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     Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii.  In aceasta lectura 
vom arunca o privire din nou asupra idei si conceptului Efectului 
Fluturelui si, in special, vom analiza cum acest fenomen se leaga de 
biorelativitate, schimbarile de pe Pamant si de cateva din evenimente 
posibile de tip „sfarsitul lumii“ care pot veni. 

  
     Au existat multe discutii continue la adresa evenimentelor 
catastrofice de tip „sfarsitul lumii“. Exista in acelasi timp insa si 
numeroase posibilitati si tehnici de a interveni pentru aplanarea 
acestora si de asemenea strategii pentru a impiedica si a chiar a schimba 
rezultatele si desfasurarea acestui tip de evenimente. 
 
     Voi incepe din nou prin a defini conceptul de „Efect al Fluturelui“ din 
perspectiva gandirii moderne cuantice si a unui sistem analitic numit 
"Teoria Haosului."  Printre oamenii cu interese in metafizica exista 
aceasta convingere generala ca lumea degenereaza continuu in mod 
normal catre haos.  Exista astfel o serie de evenimente aleatorii care au 
loc, cum ar fi furtunile sau uraganele.  Tocmai in acest moment in timp 
ce noi vorbim se formeaza un uragan major pe coasta de est a Statelor 
Unite si de asemenea au loc furtuni majore in partile central-vestice ale 
Statelor Unite.  
 
     Efectul Fluturelui spune ca un eveniment oarecare care pare ca nu 
are nicio legatura cu altele si are loc la o distanta mare de originea sau 
de evenimentul propriuzis in desfasurare sau urmarit, poate avea intr-
adevar un efect asupra acestuia.  Termenul "fluture" se refera intr-
adevar la insecta propriuzisa, la fluture, numit in limba Spaniola 
„mariposa“ sau in limba germana „Schmetterling“.  Acest fluture, 
potrivit acestei teorii, prin faptul ca isi schimba directia de zbor 
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aleatoriu si dintr-o data, acest lucru poate avea un efect asupra unui 
eveniment, de exemplu o furtuna, care are loc insa mii de kilometrii mai 
departe pe Pamant. 
 
     S-ar putea spune ca un astfel de eveniment minor ca schimbarea 
directiei sau vitezei de zbor al fluturelui  nu ar avea nici un efect asupra 
desfasurarii sau amplitudinii unei furtuni.  Totusi, aceasta teorie a 
propus prin D-l Lorenz (om de stiinta care a creat aceasta teorie) ipoteza 
ca exact un astfel de efect este intr-adevar posibil. 
 
     Aceasta este o observatie importanta si are multe ramificatii pentru 
munca nostra de vindecatori planetari si in incercarea de a intelege 
influenta evenimentelor curente asupra Pamantului. Cred ca este 
important sa privim si sa intelegem Efectul Fluturelui din punctul de 
vedere al Biorelativitatii si din perspectiva pentadimensionala. Toate 
evenimentele apar ca rezultate a evenimentelor de la suprafata 
Pamantului.  In realitate insa, toate evenimentele au cauze adanci si 
nivele de interactiune care duc la desavarsirea unor lucruri. 
 
     Daca privim lucrurile la suprafata, este adevarat ca schimbarea 
directiei de zbor a unui fluture in china poate avea un efect asupra 
modului de desfasurarea furtunilor ce au loc in partea central-vestica a 
Statelor Unite.  Pentru a putea intelege pana la capat acest lucru, trebuie 
sa realizati ca exista o serie de nivele si combinari de evenimente care 
creaza in final posibilitatea ca un eveniment aparent aleatoriu poate 
avea o astfel de influenta majora precum schimbarea directiei unei 
furtuni.  
 
     Intrebarea care se pune mereu atunci cand privim astfel de 
evenimente din perspectiva gandirii cuantice este: Exista evenimente 
aleatorii, sau nu suntem capabili de a vedea semnificatia proprie si 
interconectarea profunda in tot ceea ce este? Acest subiect sta la baza 
unor discutii de lunga durata in domeniul fizicii si metafizicii deoarece 
se pare ca multi dintre oamenii de stiinta de pe Pamant care adera la 
gandirea cuantica au concluzionat ca exista acest factor aleatoriu 
referitor la evenimente. Pozitia noastra in aceasta discutie este ca acest 
factor aleator depinde de nivelul de perceptie, de dimensiunea din care 
se observa un eveniment. Daca privim evenimentele numai din 
perspectiva tridimensionala, atunci intr-adevar exista evident acest 
factor aleatoriu in cum se desfasoara lucrurile. Dara daca privim 
lucrurile din dimensiunea a 5-a, vom vedea ca ceea ce pare un 
eveniment inconsecvent sau fara importanta intr-adevar are un efect 
sistematic; de aceea, evenimentele nu sunt aleatorii. Aceasta este o 
observatie importanta deoarece acest factor aleatoriu pare este real din 



perspectiva tridimensionala, si ca defapt, in dimensiunea a 3-a acest 
facotr este important pentru a intelege vindecarea planetara. 
 
     Vreau sa privim Efectul Fluturelui din ambele perspective, cea 
pozitiva si cea negativa. Dintr-o perspectiva negativa, privim furtunile si 
spunem, "Pai aceasta mica actiune a fluturelui pare sa afecteze 
desfasurarea sau efectul unor furtuni majore, chiar daca fluturele are o 
putere asa minuscula sau mica." Dar putem spune de asemenea ca si 
evenimente pozitive pot fi influentate de un fluture. Nu este bine sa 
privim numai evenimentele negative si sa declaram ca fluturele a afectat 
in mod negativ desfasurarea acestora.  Bineinteles ca putem spune ca 
daca fluturele poate afecta desfasurarea unei furtuni, atunci aceasta 
schimbare, de exemplu in directia furtunii, poate avea si un efect 
pozitiv, precum ca aceasta furtuna sa nu raneasca asa multi oameni. 
 
     Sper ca puteti intelege semnificatia si relevanta acestui fenomen 
atunci cand privim subiectul Biorelativitatii si cum putem influenta, 
parcticand aceasta, evenimentele de pe Pamant.  Vreau sa compar 
munca voatra de vindecator planetar, exercitand concentratie si 
experimente mentale,  munca voastra de a va conecta cu Noosfera, cu  
Efectul Fluturelui.  Adica, activitatile voastre de atotcuprinzatoare ca si 
grup sunt la fel de relevante si puternice ca si in acest efect.  Acest fapt 
poate fi folosit ca un avantaj in exercitiile de vindecare a Pamantului. 
 
     Dati-mi voie sa compar o furtuna puternica cu zborul unui fluture in 
China, astfel putem spune ca fluturele din China si-a schimbat directia 
zborului iar in paralel furtuna si-a schimbat directia de miscare. Acum 
sa privim asupra fortelor puternice care actioneaza asupra planetei si 
sunt generate de aparatul militar industrial, de corporatii si de poluarea 
care este produsa prin eliberarea de radiatie in oceane si de combinatia 
intre gazele care creaza efectul de sera si umpla atmosfera Pamantului, 
cauzand schimbari majore si perturbari in temperatura Pamantului.  
Aceste forte par puternice.  Cred ca trebuie sa fim de acord, ca 50 sau 
100 de oameni care practica Biorelativitatea prin proiectare mentala ar 
putea avea un efect minor asupra rezultatului unor astfel de 
evenimente.  Efectele acumulate al acestor sisteme pe care le-am 
enumerat par sa fie de neschimbat,  si par sa indrepte si sa aduca 
aceasta planeta latre o catastrofa majora. Defpt, unii oameni 
argumenteaza ca planeta se afla deja in mijlocul unei catastrofe majore, 
si stiti ca fac referinte frecvente la faptul ca voi sunteti martorii si 
sunteti in mijlocul unei a 6-a extinctie planetara majora a fiintelor pe Pe 
Pamant. 
 
     Aceasta extinctie in masa la care sunteti martori si pe care o 



experimentati este comparabila cu alte evenimente majore de acest gen, 
cum ar fi distrugerea si extinctia dinozaurilor datorita loviturii 
meteoritului  pe Peninsula Yucatan acum 50 de milioane de ani.  Sunteti 
in mijlocul celei de-a 6-a criza de extinctie globala, iar aceste energii par 
sa fie de neoprit si neschimbat.  Munca de biorelativitate a 
vindecatorilor planetari ar putea fi comparata si ar avea o influenta 
asemenatoare celei exercitata de fluture. Este o comparatie buna, 
deoarece atunci cand fluturele isi schimba directia, acest lucru are un 
efect asupra furtunii. 
 
     Atunci cand voi, vindecatorii planetari, folositi pricipiile si ideile pe 
care le vom explora impreuna azi, si voi puteti crea un efect pozitiv 
asupra rezultatului final al unui eveniment.  Puteti schimba 
desfasurarea evenimentelor.  Chiar si astazi, oamenii au vorbit despre 
predictiile unor cutremure majore pe coasta de vest a Californiei care ar 
putea vea loc la sfarsitul lunii mai, si au existat chiar si surse si medii 
credibili care au facut predictia unui cutremur major pe data de 29 mai.  
Aceasta predictie nu e cioplita in piatra. Fiecare care primeste 
informatiia asemanatorare ajuta la deschiderea de posibilitati pentru 
vindecatori planetari ca voi insiva de a deveni un fluture si de a schimba 
prin activitatile voastre rezultatul final al evenimentului respectiv. 
 
     Va voi da 7 principii cum sa maximizati efectic si puternic efectul 
gandirii voastre si a sesiunilor voastre de vindecare planetara astfel 
incat sa nu exista numai evenimente aleatorii, dar si evenimente cu 
putere de influenta pozitiva. Va rog sa va amintiti de un lucru cand 
privim Efectul Fluturelui, fluturele isi schimba directia de zbor din 
motive necunoscute si merge intr-o directie aleatoare. Noi stim si 
simtim ca intamplarea nu este mereu singura interpretare a ceea ce se 
intampla cu adevarat. Exista o parte opusa intamplarii, care este 
intentia, si putem folosi principiile intentiei pentru a ridica efectul 
muncii noastre. 
 
     Care sunt aceste principii si care sunt ideile in spatele acestora, 
pentru a putea maximiza efectele interventiilor? Voi prezenta mai intai 
cele 7 principii impreuna si apoi voi vorbi despre fiecare in parte. 
 
1.    Primul principiu pentru a se aduna si a fi impreuna pentru 
vindecare planetara, pentru sesiuni de Biorelativitate si munca de 
vindecare si armonizare, este de a alege un moment in timp puternic 
cand acestea vor avea loc. 
2.    Al 2-lea se refera la puterea retelei. 
3.    Al 3-lea se refera la cat de frecvente si dese ar trebui sa fie 
interventiile  si intalnirile vindecatorilor planetari.  Cateodata va 



intalniti numai o singura data; altadata de 2 ori, iar in alte ocazii si 
situatii va intalniti de 3 ori. 
4.    Cel de-al 4-lea principiu se refera la intensitatea sesiunii sau 
exercitiului si acest lucru se refera in mod deosebit la conceptul 
arcturian de putere "Arcan".  "Arcan" este un cuvant Arcturian care 
masoara sau descrie "voltajul" si intensitatea, masoara forta 
electromagnetica, care este generata de tiparele de gandire si proiectie 
mentala folosite. 
5.    Al 5-lea factor si principiu in practica Biorelativitatii si a exercitiilor 
de vindecare planetara este e de maximiza rezultatul pozitiv prin 
invocarea asistentei si prezentei fiintelor de lumina din taramruile 
inalte.  Acesta este un aspect important. 
6.    Cel de-al 6-lea principiu este utilizarea cristalelor, includand 
cristatele eterice, pentru a crea, ancora si maximiza un camp energetic 
si mental. 
7.    Principiul final se refera la concentrare.  Aceasta este opusul 
intamplarii in terminologia noastra.  Cand ceva este aleator, se intampla 
din coincidenta sau dintr-un accident.  Prin concentrare folosim 
intentia pentru a ne mari puterea. 
 
     Principiile care vi le explic astazi trebuie puse in aplicare cu 
concentrare si intentie.  Acest exerctiu este unul puternic si are 
capacitatea de a avea un efect puternic pentru o schimbare oarecare.  
Atunci cand faceti o interventie planetara, va recomand sa urmati aceste 
principii.  Vreau sa subliniez ca acest program sau aceasta schema pe 
care vi le ofer astazi pentru munca planetara pot fi aplicate de asemenea 
si pentru munca personala si vindecarea in grup. Adica exista mereu o 
posibilitate de a se aduna in grup folosind aceste principii : crearea unei 
retea, timpul, frecventa, intensitatea, ajutorul din taramurile 
superioare, cristale si concentrare/focusare  pentru a vindeca si direct 
oameni.  Aceasta metoda este o parte din vindecarea cuantica. Creand o 
astfel de energie, pot aparea rezultate minunate cand este vorba de 
vindecarea individuala si personala. Majoritatea lecturilor noastra 
transmise voua s-au bazat pe subiectul vindecarii is muncii planetare, 
dar vreau sa va amintesc ca lucram impreuna pentru ascensiune. Ne 
intalnim si ne unim fortele pentru a duce la capat o purificare personala 
si pentru a va pregati pentru ascensiune. Asadar exista posibilitatea de a 
folosi aceste principii pentru vindecarea personala.  
 
     Eu privesc mereu Ascensiunea ca fiind o posibilitate de purificare a 
sufletului propriu, de eliberare personala din ciclul karmic pamantesc si 
de a experimenta taramurile inalte intr-un mod dinamic si nou.  Sper ca 
vom avea posibilitatea si timpul de a explora si tema vindecarii 
personale asa cum o facem cu tema vindecarii planetare. 



 
     In acest moment doresc sa privim impreuna fiecare din cele spate 
principii in parte si sa le explic mai in detaliu astfel incat voi sa aveti la 
indemana toate informatiile si uneltele de care aveti nevoie.  Intr-un fel 
aceste principii stau intr-adevar la baza gandirii si perspectivei cuantice. 
Esenta gandirii cuantice atunci cand este aplicata spiritualitatii este ca 
exista o cale de a va maximiza puterea personala si efectul muncii 
voastre personale asupra rezultatelor evenimentelor 3D astfel incat 
propriul vostru "Efect al Fluturelui" sa fie un efect dinamic pozitiv 
asupra Pamantului. 
 
     Primul principiu este timpul.  Aici ma refer la ora sau momentul din 
zi , dar si la timpul predecesor evenimentului. De exemplu, am purtat 
discutii anterioare referitoare la orizontul evenimentelor.  Acesta se 
refera exact la acel moment culminant, la granita, chiar intre schimbare 
spre bine si catastrofa. Daca ati face exercitiul de interventie prin 
biorelativitate chiar in acest moment la rascruce de evenimente, sau 
bineinteles si mai devreme, atunci efectul muncii voastre ar fi mai 
puternic. 
 
     Dati-mi voie sa folosesc exemplul predictiei cutremurului care a fost 
facuta pentru data de 29 mai 2015. Orizontul evenimentului este acel 
punct in timp din care nu se mai poate schimba cursul evenimentului, 
acesta fiind inevitabil.  Astfel evenimentul se va intampla indiferent de 
activitatile predecesoare intre orizontul evenimentului si evenimentul in 
sine.  Orizontul evenimentului marcheaza asasdar inceputul 
evenimentului.  Daca interventia este facuta cu cateva zile sau chiar 
saptamani inainte de acest punct, de orizontul evenimentului, atunci cu 
atat se ridica probabilitatea unui rezultat pozitiv al acestei interventii. 
 
     Momentul exercitiului si al interventiei  trebuie luate in considerare.  
Stim de exemplu ca pe Pamant exista un potential energetic si spiritual 
mult mai mare atunci cand este luna plina.  Exista mai multa energie 
spirituala de partea oamenilor care trec prin Sabbath.  Exista de 
asemenea anumite energii spirituale care se intalnesc in Kabala, 
descrise prin "Numaratoarea lui Omer", care reprezinta o secventa 
temporala speciala legata de anumite zile si numere care coincid cu un 
evneiment care avut loc pe Muntele Sinai. Exista diferite grupuri 
religioase care definesc ore speciale pentru intalnirile membrilor. Si  voi 
puteti crea un timp sau un moment sacru.  Atunci cand vorbesc despre 
timp, imi place sa folosesc cuvantul sacru, sau special. Puterea 
interventiei este direct influentata de timp si in mod special de, timpul 
sau ora sacra, dar si de spatiul temporal dinaintea evenimentului. 
 



     Al doilea principiu este de a activa dintr-o retea, dintr-un grup. Ne 
aflam intr-o era in care posibilitatea de a intra intr-o retea este 
fenomenala. Acest potential este puternic. Atunci cand va aflati intr-o 
retea exista posibilitatea de a participa impreuna in exprimarea 
gandurilor proprii si trimiterea sau manifestarea acestora. Aceasta este 
puterea lui 40. Daca aveti un grup sau o retea de 40 de persoane care 
mediteaza impreuna, atunci se creaza aceasta putere magica, o putere 
exponentiala, care ridica puterea gandurilor la un nivel pe care l-as 
numi nivel cuantic. Vindecarea la nivel cuantic necesita o anumita 
energie electromagnetica. Necesita ridicarea nivelului de 
vibratie. Pentru a ajunge la acel nivel special unde incep sa se intample 
lucruri magice, trebuie sa existe un efort pentru a ridica si accelera 
campul mental electromagnetic, si cateodata acest lucru nu poate decat 
fi implinit prin conectarea intr-un grup de persoane. Acesta este 
motiveul pentru care noi punem principiul conectarii in grup sau in 
retea in evidenta.  
 
     Cel de-al 3-lea principiu se refera la frecventa, adica la cat de des va 
intalniti sa meditati. Veti face o interventie o data, de 2 ori, de 3 ori, de 7 
ori, de 40 de ori? Trebuie sa gasiti singuri raspunsul la aceasta intrebare 
si este ceva care reiese din munca voastra.  In unele cazuri o interventie 
unica este suficienta. In alte cazuri, mai ales atunci cand va apropiati de 
orizontul evenimentului, atunci devine necesar ca interventia voastra sa 
aiba loc la o frecventa mai mare. 
 
     Vreau sa folosesc exemplul zilei de 29 Mai, data pentru care a fost 
data o predictie pentru un cutremur in San Francisco sau Los Angeles. 
Daca v-ati hotara sa faceti in interventie pe data de 27 Mai, atunci 
probabil ca ar trebui sa o faceti mai des in acea perioada pentru ca va 
aflati foarte aproape de punctul fara intoarcere sau orizontul 
evenimentelui. Daca va hotarati sa incepeti astazi sau maine (9 Mai), 
atunci nu ar fi nevoie sa interveniti asa des, iar explicatia pentru acest 
fenomen este simpla. Atunci cand vorbim despre Efectul Fluturelui, 
sugeram ca schimbarea directiei de zbor al unui fluture mult inainte de 
orizontul evenimentului poate avea un efect asupra acestuia, in acest caz 
fiind vorba despre o furtuna. 
 
    Efectul Fluturelui se refera si la faptul ca este o actiune minora fara 
consecvente aparente a fluturelui care insa afecteaza rezultatul unui 
eveniment.  Cu alte cuvinte, fluturele nu are nicio legatura evidenta cu 
furtuna sau nu este cauza acesteia. Efectul Fluturelui ia loc atunci cand 
exista o forta creatoare si care formeaza, sau atunci cand evenimentul se 
formeaza.  Este important sa intelegeti acest efect. Atunci cand forta 
creatoarea evenimentului este angerenata sau intra in actiune, atunci 



acel eveniment aparent fara consecvente, ca si zborul unui fluture, poate 
avea un efect asupra directiei furtunii.  Acum ne aflam departe in timp 
(cateva saptamani)  de punctul fara intoarcere al evenimentului, de 
acest potential, de acest posibil cutremur, totusi actiunile noastre si 
energiile noastre pot avea un efect puternic deoarece ne aflam inca 
foarte departe de orizontul evenimentului. 
 
     Urmatorul principiu se numeste principiul intensitatii. Intensitatea 
se refera la cat de adanc meditati si la cat de multa Putere Arcan puteti 
sa angrenati si folosi.  Puterea Arcan este un termen arcturian pe care il 
folosim sa descriem felul in care ridicam, acceleram sau adaptam undele 
si tiparele mentale.  Am introdus de curand termenul de constelatii 
mentale sau de ganduri. Acestea se refera la o multitudine de ganduri 
care interactioneaza, relationeaza si se amplifica unele pe celelalte. 
Acestea declanseaza o reactie in lant cu efect pozitiv care ridica puterea 
si intensitatea in general.  
 
     Este dificil sa vorbim despre masurarea puterii mentale sau de 
gandire acum pe Pamant deoarece nu exista nici un aparat sau unealta 
de masurare exacte care sa masoare undele mentale.  Putem spune intr-
adevar ca pe Pamant undele mentale au asa un standard scazut, incat  
energia electromagnetica tridimensionala a acestui camp ar parea fara 
nicio importanta si nu ar parea sa aiba absolut niciun efect. Daca va 
ganditi la campul electromagnetic al unui radar, de exemplu, sau la cea 
a unui simplu magnet  sau la orice alte unde radio simple care ar putea 
fi masurate, stim ca acestea se pot masura in unitatile corespunzatoare 
acestora. Ar fi dificil de masurat puterea mentala din punct de vedere 
electromagnetic. Faceti un experiment si gasiti doua persoane si le 
rugati sa stea in aceeasi camera, o persoana cu experienta in meditatie si 
cealalta fara niciun training sau nicio experienta in acest domeniu , iar 
apoi incercati sa masurati si sa gasiti direferente semnificative in 
tiparele si activitatea mentala intre cele doua persoane, veti vedea ca nu 
gasiti cam nimic. 
 
     Si totusi cu totii stim despre teleportare, telekineza - care reprezinta 
abilitatea, de exemplu, de a misca obiecte cu puterea mintii. Au existat 
experimente conduse de oameni cu anumite calitati paranormale ca Uri 
Geller care a demonstrat abilitatea proprie de a indoi linguri cu mintea 
sa, cu forta sa mentala.  Aceasta, daca vreti a fost ceva care s-a putut 
masura.  Stiu ca exista o controversitate care este hranita de oameni 
referitor la aceste fenomene sau experimente si care cred ca ceva nereal 
are loc sau ca exista trucuri la baza acestora.  Cu toate acestea, vreau sa 
spun ca experimentele lui indica incercari primitive care au fost facute 
pentru a masura puterea mentala. 



 
     Acum imaginati-va ca exista 10 persoane care incearca impreuna sa 
indoaie cu puterea mintii o lingura si isi ridica intensitatea propriilor 
ganduri. Atunci cand practicam vindecarea planetara sau personala, 
intensitatea, puterea mentala a gandurilor are un efect foarte important 
asupra rezultatului muncii noastre. 
 
     Cel de-al 5-lea principiu se refera la asistenta altor fiinte. Ca o 
introducere la descrierea acestui principiu doresc sa fac o mica 
paranteza despre Efectul Fluturelui si despre galaxie. Efectul Fluturelui 
spune ca un eveniment foarte indepartat si aparent fara consecvente 
poate avea un efect asupra ceva unui eveniment care are loc mii de 
kilometrii mai departe. Evenimente care au loc din punct de vedere 
energetic in galaxie trimit unde de lumina si energie. Am specificat pe 
larg efectul care il are asupra Pamantului alinierea acestei planete cu 
Soarele Central, am spus de asemenea ca energia provenita din centrul 
galaxiei imprima un Efect al Fluturelui asupra Pamantului. Cu alte 
cuvinte, exista o deschidere energetica. Exista astfel o deschidere a unui 
nou coridor spiritual care este posibila datorita unui eveniment ce are 
loc la o distanta de 26000 - 30000 de ani lumina de planeta. 
 
     Acest fenomen este legat si de idea provenita din gandirea cuantica, 
si anume ca distanta nu este in mod necesar factorul primar in 
fenomenul cauza si efect sau in crearea unei influente. Eu vorbesc 
despre gand ca si cea mai rapida energie din univers pentru ca puteti sa 
va trimiteti gandurile instantaneu de-alungul unor distante uriase si va 
puteti proiecta mental in acel loc. Cand ma refer la Soarele Central, ma 
refer la o energie care se afla inca in dimensiunea a 3-a, dar vreau sa 
subliniez de asemenea ca in munca de vindecare planetara, noi chemam 
in ajutor fiinte inalt-dimensionale pentru a participa cu noi. De fapt, 
tiparele energetice si mentale are fiintelor inalte au o forta Arcan 
ridicata si astfel si un efect puternic. Energia lor poate ridica energia 
Arcan a tuturor tiparelor mentale. Va incurajez sa lucrati cu energiile 
Maestrilor Inaltati si sa ii invitati sa participe cu voi coborand astfel 
tiparele lor mentale pentru a sprijini munca voastra. Acest principiu 
este important. 
 
     Cel de-al 6-lea principiu se refera la folosirea cristalelor, ca si o 
metoda de a ridica puterea Arcan.  Munca cu cristale este si o metoda de 
a crea constelatii de ganduri, constelatii mentale si de inmagazina 
energie mentala.  Cristalele inmagazineaza ganduri, in mod special 
tipare de gandire inalta. Noi privim cristalele in acelasi fel cum voi 
vedeti hard disk-uri sau stick-uri de memorie. Sunteti capabili de a 
inmagazina multe date pe acestea. Pentru noi cristalele sunt obiecte 



care pot inmagazina tipare mentale inalte, o gandire inalta. Cristalele 
eterice sunt containere pentru ganduri. 
 
     Recent, canalizatorul a intrat in contact cu conceptul de programe 
sincronizate pe calculator. Daca aveti un program in care au loc niste 
schimbari, un alt program care este sincronizat cu acesta pe un alt 
calculator va experimenta aceleasi schimbari. Daca aveti de exemplu un 
fisier pe un calculator, iar de exemplu canalizatorul schimba fisierul 
propriu si acest fisier este sincronizat si conectat cu acelasi fisier de pe 
calculatorul vostru, atunci fisierul vostru se va schimba automat in mod 
corespunzator. Termenul folosit in tehnologia voastra moderna de 
calcul este sincronizarea fisierelor. Aceasta poate fi foarte folositoare 
atunci can lucrati cu un "cloud" sau "nor de date", care este un termen 
pe care il folositi pentru a descrieo functie de inmagazinare care 
foloseste internetul. 
 
     Vreau sa intelegeti ca si noi sincronizam cristalele noastre eterice, 
astfel atunci cand trimitem tipare mentale de ganduri din cristalul 
principal, cristalele eterice arcturiene de pe Pamant sunt de asemenea 
schimbate si actualizate. Analog, atunci cand va conectati cu cristalele 
eterice si trimiteti tipare de ganduri in acestea, atunci campul nostru de 
energie conector primeste aceste ganduri, astfel incat suntem capabili sa 
ne sincronizam energiile proprii cu cele ale voastre. Exista multe cai 
prin care putem sa exploram munca noastra comuna si cum ne putem 
sincroniza gandurile. Daca ne spuneti de exemplu ca vreti sa faceti o 
sesiune de biorelativitate joi seara la ora 19:30, noi ne putem pregati 
sincroniza energiile cu ajutorul cristalelor astfel incat putem trimite o 
vindecare puternica, energii dinamice care asteapta practic sa va 
conectati cu ele pentru a-si implini rostul. Acest lucru va va ajuta in 
munca voastra si astfel interventia voastra menita vindecarii va fi mai 
puternica. Exista si alte posibilitati si cai despre care putem sa vorbim 
cum putem duce la capat aceasta sincronizare.  
 
     In fine ultimul principiu este concentrarea si intentia. Privind Efectul 
Fluturelui, fluturele, sau Mariposa, nu este constient de furtuna si nu se 
concentreaza pe acest scop sau are dorinta de a schimba puterea sau 
directia furtunii. Acesta este un eveniment aleatoriu. Dar in aceste 
principii pe care vi le-am dat va puteti concentra, puteti crea o intentie 
puternica si sa trimiteti aceasta intentie cristalelor eterice. 
 
     Voi face acum impreuna cu voi un scurt exercitiu si o demonstratie. 
Va chem acum sa ne aducem gandurile in unitate. In acest moment 
mam pregatit tote cele 12 cristale eterice pe care le-am coborat pe 
Pamant si le-am impregnat cu o energie speciala mentala pentru 



vindecarea si echilibrarea Pamantului. Voi ridica fiecare din cele 12 
cristale si suntem in constienta faptului ca fiecare dintre ele are un tipar 
energectic specific pentru vindecare, echilibrare si eliberare a acestor 
energii pe care le-am trimis in acestea. 
 
     Alegeti cristalul eteric care va este cel mai aproape. Nu este necesar 
sa acoperim fiecare cristal in parte, dar va aduc aminte ca exista cate un 
cristal eteric la Lago Puelo, in Australia in Grose Valley, in Mt. Shasta in 
California, Lacul Bodensee in Germania, Canionul de Cupru Copper 
Canyon in Mexico, muntele Fuji in Japonia, Vulcanul Poás in Costa 
Rica.  Mai este unul la lacul Taupo, in Noua Zeelanda, de asemenea unul 
in Istanbul, Turcia, unul la lacul Moraine in Canada si bineinteles si cel 
din Serra da Bocaina, in Brazilia. 
 
     Conectati-va acum cu cristalul ales, si apoi va rog pe fiecare in parte 
sa vizualizati Inelul de Foc de pe Pamant. Stiti ca incepe in Patagonia, in 
Chile, apoi se intinde de-alungul Americi de Sud, in sus catre America 
Centrala, trece si include Vulcanul Poás si Costa Rica, si mai departe pe 
coasta de vest a Statelor Unite. Chiar daca acest lant se leaga in mod 
principal de activitatea vulcanica, aduceti-va aminte ca aceasta 
activitate este strans legata si de cutremure. Totul este interactiv.  Va 
chem sa vizualizati aceste placi tectonice si aceasta zona si in mod 
special acum, coasta de vest a Statelor Unite, care include Los Angeles si 
San Francisco, si aduceti-va aminte de aceasta predictie pentru 29 Mai 
care se refera la un posibil cutremur in aceasta zona. 
 
     Bun, acum noi suntem fluturii. Suntem in aceasta situatie si trimitem 
lumina de echilibrare de-alungul intregului Cerc de Foc, prin toate 
placile, prin tot Pamantul, trimitem calm si pastram intentia de 
eliberare moderata de energie prin cutremure daca este nevoie, 
cutremure care au o magnitudine de 3.5, 3.7, 3.8 pe scara Richter care 
sunt mici cutremuraturi care pot elibera energia care s-a acumulat si 
blocat. 
 
     Acum vom medita in liniste. Puteti trimite ganduri de calmare a 
placilor in cristalele eterice, acestea vor amplifica energia gandurilor si 
intentiei voastre, si trimitem de asemenea aceste ganduri de echilibrare 
prin eliberari minore si moderate de energie prin cutremure de mica 
magnitudine de-alungul intregii regiuni. Acest proces va ajuta sa 
calmeze activitatea vulcanica din Chile si alte activitati vulcanice si 
posibilitati sau potentiale de eruptie. Vom pastra acum linistea si ne 
vom concentra gandurile pe aceste lucruri.  (Liniste) 
 
     Ridicati intensitatea propriilor ganduri cat de mult va este posibil, si 



amintiti-va, am initializat anterior programe eterice speciale pentru 
interactiunea voastra cu cristalele eterice arcturiene pentru a ne putea 
sincroniza gandurile si energia de vindecare proprii cu ale voastre.  Voi 
intona si spune cuvinte speciale in limbaj galactic pentru a ridica 
intensitatea si puterea Arcan a gandurilor noastre.  (Tonuri 
"OOOOOOOOOOOOOOOOO" de 2 ori.  Incantatie: "Hashma angah.")  
Fie ca puterea din "Hashma angah" sa treaca acum prin Cercul de Foc si 
prin toate zonele afectate de cutremure. Fie ca acest sunet sa aduca 
echilibru si armonie acum.  (Intonatie repetata: "Hashma angah.")  Fie 
ca puterea din aceste sunete sa fie concentrata pentru echilibrarea 
energiilor de-alungul Cercului de Foc si in mod particular sa 
contracareze predictia cutremurului de pe 29 Mai din zona Los Angeles 
si San Francisco.  "Hashma angah." 
 
     Munca noastra creaza acum o energie de echilibru si armonizare.  La 
fel cum fluturele isi schimba directia de zbor, schimbandu-si astfel 
energia. Suntem destul de departe de punctul fara intoarcere sau 
orizontul evenimentului, astfel acest exercitiu pe care il implinim astazi 
prin aceasta conectare globala poate avea un efect foarte puternic. Ma 
bucur de asemenea si abia astept sa exploram impreuna aceasta tehnica 
si pentru vindecare voastra personala si in grup. 
 
     Binecuvantari tuturor.  V-a vorbit Juliano. 

 

David K. Miller 
Fondator/ Director 
Group of Forty 
davidmiller@groupofforty.com 
www.groupofforty.com 

  

 
 

 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XiqvzgVWNmA1-FWvP3sUYRe6M9BFiPkEuR9SKPUXSuZmoyeAsPrVfey3qc0RebD_y0XyYl92Aj31UGfW3x3wiYoKAE39P18WfQ3BHNvRw3nYPv5l5jv_ehfaAlULQQfqi7i_PCobb_jvgvqwdgRolLU_sbwqel_pTrFTD5gRpgk=&c=&ch=

