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Ce este nevoie pentru a rezolva Criza Planetara 
Juliano, prin channel de David K. Miller 

Asa cum stiti, planeta, este extrem de polarizata, economic, social, politic, mediul ambiant, iar 

in 2019 ati observat o continua escaladare a acestor polarizari. In 2020 este o continuare a 

acestor polarizari. Polarizarea a escaladat foarte rapid si deja din prima saptamana a lui 2020, 

se parea ca exista posibilitatea unui al 3-lea razboi mondial. Un razboi mondial ar putea 

conduce catre un eveniment cataclismic, incluzand un razboi nuclear. 

 In ianuarie exista posibilitatea crearii unei “ferestre” pentru rezolvarea polarizarilor. 

Acum, aceasta este o “portita” deosebita si daca priviti chiar si la America ce este extrem de 

polarizata, ati zice ‘ Cum este posibil ca o polarizare atat de extrema a partilor sa fie rezolavata. 

Pare ca fiecare parte devine din ce in ce mai extrema. Cum este posibil sa apara vreo 

solutionare?’ O conjunctura de energii, reprezentate si simbolic astrologic, creeaza 

oportunitatea solutionarii polarizarilor. Asi vrea sa subliniez faptul ca o claritate spirituala este 

acum necesara, deoarece solutia la aceste polarizari va apare dintr-o clarificare spirituala, o 

trezire spirituala, o deschidere spirituala. Aceasta claritate va veni dintr-o fereastra cu 

dimensiunea a 5-a sau o deschidere. Anticipez o unire si o acceptare fata de aceasta criza 

globala. Sunt probleme majore in biosfera, ca incendiile din Australia, ce sunt cauzate de 

schimbarile climatice. Acceptarea acestei crize globale de catre cei cu puterea autoritatii, ar 

putea avea un efect deosebit pentru a realiza schimbari vindecatoare pentru planeta. 
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 Retineti, ceea ce avem nevoie este o solutionare a polarizarilor. Cel mai vindecator lucru 

ce i s-ar putea intampla planetei in termeni de contracarare a celei de-a 6-a extinctii in masa si a 

schimbarilor climatice globale, este o acceptare generala a faptului ca Pamantul se afla intr-o 

criza. 

 Uitati 3 lucruri de care este nevoie pentru a incepe aceasta schimbare: 

1.Oamenii trebuie sa accepte faptul ca exista o criza globala. 

2.Acceptarea faptului ca aceasta criza este creata de om;  

3.Omul trebuie sa faca cateva schimbari dramatice si dureroase. 

 Interventii majore la nivel global facute acum, pot avea inca efecte deosebite de 

vindecare si de oprire a degradarii biosferei si sa ajute la reintoarcerea Pamantului la un 

echilibru bun si sanatos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biorelativitate in Australia 

de Jane Scarratt 

Membrii din Australia au fost fermi si dedicati in concentrarea gandurilor lor si de imagini 

catre Mama Pamant, in rugamintea pentru ploaie in Australia. 

 Mia din Sydney, a trimis aceste fotografii facute inainte si dupa: Mia a spus-“Am reusit!! 

Ploaie puternica amestecata cu fum ce vine dinspre sud si o poza asa cum arata in mod 

obisnuit.” 
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Energiile din 2020 

Pe masura ce intram total in noul an, haideti sa stabilizam intentia:” Cu mintea limpede si inima 

deschisa, Eu inaintez cu curaj si cu staruinta in acest nou inceput al puterii mele personale.” 

 Juliano spune despre 2020: “ Acesta este un an al realinierii si reechilibrarii. Este 

important ca toti lucratorii spirituali sa-si mentina puterea si sa se dezvolte personal in timpul 

acestor realinieri si reechilibrari planetare. Toti cei care isi vor mentine puterea, li se va da un 

loc la masa, ceea ce inseamna ca voi, ca si Lucratori in Lumina si Vindecatori Planetari, ve-ti 

avea o mare influenta in 2020.” 

 Cum ne mentinem propia putere si ne indeplinim si rolul de Lucratori in lumina si 

Vindecatori Planetari?  

 Puterea personala nu reprezinta o incercare de a-i controla pe altii, ci din contra este o 

tendinta naturala si sanatoasa catre iubire, satisfactie si cu scop in munca interpersonala a 
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fiecaruia. Aceasta putere reprezinta o inaintare catre realizarea sinelui si catre scopuri 

transcendente in viata; principalul scop este maiestria personala si nu a altora. Se bazeaza pe 

pricepere, viziune, calitati pozitive personale si serviciu, cand sunt externalizate devin mai mult 

generozitate, creativitate si mai umane decat alte forme de putere. 

 Cativa pasi/puncte de a va afla in puterea voastra personala: 

1.Sa va asumati responsabilitatea personala pentru propia constienta, comportament si tot 

ceea ce voi experimentati, fara a judeca si in mod colectiv fata de societatea in care traiti. 

Asumarea responsabilitatii este asumarea puterii si constientizarea faptului ca viata nu este 

intamplatoare; voi observati ce vi se intampla. Noi ne alegem experientele. In timp ce faceti 

acest lucru, va cresteti constiinta afectand astfel campul morfogenetic al celor din jurul vostru, 

a orasului de lumina, a umanitatii. 

2.Sa aveti grija mai intai de voi. Aceasta este extrem de important in 2020 si este o schimbare 

puternica de paradigma deoarece o parte a conditionarii noastre este sa avem grija de altii mai 

intai. Sa aveti grija de voi mai intai apare dintr-o pozitie de putere si de claritate si a faptului ca 

a avea grija de altii se naste din dragostea voastra. Iubeste-ti vecinul ca pe tine insuti. Nivelul cel 

mai ridicat de constiinta corespunde cu stapanirea propriei puteri- si nu de a o da in schimbul la 

ceva, ca pe urma sa fim nevoiti sa ne-o cerem inapoi.  

3.Faceti un efort sa aplicati uneltele personale, ca cele ce ni le-au dat Arcturienii pentru 

echilibrarea celor 4 corpuri de energie, sa ne pastram sanatosi, cu energie si intr-o permanenta 

conexiune cu sinele nostru multidimensional si cu iubitii nostri ghizi si maestrii spirituali. Aceste 

unelte ne ajuta sa rezolvam usor crizele personale si planetare. Folosirea lor depinde de noi. 

4.Dati-va voie sa va exprimati puterea. A fi puternic este sigur, cunoscand faptul ca va exprimati 

propria putere cu iubire. Autorul Marianne Williamson spune: Frica noastra cea mai adanca nu 

este aceea ca suntem nepotriviti/prea  mici. Frica noastra cea mai adanca este ca avem putere 

fara limita. Este lumina noastra cea care ne inspaimanta cel mai mult si nu intunericul nostru . 

Noi ne intrebam, “Cine sunt eu sa fiu stralucitor, minunat, talentat, fabulos? De fapt, cine nu 

esti tu?Tu esti copilul lui Dumnezeu. Jucand un rol micut, nu ajuta lumea. Nu este nimic 

iluminator in a va “micsora”, astfel incat alti oamnei sa nu se simta nesiguri langa voi. Noi toti 

suntem meniti sa stralucim, asa cum o fac copiii. Noi am fost nascuti sa manifestam gloria lui 

Dumnezeu, care se afla in noi. Si nu se afla numai la unii dintre noi; se afla la fiecare. Si pe 

masura ce ne lasam propia lumina sa straluceasca, in mod inconstient dam altor oameni 

permisiunea sa faca si ei la fel. Pe masura ce suntem eliberati de propriile frici, prezenta noastra 

ii elibereaza si pe altii automat.” 

5.Vedeti o imagine puternica a voastra in propria putere. Asa cum spunea Helio-ah: “Trebuie sa 



 

5 
 

incepeti sa va vedeti pe voi insiva ca ‘corpuri de energie’ ce primesc, ce aveti nevoie pentru a va 

vindeca si evolua. Si cand va vindecati si evoluati, exista de asemenea si discomfort si durere. 

Retineti, ca VOI sunteti cei de care trebuie sa aveti grija mai intai...astfel incat sa puteti face 

munca importanta pentru care ati venit pe Pamant sa o realizati. Vorbim despre ‘munca 

voastra’- alegerea voastra de a ‘Raspandi LUMINA! Sa raspanditi IUBIRE!’ si alte energii de 

frecventa inalta. Peste tot in jurul vostru, astfel incat restul Umanitatii poate alege atunci sa se 

transforme ei insisi din interior spre exterior...asa cum si voi ati facut-o. Voi sunteti Ancorele! 

Voi sunteti alesii, ce duc ‘munca grea’, iar daca voi nu aveti grija de voi...atunci cine o va face? 

6.Practicati recunostiinta deplina. Frecventa gratitudinii depline se afla in inima, permitandu-va 

sa va deschideti catre zone ce nu va puteti imagina si catre un loc de creativitate superioara si 

de a fi in serviciu. 

7.In cele din urma, mentineti-va focusul spiritual si conectati-va in unitate cu fratii si surorile din 

orasul vostru de lumina, in ajutor reciproc si comuniune. Sprijniti-va unii pe altii in grupul vostru 

pentru sustinere si suport in propria evolutie. Noi evoluam ajutandu-i pe altii! 

 In concluzie, haideti sa imbratisam provocarile si oportunitatile acestui nou an, de 

atragerea puterii personale si  de mentinerea luminii din dimensiunea a cincea pentru Orasul 

nostru de Lumina Planetar si sa ne indeplinim rolul de Lucratori in Lumina si Vindecatori 

Planetari. 

 Acest an, practicati mentinerea acestei viziuni a voastre, a Orasului vostru de lumina si a 

Pamantului. 

 Binecuvantari cu Lumina Omega, 

 Bob Maldonado 

 

Din 

Taramul de mai jos(Australia si 

Noua Zeelanda) 

Inspirator. Cel mai bun rezultat posibil din evenimente tragice. Scopul Superior. Acestea au fost 

scrise de catre Pam Younghans si trimis de Elle Keith. 
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Dragi prieteni oameni, 

Am postat aceasta ca si comentariu legat de incendiile din Australia. Perspectiva proprie 

fiecarui individ, este adevarata si valida pentru el insusi. Aceasta este a mea. 

Eu traiesc in Australia si am ales in mod intentionat o perspectiva ce mi se potriveste mie cel 

mai bine. Inima mea se simte atat de plina. Nu am simtit niciodata atat de multa iubire si 

compasiune adanca si intelegere, intre niste straini si mi-a aratat cele mai frumoase aspecte de 

a fi om. Ma simt atat de onorat sa fiu om si sa traiesc in aceasta frumoasa tara. Sunt revarsari 

de generozitate nemaivazute din toata tara si acum chiar din lume. Munca grea si dedicarea  

pompierilor este uimitoare. Marea majoritate dintre ei sunt voluntari, ce au renuntat la munca 

platita, pentru a da un ajutor prietenilor din tara. Sunt oameni ce au renuntat la propriile paturi, 

pentru a dormi in cort in curte si asta pentru ca cei evacuati sa aiba un pat unde sa doarma. 

Oamenii isi deschid casele, rulotele, pamantul si traiesc impreuna cu straini, urandu-le bun venit 

cu bratele deschise si iubire curata si compasiune. Cat de frumos. 

Oamenii dau atat de multi bani si lucruri, intr-un mod iubitor fara a avea nevoie de multumiri 

sau recunostinta. Oamenii  isi ofera ajutorul la reconstruirea caselor, se ofera cu masini unelte, 

expertize, munca libera si cu timpul lor, doar pentru ca vor sa ofere din centrul a ceea ce sunt ei 

cu adevarat. Oamenii au condus 700 de km noaptea pentru a gati mancare si pregati mese, 

pentru cei in nevoie. Hotelurile ofera cazare gratuita. 

Sunt oameni ce au creat grupuri pe facebook, astfel incat cei ce numai au nimic sa poata primi 

de la cei ce pot darui si ajuta gratuit. Acesti administratori de grupuri muncesc fara odihna 

pentru a ajuta mii si mii de oameni, neasteptand nimic in schimb. Oamenii ofera consiliere 

gratuita, imbratisari. Ei croseteaza papucei, pentru picioarele ursilor Koala. Viziteaza zonele 

arse, cu mancare pentru animalele salbatice-colecteaza donatiile de mancare si apa de la 

supermaketuri(Rosemary Irvine, Matthew Kastelein multumim). 

Oamenii hranesc cu mana animalele salbatice in vizuinele lor. Oamenii ofera servicii babysitting  

si de grija pentru batrani, platesc alimente pentru cei ce nu-si pot permite-oameni complet 

straini ce sunt facuti din aceasi energie ca si ei. In trecut, eu am pierdut tot ce aveam 

familiar(nu in incendiu) si cu toate ca afost provocator, a fost exact ceea ce aveam nevoie si mi-

a aratat mai bine ceea ce sunt. Din ceea ce vad, prin compasiune, cei care au pierdut totul pot 

sa reconstruiasca la loc si sa se ridice precum Phoenix din cenusa. 

Langa casa mea este o padure ce a ars acum 4 saptamani si deja refacerea/cresterea a inceput. 

Natura stie exact ce face. Incepe sa infloreasca ca niciodata inainte, ca si minunatii oameni din 
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aceasta tara. Inima mea explodeaza cu iubire numai fiind martora la cat de mari sunt inimile 

oamenilor si la cat de multe suntem noi capabili. Niciodata nu am fost atat de mandru ca sunt 

om. VREODATA. Noul Pamant nu vine-este aici ACUM si este atat de minunat. Aceasta este 

lumea in care mi-am dorit intotdeauna sa traiesc- o lume de iubire. 

 

 

 

Sa intalnim membrii de pe glob 

 

Va salut pe toti, Eu sunt Henry Brenner. 

M-am nascut in Rochester, NY, la 3000 de mile de Orasul New York. Am trait in partea de sud-

est a acestui oras, ce era cunoscut atunci ca si cartierul general al Kodak si Xerox. Cand aveam 9 

ani, ne-am mutat la periferie. Parintii mei au pus accentul pe citit si studii, iar in scoala am 

aratat un interes vremelnic catre stiinta, matematica si muzica. Am cantat la cornul francez in 

liceu, in orchestre studentesti si formatii. Am absolvit MIT(Institutul Tehnologic Massachustts), 

specializare in chimie. Am studiat mai departe pentru doctorat la Facultatea din Chicago si apoi 

am mai facut 3 ani de post-doctorat, muncind la Universitatea Berkley din California. Am fost 

suficient de norocos sa obtin un post la Universitatea din New York, unde am ramas pana la 

pensionare in 2012. 

Cand eram la facultate, am facut niste studii de chimie fizica, in general legat de interactiunea 

luminii si a energiei microundelor asupra moleculelor organice. Am pregatit 9 doctoranzi, ca si 
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alti studenti in cercetare, dar m-am concentrat pe a preda studentilor. Unul dintre cursurile pe 

care le-am predat se numea “Energia si mediul inconjurator”, iar aceasta mi-a trezit interesul in 

problemele mediului, ca poluarea aerului si apei, distrugerea Ozonu-lui, gazele cu efect de sera, 

schimbarea climei si energia nucleara. 

Am facut cunostinta cu Grupul de 40 prin sotia mea, Kristine. Avand la baza pregatirea mea de 

cercetator in fizica, am tins sa privesc lucrurile dintr-o perspectiva tridimensionala. In acelasi 

timp, sunt foarte constient de existenta unor nivele, dincolo de puterile noastre normale de 

perceptie a celor 5 simturi. Si de asemenea, am ajuns sa recunosc importanta gandurilor 

colective si a meditatiilor de iluminare spirituala, in munca de a ajuta la vindecarea si protejarea 

pamantului, in fata multor amenintari  de mediu cu care se confrunta acum. 

Binecuvantari tuturor, Henry 

 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

Sunt Gudrun Miller și sunt consilier al semințelor stelare de peste 30 de ani. 

 
Dragă Gudrun, 

realitatea faptului celei de-a 6-a extinctii in masa ma influenteaza foarte puternic! Simt ca nu 

pot face nimic pentru a schimba sau ajuta aceasta, in acest moment. Imi pierd dorinta de a ma 

bucura de viata si imi doresc doar sa ma retrag din lume si sa ma ascund! Te rog ajuta-ma. Nu 

vreau sa renunt la a fi un vindecator planetar. Multumesc.. 

 

  

Draga Vindecatorule Planetar, 

Tu esti o Samanta Stelara foarte avansata si te afli aici pentru a fi un vindecator planetar, dar si 

pentru ati finaliza vindecarea personala. Poate ca ai ajuns in acest impas mai demult, dar acum 

ai o sansa sa perseverezi. Nu uita ca lumina depaseste intunericul si astfel gandurile bune sunt 

mult mai puternice decat gandurile negative. 

Juliano, ne-a reamintit la intalnirea Consiliului Batranilor, faptul ca noi am ales sa venim aici, in 

aceste vremuri, cunoscand cu ceea ce ne vom confrunta. Eu cateodata, ma vizualizez in nava 

stelara Athena, cum ma uit in jos la Pamantul ce evolueaza, cu o compasiune detasata. Aceasta 

ma ajuta sa nu ma identific cu dramele ce se desfasoara pe Pamant in acest moment. 



 

9 
 

Tu stii cum se multumeste veteranilor pentru serviciul lor. Eu iti multumesc pentru serviciul tau 

adus Pamantului! 

Multumesc tuturor Semintelor Stelare si tuturor membrilor GOF ce lucreaza din greu chiar 

acum pentru a ajuta Pamantul si celor ce se ajuta intre ei! 

 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

De la Coordonatorul de Grup USA 

 

Apel de trezire pentru toti membrii nostri adormiti! 

Aduceti-va aminte de ce v-ati inscris in Grupul de 40? 

Acesta este un apel de trezire pentru toti membrii nostri adormiti! 

 Membri ai Grupului de 40, a sosit timpul in care este nevoie de fiecare dintre voi! Voi 

ascultati cu regularitate lectura ce va este data? Voi participati la meditatiile de Biorelativitate 

sau la proiectul PCOL? 

 Paragraful urmator, este un fragment luat din lectura din Ianuarie 2020, in care se 

abordeaza incendiile din Australia si a 6-a extinctie in masa: 

“Fiti siguri ca sunt interventii pentru Australia, dar ele trebuie sa fie la scara globala. Noi 

recomandam ca ar fi de folos o interventie printr-o meditatie mondiala, deoarece cu cat 

adunam mai multi oameni de pe planeta sa mediteze si sa lucreze cu noi, atunci cu atat mai 

mare va fi stimularea introdusa in Noosfera. Exista posibilitatea reprogramarii Noosferei. Putem 

spune afirmatia, ca nu dorim a 6-a extinctie in masa. Nu dorim sa vedem distruse toate padurile 

si de asemenea nu dorim sa vedem oceanele cum mor. Omenirea are posibilitatea sa repare 

planeta. 

 Noi lucram cu semintele stelare pentru repararea planetei. Un nou program-gand poate 

fi introdus in Noosfera, dar trebuie facut aceasta intr-un mod puternic, cu cea mai mare putere 

a gandului. Acesta este motivul pentru care noi am insistat continuu, ca Grupul de 40 are  

nevoie de 1600 de seminte stelare ce mediteaza cu Noosfera, mediteaza cu Biosfera si 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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mediteaza pentru schimbarile de refacere ale planetei , ce apar. “ 

~Juliano, channel de David. K Miller, 4 ianuarie ,2020 

 

 
 

 
 

Raportul Consiliului Batranilor 

Consiliul Sfatului Batranilor al GOF s-a intalnit pentru a stabili “Obiectivele” pentru 2020. 

Care este rolul Grupului de 40 in acest moment de escaladari ale evenimentelor pe 

Pamant? Toti realizam faptul ca pentru a realiza mai multe vindecari complete de 

biorelativitate, ar fi ideal ca toti membrii Grupului de 40 sa participe mereu. 

Spunand acestea, noi incurajam pe fiecare dintre voi ca sa nu va subestimati efectul pe 

care prin munca voastra il realizati. 

Juliano ne-a semnalat faptul ca marea majoritate a oamenilor inteleg gresit evenimentele 

ce au loc pe planeta acum. Majoritatea oamenilor nu isi dau seama de efectele pe care le 

au aceste situatii, asupra lor personal sau colectivului. Trezirea constiintei pe planeta ar 

putea schimba rapid rezultatul, cu ajutorul Interventiei Spirituale primita promt. 

Suntem departe in drumul nostru catre a 6-a extinctie in masa, pe planeta Pamant. Fara 

indoiala ca rezolvarea va trebui sa vina din intelepciunea Dimensiunii a 5-a! Fiecare din noi 

mentinem Lumina Cinci Dimensionala. Cu cat ne intalnim mai des ca si Grup si utilizam 
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uneltele ce ni le-au predat Arcturienii, cu atat mai multa schimbare vom produce. 

Apropo, doar observa, viata ta curge mai degraba usor? Spatiul Sacru pe care il sustii te 

mentine pe tine si pe familia ta intr-o frecventa inalta? Va intreaba prietenii, cum de tu 

ramai calm cand tot ce se intampla in jur pare haotic? 

Noi toti avem multe oportunitati de a utiliza invataturile Triunghiului Sacru, sa dam si 

altora sansa sa vada daca pot contribui si ei.  Conectarea impreuna in Energia Grupului este 

vitala procesului de vindecare a Evenimentelor Pamantului. 

Consiliul Batranilor planifica mai multe meditatii, webinarii si chanelling-uri in saptamanile 

ce urmeaza. Va rog, luati aceste evenimente ca si o sansa sa va invitati prietenii si vecinii 

pentru a vedea ceea ce faceti voi pentru a va mentine echilibrul si armonia in jurul vostru. 

In trecut, aceasta ar fi parut a fi prea cutezator! Oricum, cu atitudinea de azi, inimile lor s-

ar putea deschide sa se conecteze la Evolutia Spirituala. 

Consiliul Batranilor al Grupului de 40 

-Conectati-va la Consiliul Galactic. Cat de pregatiti suntem pentru Ascensiune? 

 

 

 

Am vrea să extindem căldurosul nostru bun venit următorilor noi membrii care s-au unit 

Grupului Celor Patruzeci între 18 decembrie 2019 și 18 ianuarie 2020. 
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Birgit Smothers  

Coordonator de grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  

 

 

Pamantul este Elastic/Rezistent 

Multe dintre episoadele transformatoare dramatice nu s-au manifestat inca. Pamantul mai are 

inca putina rezistenta/elasticitate/energie. Biosfera mai are inca putina rezistenta/energie. 

Oamenii ce au facut predictii cumplite in 2012, bazate pe scenariul de sfarsit al timpului, nu au 

luat in calcul si rezistenta/elasticitatea Pamantului. Pamantul, ca o planeta deosebita, isi 

doreste sa mentina biosfera, sa-si mentina umanitatea, deoarece umanitatea este un mare dar 

si este de asemenea si o mare realizare pentru o planeta. Dar totul are o limita. Sunt anumite 

puncte/situatii declansatoare, care inca exista pe aceasta planeta si care ar putea declansa o 

serie de schimbari catastrofice. Acestea nu sunt niste declansatoare dorite; sunt situatii la care 

cu greu poti sa gasesti contracararea. 

Unul dintre punctele/situatiile declansatoare de acum, este poluarea din oceane si deversarea 

de petrol si alte gaze in oceane. Oceanele sunt la un nivel critic din punct de vedere al 

echilibrului, si ele se afla in pericol de a se prabusi total. Viata din oceane poate sa inceteze. 

Acum, oceanele sunt la un moment/punct sensibil la declansare. 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Alt punct/situatie declansator este radiatia nucleara si centralele nucleare. Unele dintre 

reactoarele nucleare au fost construite in apropierea faliilor provocatoare de cutremure. Deci, 

va puteti intreba: Cate accidente nucleare ca si cel de la Fukushima, mai poate “duce” planeta? 

Cate accidente nucleare mai poate planeta sa “filtreze”? Mai exista si alte puncte/situatii 

declansatoare in anumite meridiane ale Pamantului, unde exista blocaje ale acestora. 

Dar, exista antidot pentru contrabalansarea acestor puncte/situatii declansatoare, iar unul 

dintre principalele de acest gen este crearea de locuri sacre. Pamantul chiar raspunde la munca 

sacra/lucrarile sacre. Acest lucru este demult cunoscut de catre Nativii Americani, Hopi si alti 

Nativi, ca Iroquois. Ei cunosteau puterea crearii acestor locuri sacre, de secole si cum munca cu 

energiile sacre contrabalanseaza aceste situatii declansatoare. Dar, deoarece in acest moment 

exista atat de multe situatii declansatoare, aceasta inseamna ca trebuie sa existe o crestere 

proportionala de creare a locurilor sacre. Deci, niciodata pana acum, nu a existat necesitatea 

crearii  de locuri sacre ca acum. 

Una dintre marile sarcini si lucrari, este crearea unei constiente pe planeta, ca aceasta este 

sacra. De aceea, Maestrii Ascensionati si Invatatorii au sustinut in mod deosebit ideea ca 

Pamantul este sacru. Unul dintre mesajele de baza ale Arcturienilor si unul dintre mesajele de 

baza al vindecarii planetare, si de asemenea al Biorelativitatii, este acela ca Pamantul este 

sacru. Acesta este un mesaj atat de simplu si frumos. Exista multe puncte/situatii declansatoare 

si de asemenea sunt multe posibilitati de continuare a transformarilor catastrofice/ingrozitoare. 

Dar Pamantul reactioneaza/raspunde, Bijuteria Albastra raspunde, la munca voastra sacra, la 

munca voastra de a crea locuri sacre. Munca voastra decisiva ca si vindecatori planetari, este sa 

explicati/educati/predati faptul ca Pamantul este sacru. 

 

 

 


