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Cohabitarea cu spirite inalte si joase 
 

de David K. Miller 
 

Sunt sigur că suntem cu toții uimiți de actele de violență care au loc pe planeta noastră. 
Cred că dorința multora dintre semintele stelare de a părăsi planeta este legată de 
nivelul de violență care are loc nu numai față de alți oameni, ci și față de planetă însăși. 
O formă tulburătoare de violență de pe planetă este acum iesirea violenta inexplicabila 
din școli ale adolescenților. Vywamus a oferit o explicație interesantă a modului în care 
se pot întâmpla aceste tipuri de acțiuni. Practic, există în Kaballah ideea de conviețuire 
a spiritelor, care include spirite superioare pozitive "care locuiesc/cohabiteaza" cu o 
persoană pe Pământ, precum și conviețuire negativă. De exemplu, mulți dintre noi se 
raportează pozitiv la Arhanghelul Mihail care slujește cu bucurie în rolul de protector și 
vindecător pentru sufletele devotate care îi invită prezența în viața lor. Dacă simțim 
nevoia de protecție sau de asistență, atunci el poate, într-un mod special, să intervină în 
numele nostru pentru binele cel mai înalt. În alte cazuri, mai ales atunci când suntem în 
meditație sau în transă, Arhanghelul Mihail ne poate folosi ca un mediu pentru a ajuta 
aducnd vindecare prin energie, cuvinte, gânduri, sau sunete. Mulți dintre noi au 
beneficiat de energia Arhanghelului Mihail. În Kaballah, se știe că o ființă superioară 
poate trăi cu tine chiar și pentru o perioadă de timp, astfel încât să poți finaliza o sarcină 
specială superioară sau să înveți o lecție specifică. Acest tip de conviețuire este numit 
în Kaballah "ibbur".  
 
Acum, se poate întâmpla contrariul; adică exista si conviețuirea cu spiritele negative  
care pot intra în corpul fizic. Acest lucru a fost menționat în limba noastră modernă ca 
posesie spirituală. Filmul Exorcistul, de exemplu, prezintă un caz extrem de posesie 
spirituală. În Kabbalah, o astfel de posesie inferioară a spiritului se numește "dybukk". 
Iar în Evul Mediu, adepții religioși ai Kabbalei purtau amulete speciale pentru a se feri 
de spiritele rele. Entitățile inferioare discarnate pot deveni o influență negativă puternică 
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asupra unui om. Aura noastră oferă un scut energetic protector în jurul nostru. Acest 
scut energetic de protecție, de obicei, poate ține departe spiritele negative nedorite de 
vibratie joasa. Cu toate acestea, o aură slabă poate fi comparată cu un sistem imunitar 
slăbit. Când sistemul imunitar este slăbit, atunci se poate lua mai ușor o răceală sau un 
virus. Când cineva are un scut energetic slăbit, atunci această condiție face mai ușor 
pentru spiritele inferioare sau spiritele negative să locuiască în corpul fizic. 
 
Un eveniment traumatic, cum ar fi a fi în război sau a avea un accident auto sau alte 
tipuri de evenimente traumatice, precum și consumul de alcool și droguri, poate 
contribui, de asemenea, la o scădere a frecvenței vibraționale a aurei. Știm că astfel de 
medicamente precum metamfetamina, de exemplu, provoacă o micsorare a judecatei 
clare, paranoia și pot crea o condiție pentru posesia negativă spirituală. Drogurile 
stradale coboară sau slabesc acest scut protector, iar spiritele răutăcioase sau negative 
se pot atașa cu ușurință de o persoană și pot îndruma acea persoană să facă violență. 
În alte cazuri, spiritul negativ poate contribui sau poate încerca să contribuie la o 
imbolnavire a unei persoane. 
 
Cu mulți ani în urmă, am asistat personal la un eveniment in care un șaman rus a 
efectuat o vindecare remarcabilă asupra unei femei. Această vindecare s-a concentrat 
pe îndepărtarea unui spirit negativ. Asistența angelica poate fi esențială în eliminarea 
entităților. 
 
Un canal de energie inalta sau un vindecător poate elimina energiile discarnate sau de 
vibratie joasa atasate de cineva. Un adolescent tânăr, care nu se dezvoltă suficient, 
este cu siguranță mai susceptibil la forțe discarnate negative exterioare, mai ales dacă 
acel tânăr și-a deteriorat câmpul energetic prin consumul de droguri stradale. 
 
Cu toata violența care are loc pe Pământ, trebuie să ne întrebăm despre nivelul de 
influență a fiintelor negative discarnate asupra planetei noastre. Ghizii vorbeau adesea 
despre a face curățenii în tărâmurile astrale de pe Pământ, ceea ce ar diminua influența 
negativă a acestor spirite și, de asemenea, le-ar ajuta să meargă mai departe. De 
asemenea, poate fi util și necesar sa practicam curățări personale, ceea ce ne-ar ajuta 
în eliminarea influențelor negative extra-dimensionale. 
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Raport octombrie 2021 

Noutati din proiect 
 
Activate recent in Septembrie si Octombrie:  

• Puerto Colombia, Colombia 

• Portal Arrayan, Argentina 

• Villa de la Ascension, Aguascalientes, Mexic 

• Maestro Juliano, Costa Rica 

• Walaba, Costa Rica 
 

Ce legătură au cele 100 de maimuțe cu Orașul de Lumina Planetar? Și ce legătură are 
acest efect cu tine? 

Poate vă amintiți că cea de-a 100-a maimuță se referă la efectul care se întâmplă atunci 
când 100 de maimuțe învață o nouă acțiune sau sarcină împreună, apoi, magic sau 
cuantic, întreaga populație învață noua acțiune sau sarcină printr-o interacțiune și 
comunicare cuantică. Ideea poate fi aplicată orașelor de lumină planetare prin faptul că, 
odată ce există un anumit număr de Orașe de Lumină Planetare puternic activate, atunci 
această situație va activa cuantic planeta. 

Ca vindecători planetari, unul dintre cele mai importante roluri ale noastre este acela de 
a răspândi vestea despre a 5-a dimensiune, despre ascensiune, despre societatea 
dreaptă. Vrem să vindecăm Pământul și să-l facem un loc mai bun pentru a fi și pentru 
ca toată lumea să trăiască o viață mai fericită și mai sănătoasă în vibrații mai înalte. Una 
dintre cele mai bune metode de a face acest lucru este prin crearea și menținerea 
orașelor de lumină planetare. 

Juliano ne reamintește că cel acest concept al celei de-a 100-a maimuță este ceva ce 
oamenii pot înțelege cu ușurință, deoarece toată lumea vrea să protejeze zona în care 
trăiesc. Deci, ceea ce puteți face este să vorbiți despre ideea Orașelor de Lumină 
Planetare! Asta e partea voastra din poveste! 

Pe măsură ce tot mai mulți oameni devin conștienți de proiectul nostru și tot mai multe 
orașe de lumină planetare se formează și se unesc în rețeaua de Orașe de Lumină 
Planetare a Grupului nostru de 40, la un moment dat vom ajunge la masa critică unde 
întreaga idee va deveni virală. Imaginați-vă toate orașele pământului îmbrățișând 
această idee. În acel moment, mulți oameni vor înțelege imediat și vor lucra împreună. 
Pe măsură ce ideea se răspândește, va exista o schimbare magnifică ca valuri uriașe de 
conștiință în întreaga noosferă. 

Între timp, vedem de fapt acest lucru desfășurându-se în fața ochilor noștri, pe măsură 
ce avem un număr fără precedent de orașe de lumină planetare și rezerve oceanice de 
lumina planetare pregătite și activate în întreaga lume. Oameni noi se alătură GOF, 
deoarece acestea sunt atrasi de ideea de a crea PCOL în comunitățile lor și că este 
ceea ce fac: se alatura grupului și imediat incep lucrul pentru a le crea. 
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Așadar, fie ca această veste să vă încurajeze să începeți propriul vostru PCOL și, de 
asemenea, să vorbiți despre conceptul de Orașe de Lumină Planetare altora, de a crea 
un spațiu sacru în vecinătatea voastră care să poată atrage și deține lumina 
pentadimensională, astfel încât să se desfășoare numai activități de vibrație superioară. 
Haideti să creăm Shangri-La, un Shamballah, un Rai pe Pământ! 

Do you want to create your own Planetary City of Light? It takes three Group of Forty 
members who are enthusiastic and willing to meet together in meditation once a month 
to start a Planetary City of Light. For more details on how to start your Planetary City of 
Light, go to the GOF website, click on “GOF Planetary Healing Projects” then “Planetary 
Cities of Light,” and choose “How to start your own PCOL.” Here’s is a shortcut to the 
page: 

Vrei să-ți creezi propriul Oraș de Lumina Planetar? Este nevoie de trei membrii ai 
grupului de 40 care sunt entuziaști și dispuși să se întâlnească împreună în meditație cel 
putin o dată pe lună pentru a începe si pastra un oraș de lumină planetar. Pentru mai 
multe detalii despre cum să începeți Orașul de Lumina Planetar al, accesați site-ul GOF, 
faceți clic pe "Gof Planetary Healing Projects" apoi "Planetary Cities of Light" și alegeți 
"Cum să începeți propriul PCOL". Iată un link catre pagina: 

https://groupofforty.com/projects/planetary-cities-of-light/how-to-start-your-own-
pcol/ 

Of course, you can always write to me Robert Maldonado (rmaldopcol@gmail.com) or 
your country coordinator for more information. 

Additionally, we have a PCOL Handbook/manual on the website that provides step-by-
step instructions on how to create a Planetary City of Light/Planetary Ocean Reserve of 
Light. Visit this page: 

Desigur, imi puteți scrie întotdeauna mie: Robert Maldonado(rmaldopcol@gmail.com) 
sau coordonatorului vostru pe țară pentru a primi mai multe informații. 

În plus, avem un manual / manual PCOL  pe site-ul web care oferă instrucțiuni pas cu 
pas cu privire la modul de a crea un oraș planetar de lumină planetar / rezervație 
oceanică de lumină planetară. Iata link-ul pentru manual: 

https://groupofforty.com/wp-content/uploads/2021/09/PCOL-Handbook.pdf 

 
 

https://groupofforty.com/projects/planetary-cities-of-light/how-to-start-your-own-pcol/
https://groupofforty.com/projects/planetary-cities-of-light/how-to-start-your-own-pcol/
mailto:rmaldopcol@gmail.com
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nkc35XRPBT4F-OPBVh3EfeTXLKXGfX1muUjzHtN_YXV_bYw9eNVwQ979J4tBFYdZ46G76DSvSUse0_KAQ_CyZRnZOXXHFa5uxTJVkqVa6Nrv_4JWXAcxuXIeQB0FN45ahZOogLDdMYktiUMM0fEj0VOtubRYOTBmPQN6UQIS6l6SpF3ytTATO7ZLYXZJVdkcx9tZuvbrR7RqsfFjwqhcaQ==&c=VOndM07fQMmNjICSj8ml0YtZ97aRlvfYAbTFgprxFr2cFFHZsiyhfg==&ch=nIpBL4CKnLHFwy83mdG3lnPrjOmVRu2mQpMgQgacDQQUlkmspZ5EzA==
mailto:rmaldopcol@gmail.com
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nkc35XRPBT4F-OPBVh3EfeTXLKXGfX1muUjzHtN_YXV_bYw9eNVwQ979J4tBFYdZ46G76DSvSUse0_KAQ_CyZRnZOXXHFa5uxTJVkqVa6Nrv_4JWXAcxuXIeQB0FN45ahZOogLDdMYktiUMM0fEj0VOtubRYOTBmPQN6UQIS6l6SpF3ytTATO7ZLYXZJVdkcx9tZuvbrR7RqsfFjwqhcaQ==&c=VOndM07fQMmNjICSj8ml0YtZ97aRlvfYAbTFgprxFr2cFFHZsiyhfg==&ch=nIpBL4CKnLHFwy83mdG3lnPrjOmVRu2mQpMgQgacDQQUlkmspZ5EzA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nkc35XRPBT4F-OPBVh3EfeTXLKXGfX1muUjzHtN_YXV_bYw9eNVwQ979J4tBFYdZ46G76DSvSUse0_KAQ_CyZRnZOXXHFa5uxTJVkqVa6Nrv_4JWXAcxuXIeQB0FN45ahZOogLDdMYktiUMM0fEj0VOtubRYOTBmPQN6UQIS6l6SpF3ytTATO7ZLYXZJVdkcx9tZuvbrR7RqsfFjwqhcaQ==&c=VOndM07fQMmNjICSj8ml0YtZ97aRlvfYAbTFgprxFr2cFFHZsiyhfg==&ch=nIpBL4CKnLHFwy83mdG3lnPrjOmVRu2mQpMgQgacDQQUlkmspZ5EzA==
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26 Septembrie 2021 
Canalizat de David K. Miller 

davidmiller@groupofforty.com 
toate drepturile rezervate 

Salutări, eu sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 
 
În schimbarea și evoluția planetară, există un concept important în teoria cunoscută 
sub numele de efectul celei de-a 100-a maimuta. Pe scurt, acest efect înseamnă că 
atunci când 100 de maimuțe învață o nouă acțiune sau sarcină împreună, atunci, intr-
un mod magic sau cuantic, întreaga populație învață dintr-o data noua acțiune sau 
sarcină. În cazul specific la descoperirea acestui efect, acesta se referă la o insulă 
unde au existat 5.000 de maimuțe și 100 de maimuțe au învățat noua sarcină, care a 
fost cum să spele mâncarea(cartofii dulci), iar apoi, în mod miraculos, toate cele 5.000 
de maimuțe au învățat-o si au practicat-o. Aceasta este ideea de a transforma și de a 
comunica cu un grup mare de la un nivel cuantic. 
 
Folosesc efectul celei de-a 100-a maimute pentru a vorbi despre vindecarea planetară 
și în mod special pentru a reuni membrii Grupului de 40 din întreaga lume, oameni 
care sunt interesați de Vindecarea Planetară și de schimbarea planetară. Ideea este 
că, odată ce un anumit număr de oameni a fost atins, conștiința inalta și meditațiile cu 
energii inalte vor stimula o activare. Afirmăm că acest număr este de 1.600 de 
membrii. Astăzi vreau să vorbesc despre celei de-a 100-a maimute în ceea ce privește 
utilizarea acestui concept pentru orașele de lumină planetare. Ideea este că, odată ce 
există un anumit număr minim de Orașe de Lumină Planetare activate puternic, atunci 
această situație va activa cuantic planeta. Când vorbim despre orașe de lumină 
planetare, este interesant să observăm acest concept al efectului celei de-a 100-a 
maimute, deoarece, în multe privințe, un Oraș de lumina planetar are capacitatea de a 
avea o influență enormă asupra lumii. 
 
Când va gânditi la Orașele de Lumină Planetare, există proprietăți remarcabile despre 
care se poate vorbi: În primul rând, este una dintre cele mai magnetice și atractive 
forțe pentru ca oamenii să intre în Grupul de 40. În al doilea rând, Orașele de Lumină 
Planetare au capacitatea de a forma o rețea, iar această rețea întărește fiecare Oraș 
de Lumină Planetar, astfel încât să existe un efect "cuantic" pe care fiecare Oraș de 
Lumină Planetar nu l-ar avea în mod individual. Este adevărat că Proiectul Orașelor de 
Lumină Planetare, prin el însuși, dezvoltă și ajută fiecare Oraș de Lumină Planetar, la 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
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nivel individual, cu energia și sacralitatea sa, dar efectele puternice pe care le are un 
Oraș de Lumină Planetar cresc atunci când lucrează într-o rețea. Acesta este motivul 
pentru care ideea acestui efect la nivel global poate crește exponențial și potențial într-
un mod care poate chiar depăși membrii individuali. 
 
Cum ar fi să transferați și să implementat acest efectul în Orașele de Lumină 
Planetare? Practic, ar fi o mișcare globală în care dintr-o dată toate orașele ar dori să 
fie sacre; în care, într-un fel, toate orașele ar dori să-și protejeze energia spirituală; în 
care toate orașele s-ar angaja să respecte puritatea și curățenia mediului; în care 
toate orașele ar simți interacțiunea cu Gaia. 
 
Ceea ce indicăm pentru vindecarea planetară este sacralitatea, protecția spirituală și 
evoluția unui câmp energetic în jurul fiecărui Oraș de Lumină Planetar care îl 
conectează la energia pentadimensională superioară. Și aceasta poate deveni o 
mișcare din lumea reală, și cu această o mișcare mondială, atunci veți vedea ceea ce 
eu numesc efectul celei de-a 100-a maimuta peste tot pe planetă. 
 
Ce abordare frumoasă a meditației! Ce obiectiv frumos, când acum există o nevoie 
stringentă de speranță, când există o nevoie disperată de schimbare, când mulți 
oameni se simt neputincioși! Voi și munca voastră oferiți speranță și o soluție la criza 
planetară. 
 
Eu sunt Juliano. Bună ziua! 

 
Binecuvantari, Bob 

 

Sa ne intalnim cu membrii din intreaga lume 
 

 

Antonio Bulhoes  

Bună tuturor, eu sunt Antonio! M-am născut într-un orășel din 
nord-estul Braziliei numit Natal. Am fost crescut în mijlocul celor 
două religii majore din Brazilia: catolică și protestantă. Am studiat 
toată viața într-o școală catolică, iar familia mamei mele este un 
fel de popor protestant dur. Ei bine, nu m-am încadrat niciodată în 
nicio religie, dar în același timp am avut întotdeauna o legătură 
spirituală puternică, mai ales că atunci când eram copil vedeam 
oameni care muriseră și auzisem voci care îmi vorbeau foarte 
clar. 
 
Când am devenit adolescent până la începutul maturității mele 
am fost foarte dezamăgit de religie și spiritualitate în general. Prin 

urmare, obișnuiam să neg toate darurile spirituale care erau în fața mea. Când am facut 
21 de ani, m-am mutat în Europa pentru a lucra și a studia, iar acolo am întâlnit niște 
oameni care m-au introdus în alte tipuri de spiritualitate, cum ar fi maeștrii înălțați, 
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energia Reiki și așa mai departe. Din acest moment, multe lucruri au început să aibă 
sens. Apoi, când m-am întors în Brazilia după 6 ani de viață în străinătate, am dat peste 
diferite surse spirituale, cum ar fi Allan Kardec și Umbanda, de exemplu. 
 
Le-am studiat pe toate, dar nu am vrut să fac parte din nicio religie, ma simteam încă 
inconfortabil. Din sincronicitate, am început să întâlnesc oameni care erau pe o 
frecvență similară cu a mea și acum câțiva ani am auzit despre maeștrii galactici 
precum arcturienii, pleiadienii și alții. Am avut senzația că trebuie să știu mai multe de la 
ei pentru a-mi simți sufletul și am făcut-o. 
 
Am o experiență academică în afaceri și, de asemenea, mai mult de 10 ani de 
experiență de lucru în domeniul afacerilor. Dar actual lucrez ca profesor pentru copii și 
adolescenți; Fac traduceri din engleză în portugheză braziliană și uneori lucrez ca 
vindecător folosind energii precum Reiki samanic, Shamballa Reiki și instrumentul de 
vindecare interdimensională (o tehnologie de vindecare adusă de oamenii albaștri și 
ființele interdimensionale confederate). Noua mea profesie mă ajută să am mai mult 
timp să fiu eu însumi și să fiu mai aproape de sinele meu superior, ceea ce mă face să 
mă simt ca o ființă întreagă. 
 
Sunt atât de bucuros să fac parte din GOF. Am fost foarte binevenit și uimit de cat am 
crescut și am învățat spiritual până acum. Ca membru GOF, ajut cu traducerile și 
ghidez meditații de biorelativitate pentru membrii brazilieni o dată pe săptămână și m-
am alăturat, de asemenea, grupului si PCOL-ul din orașul meu, care este orașul Natal 
din Brazilia. 
 

Consilierea semințelor stelare 

 
Dragă Gudrun, în timp ce conduceam pe un drum din padure pe care am condus de 
mai multe ori înainte, o căprioare a fugit si a lovit mașina mea. Nu am văzut-o așa că 
impactul m-a traumatizat și a provocat daune semnificative mașinii mele! Căprioarea a 
fugit. 
 
M-am forțat să conduc din nou același drum și aproape că am lovit un alt cerb! Din 
fericire, l-am văzut pe ăsta și am putut pune frână! 
 
Întrebarea mea este, de ce mi s-a întâmplat acest lucru? Refuz să conduc din nou pe 
acel drum sau pe oricare dintre drumurile forestiere din jurul orașului! 
 
Sa conduc oriunde acum ma face nervoasa oricum, astfel încât acest lucru se adaugă 
la anxietatea mea. 
Nu știu ce să fac cu asta. 
Multumesc pentru ajutor. 
 

 

Dragă prietena, știu că ești foarte sensibila și ușor copleșita. Îmi pare rău că ți s-a 
întâmplat asta și că ți-a provocat atâtea traume! 
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Ma bucur ca ai pus întrebarea despre motivul pentru care acest lucru s-a întâmplat cu 
tine. Uite ce cred eu despre acest eveniment. 
 
Cred că prezenta cerbului e necesara pentru a-ti obține atenția și este un animal de 
putere pentru tine! Cei mai mulți dintre noi, în cultura occidentală nu știm nimic despre a 
avea un animal de putere.  
 
Acceptând un animal de putere ca ghid și protector, avem apoi acces la caracteristicile 
și puterea unică a acelui animal. Animalul ne oferă aceste daruri pentru a ne ajuta cu 
problemele personale. 
 
Știu că ești o supraviețuitoare a traumei și ai lucrat bine pentru a depăși problemele. Cu 
toate acestea, rămâi în continuare hipervigilenta și te chinui să te simți în siguranță în 
mediul tău. 
 
Ai putea crede că un leu sau un urs ar fi gardianul ideal pentru tine, dar lasă-mă să-ți 
spun cate ceva despre cerb ca animal de putere. 
 
Cerbul este deosebit de sensibil și este bine adaptat la mediul său. Acesta poate fi 
complet relaxat, dar si să fie complet de alert la orice amenințare în jurul său. Odată 
alertat, poate fugi ca vântul! Am văzut chiar și o căprioară cum fugea dupa un coiot o 
dată! 
 
Cerbul este, de asemenea, frumos și elegant! 
 
Dacă acceptați cerbul, poți procura un simbol al cerbului de purtat sau o imagine pe 
care să o pui pe perete. Meditează asupra cerbului și obține mesaje speciale și energie 
de la cerb. 
 
Estii binecuvântata să ai acest animal puternic și frumos ca ghid! 

   

Cu drag si cu binecuvantari,  

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Am vrea să extindem căldurosul nostru bun venit următorilor noi membrii care s-au unit 

Grupului de 40 în septembrie 2021. 

  

 

Birgit Smothers  

Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

 

Club de lectura GOF 

 

Cum vindecam planeta si o ajutam sa 
ascensioneze  
Carte 1, Partea a 3-a, Capitolul 1 
von David K. Miller 

 

Discutie despre valurile de ascensiune 
 
O cerință pentru ascensiune este ca dimensiunea a 5-a să interacționeze cu 
dimensiunea a 3-a. Acest lucru poate fi de fapt descris ca două sfere care 
interacționează - o sferă este 3D, iar cealaltă este 5D. În momentul în care aceste două 
sfere se ating, exista o descărcare de lumină spirituală intensă și energie din 5D catre 
întreaga planetă, dar numai semintele stalre vor putea primi și folosi acea lumină. 
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Amintiți-vă, este nevoie de energie și o forță extraordinară pentru a inalta oamenii în a 
5-a dimensiune. 
 
Trebuie să existe un grup de bază de oameni care au puterea, dragostea, coeficientul 
de lumină spirituală necesar de a deține și de a stabili bazele pentru o ascensiune și 
care pot deține și transmite de asemenea energia altor oameni, și aceasta este o 
cerință. 
 
Se crede, în general, că vor exista trei niveluri sau trei valuri de ascensiune și că cei 
care nu merg în primul val vor merge cu siguranță în al doilea val. În al treilea val, 
oamenii vor merge doar pentru că sunt total convinși în acel moment că acesta este cel 
mai bun mod de a face față tuturor lucrurilor. 
 
Dacă data evenimentului de ascensiune ar fi dată, aceasta ar afecta modul în care 
oamenii acționează, ceea ce i-ar putea afecta negativ. Oamenii ar putea renunța la 
încercarea de a vindeca Pământul; oamenii ar putea renunța la încercarea de a lucra. 
Ar trebui să continuați ca și cum nu veți ascensiona, chiar dacă știți că veți ascensiona. 
Ascensiunea va avea loc cu un sunet de trezire. Acest sunet nu a fost niciodată auzit cu 
atât de multă forță de atât de mulți oameni simultan. 
 
Primul val se poate întâmpla în orice moment. Este interesant faptul că, pe măsură ce 
lumea devine mai polarizată și pe măsură ce pare să existe o creștere a numarului de 
catastrofe de pe planetă, în același timp, deschiderile spirituale pentru ascensiune 
cresc. O parte din aceasta situatie este din cauza polarizărilor. Polarizările se extind la 
diferite mișcări politice de dreapta și de stânga și fiecare pare să se polarizeze mai mult, 
este adevărat, dar ceea ce este trecut cu vederea în polarizare este că cei care au o 
minte spirituală devin mai puternici, adică polarizarea te mișcă și spiritual într-o direcție 
mai puternică. 
 
Cei mai mulți oameni nu vor finaliza în totalitate toate lecțiile lor. Majoritatea oamenilor 
nu vor fi 100% pregătiți și se înțelege că disponibilitatea completă este foarte dificil de 
realizat. Cu toate acestea, există un aspect al înălțării numit gratie. Sananda 
supraveghează acest aspect al înălțării, dar ideea gratiei divine este aceasta: Ești 
înzestrat cu o compensație specială. Vi se acordă o lumină specială care vă ajută să 
ocoliți și să săriți peste unele lucruri, astfel încât să puteți ascensiona. Singurul lucru 
care vi se cere este să aveti o intenție sinceră și onestă de a va înălța și sa continuati 
să lucreati la voi cât de bine puteți. Deci, nu renunțați și spuneți: "Voi aștepta doar 
ascensiunea", ci lucrați cât de mult puteți cu inima directă și deschisă. Și atunci gratia 
va va conduce catre inaltimile spirituale. 
 

 


