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Această metaforă simplă vă va ajuta să vă descurcați cu polarizările și să le înțelegeți. Dacă cineva se află 

într-o stare negativă, ia energie de la voi și de la planetă. Acest lucru se poate descrie din puncte de vedere 

diferite. De exemplu dacă cineva și-a creat un atașament față de voi, atunci vă ia energia. Dacă aveți o 

gaură în aură, atunci energia voastră scade și intrați în categoria cu minus energetic. Pe de altă parte dacă 

cineva trimite energie, de exemplu iubire, bunătate, bună-voință, atunci această energie este un plus 

energetic, și voi câștigați energie și vă sporiți vibrația de lumină. 

Ce rol are neutralizarea în acest context? Neutralizarea este un proces prin care opriți acțiunea energiei 

negative și extragerea de energie din câmpul vostru energetic și din aura voastră. Cei care fac diverse 

lucruri ca să ia energie sau să creeze un deficit la voi sau un deficit planetar, sunt opriți atunci când sunt 

neutralizați. Aceasta înseamnă că acțiunile lor nu mai pot lua energie de la voi sau de la planetă. În același 

timp este important de reținut că prin această neutralizare acțiunile lor sunt paralizate temporar, ei nu mai 

pot să își continue acțiunile negative. Ca să folosesc exemplul mediului înconjurător – cei care fac lucruri 

care distrug biosfera, care distrug o specie sau poluează oceanele sau atmosfera, deodată nu mai pot să 

facă asta. Ei sunt neutralizați și acțiunile lor sunt stopate, și deodată nu mai pot să continue această 

activitate. Ca să ne exprimăm în termenii unei ecuații matematice, ei nu mai iau energie de la biosferă. La 

nivel personal, dacă cineva încearcă să îți facă rău din punct de vedere energetic, atunci când această 

persoană este neutralizată, ea nu mai poate să îți facă rău.  
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Acest lucru se poate descrie la nivel emoțional, psihologic sau chiar fizic. Unii din voi ați auzit de 

filozofia și practica spirituală Aikido, bazată pe acest concept foarte evoluat și profund al neutralizării. 

Când cineva se apropie de voi ca să vă facă rău, atunci cine practică Aikido poate neutraliza această 

persoană. Cine practică Aikido își pune atacatorul într-o poziție în care atacatorul nu mai poate executa 

vreo acțiune care să facă rău. Interesant este că această neutralizare nu îi face rău persoanei care încearcă 

să facă acțiunea negativă. Negativii sunt neutralizați și nu mai pot acționa. 

Dar există un element vital care trebuie discutat atunci când vorbim despre energia de neutralizare 

descrisă în filozofia celor care practică Aikido. Odată ce persoana a fost neutralizată și nu mai poate să vă 

facă rău vouă sau planetei, dacă se încăpățânează și încearcă în continuare să facă rău celorlalți sau 

planetei, atunci își va face rău ei înseși. Să recapitulăm. În metafora cu luptătorul de arte marțiale 

practicant de Aikido, atacatorul este prins și ținut strâns cu mâna sau brațul blocat, o poziție incomodă 

pentru atacator. Această poziție cauzează discomfort și devine evident că dacă atacatotul își continuă 

acțiunea și mișcarea cu intenție agresivă, brațul său va fi smuls din umăr sau se va rupe. Propria acțiune și 

mișcare a atacatorului va fi cea care îi va face rău. Își va face rău lui însuși. Aceasta este o neutralizare la 

nivelul filozofic cel mai înalt. Este o neutralizare care se poate descrie la cel mai înalt nivel spiritual, ca 

atunci când oamenii încearcă să vă facă rău să îi neutralizați în așa fel încât dacă mai continuă își vor face 

rău lui înșiși; să îi faceți să înceteze total toate acțiunile care fac rău, pentru că au fost neutralizați. Astfel, 

oamenii își vor pierde dorința de a mai lua energie de la voi sau de a vă face rău. În multe feluri, ei vor 

alege să se comporte într-un mod pozitiv față de voi. 

Dacă vorbim despre neutralizare la nivel planetar, apar idei și simboluri interesante. Știți că la nivel global 

omenirea are un comportament destructiv față de mediul înconjurător, față de oceane și atmosferă. Ați 

aflat despre distrugerea biodiversității și a biosferei în general, despre distrugerea pădurilor și a 

pământurilor. Haideți să luăm comparația cu neutralizarea din lumea practicantului spiritual de Aikido, și 

să o aplicăm la vindecarea planetară. Gândiți-vă o clipă că există oameni care poluează oceanul, că aruncă 

deșeuri radioactive și gunoaie în ocean. Deodată, ei sunt neutralizați. Ei nu mai pot să facă astfel de 

acțiuni. Ei sunt puși într-o poziție de criză extremă dacă își continuă acțiunile, pentru că dacă se 

încăpățânează să își continue acțiunile, își fac rău lor înșiși. Ei nu vor putea să continue să meargă pe 

această cale fără să își facă rău lor înșiși. Au fost neutralizați. 

Ca vindecători planetari, cum ar fi mai bine să vizualizați și să meditați la vindecarea acestei planete? De 

asemenea, cum ar fi mai bine să vizualizați acele persoane care încearcă să vă facă rău? Într-un mediu 

polarizat și într-o lume polarizată, este ușor să experimentezi energia negativă care vine către tine. Ar fi 

util să folosești acest instrument al neutralizării, mai ales când este vorba de viața ta personală și de răul 

psihologic și emoțional pe care ți-l fac alți oameni. Este posibil ca oamenii să trimită energie negativă în 

mod conștient sau inconștient. Vizualizați-i pe cei care este posibil să încerce să trimită energie negativă 

și vedeți-i neutralizați, astfel încât energia negativă să nu mai poată ajunge la voi. 

Când discut despre vindecarea planetară devine clar că este necesar să existe o putere personală mare la 

cei care se ocupă cu activări și cu meditații de vindecare planetară. Voi folosi din nou exemplul 

practicantului de Aikido. El nu este slab din punct de vedere fizic. De fapt el petrece multe ore studiind și 

practicând tehnicile Aikido și își construiește câmpul de energie în așa fel încât îi poate neutraliza într-un 

mod pozitiv pe cei care vin spre el și vor să îi facă rău. Câmpul de energie al practicantului de Aikido s-a 

întărit, el și-a dezvoltat un câmp de energie bun și pozitiv, care îi conferă abilitatea de a face 



 

3 
 

neutralizarea. Prin urmare și noi, în calitate de vindecători planetari, trebuie să avem un câmp de energie 

puternic și pozitiv. 

Noi putem ajuta la neutralizarea unei energii negative și destructive. De ce spun să neutralizăm, nu numai 

să folosim energie pozitivă ca să anulăm energia negativă? Să revenim la exemplul cu plus și minus pe 

care l-am dat deja. Amintiți-vă că minus extrage energie și plus dă sau sporește energie. În domeniul 

spiritualității și al polarizării există așa-numitele legi numite „legi de respingere”. În aceste vremuri 

speciale în care trăiți, o energie pozitivă mai puternică împinge adeseori în afară energia negativă, și la fel 

o energie negativă mai puternică împinge în afară energia pozitivă. Vedeți de multe ori acest fenomen de 

polarizare, când cei care se află într-o lumină negativă puternică sau trăiesc într-un mod negativ, îi resping 

pe cei care sunt pozitivi. De exemplu este posibil ca voi să simțiți ură, furie sau dezgust față de oamenii 

care își asumă o poziție negativă opusă vouă ca polarizare. Aceasta este o manifestare a legii de 

respingere. Când energia negativă este atât de puternică, acest lucru indică o situație spirituală periculoasă 

pe planetă. Este mai greu să găsești o cale de mijloc. Când respingerea este atât de puternică este greu 

chiar să comunici cu partea polarizată opusă. Această stare de polarizare și respingere spirituală poate 

duce la haos și chiar la violență, prin urmare nu este o stare sănătoasă sau echilibrată.  

Acest concept al neutralizării este de asemenea apropiat de alt concept spiritual „al armoniei și 

echilibrului”. Este apropiat dar există diferențe. Există diferențe între armonie, echilibru și neutralizare. 

De exemplu există pe planetă un grup care este pozitiv și lucrează pentru iubire, armonie, egalitate și 

pentru o societate dreaptă. Pe de altă parte există și un alt grup de oameni care lucrează pentru lăcomie, 

putere și control, și caută să îi distrugă pe cei care nu gândesc ca ei. Ce fel de echilibru poate exista când 

există asemenea polarizări? Cum poate exista armonie și echilibru? 

Voi vorbi mai întâi despre armonie și echilibru din perspectivă spirituală, iar apoi voi vorbi despre ce e de 

făcut dacă nu există teren comun, ci numai polarități opuse. În cadrul conceptului de Arbore al Vieții 

Planetar există frumoasa imagine a unei părți masculine și a unei părți feminine. Avem imaginea unor 

stâlpi care reprezintă partea bună și partea rea, partea masculină și partea feminină. De asemenea există 

două atribute care sunt deosebit de relevante pentru discuția noastră, pe de o parte există atributul puterii 

și al judecății, și de cealaltă parte avem atributul compasiunii și al îndurării. Este evident că judecata și 

puterea sunt necesare, dar judecata și puterea fără îndurare și compasiune pot fi periculoase pentru 

planetă. Am mai discutat despre asta și am arătat că în această galaxie au existat situații experimentale în 

care a dominat judecarea celorlalți, și aceasta a devenit prea puternică. Este greu să trăiești într-o societate 

care te judecă prea mult. Gândiți-vă cât este de greu să funcționezi și când te judeci prea mult pe tine 

însuți. Sau gândiți-vă cât de greu a fost în copilărie dacă ați avut părinți care erau prea citici. Vă venea 

greu să funcționați într-un mod confortabil și să vă aflați într-o stare relaxată. Când există compasiune 

există mai multă permisivitate, mai multă bunătate, și se poate dezvolta o creștere mai mare. 

Să vedem acum partea opusă, a îndurării și bunătății. Desigur, tuturor ne place bunătatea și este bine când 

oamenii care se află în poziții de putere sunt plini de îndurare și compasiune față de noi. Dar ne aflăm 

acum pe această planetă într-o situație în care există o puternică energie a polarizării. Polarizarea 

generează adeseori iregularități în tiparele mentale, gândire haotică și chiar violență. În energia puternic 

polarizată, oamenii pot să își piardă auto-controlul și să se comporte ca niște animale. Ei pot reacționa 

dintr-o energie de vibrație foarte joasă care crede în mod greșit că violența și terorismul sunt justificate. În 

astfel de situații și cu astfel de oameni, compasiunea nu funcționează. De fapt dacă te comporți cu 
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compasiune față de teroriști, ei consideră asta o slăbiciune. Polarizările puternice pot crea un dezechilibru 

atât de puternic încât nu mai este posibilă o armonizare imediată. Într-o lume perfecționată am putea 

spune că judecata și compasiunea se află în echilibru și că se dezvoltă o nouă stare de armonie, dar dacă 

cele două părți sunt prea diferite una de alta și prea polarizate, atunci compasiunea și bunătatea nu mai 

sunt eficiente. 

Polarizarea puternică face parte din situația pe care o vedem acum pe această planetă. La nivel planetar, 

avem de a face cu o polarizare puternică, care poate duce la evenimente catastrofice care includ scenarii 

de sfârșit al timpului, distrugeri planetare, erupții vulcanice, furtuni și răsturnări sociale și economice. 

Cred că toate aceste scenarii vi se par familiare și dacă vă uitați pe planetă astăzi, probabil veți vedea cum 

o parte din aceste evenimente dramatice se petrec chiar acum. Pe planetă există polarizări politice și 

economice extreme, și simpla compasiune ar duce probabil la și mai multe tulburări. Dacă ne uităm de 

exemplu la situațiile generate de criza refugiaților mai ales în Europa dar și în Statele Unite, vedem cum 

compasiunea extremă și îndurarea pot uneori să creeze probleme. Trebuie să se încerce atingerea unui 

echilibru.  

Ajungem acum din nou la discuția despre neutralizare, pentru că în cazul neutralizării nu mai încerci să 

echilibrezi o parte cu cealaltă. Nu mai încerci să echilibrezi judecata cu îndurarea, ci mai degrabă încerci 

să îi neutralizezi pe cei care folosesc energie negativă ca să fure și să distrugă Pământul. Neutralizați 

acești oameni care încearcă să facă rău Pământului, astfel încât să nu mai poată face rău la nivel personal 

și planetar. De exemplu veți dori să îi neutralizați pe cei care distrug balenele, girafele sau elefanții. Nu 

mai este loc pentru compasiune atunci când oamenii distrug în mod brutal animalele sălbatice pentru 

câștiguri financiare. Dar ca să folosești energia de neutralizare este necesară dezvoltarea unui anumit tip 

de disciplină și putere. 

Vreau să vorbesc acum despre ascensiune. Știu că există și alte modele de ascensiune, mai ales în lumea 

fundamentaliștilor. În aceste modele, oamenii sunt ridicați la ceruri. O intervenție pe Pământ se poate 

concentra pe energia de neutralizare. Putem folosi o imagine de neutralizare ca să contracarăm distrugerea 

biosferei Pământului. Folosiți-vă energia arcană, puterea meditației și darurile pe care le aveți ca 

vindecători planetari. Puteți participa cu o vizualizare nouă, foarte pozitivă, la vindecarea acestei planete 

folosind imaginea de neutralizare. De asemenea puteți folosi această vizualizare pozitivă și pentru 

experiențele voastre personale. 

În munca de meditație de astăzi, vreau să vizualizați o imagine de neutralizare care stopează distrugerea 

biosferei. Fiecare din voi are o anumită sferă de influență și o sensiblitate individuală specială față de 

mediul înconjurător. Fiecare din voi cunoaște un anumit loc de pe planetă care are nevoie de munca de 

vindecare. De asemenea este posibil să aveți conștiința politică a lucrurilor pe care le face un dictator, 

lucruri care sunt extrem de nedrepte. Puteți alege unde vreți să vă concentrați gândurile de vindecare. 

Dacă folosiți energia de neutralizare, nu preluați karma. Nu vă implicați în nici un fel de schimb 

energetic, ci mai degrabă se poate spune că îl neutralizați. 

În meditația de astăzi aș vrea ca fiecare din voi să aleagă un eveniment sau o întâmplare de pe planetă 

care v-a mișcat sau v-a îngrijorat. Poate fi scurgerea de radiații de la Fukushima, războiul civil din Siria 

sau administrația guvernului S.U.A., care are potențialul de a face rău mediului înconjurător, ignorând 

alte abordări mai constructive în domeniul climatic. Vă puteți concentra pe o corporație puternică, care 

distruge pădurea din jungla amazoniană. Alegeți problema care vi se pare mai presantă. Simțiți puterea 
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luminii voastre spirituale, simțiți capacitatea voastră de a vă ridica din corpul fizic și de a călători 

energetic la Inelul de Ascensiune din jurul planetei. În Inelul de Ascensiune veți simți și mai puternic 

energiile și curajul vostru spiritual, și veți simți puterea marelui instrument spiritual care este 

neutralizarea. Alegeți împreună cu mine imaginea a ceea ce doriți să vedeți că se neutralizează. (Intonează 

OOOOOOHHHHHH.) 

Amintiți-vă că ESTE IMPORTANT să nu doriți să vizualizați cum partea opusă polarizată este distrusă. 

Nu doriți să vedeți cum grupului de indivizi polarizați din partea opusă li se face rău. Vreți doar ca 

energia lor să fie neutralizată astfel încât acești oameni să nu mai poată face acțiuni negative îndreptate 

împotriva voastră personal, sau împotriva mediului înconjurător și împotriva planetei. Puteți vizualiza 

cum vreți acțiunea de neutralizare. Concluzia este că dacă acel grup sau acel om își continuă activitatea 

negativă împotriva planetei sau împotriva altor oameni, atunci vor fi neutralizați. Își vor face rău lor 

înșiși. Focalizați-vă conștiința în Inelul de Ascensiune. Vom intra împreună în meditație, și fiecare din voi 

poate lucra la vizualizarea neutralizării. Acum vom păstra tăcerea. 

(După minute de tăcere, intonează OOOOOOHHHHHH.). În timp ce susțineți această energie a 

neutralizării, trebuie să știți că are o vibrație înaltă. Este un mod în care puteți să vă ocupați de energiile 

de polarizare fără să fiți trași în câmpul de energie negativă care înconjoară polarizarea. Imaginea 

neutralizării pe care o vizualizați voi va fi înregistrată în Inelul de Ascensiune și va fi plasată în Noosferă, 

și asta îi va ajuta pe ghizi și învățători, va ajuta Pământul, să manifeste ceea ce este necesar pentru 

neutralizare. 

Acum vreau să discut despre ascensiune și să mă refer la valurile de ascensiune. S-au lansat diferite idei 

referitor la ce se va întâmpla cu oamenii care nu pot să își transforme conștiința. S-a discutat că acești 

oameni vor fi luați de pe planetă într-un exod în masă și numai oamenii cu vibrație înaltă, cum ar fi 

semințele stelare, vor absolvi și se vor muta în dimensiunea a cincea. Dar ați observat că în toate discuțiile 

despre ascensiune, noi am vorbit despre cele trei valuri ale ascensiunii, pentru că există compasiune, 

există îndurare pentru oamenii de pe Pământ. Noi înțelegem că Pământul este o școală și oamenii se află 

aici pentru a învăța și a experimenta, și chiar și cei care sunt polarizați negativ se pot deschide către o 

lumină pozitivă. 

Vizualizați cum energia de neutralizare se duce către ceilalți. Revin din nou la frumoasa comparație cu 

maestrul Aikido care își pune adversarul într-o poziție din care dacă adversarul mai încearcă să îi facă rău, 

își face rău lui însuși. În clipa în care atacatorul simte acest răspuns de la maestrul Aikido, se poate 

produce un moment de recunoaștere și iluminare. Atacatorul poate spune: „Aha, am de a face cu un 

maestru care are energie înaltă. Mă supun și mă deschid către ceea ce îmi poate oferi această persoană”. 

Știu că există oameni care nu vor folosi această ocazie și vor continua să își facă singuri rău. Aceștia nici 

nu speră să învețe ceva. Dar pe de altă parte există mulți oameni care sunt cuprinși de un respect imens 

atunci când experimentează energia neutralizării. Neutralizarea este o forță de energie spirituală dar se 

manifestă și într-un mod fizic, și creează ocazia pentru o schimbare și o transformare în comportamentul 

unui om. 

Amintiți-vă că atunci când vorbim despre energia de neutralizare vorbim despre auto-apărare și intrăm în 

domeniul energiei aurei. Ne aflăm în vremuri în care pe această planetă este foarte necesar să lucrezi cu 

câmpul tău de energie și să îl protejezi. Așa cum am spus, energia neutralizării vine dintr-o poziție de 

putere energetică. Nu vine dintr-o poziție de slăbiciune energetică. De asta v-am îndemnat pe fiecare din 
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voi să lucrați la rezistența câmpului vostru energetic, așa încât să fiți capabili să respingeți energia 

negativă care vine către voi. Încărcătura negativă este o energie care încearcă să ia energie de la voi. 

Această rezistență la care mă refer se numește energia Pung în taoism. Ea vă ajută să creați un recul 

rezistent și elastic în câmpul vostru de energie, așa încât atunci când o sursă negativă vă atacă aura, este 

respinsă înapoi și nu poate penetra. Este de asemenea util să proiectați acest gen de rezistență și de 

elasticitate în jurul locurilor sacre de pe planetă. Este necesar să protejăm energetic locurile sacre din jurul 

planetei. Includem aici fluviile și râurile sacre din America de Nord și apele curgătoare ale indigenilor din 

America de Sud. Când lucrați la câmpul de energie care înconjoară un loc sacru, puteți crea o energie 

Pung elastică în jurul zonei respective. Energia elastică va împinge înafară orice energie negativă, 

neutralizând de fapt energia negativă. 

Să ne oprim acum un moment și să facem o meditație personală. Vă rog pe fiecare din voi să vă 

vizualizați câmpul de energie sub forma unui Ou Cosmic. Amintiți-vă că încă vă mai aflați în Inelul de 

Ascensiune, și v-ați sporit puterea de vizualizare. Umpleți-vă câmpul de energie cu această lumină Pung 

elastică și rezistentă, și vedeți cum intră în câmpul vostru de energie prin chakra coroană. Vom păstra din 

nou tăcerea. 

Folosiți această ocazie ca să neutralizați orice inflamații în corpul vostru și orice conflicte, orice 

slăbiciuni, găuri sau atașamente. Umpleți-vă aura acum cu această energie Pung rezistentă. (Intonează 

OOOOOOHHHHHH.  OOOOOOOHHHHHH). Câmpul vostru de energie este rezistent, este elastic. Este 

elastic și săltăreț, și are puterea energetică de a neutraliza orice forță sau energie negativă care intră în el. 

Energia negativă este respinsă cu mare ușurință și elasticitate. Aveți acum în voi energia Pung. (Intonează 

OOOOOOHHHHHH). 

Puteți să proiectați puternica energie Pung către locurile sacre și situațiile sacre pe tot globul. Trebuie să 

știți că toți ghizii și învățătorii sunt fericiți să vă susțină în munca voastră spirituală de neutralizare. 

Neutralizarea nu face rău nimănui. Neutralizarea pune persoana într-o poziție în care își face rău ei însăși 

dacă vrea să continuie să emită energie negativă. Pregătiți-vă acum să părăsiți Inelul de Ascensiune. 

Reveniți la corpul vostru fizic și reintrați în el în aliniere perfectă. Simțiți că ați primit o nouă energie și 

putere personală, odată cu acest nou instrument de vindecare personală și planetară, neutralizarea. Sunteți 

protejați și vă apreciem și respectăm profund pentru munca voastră de lumină. 

Sunt Juliano. Bună ziua. 

 

 


