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Juliano despre anul 2019 și Consiliul Galactic 

canalizat de David K. Miller 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

Privind înainte spre anul 2019, văd că este o mare nevoie de a ne conecta la energiile galactice, la 
Consiliul Galactic din Galaxia Calea Lactee, și la Maeștrii Înălțați. Noi vrem să facem oamenii să fie mai 
conștienți de Maeștrii Ascensionați, vrem să vă amintim că Maeștrii Ascensionați lucrează cu oamenii, 
pentru vindecarea și reechilibrarea planetară. 

Maeștrii Ascensionați lucrează și ca să vă ajute să vă conectați la Consiliul Galactic. Este util să vorbim 
din nou despre Consiliul Galactic și să vedem ce anume vrea să facă el și cum lucreză. În general, 
Consiliul Galactic este conștient de toate formele de viață din galaxie și de faptul că acestea au anumite 
puteri spirituale, care le vor ajuta să intervină spiritual în alte civilizații. Este important pentru Consiliul 
Galactic să ajute la ridicarea conștiinței Pământului. Este important pentru Consiliul Galactic ca 
semințele stelare de pe Pământ să își ridice vibrația și să își acceseze puterile superioare. Gândurile și 
energiile voastre și gândurile celorlalți de pe planetă care utilizează conștiința înaltă și încearcă să se 
conecteze la noi cei din Consiliul Galactic și la alți Maeștri Ascensionați, sunt luate în seamă. Cu alte 
cuvinte, efortul vostru de a vă conecta la această lumină înaltă este recepționat de către Consiliul 
Galactic, ceea ce înseamnă că munca și energiile voastre sunt vitale. 

Noi încercăm să promovăm anumite idei de bază cum ar fi Orașul Planetar de lumină, Biorelativitatea și 
Inelul de Ascensiune. Apreciem că în momentul de față cele trei idei au avut succes și Grupul de 
Patruzeci face cu succes cel puțin trei exerciții sau tehnici de echilibrare planetară importante. Cred că 
este important să înțelegeți că deși există atâtea grupuri de semințe stelare, grupul vostru este cel care a 
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adus aceste tehnici și lucrează ca să le practice și să le promoveze. Ni se pare uimitor să spunem așa 
ceva, dar o mulțime de grupuri de semințe stelare nu fac exerciții de vindecare planetară, și grupurile 
care fac asta, nu folosesc tehnici la un nivel atât de ridicat ca cel folosit de Grupul de Patruzeci. Dacă 
arunci o privire la anul 2019, poți să prezici că vor fi mai multe transformări planetare. Nu cred că este 
nevoie să fii profet ca să faci astfel de preziceri despre polarizare și evenimente catastrofale în anul 
2019. Din perspectiva noastră este clar că în anul 2019 se vor produce transformări și evenimente 
catastrofale majore pe Pământ. Transformările planetare avansează rapid, ele nu se apropie cu o viteză 
mai mică. Consiliul Galactic și cu mine credem că atunci când criza planetei se va acutiza și va deveni mai 
vizibilă, oamenii se vor deschide și va apărea o receptivitate mai mare față de munca Grupului de 
Patruzeci și față de Consiliul Galactic și Consiliul Bătrânilor. 

De-a lungul anilor, oamenii au spus că ne plac discuțiile teoretice, că ne plac informațiile științifice 
galactice, că ne place să învățăm despre Dimensiunea a Cincea. Vă rugăm să faceți asta în continuare. 
Dar vrem să aflăm și cum putem îmbunătăți viața acum. Cum putem să facem față crizei planetei? Vom 
încerca să răspundem mai bine la această întrebare, în anul 2019. 

În încheiere vreau să spun că aceasta este o criză a Pământului, și știu că lumea nu experimentează 
această criză tot timpul.  

Desigur că experimentați criza Pământului atunci când sunteți prinși într-un eveniment meteo 
important, dar alte dăți când nu sunt astfel de evenimente, totul pare a fi cum trebuie. Încă mai există 
multă frumusețe și o activitate a vieții minunată pe planeta Pământ, chiar și în mijlocul acestei crize. 
Cred că fiecare din voi are abilități colosale de a se conecta telepatic cu ghizii voștri spirituali, cu Maeștrii 
Ascensionați și Consiliul Galactic. Sunteți cu toții foarte avansați în munca voastră spirituală, în special ca 
Vindecători Planetari. Vă rugăm să nu vă subestimați și să nu subestimați abilitatea voastră de a primi 
lumină și sfaturile noastre. 
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Mesaje 
canalizate în 
trecut de la 
Juliano 

  
David a înființat o rubrică nouă numită „Mesaje canalizate în trecut de la Juliano”. În fiecare lună își va 
cerceta arhivele și va extrage din ele mesaje interesante și relevante canalizate de la Juliano. Mesajul de 
luna aceasta a fost primit în 2009! 

 

Juliano despre auto-reglarea biosferei 

Pământul este o planetă care se auto-reglează. Pământul are o funcție automată de auto-reglare 
acordată la biosferă și la forțele de viață ale planetei, care susțin apariția condițiilor potrivite pentru 
viață. Sistemul de auto-reglare poate menține temperatura potrivită și compoziția atmosferică potrivită 
pentru menținerea vieții. Cum altfel ar putea o planetă să susțină viața? O mulțime de factori complecși 
trebuiesc luați în considerare, pentru ca o planetă să mențină un câmp de energie constant pentru 
susținerea vieții. Prima condiție necesară ca să existe viață pe o planetă este activarea Luminii Spirituale 
și „întărirea” relației dintre energia de auto-reglare a unei planete și biosfera planetei respective. 

Am putea trece în revistă o mie de planete pe care le-am vizitat în acest sector al galaxiei. Există 
aproximativ șaizeci de planete care arată exact ca Pământul. Au aceeași distanță față de soarele lor. Au 
aceeași mărime sau sunt mai mici, dar cu toate astea nu există Lumină Spirituală pe aceste planete. Ați fi 
mirați cât seamănă aceste planete cu Pământul – ele arată foarte asemănător. Oamenii voștri de știință 
și astronomii au început să descopere noi sisteme solare. Ei au început deja să observe asemănări între 
alte sisteme solare și sistemul vostru solar. Care sunt deosebirile între planetele din diferite sisteme 
solare care au viață pe ele? Diferența este că există o Forță a Vieții și o energie spirituală a planetei pe 
planetele dătătoare de viață, care îi permit planetei să se auto-regleze pentru menținerea nevoilor 
specifice ale biosferei. Aceasta este diferența. Această funcție de auto-reglare s-a dezvoltat și pe 
Pământ. 

Pământul are un sistem sofisticat de buclă de feedback și de auto-reglare al biosferei, care a permis 
existența vieții pe planetă într-o perioadă extrem de lungă de timp. Timp de milioane de ani, s-au 
petrecut catastrofe care aveau potențialul de a distruge viața de pe Pământ. Dar în ciuda acestor 
catastrofe care ar fi putut distruge toată biosfera, formele de viață au revenit întotdeauna. 

Sistemul de auto-reglare și de buclă de feedback ajută planeta să își revină după evenimente 
catastrofale care aproape au distrus-o. Evenimentele catastrofale majore nu au reușit să distrugă 
biosfera. Pământul are o abilitate extraordinară de a se regla, când se confruntă cu evenimente 
catastrofale ostile. 
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Se află Pământul și biosfera Pământului în fața unui eveniment catastrofal? Despre ce fel de cataclism 
este vorba? Răspunsul este da, Pământul se află în fața unui eveniment/cataclism. Biosfera se află în fața 
unui eveniment/cataclism. Ce anume va produce cataclismul? Evenimentul catastrofal va fi cauzat de 
faptul că omenirea își pierde controlul de sine pe această planetă. Nu o spun în mod critic, pentru că 
orice specie, inclusiv dinozaurii care au dominat mediul înconjurător, ar face același luru pe care îl fac și 
oamenii. Comportamentul oamenilor face parte din ciclul reacțiilor instinctive naturale. Folosesc 
termenul „instinctiv” pentru că pentru a se transforma, omenirea trebuie să evolueze la o stare situată 
deasupra instinctelor, iar această stare superioară necesită un salt de evoluție în conștiința umană, 
pentru ca omul să înțeleagă că Pământul este un spirit viu. 

Omul trebuie să înțeleagă că poate să comunice telepatic cu Pământul, și că omenirea poate primi 
instrucțiuni telepatice de la Spiritul Pământului, ca să o ajute să se reechilibreze. Această comunicare 
include instrucțiuni privind modul cum poți curăți meridianele Pământului și alte exerciții de 
„biorelativitate” care ajută la reechilibrarea planetei. În acest moment a devenit necesară folosirea 
abilității omului de a reechilibra Pământul, pentru salvarea biosferei planetei. Omenirea poate influența 
auto-reglarea planetei, așa încât aceasta să susțină echilibrul potrivit pentru viața omului. Condițiile 
necesare pentru supraviețuirea omului pe această planetă ar putea să dispară. Asta nu înseamnă că 
Pământul ca ființă vie, va dispărea. Asta nu înseamnă că Pământul nu va mai putea să susțină forme de 
viață. Înseamnă doar că viața omului așa cum o cunoașteți în anul 2018, nu va mai putea continua. 
Această transformare s-ar putea petrece, dacă omenirea continuă să nu se controleze. 

Asta ar schimba total viața pe care o știm acum. Știți cât de fragilă este existența și cât de fragilă este 
societatea, sau cât de fragilă este comunitatea globală. Acestea sunt metafore care arată cât de fragilă 
este biosfera. 
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Orașe Planetare de Lumină (OPL) din jurul lumii 
 

OPL Luciano din Serra da Boccaina 

 

 
 
 

 
 

Tempul Arcturian al Grupului de Patruzeci din Serra da Bocaina Brazilia, se află unde am descărcat 
Cristalul în 2009. Tempul a fost construit de Guillermo Mellado, care a folosit un plan descărcat de la 
Juliano și revăzut de un arhitect din Argentina, pe nume Fernando. 
 

 
 
Luciano, coordonatorul GOF din Brazilia, a condus acolo un grup de membri GOF și de suporteri ai GOF 
în această toamnă, pentru a susține energiile din Serra da Bocaina Crystal din Templul Arcturian. Au fost 
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patru zile de meditații intense în perioade de câte trei zile, dimineața, după-amiaza și chiar și seara! 
Alessandra, Coordonatoarea Orașului Planetar de Lumină Parque do Coco/Fortaleza a fost și ea acolo. 

Toți membrii GOF sunt invitați să meargă și să viziteze templul. Drumul care urcă 
muntele a fost pavat recent și este mult mai ușor decât în trecut să ajungi la templu. 

Luciano Araújo 
Coordonator GOF în Brazilia 
 

 

 
 
Iubită familie GOF, 
 
2019 aproape a sosit! Timpul curge repede, zilele și săptămânile curg ca minutele și deodată 
a trecut o lună sau un an. Polarizările și schimbările climei la nivel planetar sunt puternice și 
dezechilibrate, în timp ce la nivel personal emoțiile și relația cu tine însuți și cu alții, 
sănătatea mentală și fizică se află într-o transformare permanentă. 

Consiliul Bătrânilor se întrunește ca să găsească soluții la următoarele întrebări: cum putem 
să avem o viață mai bună în această criză planetară? Care este cel mai bun mod prin care 
putem face față tuturor acestor transformări personale? Membrii Consiliului Galactic, printre 
care se află mulți Maeștri Ascensionați, continuă să ne ajute să ne dezvoltăm telepatia, 
intuiția și percepția. Ne oferă instrumente cu care să facem față cu succes crizelor personale 
și planetare, instrumente cum ar fi: 

 Coabitarea: Puteți cere unui maestru, de exemplu lui Sananda sau Juliano, să 
coabiteze cu voi. Să ai un maestru care merge cu tine este o experiență foarte 
plăcută, care te umple cu energie și aduce conștientizare și o conștiință înaltă. 

 Camera de Vindecare personală: Nava spațială Athena are la bord camere de 
vindecare personală. Vă recomandăm să mergeți acolo noaptea în corpul de lumină, ca 
să vă vindecați și să reîntineriți. Familia noastră arcturiană este disponibilă și dorește 
să lucreze cu voi. 

 Conectarea cu Sinele vostru Multidimensional: Suntem ființe de lumină 
electromagnetice, multidimensionale, infinite, și trăim un singur aspect al ființei 
noastre întregi. Amintiți-vă că ne aflăm la această universitate numită „Planeta 
Pământ” și am ales să venim ca să învățăm și să evoluăm ca spirit, să experimentăm 
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liberul arbitru și să ne amintim că acest corp tridimensional este doar un aspect al 
ființei noastre multidimensionale, care ne oferă o perspectivă superioară și abilitatea 
de a aborda în mod onest conflictele noastre. În Templul de Cristal Arcturian, ne 
putem uni cu sinele nostru multidimensional. 

 Incantațiile și tonurile: Pentru a descuia Codurile de Ascensiune, intonați: „Kadosh, 
Kadosh, Kadosh, Adonai Tsevaoth” și „Ehyeh Asher Ehyeh”. Acestea sunt cuvinte sacre 
galactice și multidimensionale, care ne ajută să ne deschidem Codurile de Ascensiune 
la nivel subatomic în ADN-ul nostru și ne ajută să ne amintim moștenirea noastră 
galactică. 

 Oul Cosmic: Vizualizarea Oului Cosmic în fiecare zi, chiar de mai multe ori pe zi, ține 
boala la distanță și nu permite gândurilor negative și energiei negative să intre în 
câmpul nostru de energie. Astfel ne menținem sănătoși și plini de energie, ca să 
atragem aceeași lumină pe care o generăm și să ne lărgim sfera de influență. 

 Curățarea subconștientului: În cartea Conectarea cu arturienii, în capitolul 6, 
Subconștientul uman, găsiți exerciții prin care vă puteți curăța subconștientul, care 
poartă răni și cicatrici din încarnarea asta și din alte încarnări. Este foarte important 
să faceți aceste exerciții, ca să vă curățați tiparele de gândire negative. 

Prin folosirea acestor instrumente de lucru la nivel personal, oferite de Maeștrii din Consiliul 
Galactic, ne echilibrăm cele patru corpuri, ne păstrăm sănătatea, ne păstrăm plini de energie 
și în conectare permanentă cu sinele noastru multidimensional și cu iubiții noștri maeștri și 
ghizi. Maeștrii din Consiliul Galactic ne ajută prin intermediul ființei noastre conștiente și 
inconștiente, ca să ne conectăm și să lucrăm cu cristalele eterice, cu Scările de Ascensiune, 
cu Orașele Planetare de Lumină, cu Poarta Stelară, cu Templul de Cristal Arcturian, cu 
Oglinda Iskalia, cu Roțile de Medicină și în special cu Inelul de Ascensiune… unde suntem 
așteptați și încurajați. 
 
Cum putem face față mai bine crizei personale și planetare? Avem uneltele, depinde numai 
de noi să le folosim. 
 
Consiliul Bătrânilor vă urează tuturor un an 2019 fericit, plin de iubire, sănătate, abundență și 
o mulțime de binecuvântări! 

 
 
Pepe Lema 
Membru al Consiliului Bătrânilor 
pepelema@smandes.com.ar   
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Consilierea semințelor stelare 
 
Sunt Gudrun Miller și sunt consilier al semințelor stelare de peste 30 de ani. 
 
Dragă Gudrun, 

Locuiesc lângă Boston în statul Massachusetts, unde am trăit toată viața mea. Rădăcinile mele 
sunt aici și comunitatea mea spirituală este aici. 

Cu toate acestea, în ultima vreme nu m-am mai simțit bine și în siguranță aici. Prietenii mei îmi 
spun să am credință. Până acum am fost protejată de evenimentele meteo periculoase. 

Nu mai știu unde trebuie să fiu și mutarea de aici ar produce o transformare drastică în viața 
mea. Dar simt imboldul de a pleca de pe coasta de est.  

Ce mă sfătuiești să fac? Mă simt neliniștită. 
Mulțumesc. 

 
Dragă prietenă neliniștită, 
 

Cred că ești protejată și în aceIași timp ai intuiție și clarvedere. Această intuiție face parte din 
protecția ta. 

Sunt mai multe motive pentru care simți imboldul de a te muta, și numai unul din ele este 
siguranța ta. Este posibil să fii îndrumată să lucrezi în altă parte a țării, sau să întâlnești pe cineva, sau să 
ajuți la vindecarea pământului în zona aceea. Conectează-te la sinele înalt și la ghizi, ca să te ajute să 
înțelegi ce trebuie să faci în continuare. 

Ca o paranteză pentru tine și pentru cititori, este okay să îți fie teamă. Asta nu înseamnă că nu ai 
credință! Poți să îți faci provizii de mâncare și de apă și să ai pregătite planuri de evacuare. Asta nu este 
paranoia, este o atitudine practică, în aceste vremuri tulburi pe Pământ. 
 
 

Cu drag, 

Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 
 

 
 

Întrebări și răspunsuri 
cu David și Juliano 
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Întrebare: Recent am citit despre un seminar care se va ține în curând, care discută 
importanța rolului animalelor în Ascensiune. Știm că animalele oferă confort și vindecare 
stărpânilor lor, iar frumusețea animalelor sălbatice ne taie respirația. Există multe alte 
lucruri pentru care trebuie să le fim recunoscători, în ceea ce privește contribuția lor la 
Ascensiune? 

RĂSPUNS: 
 
Contribuția animalelor la ascensiune constă în principal din deschiderea energiei inimii. Al 
doilea aspect se referă la abilitatea voastră de a vă lua cu voi animalele, în dimensiunile 
superioare. Noi nu credem în transmigrarea sufletului care înseamnă că sufletul uman 
migrează într-un animal, pentru că omul și animalele au căi de evoluție separate și nu se 
încrucișează astfel. Dar noi avem misiunea de a ajuta animalele să evolueze. Acest luru se 
vede la delfini și balene și chiar la unii cimpanzei evoluați. Cu alte cuvinte, aceste animale au 
nevoie de spațiu ca să evolueze și au și ele un loc în ascensiune. O parte din animale și plante 
vor merge într-o dimensiune superioară. Când vorbesc despre plante și animale nu mă refer la 
animalele favorite, pentru că da, vă puteți lua cu voi animalele favorite, în Dimensiunea a 
Cincea. 
 
Există o evoluție și o ascensiune planetară pentru anumite specii de animale. Am menționat 
deja delfinii și balenele, care există și în alte sisteme planetare. De exemplu balenele din 
filmul Startrek au fost omorâte, și eroii filmului au trebuit să aducă o balenă ca să 
reechilibreze planeta. Ei au mers în trecut, de unde au luat balena și au adus-o în viitor.  

Se va descoperi că unele animale au un rol cheie în păstrarea echilibrului biosferei. Va veni 
un timp când oamenii vor începe să protejeze aceste animale. Există anumite plante și 
animale care sunt foare evoluate, care au ajuns la punctul lor Omega, ca să spunem așa. 
Fiecare specie are un punct Omega, care este cel mai înalt punct de evoluție pe care îl poate 
atinge specia respectivă. Când animalele ajung în acest punct pot să ascensioneze, cu 
ajutorul oamenilor. 

Cam tot așa stau lucrurile și cu Pământul. Pământul are nevoie de Energia Pentadimensională 
pe care o descarcă oamenii, pentru a ascensiona ca planetă. Există anumite animale care vor 
să ascensioneze și au ajuns în punctul în care pot face asta, dar au nevoie de ajutorul 
energetic pentadimensional al omenirii, ca să își activeze și să își completeze procesul de 
ascensiune. 
 
Întrebare de la Alessandra Gelmi din Washington: Știm despre balene și delfini, dar ursul 
are atribute speciale legate de evoluția spirituală? 
 

Răspuns: 

Nativii americani au în spiritualitatea lor conceptual de animal de putere. Amerindienii au 
adus o contribuție importantă la înțelegerea spiritelor și a lumii animale, au adus informații 
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despre urs ca animal de putere. Răspunsul la întrebare este: Da, ursul are puteri magice. 
Ursul are abilități pe care le oferă oamenilor. Învățăturile nativilor ne învață să respectăm 
animalele. 

Acest lucru este foarte important în prezent, pentru că atunci când se pierde o specie, se 
pierde o parte din moșternirea acestei dimensiuni, iar noi susținem toate aceste animale care 
au o energie specială. De exemplu, în cultura mayașă s-au făcut progrese spirituale mari. În 
cultura mayașă, jaguarul aducea daruri speciale. Mayașii au recunoscut energia înaltă a 
jaguarului. Dar din păcate în prezent jaguarul este o specie amenințată cu dispariția, în multe 
părți de pe planetă. 

Dar să revenim la întrebarea cu ursul. Da, ursul are un mare potențial pentru dezvoltarea 
voastră pentadimensională și pentru intrarea în Dimensiunea a Cincea. 

 

Jane Scarratt 

Coordonatoare națională GOF în Australia 
janescarratt@gmail.com  

 

Expansionați-vă corpul mental 
 
Am să vă rog acum să vă conectați la inima voastră și să vă iubiți 
corpul mental... Întâi ne vom contracta corpul mental, apoi îl 
vom extinde. 

 Acum mergeți în centrul Celui de al Treilea Ochi, în 
mintea voastră. 

 Lăsați ca toată cunoașterea voastră, tot ce sunteți, să 
meargă acolo. Vă voi întâlni acolo. 

 Lăsați punctul să se facă foarte mic. Vizualizați că sunteți conștiință și contractați-vă 
în acel punct mic. 

 Loviți-vă palmele una de alta și se va produce o expansiune. Toate gândurile 
contractate se vor expansiona. 

 Mergeți dincolo de această încarnare... Mergeți pe Arcturus. 
 Călătoriți prin galaxie... Mergeți mai departe. Extindeți-vă. 
 Voi sunteți mai mult decât sinele de pe Pământ... dar nu sunteți mai mult decât 

conștiința voastră. Extindeți-vă și mai departe. 
 Conectați-vă din nou cu Arcturus. Energia voastră mentală este conectată la energia 

inimii, pe care am umplut-o cu iubire și bucurie, cu Conștiința Universală și Conștiința 
Cosmică.  

 Reveniți încet la conștiința de pe Pământ. 
 Spuneți în minte: „Mă conectez la arcturieni. Mă conectez la Dimensiunea a Cincea. 

Mă conectez la Semințele Stelare arcturiene. Mă conectez la Corpul de Lumină al meu. 
Mă pot proiecta mental la arcturieni.” 
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Tocmai ați ajutat la crearea unei structuri de gânduri colective pe Pământ. Ați fost de acord 
să participați la gândurile Dimensiunii Pământului. Puteți ajuta la extinderea acestor gânduri, 
astfel încât Pământul să se transforme. 
 
Reveniți acum în corpurile voastre fizic și mental. Vă aflați într-o stare expansionată. Reveniți 
la starea mentală normală din această încarnare. 

(Învățături din Triunghiul Sacru Vol. 2 Capitolul 3) 
 

Știați că... 
 

Imagini holografice 

 

Una din marile imagini legate de energia holografică este cercul, sau poate fi triunghiul. 
Există multe vizualizări și explicații ale acestui fapt, care sunt folosite când lucrezi cu energia 
holografică. De exemplu triunghiul este folosit pentru că reprezintă subconștientul. Vârful lui 
reprezintă Conștiința, și tot ce este dedesubt este subconștientul sau inconștientul. 
 
Un om are o conștiință ca un iceberg. Dacă te uiți la un iceberg, îi vezi numai vârful, nu vezi 
partea cea mare a icebergului de sub apă. Ceea ce vreau să subliniez este că vezi numai o 
parte din tine în această viață. 

Voi sunteți binecuvântați pentru că evoluați către conștiința extinsă și începeți să vă vedeți în 
totalitate, care este reprezentată de un cerc. Cercul reprezintă interacțiunea trecutului cu 
prezentul și viitorul. 

Dacă acepți această viziune extinsă a ta, îți dau seama că vei ascensiona. Știi că în viitor vei 
fi un Maestru Ascensionat. Știi că în viitor te vei afla într-o dimensiune înaltă. 
 

Jane Scarratt 
 
Coordonatoare Națională GOF în Australia 
janescarratt@gmail.com 
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Extindeți-vă conștiința 
de David K. Miller   

Capitolul 9 

 

Ce este teoria Câmpului Unificat? 

Ea demonstrează că există o relație între ceea ce este spiritual și lumea materială. Prin 
folosirea principiilor adecvate de spiritualitate, poți modifica, îmbunătăți și extinde lumea 
materială. 

Comparați lumea materială și spirituală și dați mai departe avantajele! 

Lumea materială vibrează la o frecvență mai înceată în comparație cu dimensiunile înalte. 
Această încetineală de vibrație are avantaje și dezavantaje. Avantajul este destul de simplu: 
gândurile pe care le ai în Dimensiunea a Treia nu se manifestă imediat. Un exemplu foarte 
comic ar fi bogăția. Dacă spui de o mie de ori pe zi „Am să primesc un milion de dolari” și te 
concentrezi pe acest gând iar și iar, probabil te aștepți să primești un milion de dolari. Dar 
intervin diverse variabile. Nu toată lumea poate manifesta bogăția. Mai sunt și alte variabile 
care ar trebui luate în considerație, pe lângă repetarea continuă a unui gând sau a unei 
informații. 

De ce este necesar să ai un ego purificat, ca să intri într-o vibrație înaltă și să ai o gândire 
înaltă? 
 
Pentru că dacă înveți să stăpânești aceste reguli și nu ai un ego purificat, vei folosi greșit 
energia. 

Explicați impactul gândurilor negative asupra Dimensiunii a Treia și a Dimensiunii a 
Cincea! 
 
Problema legată de viteza înceată a vibrației are de a face cu gândurile negative. Dacă te 
cercetezi sincer și atent, vei vedea că ai gânduri negative despre tine și despre ce se va 
petrece în viața ta în anumite situații. Este posibil să crezi că se va întâmpla ceva rău, de 
exemplu că îți vei pierde banii. Dar ați observat probabil că nu toate gândurile negative pe 
care le-ai avut s-au manifestat. Deși gândirea negativă este o problemă care poate declanșa 
un lanț de evenimente negative, numai gândirea negativă ca atare nu va crea întotdeauna 
lucruri negative. Aceasta este una din legile contradictorii ale încetinelii de vibrație din 
Dimensiunea a Treia. Ceea ce gândiți nu se manifestă imediat. 
 
Atunci când intri într-o frecvență înaltă, într-o stare de vibrații înalte, există un avantaj. 
Gândirea voastră este și ea accelerată, prin urmare ceea ce gândiți se poate manifesta mai 
repede în dimensiunile superioare. Astăzi, când câmpul vostru de vibrație energetică este mai 
înalt și mai rapid, crește probabilitatea ca gândurile voastre să se manifeste. 
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Care este acest Secret Galactic? 
Vă apropiați de acest secret sacru antic, de secretul galactic universal. Secretul este cum să 
creăm și să modificăm realitatea prin spiritualitate. 

Toate întrebările de la Capitolul nouă 
 
Jane Scarratt 

Coordonatoare Națională GOF în Australia 
janescarratt@gmail.com  

 


