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Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii!  
 

Subiectul lecției de astăzi este asimilarea electromagnetică. Este un termen tehnic pe 
care îl voi descrie ceva mai detaliat în această lectură. Pe scurt, „electromagnetic” se referă la 
câmpurile de energie ale corpurilor voastre – mental, emoțional, spiritual și fizic. Se știe că în 
aceste patru corpuri există câmpuri electromagnetice. Termenul „asimilare” poate fi descris sau 
definit ca integrare, dar am folosit cuvântul „asimilare” dintr-un anumit motiv. În viața voastră de 
pe Pământ există multe lucruri, multe experiențe pe care este necesar să le asimilați în corpurile 
voastre mental, fizic, emoțional și spiritual. Am vorbit în mod special despre protejarea 
câmpurilor voastre de energie și am descris detaliat cum vă puteți proteja câmpul de energie 
prin folosirea unor tehnologii arcturiene cum ar fi Oul Cosmic sau dezvoltarea câmpului de 
energie numit „Pung” de către taoiști. Un camp de energie Pung se referă la elasticitatea și 
rezistența câmpului vostru de energie, care poate să respingă și să împingă afară energiile 
nedorite. 

Dar acum, în această lectură despre asimilarea electromagnetică, vreau să arăt că nu 
toate energiile nedorite pot fi împinse afară cu ușurință. Probabil ați observant deja că sunteți 
afectați de ceea ce se întâmplă pe planetă. Sunteți afectați de polarizări, sunteți afectați de 
schimbarea climei, sunteți afectați chiar și de energiile cosmice care vin pe planetă. În plus, 
câmpul vostru de energie mai este afectat și de folosirea pe scară largă a undelor radio care 
provin de la calculatore, de la turnurile de telefonie, smartfoane și de la alte radiații 
electromagnetice generate de surse multiple, inclusiv în cadrul unor tratamente medicale. În 
cele din urmă mai trebuie să menționăm și utilizarea militară a undelor electromagnetice. Ne 
referim în special proiectul HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program – 
Programul de Înaltă Frecvență Activă de Cercetare a Aurei), care propagă unde de înaltă 
frecvență în aura planetei, ca să transforme energiile din ionosferă. Aceasta are mai multe 
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scopuri. Acest gen de proiect direcționează unde electromagnetice de înaltă frecvență într-o 
zonă, iar oamenii care locuiesc în zona aceea nici nu știu că sunt expuși la aceste radiații. Este 
un bun exemplu al modului în care puteți fi expuși la energia electromagnetică, fără să știți asta. 

Poate vă întrebați: „Cum pot să asimilez o astfel de energie?”, pentru că nu doriți ca 
acest gen de energie să vă supraîncarce sistemul. Expunerea la energia electromagnetică 
nedorită este o fațetă nouă a experienței de a fi pe Pământ. Alte dăți când v-ați reîncarnat pe 
Pământ, nu trebuia să faceți față la un nivel ridicat al energiei electromagnetice. Expunerea la 
doze mari de energie electromagnetică este în mod cert o provocare pentru menținerea 
sănătății, mai ales când o mare parte din energia electromagnetică pe care trebuie să o asimilați 
în cele patru corpuri, vă afectează fără ca voi să fiți conștienți de acest lucru. 

De exemplu este posibil să vă aflați în calea energiei electromagnetice care provine din 
surse de radiație înaltă și să nu percepeți acest lucru, prin conștiința voastră normală. Voi ar 
trebui să aveți o conștiință înaltă sau o conștiință extinsă, ca să fiți conștienți că primiți energie 
electromagnetică. Mulți oameni sunt foarte senzitivi și au capacitate empatică, și ei spun că 
percep această energie în mod conștient. Ei percep câmpurile de energie electromagnetică, 
care sunt trimise către ei. 

De exemplu recent în statul Arizona și probabil și în alte state, companiile care furnizeză 
energia electrică au amplasat contuare electrice noi în casele oamenilor, ca să poată măsura 
digital și electronic folosirea acasă a electricității. Aceste contuare transmit semnale de 
frecvență joasă către un receptor situat la câteva mile depărtare. Contuarele electrice vechi 
trebuiau citite personal, în sensul că trebuia să vină un funcționar acasă ca să facă citirea 
contuarului, ca să se poată înregistra consumul de curent electric. Dar noile contuare trimit 
citirea datelor prin unde radio electromagnetice, către un receptor aflat la o depărtare de 5, 10 
sau 15 mile. Consumul de curent electric al casei este măsurat și raportat electronic, fără ca să 
mai fie nevoie să vină un funcționar acasă, ca să facă lectura contuarului. Acest sistem este mai 
rapid și probabil și mai exact, dar din păcate radiațiile electromagnetice ale transmițătorului din 
noile contuare poate interacționa negativ cu câmpul vostru de energie personală. 

E bine să înțelegeți caracteristicile transmisiei radio prin antene. Antenele polarizate 
vertical radiază într-un „tipar omnidirecțional”. Aceasta înseamnă că unda radio este transmisă 
și radiată 360 de grade într-un cerc. Transmițătorii pot folosi și antene direcționale, ceea ce 
înseamnă că semnalul radio electromagnetic va radia cel mai mult într-o anumită direcție. 
Transmițătorul electric de la contuarul din casă folosește probabil o antenă omnidirecțională. 
Aceasta înseamnă că undele radio de frecvență joasă sunt transmise afară către aparatul de 
recepție al companiei de furnizare a electricității, dar pot fi transmise și în casă. 

Dacă acest contuar este amplasat de exemplu lângă dormitorul vostru, asta înseamnă 
că primiți unde electromagnetice în diferite momente ale zilei, ba chiar și noaptea când dormiți. 
Uneori aceste contuare transmit cu întrerupere 24 de ore din zi, alteori transmit periodic, numai 
în anumite momente. 

Am folosit acest exemplu pentru a explica modul în care câmpul vostru de energie 
asimilează unde de energie electromagnetică, care provin din diverse surse. Vreau să fie clar 
că voltajul acestor contuare electrice se măsoară în miliwați, ceea ce înseamnă că au o 
frecvență foarte joasă. Argumentul adus de oamenii de știință este că voltajul unui astfel de 
dispozitiv este atât de scăzut încât nu mai afectează aura corpului fizic. Într-adevăr majoritatea 
oamenilor pot să tolereze expunerea la astfel de radiații electromagnetice, fără să fie afectați. 
Dar modul în care vei fi afectat depinde de sensibilitatea ta, și dacă ești extrem de senzitiv, vei 
avea probleme când vei fi expus la o radiație care se măsoară în miliwați. O astfel de expunere 
îți poate afecta aura, și poți să simți acest lucru. În unele cazuri, o astfel de expunere poate 
cauza probleme fizice și de sănătate. 

Un alt aspect se referă la faptul că o singură expunere la un milivat va avea un efect 
limitat, dar expunerea continuă în fiecare zi, este altceva. Să luăm un alt exemplu. Telefonul 
mobil are o zecime de watt putere de transmisie. O zecime de watt nu face rău, dar dacă vei 
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folosi telefonul foarte des, ajungând la 3, 4 ore pe zi, zecimea de watt ajunge să fie trasmisă 
continuu și poate face rău. Mulți dintre voi purtați telefonul sau smartfonul la voi, în contact 
direct cu corpul. Prin urmare sunteți expuși încontinuu la undele radio emise de telefon către un 
turn de telefonie. 

Antena dintr-un telefon mobil este omnidirecțională, ceea ce înseamnă că o parte din 
undele radio merg către turn, dar o altă parte din ele intră în corpul vostru. Nu spun ca oamenii 
să arunce telefoanele, sau să nu mai folosească noile contuare electrice. Fiindcă oricât ai 
încerca, nu poți scăpa de câmpul electromagnetic care este transmis încontinuu în jurul tău, în 
societatea modernă. Computerele te expun la energia electromagnetică și există surse de 
radiație electromagnetică în viața de zi cu zi, pe care nu le puteți controla. Singurul mod de a 
stopa expunerea la aceste radiații ar fi să deveniți sihaștri sau să trăiți pe o insulă unde nu 
există aparatură care să producă radiații electromagnetice. Soluția nu este să eviți expunerea, 
soluția este să înveți cum să asimilezi această energie în sitemul tău, fără ca să îți facă rău. 
Aceasta este tehnica despre care vreau să vă vorbesc astăzi. Cum să asimilezi este altceva 
decât cum să te retragi ca să nu mai fii expus surselor de radiație. 

Dezvoltarea energiei electromagnetice în ultimii 50 de ani a adus multe beneficii. 
Societatea va continua să dezvolte folosirea acestor câmpuri de energie, dar corpul și aura 
voastră trebuie să se dezvoltate pentru a face față acestui lucru, altfel apar multe probleme. 
Încă nu s-au făcut suficiente cercetări referitoare la efectul expunerii la diferite nivele de radiație 
electromagnetică. De exemplu unele cercetări spun că folosirea telefonului mobil nu este o 
problemă, dar alte studii spun că folosirea continuă a telefonului mobil poate produce tumoare 
la creier. Unul din principiile radiației electromagnetice este că, cu cât te afli mai aproape de 
sursa de radiație, cu atât vei primi o radiație mai puternică. Dacă ții la ureche telefonul, creierul 
va primi o cantitate mare de radiație electromagnetică, dar dacă telefonul ar fi la o deprtare de 
câțiva metri, intensitatea efectului negativ asupra creierului ar scădea. Cu cât te afli mai departe 
de sursa de emanație, cu atâta este mai bine, și mai există și dispozitive sau scuturi de 
protecție, pe care le poți folosi. Există scuturi de protecție și pentru contuarele electrice. Nu este 
nevoie de un scut de protecție complicat, ca să blochezi o zecime de watt. 

Dar revin la observația că, oricât ai încerca, tot vei fi expus. De asta discut cu voi despre 
asimilarea electromagnetică, care se referă la capacitatea de a asimila și procesa acest fel de 
energie, așa încât să nu vă facă rău. Deși primiți multă energie de la mediul înconjurător, o 
puteți procesa în câmpul vostru de energie electromagnetică. Câmpul vostru de energie include 
corpul spiritual, corpul mental, corpul fizic și corpul emoțional. Fiecare din aceste patru corpuri 
are o anumită încărcătură electromagnetică. Emoțiile au o încărcătură electromagnetică. Ideile, 
prejudecățile, sistemele de credințe – toate au o încărcătură electromagnetică. Voi înmagazinați 
energie în corp și în sistemul de mușchi din viața asta și din alte vieți. Experiențele pe care le-ați 
avut au o anumită încărcătură. 

Sunteți ființe electromagnetice. Voi sunteți ființe multidimensionale iubitoare, 
electromagnetice, de lumină. Când vorbim despre lumină, vorbim despre vibrații și particule. 
Acestea sunt descrieri ale energiei electromagnetice. Energia electromagnetică este una din 
sursele de bază ale vieții. Există energie electromagnetică și în inima voastră. Dacă apare un 
deranjament al câmpului electromagnetic al aurei, inima se poate opri. Există un experiment 
militar care proiecta o anumită frecvență în aura omului, și făcea să se oprească inima. Pare 
ceva aberant și foarte rău, dar acest principiu stă la baza „armei cu raze”, o armă mortală care 
îndreaptă o forță electromagnetică către o țintă, cauzând o distrugere totală a câmpului de 
energie al unei persoane, care în unele cazuri face să se oprească inima. Argumentul militar 
este că folosirea unei arme cu raze este mai bună decât folosirea unei arme convenționale, 
pentru că riscul este mai mic pentru soldații care folosesc aceste arme. 

Cum poți proiecta raze mortale la distanțe mari? Este necesar un dispozitiv cu energie 
mare. Vă amintiți de principiul omnidirecționării în transmiterea energiei electromagnetice. 
Radiațiile electromagnetice nu trebuie să revină la arma cu raze sau la persoana care trage cu 
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arma. Veți dori să vă asigurați că radiațiile vor merge către țintă, nu în toate direcțiile. Dacă 
trimiteți radiații în toate direcțiile, atunci radiația electromagnetică poate reveni la sursa care 
emite. Dar poți direcționa energia radiației și într-o singură direcție. Energia radiată poate fi 
„direcțională”, în loc de omnidirecțională. E ca și cum ai trage cu arma într-o direcție. Vrei ca 
toată energia emisă să meargă într-o singură direcție. 

Arma cu raze care distruge câmpul electromagnetic, a mai fost folosită pe alte planete. 
Anumite frecvențe electromagnetice emise de o armă cu raze puternică, poate să distrugă o 
biosferă sau porțiuni dintr-o biosferă. În călătoriile mele când am studiat alte planete, am văzut 
cum au fost folosite aceste arme cu raze ca să distrugă viața, ca să distrugă planete. O bombă 
nucleară creează un puls electromagnetic care se poate compara cu o armă cu raze 
omnidirecțională. Poate că ați auzit unele discuții despre pericolul folosirii unui puls 
electromagnetic într-o bombă nucleară. În cazul armelor nucleare avansate nu mai trebuie să 
arunci bomba ca să împrăștii radiațiie și să distrugi clădirile. O bombă nucleară specializată 
poate trimite un puls electromagnetic foarte puternic, care va putea distruge toată aparatura 
electronică dintr-un oraș și va putea omorî mulți oameni, pentru că pulsul este capabil să 
distrugă bătaia inimii și câmpul de energie electromagnetică al oamenilor. Aceasta este noua 
viziune a unui război nuclear. 

Dar să nu ne oprim la aspectele negative ale acestui studiu. Voi discuta tehnologia de 
bază prin care ne putem proteja. Există modalități prin care te poți proteja chiar și de pulsurile 
puternice. Vreau să vorbesc din nou despre Oul Cosmic. În forma sa cea mai benefică și 
perfecționată, aura are formă de ou. La suprafața Oului Cosmic există meridiane verticale și 
orizontale. Aceste meridiane intră și în Oul Cosmic. Aura ar putea fi umplută cu ceea ce eu 
numesc energia „Pung”. Aceasta este o energie specială, o energie eterică internă, care are 
rezistență și elasticitate, și te poate ajuta să-ți protejezi câmpul de energie. 

Aura poate sta la o anumită distanță maximă de corpul fizic. Cu cât stă mai departe de 
corp și e mai expansionată, cu atât crește potențialul de protecție împotriva intruziunii. De 
exemplu dacă aura se poate extinde la o depărtare de numai doi centimetri față de corp și se 
produce o intruziune, atunci nu rămâne mult spațiu de protecție și intruziunea poate ajunge la 
corpul fizic. Dar dacă aura se află la șaisprezece sau optsprezece centimetri depărtare, atunci 
ar exista destulă rezistență și elasticitate (Pung) în aură, care te va ajuta să reziști la intruziuni. 
Cu o aură extinsă va exista spațiu suplimentar în aură, astfel încât energia intrusă să nu te 
atingă fizic. 

Vizualizați Steaua lui David deasupra Chakrei Coroană din Oul Cosmic. Plasați-o 
orizontal deasupra Chakrei Coroană. Steaua lui David este un simbol galactic. Pe Pământ i se 
spune Steaua lui David, dar acest simbol are o semnificație specială care se referă la puterea 
divină și la protecție în Kabala și în misticismul ebraic. Steaua lui David constă din intersectarea 
unor triunghiuri cu șase vârfuri. Ca energie galactică, semnifică intersectarea dimensiunii a treia 
cu dimensiunea a cincea. Vizualizați Steaua lui David desupra Chakrei vostre Coroană. 

Activați acum cele două triunghiuri intersectate, care reprezintă intersectarea dimensiunii 
a treia și a cincea în voi. Acest lucru vă oferă cea mai puternică protecție energetică și activare. 
Atunci când așezați Steaua lui David deasupra Chakrei voastre Coroană, vă energizați și 
apărați aura și câmpul vostru de energie. Vă creați un scut care are capacitatea de a bloca 
energia dăunătoare care intră în voi. Energia și puterea de apărare a aurei va crește astfel cel 
puțin de 10, 20, 30 de ori. În unele cazuri poate crește chiar de 100 de ori. Atunci când așezați 
Steaua lui David deasupra Chakrei Coroană a voastră, veți avea o protecție mult mai puternică 
decât folosiți în mod obișnuit. 

Steaua lui David trebuie să fie în poziție orizontală și trebuie să fie conectată la Chakra 
Coroană a voastră. Ea va radia apoi un scut de protecție electromagnetică prin toate 
meridianele Oului Cosmic al vostru. Steaua lui David așezată în această poziție trimite un 
curent vibrator electromagnetic de vindecare, prin toată aura din jur. Curentul electromagnetic 
este un curent care interacționează cu dimensiunile a treia și a cincea. El nu este ca un curent 
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de energie normal. L-am putea numi curent de energie cuantic. Este un curent de energie 
cuantic și deși are un voltaj mic, are putere mare. Gândiți-vă o clipă: Cum ai putea neutraliza 
mai bine orice fel de forță electromagnetică ce se apropie, decât prin folosirea unui curent 
cuantic contrar de vindecare, în câmpul tău de energie? Curentul de vindecare care este creat 
de Steaua lui David în jurul aurei voastre are frecvența potrivită, vibrația potrivită, rezonanța 
potrivită pentru a stopa cea mai mare parte din câmpul de energie electromagnetică 
dăunătoare, care se apropie de voi. 

Curentul și energia create de Steaua lui David te ajută să asimilezi forțele care vin spre 
tine. Să explic. Uneori nu le poate bloca total, pentru că blocarea ar necesita alt fel de energie și 
uneori ar fi nevoie de o energie mai puternică decât puteți susține voi. Amintiți-vă exemplul cu 
contuarul electric de acasă. Închipuiți-vă că dormiți, dar contuarul transmite unde de energie, și 
după un timp câmpul vostru de forță va fi afectat și s-ar putea să se prăbușească. Atunci când 
dormi câmpul tău de forță devine mai vulnerabil, dar Steaua lui David așezată deasupra Chakrei 
Coroană a voastră și deasupra Oului Cosmic crează un curent de protecție frumos, care 
asimilează, rezonează și integrează orice curent, orice forță exterioară, astfel încât aceasta nu 
mai dăuneză sistemului vostru intern. Energia dăunătoare care este trimisă către aura voastră 
va putea fi eliminată mai târziu. 

Eliminarea energiilor nedorite constituie un alt aspect important din munca de protecție a 
aurei. În tehnica folosită pentru asimilare, voi puteți păstra o vreme energia nedorită din partea 
din afară a aurei, pe care mai târziu o veți elimina. Aceasta înseamnă că puteți păstra în 
sistemul vostru o anumită frecvență sau o anumită cantitate de energie aberantă care nu este 
foarte sănătoasă, iar mai târziu o veți elimina. Pentru eliminare se poate folosi un exercițiu 
simplu. Îl voi explica mai târziu. Acum vreau să fac cu voi un exercițiu în care veți practica 
tehnica de folosire a Stelei lui David, în lucrul cu Oul Cosmic. 

Mai întâi vom face o curățare a întregii energii. (Intonează „OOOOOOHHHHHH, 
OOOOOO-HHHHHH, OOOOOOHHHHH.”)  Respirați adânc de trei ori. Comandați acum aurei 
voastre să ia forma Oului Cosmic. Extindeți-vă aura până la 20 de centimetri depărtare față de 
corp. „Ta tatatatatata.” Viualizați 12 linii verticale care intră în aură de la vârf la partea de 
dedesubt, apoi vizualizați 12 linii orizontale care merg în jurul aurei și în jurul corpului vostru. 
Acum vizualizați Steaua lui David cum coboară orizontal și se așează în vârful Chakrei Coroană 
a voastră. Când Steaua lui David vine în contact cu Chakra Coroană deasupra aurei, simțiți 
imediat cum se propagă o încărcătură electromagnetică în toată aura voastră. Este o 
încărcătură echilibrată și foarte plăcută. Este o încărcătură de energie de vindecare. Ea aduce 
și asimilează toate energiile, într-un nou echilibru armonios. Vom intra acum în meditație, în 
timp ce Steaua lui David vă încarcă aura. Vom păstra acum tăcerea. (Liniște). 

Vizualizați cât de bine puteți cum această încărcătură trece prin toate cele 12 linii și 
meridiane, prin cele 12 linii care sunt verticale și prin cele 12 linii care sunt orizontale. Pe 
măsură ce aceste linii verticale și orizontale sunt încărcate, câmpul de energie încărcată se 
extinde în jurul întregii aure. Acum, după ce s-au stabilit aceste linii, vă asigurați că fiecare 
cvadrant al aurei conține această încărcătură. Când ați terminat de făcut asta, sunteți acum 
complet protejați. (Intonează „OOOOOOHHHHHH, OOOOOOHHHHHH.”) 

Țineți minte că încărcarea s-a făcut în corpurile mental, emoțional, fizic și spiritual. 
Tocmai am făcut încărcarea generală a celor patru corpuri împreună. Prin acest exercițiu, 
câmpul vostru de energie va putea asimila energiile electromagnetice externe din aura externă 
și din afara corpului, în aceste cvadrante. Acum este necesar să eliberați toată energia nedorită, 
pentru că purtați în voi o mulțime de energie nedorită. O parte din această energie 
electromagnetică nedorită este înmagazinată în aura voastră, fără ca voi să știți. Pentru 
eliminarea ei, vizualizați cum Steaua lui David se ridică la cinci picioare deasupra capului 
vostru. Pe măsură ce se ridică, ea emite o lumină albă frumoasă. Este o lumină de vindecare și 
purificare, care poate acționa ca un duș eteric asupra aurei voastre. Acum lumina albă de la 
Steaua lui David situată la cinci picioare deasupra capului vostru, spală și curăță câmpul vostru 
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de energie, de orice energie nedorită. Ea ca și cum ați face un duș care curăță murdăria, numai 
că acum curățați energia nedorită din corp. 

Este posibil să fi reținut în voi energie electromagnetică negativă sau altă energie 
nedorită, dar acum vreți să o eliminați. Vizualizați din nou cum lumina albă de curățare de la 
Steaua lui David situată la cinci picioare deasupra Chakrei voastre Coroană, vă spală și vă 
curăță. Energia electromagnetică negativă dispare. Puteți să o dirijați sub voi în pământ, pentru 
că Pământul poate să o absoarbă. Vom păstra din nou tăcerea, cât timp veți vizualiza acest 
proces. (Liniște) 

Pentru a lucra și mai profund, recomandăm să faceți acest exercițiu pentru fiecare din 
cele patru corpuri. Exercițiul pe care tocmai l-am condus este unul general, în care sunt 
integrate toate cele patru corpuri. Acum voi face un exercițiu separat pentru corpul emoțional. 
Curățarea și eliberarea corpului emoțional într-un exercițiu separat, va demonstra cum să lucrați 
și cu celelalte corpuri. Dacă aveți timp și doriți să lucrați mai profund cu voi, faceți exercițiul cu 
Steaua lui David pentru fiecare corp, separat. 

Ca și celelalte trei corpuri, corpul emoțional are o reprezentare eterică a sa în aură. 
Când mă uit la voi am să văd un singur corp, dar dacă v-aș privi din perspectiva unui microscop, 
aș vedea patru corpuri întrețesute. 

Acum vreau să separați corpul emoțional și să îl vizualizați cum arată ca voi. La 
începerea exercițiului, corpul emoțional este separat de celelalte patru corpuri. Acum faceți 
exercițiul cu Oul Cosmic, dar lucrați corpul emoțional. Corpul emoțional are o încărcătură 
electromagnetică mare. Există emoții pozitive și emoții negative și oricât ai încerca să eviți asta, 
vei avea o mulțime de reacții emoționale. Nu poți să trăiești pe această planetă acum și să nu ai 
reacții emoționale puternice. 

Puneți Steaua lui David deasupra Chakrei Coroană a aurei corpului emoțional. 
Vizualizați 12 linii verticale și 12 linii orizontale pe Oul Comic al vostru. Acum trimiteți o 
încărcătură electrică prin aceste linii, ca să vă protejați corpul emoțional. Steaua lui David este 
amplasată chiar deasupra Chakrei Coroană, și încărcătura călătorește prin toate aceste linii 
meridiane prin corpul emoțional, ca să aveți o energie de protecție. 

Acum ridicați Steua lui David la o poziție aflată la cinci picioare deasupra Oului Cosmic 
al corpului vostru emoțional. Simțiți cum acest flux mare de energie vă curăță și vă spală aura, 
ajutându-vă să eliminați toată încărcătura de energie nedorită, polarizată, pe care ați adunat-o 
în corpul vostru emoțional. Simțiți acum această curățare. (Intonează „OOOOOOHHHHHH, 
OOOOOOHHHHHH.”)  Corpul vostru emoțional este acum echilibrat și energia negativă 
nedorită este curățată și dată afară. Lăsați corpul emoțional să se unească din nou cu celelalte 
trei corpuri. Cele trei corpuri sunt întrețesute și funcționați acum ca o unitate. 

Voi vorbi acum despre asimilarea electromagnetică și sufletul vostru. Voi vă aflați într-o 
călătorie a sufletului, și viața actuală de pe Pământ este doar o mică parte din călătoria 
sufletului vostru. Voi aveți sarcina ca acum sau mai târziu când veți reveni în dimensiunile 
superioare, să asimilați această experiență. Acest lucru constituie o provocare pentru că o mare 
parte din experiențele pe care le trăiți sunt nedorite. Probabil că atunci când ați venit în această 
viață ați știut că este posibil să experimentați anumite traume. Știați că veți vedea traume pe 
planetă, și că poate veți experimenta traume personale. 

Există o metodă de a asimila aceste experiențe personale și planetare. Voi discuta pe 
scurt despre conceptul de Sine din perspectiva „Psihologiei Sufletului”. În Psihologia Sufletului 
există un concept care se referă la partea nedorită a Sinelui, la partea pe care nu vrem să o 
recunoaștem. Există experiențe pe care le-ai avut în viața asta sau în alte vieți, pe care nu le-ai 
asimilat sau integrat ca făcând parte din tine. Le-ai împins afară din mintea conștientă, fiindcă 
nu vrei ca ele să fie o parte din tine (de aceea ele sunt „părți nedorite” din tine). Mintea 
conștientă crede că dacă aceste părți sunt date la o parte, ele nu mai fac parte din tine. Același 
proces se produce și în istoria sufletului. Există părți din tine pe care le-ai experimentat în vieți 
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trecute ca traume pe care nu le-ai recunoscut, care ai hotărât că nu le vrei și prin urmare nu mai 
fac parte din tine. 

Dar în conceptul de asimilare, dorim să integrăm toate aceste experiențe, chiar și pe 
cele dureroase. Există o metodă pe care o vom descrie, care vă va ajuta să asimilați traumele. 
Traumele au o încărcătură electromagnetică și dacă nu le integrați și nu încercați să le dați 
drumul, încărcătura rămâne în voi, și asta se poate propaga dintr-o viață în alta. Una din 
oportunitățile din viața voastră actuală pe Pământ este că cea mai mare parte din voi ați venit cu 
o conștiință înaltă de semințe stelare. Asta înseamnă că acum aveți abilitățile mentale și 
conștiința extinsă necesare ca să lucrați cu traumele, să le asimilați și în cele din urmă să dați 
drumul tuturor acestor părți nedorite și nerecunoscute ale Sinelui, pentru că unul din marile 
avantaje de a fi pe Pământ este că aveți o mare oportunitate pentru asimilarea sufletului și 
integrarea sufletului, și puteți face asta în mod conștient. Acest lucru din dimensiunea a treia 
este foarte valoros. Probabil purtați în voi și încărcături traumatice de pe alte planete. Adesea 
încărcătura cea mai puternică se află în corpul emoțional. Dar încărcătura din alte vieți poate fi 
dusă și de către corpul fizic, de corpul mental și de corpul spiritual. 

Când sunteți gata, veți simți că vă puteți conecta la viziuni și la alte amintiri traumatice 
reprimate, din viața asta sau din alte vieți. Dacă îi dați minții voastre permisiunea să recupereze 
aceste amintiri, atunci ele se vor ridica la suprafața conștienței voastre. Acesta este un semn 
bun și o oportunitate de a face asimilarea, pentru că nu vreți să mai aveți părți renegate ale 
Sinelui. O parte din munca voastră de ascensiune constă din integrarea tuturor părților Sinelui 
vostru. Aceeași tehnică se poate folosi apoi și la lucrul cu planeta. În prezent se petrec multe 
evenimente traumatice pe planeta Pământ, iar acestea trebuiesc integrate în conștiința globală. 
Integrarea acestor evenimente necesită un câmp de energie mult mai mare și o participare 
globală mai mare. 

Vă trimit binecuvântări tuturor, lucrători de lumină de pe toată planeta. Cu aceste 
cuvinte, închei această lectură despre asimilarea electromagnetică. Vă urez o zi bună. 
 
 
 


