimentele planetare naturale cum ar fi erupțiile 

vulcanice și cutremurele, sau pentru războaie, conflicte militare și amenințări ale păcii, ca să dau exemple 

de evenimente create direct de către om. 

Sper că v-am putut ajuta să ajungeți la o înțelegere mai profundă a câmpului de gânduri din jurul unui 

eveniment și a modului în care putem lucra cu acest câmp de gînduri, un lucru foarte important în 
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eforturile noastre de vindecare planetară. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea și atenția voastră. 

Vă binecuvântez pe toți, frați și surori semințe stelare și vindecători planetari! 

 

David: Mulțumesc Cosmin!  

 

Vreau să vă atrag atenția asupra acestei fotografii, pe care am 

făcut-o eu personal, în care se vede orizontul. Ideea exprimată de 

fotografie este aceea de potențial, este vorba despre marile 

posibilități ale energiilor care se intersectează.  

 

 

Voi face acum o prezentare cu Juliano: 

 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. Mă bucur că ați discutat despre noua fizică și despre 

interacțiunea gândirii mistice și a spiritualității cu noile concepte științifice, cu noile concepte astronomice. 

O descoperire a fizicii, un aspect al ei, afectează întregul sistem al energiei spirituale, al învățăturii și 

percepției. Ideea că descoperirile fizicii sunt separate de dezvoltarea spiritualității pe planetă, este greșită! 

Orice om cu mintea deschisă și orientare spirituală va înțelege acest lucru. Discuția de astăzi despre 

Orizontul Evenimentului ne arată cum să integrăm și să înțelegem modul în care Orizontul Evenimentului 

afectează și descrie ce se întâmplă pe această planetă.  

Există un Orizont al Evenimentului pentru ceea ce este pozitiv și un Orizont al Evenimentului pentru ceea 

ce este negativ. Există un Orizont al Evenimentului pentru Ascensiune! Există un Orizont al Evenimentului 

pentru lucrurile negative din biosferă! Marile descoperiri ale fizicii moderne includ Orizontul 

Evenimentului, Găurile Negre, fizica cuantică și conceptul incertitudinii. Conceptul incertitudinii spune că 

există factori noi imprevizibili în lumea naturală subatomică, ceea ce generează sentimente de nesiguranță 

și o analiză științifică nesigură. Aceasta înseamnă că există influențe dincolo de înțelegerea umană.  

Una din ideile importante din lumea cuantică, care se aplică la spiritualitatea modernă, este faptul că 

observatorul poate influența experimentul. Gândurile sunt subatomice. Ceea ce te aștepți să se întâmple 

influențează deznodământul. Acestea sunt vești bune pentru aceia din voi care lucrați la vindecarea 

planetară. Dacă faceți suma tuturor evenimentelor care se întâmplă acum pe Pământ, puteți ajunge la un 

deznodământ negativ și la ideea că este inevitabil ca să se întâmple anumite evenimente negative. Dar în 

cazul Orizontului Evenimentului, integrăm toate acestea în câmpul cuantic. Să spunem de exemplu că 

există un anumit nivel de incertitudine și o parte din el are de a face cu faptul că voi sunteți observatorii 

Orizontului Evenimentului. Există mulți factori care contribuie la eficiența observării voastre. În primul 

rând sunteți ființe spirituale, sunteți vindecători spirituali planetari și aveți o anumită putere arcană. În al 

doilea rând, pentru că numărul vostru este în creștere și există tot mai mulți observatori antrenați, puteți 

determina o transformare a Orizontului Evenimentului.  
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În evoluția planetară a lucrurilor, am ajuns la punctul în care Orizontul Evenimentuluiconține evenimente 

pozitive și negative. Fiecare din aceste evenimente poate fi influențat de observarea voastră, de 

interacțiunea voastră cu Orizontul Evenimentului. De aceea integrarea noii fizici și a noilor descoperiri din 

domeniul astrofizicii cu spiritualitatea extinde experimentarea spiritualității la un nivel nemaiîntâlnit pe 

această planetă. Vă aflați în avangarda unui nou val de pionieri spirituali, care învață cum să influențeze 

deznodământul evenimentelor. O tehnologie importantă este să înțelegi ce este Orizontul Evenimentului 

și să înveți cum poți interacționa cu el, folosind câmpul de energie cuantică. În noua spiritualitate, acesta 

este definit într-un sens mai larg decât în fizica particulelor. Fizica cuantică include imprevizibilitatea și 

înseamnă că energia transcede logica și suma părților componente.  

Există un aspect al transcendenței – atunci când vorbim despre Orizontul Evenimentului, acesta poate 

include și un eveniment ca Ascensiunea. Câmpul de energie cuantică este dincolo de logică, este dincolo 

de ceea ce crezi că este posibil. De exemplu Lumina Omega este lumină cuantică, este lumină dintr-un 

câmp superior și mintea ta, gândurile tale, direcționează lumina și energia cuantică de vindecare către 

orice Orizont al Evenimentului, fie el pozitiv sau negativ, fie el personal sau planetar, pe care îl alegeți. În 

sens științific evoluat, astrofizica și astronomii obervă Orizontul Evenimentului care înconjoară o Gaură 

Neagră. Prin faptul că ei observă Orizontul Evenimentului, chiar dacă acesta se află la mii de ani depărtare, 

ei afectează acel eveniment la nivel fizic. De ce anume? Așa cum au arătat astronomii moderni, în 

Orizontul Evenimentului se petrece transformarea în spațiu și timp. Odată ce spațiul și timpul sunt 

suspendate, orice este posibil și lumea începe să funcționeze după principii noi. Există noi posibilități 

cuantice și gândul proiectat în acel punct devine foarte puternic.  

Când lucrați cu un Orizont al Evenimentului asupra oricărui subiect, încercați să găsiți punctul în care 

spațiul și timpul se transformă, unde am putea spune că ele se opresc. Acela este punctul de intervenție 

în care munca voastră de vindecători planetari este fenomenal de puternică. Găsirea acelui punct al 

spațiu-timpului poate fi dificilă, și va trebuie să vă folosiți imaginația, va trebui să folosiți vizualizări. Dar 

vă asigur că acest punct este real, pentru că în discuțiile și în observarea Orizontului Evenimentului, voi 

veți spune – Acesta este punctul Orizontului Evenimentului! Va fi ca o înălțare extraordinară a energiei, 

ca o deschidere extraordinară și o mare energie spirituală a Orizontului Evenimentului. 

Sunt Juliano! Vă urez o zi bună. 

 


