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David: Suntem David Miller și Gudrun Miller și vrem să vă urăm bun venit la acest webinar despre tehnicile 

avansate de Biorelativitate. Avem prezentări interesante de la Jane, Cosmin, Leslie și de la mine. Vom 

acoperi subiecte ca Orizontul Evenimentului, Noosfera și Vindecarea Holografică a planetei. Va fi într-

adevăr o discuție avansată de Biorelativitate. Îi dau acum cuvântul lui Jane, care va ține prima prezentare. 

Jane: Vă salut pe toți. Sunt Jane, coordonatoarea din Australia. Ideea de „noosferă” sau de „sferă a minții” 

a apărut devreme în secolul XX. Într-o prezentare din anul 1925, geologul rus Vladimir Vernadsky descria 

noosfera ca „un nou fenomen geologic pe planeta noastră. Omul (bărbat sau femeie) devine pentru prima 

dată „o forță geologică pe scară mare”. Vernadsky descria omenirea și mintea colectivă a omenirii ca „o 

nouă forță geologică”, care pentru el părea a fi comparabilă cu formarea unui munte sau mișcarea 

continentelor. Astfel, Noosfera și-a luat locul alături de alte mari forțe care au dat formă istoriei planetei 

noastre: cosmosul, pământul și viața. 

În învățăturile noastre primite de la arcturieni, am aflat că Noosfera este fundația celei de a treia 

dimensiuni, inclusiv a modului în care acționează această dimensiune. Noosfera sau câmpul de gânduri 

creează și manifestă evenimente și energii pe această planetă, iar noi învățăm importanța lucrului cu 

Noosfera. Am aflat că în civilizații avansate ca Arcturus sau Pleiadele, locuitorii unei planete pot descărca 

în mod sistematic gânduri înalte, imagini, vizualizări și proiecții de gânduri în Noosfera planetei. Astfel se 

creează un câmp de energue potrivit pentru o planetă de vibrație înaltă. 

Ne referim aici la unitatea conștiinței. Gândirea unitară plasată în noosferă se bazează pe principiile 5D 

ale iubirii, egalității și frăției. Este unitatea a tot ce există. Pentru mine, aceasta este energia cristalului din 

Grose Valley, energia societății Noului Pământ și a Femeii Bizon Alb. Mă bucură faptul că acest cristal a 

fost descărcat aici, în Australia. Câmpul de energie unificată va avea un aport direct în sistemul de buclă 

feedback și va avea un feedback direct și în Noosferă. 
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Din punctul de vedere al dezvoltării sale, Noosfera de pe Pământ este ca un bebeluș. Bebelușii au un 

aspect pozitiv și unul negativ. Gândiți-vă la un bebeluș! 

Partea pozitivă este că la fel ca un bebeluș, Noosfera este deschisă pentru a primi noi descărcări. O puteți 

modela cu gândirea voastră. Gândurile și vizualizările voastre vor avea un impact uriaș asupra noosferei. 

Partea negativă este că trebuie să muncești foarte mult, iar acest lucru se aplică și la noi și la noosferă. 

Avem foarte mult de lucru ca să descărcăm forme gând înalte în Noosferă. 

O planetă poate ascensiona în dimensiunea a cincea doar atunci când pe planetă se găsesc ființe de 

orientare spirituală. Aceste ființe spirituale, anume semințele stelare ca voi, se dezvoltă acum și își creează 

căi de interacțiune cu sistemul de buclă feedback și cu Spiritul Pământului. Asta înseamnă că Pământul ca 

ființă spirituală a învățat și încă mai învață să interacționeze cu voi și cu ceilalți vindecători planetari. 

Depinde de noi să ne îmbunătățim priceperea și să ne înălțăm vibrația, astfel încât gândurile și energia 

noastră care intră în noosferă să fie mai pure și să aibă mai multă putere. În meditațiile noastre, punem 

accentul pe acest gen de pregătire a participanților. În mod cert, trebuie să ridicăm nivelul de acțiune al 

meditațiilor noastre lunare din Grupul de Patruzeci. 

Consiliul Bătrânilor a vorbit despre gândul pur și unul din membrii din Consiliul Bătrânilor a spus „Dacă 

punem un gând într-un cristal, cristalul ar trebui să purifice gîndul!” Este adevărat, de asta folosim atât de 

mult cristalele. Ele amplifică și purifică gândurile noastre. 

Apoi Juliano a introdus cuvântul „Noorelativitate” în repertoriul nostru. Exact atunci când credeam că am 

învățat totul, Juliano a mai aruncat o minge în joc. 

Care este diferența între Biorelativitate și Noorelativitate? 

Ați putea spune că „amândouă se termină cu relativitate”. 

Să examinăm această relație. 

Așa cum știm, Biorelativitatea este abilitatea de a comunica telepatic cu Spiritul Pământului, pentru a 

genera schimbări în sistemul de buclă feedback. Acesta ajută la păstrarea echilibrului pe Pământ, în 

beneficiul omenirii și al planetei. 

Fiecare planetă are un sistem de buclă feedback. Sistemul de buclă feedback al Pământului se auto-

reglează, ceea ce înseamnă că în interiorul acestei planete și în parametrii ei, tehnicile și abilitățile tehnice 

ale planetei lucrează continuu la menținerea unui anumit echilibru. Acest echilibru are de a face cu 

menținerea dimensiuni, a procentajului de oxigen și nitrogen și a forței de energie a vieții, astfel încât 

biosfera să poată continua să existe. Fără sistemul de buclă feedback, Pământul nu ar mai putea fi 

controlat. Oceanele s-ar revărsa și ar acoperi 90% din Pământ. Efectul de seră ar scăpa de sub control 

cauzând încălzirea, ceea ce ar avea efecte dezastruoase pentru majoritatea formelor de viață. 

Noorelativitatea este o tehnică bazată pe ceea ce este noosfera — energia câmpului de gânduri colectiv 

din jurul planetei, încastrată în câmpul de energie al Pământului. Prin urmare, este abilitatea de a 

interacționa cu noosfera și de a o întoarce într-o direcție pozitivă. În noorelativitate, îți folosești puterile 

arcane ale gândului pentru a crea și a spori evoluția planetei Pământ și a omenirii. 

Trebuie să deschidem portale în creer și chiar să deschidem Punctul de Asamblare. Punctul de Asamblare 

este numit Sistem de Activare Reticular în psihologia modernă, și este o valvă care poate fi deschisă în 
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creier, ca să poți experimenta perceperea dimensiunilor înalte. Percepția înaltă este aliniată cu 

perceperea 5D. 

Vă voi prezenta acum un scurt exercițiu, ca să vă deschideți valva de activare reticulară. În viața obișnuită 

valva este închisă, și vedeți totul în jur ca forme solide. Când o deschideți, puteți vedea lumea ca vibrație. 

Puteți vedea câmpul de gânduri din jurul capului unei persoane. Puteți vedea că gândurile sunt energie și 

putere. Gândurile pot crea noua noastră realitate. 

Intrați în mintea voastră, vizualizându-vă creierul. Intrați în centrul lui... care este numit Sistemul de 

Activare Reticulară. 

Există o valvă... Deschideți-o încet... Simțiți o descărcare de lumină… O mică porțiune din conștiința 

unificată intră acum în conștiința voastră. 

Armonie... Stare de bine... 

Simțiți cum vi se extinde aura... Simțiți o expansiune în interior. 

Deschideți valva puțin mai mult și simțiți un flux nou de energie unificată și expansiune. 

Mintea voastră se ridică în Supraminte, și primiți energiile și abilitățile unei minunate treziri a sufletului, 

și abilități mai puternice de vindecare. 

Acum închideți iar valva și doar fiți prezenți. 

Se lucrează cu noosfera prin vizualizări, afirmații și intonări. Noi folosim Inelul de Ascensiune și cristalele 

eterice pentru a spori puterea de grup a gândurilor noastre. Facem asta în toate meditațiile noastre. 

Vă mulțumesc tuturor celor care participați la meditații. Fără susținerea voastră, nu se poate face nimic. 

Mulțumesc. 

David: Mulțumim foarte mult, Jane. În continuare îi dau cuvântul lui Cosmin. 

Cosmin: Dragi prieteni, frați și surori, vă urez și eu bun venit la acest webinar, este minunat să ne adunăm 

iarăși împreună. Vă mulțumesc pentru ocazia de a servi cu prezentarea mea despre tehnici de Vindecare 

Planetară Holografică. Este un subiect minunat de explorat și i s-ar putea chiar dedica un webinar sau un 

workshop. 

Vom începe cu elementele de bază, adică vom sublinia ce este vindecarea planetară și apoi ce este 

vindecarea holografică. Vom discuta conceptul, principiile și parametrii vindecării holografice. Apoi vom 

vorbi despre câteva tehnici de vindecare planetară care funcționează holografic și cum le putem folosi în 

Grupul de Patruzeci. 

Ce este deci Vindecarea Planetară? Este revenirea sistemelor și ciclurilor planetei la armonie și echilibru, 

și alinierea la binele cel mai înalt al planetei și al locuitorilor săi, trecerea conștiinței colective de creație a 

planetei la o conștiință înaltă pentadimensională a unității, co-crearea împreună cu planeta a unei 

homeostaze pentru cea mai înaltă expresie posibilă a planetei și a locuitorilor săi. Vindecarea înseamnă o 

transformare în direcția unei alinieri și echilibrări înalte și implică o transformare de status quo, iar această 

transformare se poate descrie prin ceea ce schimbă, prin cine face schimbarea, prin unde se petrece 

schimbarea și prin cum influențează ea întregul. Vindecarea personală face parte intrinsecă din vindecarea 



 

4 
 

planetară și se relaționează în contextul vindecării planetare la alte concepte inportante, cum ar fi nucleul 

de grup. 

Vom discuta acum Principiile Holografice: 

1. Ceea ce se întâmplă într-o parte a întregului influențează întregul și desigur și vice versa este valabilă. 

Pentru planeta noastră, prima parte este relevantă acum. Vindecarea holografică se referă la vindecarea 

unei părți a planetei, care dă un impuls de vindecare întregii planete. 

2. Toate informațiile disponibile în întreg pot fi accesate în toate părțile întregului tot timpul, și trec dincolo 

de timp și spațiu sau de contextul lor. Acesta este un principiu important pentru că oferă o bază de lucru, 

de înțelegere și integrare a experiențelor noastre pe calea evoluției. Se aplică, de exemplu, la lucrul cu 

viețile trecute la nivel personal sau cu viețile trecute la nivel colectiv, ca traumele de exemplu, care au 

nevoie de vindecare la nivel mental și emoțional. 

3. Principiile sunt valabile la toate nivelele realității și ale existenței în toate sistemele incluse și în 

subsistemele întregului. Pe planeta noastră există multe contexte existențiale și experiențiale care sunt 

incluse în contexte mai mari și mai complexe și așa mai departe, și totul începe la nivel subatomic. Un 

exemplu foarte puternic îl constituie Efectul Fluturelui, care arată că o schimbare neașteptată în zborul 

unui fluture poate cauza o furtună mare în altă parte a planetei. 

Acest lucru se bazează pe faptul că totul este conectat, și elementele interacționează între ele la multe 

nivele ale experienței și existenței. Același principiu ar fi valabil, de exemplu atunci când vindecarea unei 

persoane ar duce la o mare transformare a conștiinței și la o vindecare la nivel colectiv, sau atunci când o 

sămânță stelară are un discurs inspirat sau o acțiune inspirată, și asta duce la o mișcare colectivă către 

pace, armonie și ecilibru, și la vindecarea colectivă și planetară. 

Dar cât de puternică poate fi cu adevărat această transformare a unei părți a întregului? Cum va afecta ea 

întregul, la ce nivel, cât de consistentă și durabilă va fi influența sa, în ce grad va fi afectat întregul și așa 

mai departe. Să ne uităm la parametrii și factorii variabili ai vindecării holografice. Vom prezenta apoi 

câteva tehnici de vindecare planetară. 

1. Mai întâi, intenția creatoare și energia sa stau în spatele schimbării, prin concentrare și putere arcană. 

Creația are nevoie de energie sub formă de concentrare, voință, creativitate, bucurie, iubire, pasiune, 

devotament și așa mai departe.  

Cu cât este mai puternică și mai mare cantitatea de energie din spatele unei transformări sau a unui 

eveniment, cu atât mai mare va fi efectul. Nu este vorba numai de cantitatea de energie care poate fi 

adunată și concentrată într-un moment de creație, într-un context 3D ca al nostru de pe Pământ; contează 

și cât de mult timp este susținută concentrarea și intenția, cât timp emite sursa de energie, câtă coeziune 

are fluxul de energie din spatele transformării, cât de bine sincronizat este efortul (mai ales dacă este un 

efort colectiv), cât de bine este corelată la întreg această acțiune, cât de activă este susținerea rețelei din 

spatele efortului colectiv, etc. 

2. În al doilea rând, vom discuta despre Permeabilitate, care descrie în ce măsură evenimentul, în cazul 

nostru vindecarea, va putea permea contextul unde se petrece, și în ce măsură poate fi primită și integrată 

de către întreg. Acest lucru trebuie luat în considerare. O bună pregătire a contextului și a subiectului 
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vindecării în multe aspecte, ajută la realizarea unei permeabilități mai mari și la un efect de vindecare mai 

mare și mai cuprinzător. 

3. Un alt aspect legat de permeabilitate este punctul de aplicare/focus și efect. Căutarea punctului de 

efect maxim al acțiunii/evenimentului, în cazul nostru e vorba de vindecare, include permeabilitatea 

maximă. Aceasta este un alt parametru foarte important care influențează în mare măsură rezultatul și 

mărimea influenței asupra întregului. Punctul de efect maxim al vindecării are de a face cu tot ce descrie 

contextul vindecării, cu nivelul de pregătire a celui care este vindecat, cu locul în care se petrece 

vindecarea, cum, când, în ce perioadă a anului, în ce aliniere, câtă energie este folosită la susținerea 

procesului de vindecare etc. 

Să explicăm cum acționează aceste principii și acești parametri, folosind exemplul 1 la nivel planetar sau 

colectiv: 

Grupul de Patruzeci face o meditație globală pentru pacea mondială, aducând în noosferă constelații de 

gânduri înalte de acceptare, iertare, compasiune, înțelegere și judecată înaltă. 

Cu cât are mai multă coeziune și este mai focusată și mai mult timp susținută intenția noastră, cu atât este 

mai mare sincronizarea și efectul meditației noastre asupra noosferei colective și a planetei. Cu cât reușim 

să realizăm o sincronizare mai bună la nivel global și avem mai multă coeziune în susținerea acestei 

intenții, cu atât va fi mai mare și mai extins efectul. Cu cât este mai mare energia noastră arcană, cu atât 

putem genera mai bine împreună diferite măsuri pe care le vom dezvolta cu timpul, pe care le vom extinde 

prin gândurile noastre înalte și prin intermediul conștiinței noastre în noosferă, și cu atât mai mare va fi 

impactul asupra câmpurilor colective ale inconștientului, subconștientului și conștientului. 

În acest exemplu, permeabilitatea înseamnă că vom face tot ce putem ca să ne pregătim mai bine înaintea 

meditației: vom face cunoscut faptul că se ține meditația, vom crea, vom deschide și vom extinde 

înțelegerea noosferei, a principiilor holografice și a manifestării pe planeta noastră, așa încât oamenii să 

înțeleagă și să creadă în puterea noastră de a schimba întregul, de a deschide spațiul înțelegerii și al 

acceptării, îmbrățișând aceste tehnici de vindecare planetară, și cu atât mai mult va crește permeabilitatea 

pentru primirea vindecării. Cu cât vom îmbrățișa mai mult aceste concepte, tehnici, învățături, și vom 

accepta rolul lor creator pe această planetă, cu atât vom fi gata mai bine să adăugăm energia și puterea 

lor de creație la scopul meditației. 

Acum vom vorbi despre punctul de efect maxim al meditației. Acesta are de a face cu contextul 

evenimentului nostru organizat la nivel global și este vorba de când, unde, cum, de ce etc. Juliano ne-a 

prezentat multe astfel de exemple, ca moartea prințesei Diana. După un eveniment colectiv traumatizant, 

oamenii de pe Pământ sunt mai deschiși, inimile lor sunt mai deschise ca să primească vindecarea și să 

participe la ea. De asemenea în alinieri galactice cu lună plină, eclipse, solstițiu, echinox etc, cantitatea 

sau calitatea energiei care susține evenimentul poate fi extinsă sau expansionată. Putem veni cu o serie 

de meditații de pregătire, ca să creăm o concentrare sporită sau un avânt mai puternic, pentru pasul final.  

Sau putem alege o anumită zi de celebare sau comemorare care are calități emoționale colective, când 

oamenii sunt mai sensibili și empatici, mai deschiși pentru a primi și gata să participe. 

Bun. După aceste explicații putem merge mai departe la ultima parte a prezentării, cu câteva exemple de 

tehnici de vindecare planetară, explicând cum acestea sunt legate de principiile holografice și de 

parametrii holografici. 
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1. Crearea, activarea și menținerea/susținerea spațiilor sacre sau a punctelor de focalizare maximă, de 

coeziune, efect și permeabilitate, de unde conștiința înaltă se poate răspândi către întreg, unde lumina și 

energia pentadimensională poate fi primită, ancorată și integrată. 

Orașul Planetar de Lumină sau Rezervația Marină de Lumină este spațiul sacru desemnat pentru aceasta, 

și este una din cele mai bune modalități și instrumente sau tehnici pe care le putem folosi ca grup. 

De ce? Pentru că este un spațiu conectat global, în care putem realiza o concentrare bună și continuă 

asupra a ceea ce vrem să realizăm, oferind o sursă de energie puternică, coerentă și constantă pentru 

vindecarea la nivel colectiv. Cu cât reușim mai bine să creăm o permeabilitate globală înaltă, umplând 

acest spațiu prin împărtășirea gândurilor și țelurilor noastre, a învățăturilor și cunoașterii, deschizând 

spațiul pentru cei care vor să facă parte din ceva care aduce o schimbare pozitivă în oraș, acest lucru este 

un deschizător de drumuri pentru cei care s-au săturat de vechile structuri și sisteme, cu iluziile lor. Putem 

arăta mai întâi în contextul mai restrâns al unui Oraș Planetar de Lumină, cum să fim în echilibru și armonie 

cu noi înșine și cu natura. Dacă acest lucru funcționează la acest nivel, atunci Efectul Fluturelui începe să 

acționeze. Imaginați-vă cum se întărește rețeaua globală și Orașele Planetare de Lumină se susțin în 

eforturile lor. Atunci se poate forma un efort global sincronizat, o formă de societate justă care se poate 

propaga și poate începe să transforme întregul. 

2. Putem lucra holografic cu noosfera, în modul următor: 

Putem introduce în noosferă constelații de gânduri înalte focusate, prin meditații de noorelativitate, 

lucrând într-un mod concentrat în Templul Virtual Arcturian, unde putem încerca să creăm o energie 

arcană înaltă într-un format ca cel de la Templul Arcturian, folosind de exemplu muzică și imagini. De 

asemenea putem lucra holografic în timp, cu traumele colective care au nevoie de vindecare, ca de 

exemplu căderea Atlantidei sau Cele Două Războaie Mondiale. Astfel încercăm să dăm un impuls ridicării 

conștiinței pentru a transforma sau vindeca tipare și răni din inconștientul și subconștientul colectiv. Prin 

accesul nostru direct la noosferă, repetând aceste meditații cu noosfera, putem păstra o conștiință înaltă 

exprimată coerent, care poate transforma noosfera ca în efectul celei de a suta maimuțe. De asemenea 

facem meditații speciale în anumite zile ale anului, de exemplu la eclipse, lună plină, solstițiu sau echinox, 

pentru a folosi punctele de efect și permeabilitate sporită, ca să putem avea o influență mai mare asupra 

minții colective. 

3. Mai există și alte mijloace de lucru holografic, de exemplu prin artă sau prin programe video de înaltă 

vibrație sau prin muzică, care pot avea o răspîndire și un succes fenomenal. Imaginile au un efect puternic 

asupra subconștientului și a inconștientului. Un program video plin de imagini și gânduri înalte care 

inspiră, poate avea succes ajungând la un punct de efect maxim sau la o permeabilitate sporită, legată de 

anumite evenimente unde există un focus global. Cuvinte și mantre puternice ca de exemplu cuvântul 

„arcturian” pot ajuta la realizarea unei permeabilități și a unui efect mai mare. Amintiți-vă impactul pe 

care l-a avut filmul Bijuteria Albastră asupra voastră și a altor semințe stelare care trăiesc acum pe 

Pământ. 

Sper că am putut să vă aduc o înțelegere mai adâncă a muncii de vindecare holografică. Vă mulțumesc 

pentru atenția voastră. Vă binecuvântez pe toți. 

Leslie: Vă salut! Sunt Leslie Anderson și sunt cu Grupul de Patruzeci de foarte multă vreme. Lucrez cu Helio 

Ah. Sunt una dintre persoanele care s-au implicat într-o rutină de contactare a altor planete, ca în serialul 
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TV Star Trek. Originea mea nu este de pe Arcturus, este de pe Pleiade. Am fost în multe sisteme planetare. 

Voi vorbi despre Evenimentul Orizontului. Acest concept a fost lansat de omul de știință Karl Heisenberg. 

Cu mulți ani în urmă, Heisenberg a descoperit Evenimenul Orizontului în timpul unui experiment. El a 

constatat că dacă oamenii urmăresc un eveniment, acest lucru poate afecta rezultatele experimentului. 

Cu alte cuvinte, gândurile voastre intuitive pot cumva afecta rezultatul. Acest concept a fost încorporat 

de arcturieni în Evenimentul Orizontului. Să luăm un exemplu. Să zicem că oamenii urmăresc erupția unui 

vulcan, dar ei nu vor ca vulcanul să erupă, ei ar vrea ca vulcanul să se liniștească. Atunci ar trebui să ne 

asigurăm că avem destulă energie ca să înconjurăm cu ea evenimentul, iar această energie va putea 

influența evenimentul în modul dorit de noi. În acest caz, am vrea ca vulcanul să se liniștească.  

Putem aplica o strategie care eu am constatat că funcționează foarte bine. Înconjurăm vulcanul cu energie 

din Inelul de Ascensiune, care este energie pentadimensională. Apoi îl putem înveli cu energia Orașelor 

Planetare de Lumină. Aducem această energie lângă vulcan și în el, pentru că este lumina cea mai înaltă, 

pentadimensională. Puteți aduce și Lumina Omega, cu care se poate lucra foarte bine. Lumina Omega are 

o vibrație foarte înaltă. O puteți aduce din Templul Arcturian sau din altă sursă la care aveți acces. Apoi 

aducem în jurul vulcanului oameni cu conștiința înaltă, semințe stelare care au avut vieți în dimensiunile 

înalte și înțeleg ce înseamnă asta la nivel de trăire și oameni care au învățat din lecțiile grele ale inimii cum 

să aibă compasiune pentru aproape orice. Aduceți această energie și intenția voastră în jurul vulcanului. 

Priviți în zare unde cerul se întâlnește cu pământul, apoi imaginați-vă un orizont de 365 de grade 

împrejurul vostru. Aduceți această energie a orizontului de 365 de grade, care cuprinde totul, pentru că 

noosfera este un fel de Arhivă Akashică, o înregistrare a tot ce s-a întâmplat în istoria și experiențele de 

pe Pământ. Vizualizați Evenimentul Orizontului de 365 de grade, iar când faceți asta, Mama Pământ va 

vedea cu claritate că în fiecare situație a avut mai multe opțiuni. Cereți în meditație să se facă voia Mamei 

Pământ pentru binele animalelor și plantelor, pentru binele planetei și pentru o nouă armonie, pe măsură 

ce intrăm în timpuri noi și într-un secol nou. Astfel îi amintim Mamei Pământ că pentru ca o planetă să 

ascensioneze, trebuie să aibă ființe cu o conștiință înaltă, din dimensiunea a cincea și chiar de mai sus. 

Aceste ființe pot influența ascensiunea, pentru că au mai fost acolo înainte. Ele știu cum este viața în 

dimensiunile înalte. 

Evenimentul Orizontului poate fi aplicat într-o astfel de situație, dar mai poate fi folosit și în scopuri 

politice. Juliano ne-a adus acest concept ca să lucrăm cu el în primul rând pentru transformările planetare, 

ca în exemplul cu vulcanul, pe care l-am pomenit. Asta am avut de spus! 

David: Mulțumim, Leslie. Voi trece acum la prezentarea mea, care are două părți. Prima parte se referă la 

modalitățile de evaluare a succesului biorelativității. Am lucrat cu Comitetul de Biorelativitate, din care 

fac parte și eu alături de Cosmin, Leslie și Jane, și am creat un raport referitor la meditațiile de 

biorelativitate. Vă prezint acest chestionar sau raport pentru că vreau să vă faceți o idee despre modul în 

care încercăm să trecem în revistă și să evaluăm munca noastră. Munca pe care o facem este foarte 

avansată și nu cunoaștem alt grup de meditație pe planetă, care să facă o muncă de vindecare planetară 

atât de intensă. Noi credem că munca noastră este foarte importantă și vrem să creăm un mod de a 

organiza și chiar de a măsura cumva o parte din efectele Biorelativității. Lesie a vorbit despre un vulcan, 

iar grupul nostru a făcut o meditație foarte puternică în care a lucrat cu un vulcan, iar rezultatul a fost că 

vulcanul nu a mai erupt. Cred că asta a fost uimitor! 

Iată câteva rubrici din chestionar: Țara și orașul unde are loc evenimentul, numele liderului de 

biorelativitate care conduce evenimentul, data evenimentului din viitor sau care a avut deja loc (de cele 
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mai multe ori biorelativitatea se face înainte de a se petrece un eveniment gen ciclon, de exemplu). Deci 

vrem să știm data când este așteptat evenimentul, apoi genul de meditație care se face (pentru o furtună, 

pentru o secetă, pentru o tornadă, pentru un cutremur etc), și desigur vrem să cunoaștem puterea 

proiectată a evenimentului. Cu ajutorul biorelativității, noi vrem să micșorăm un uragan de categoria 5 pe 

„Scara Oceanică Națională de apreciere a uraganelor”, iar noi vrem să micșorăm categoria de putere a 

uraganului la 4 sau 3. Nu intenționăm să eliminăm total uraganul, pentru că recunoaștem că astfel de 

evenimente au scopul de a descărca energia pământului. Vrem doar să micșorăm intensitatea furtunii, ca 

să nu dăuneze foarte mult oamenilor și animalelor. Doar în unele cazuri cum ar fi erupțiile vulcanice sau 

tsunami, este posibil totuși să vrem ca evenimentul să nu se mai producă de loc (deși recunoaștem că 

energia vulcanului trebuie descărcată). 

Următoarea întrebare din chestionar se referă la puterea propriu-zisă a unui eveniment. În Biorelativitate 

avem puterea proiectată (de exemplu știm că ar putea fi un eveniment de intensitatea 5), dar când se 

produce, evenimentul poate avea puterea 2 pe scara de măsură. Ne interesează apoi sursa de informație. 

(Aici putem obține informații de la buletinul meteo din știrile de la radio sau televizor, sau de pe net). Apoi 

mai vrem să știm data când s-a ținut sesiunea de biorelativitate pentru eveniment. Apoi există o rubrică 

în care sunteți invitați să comentați. 

Vă rugăm să completați acest chestionar pentru noi. Este un chestionar foarte simplu, pe care l-am făcut 

disponibil pe site-ul nostru de pe net. Raportul ne va oferi informații din care vom învăța mai multe despre 

lucrul cu biorelativitatea. 

 

 

 

Acum vreau să explic puțin această lucrare artistică minunată 

pe care a făcut-o Gudrun. Puteți vedea că femeia din tablou 

își conectează inima la inima Pământului, dar vindecătoarea 

prin Biorelativitate este conectată și la Soarele Central și la 

galaxie, așa încât aceasta este ca o meditație galactică, care 

aduce multe energii înalte. 

 

 

 

 

În a doua parte a prezentării mele îl voi canaliza pe Juliano.  

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

Sunt încântat că ați adunat atâția oameni ca să vorbiți despre Biorelativitate și să explorați tehnicile ei. 

Astăzi vreau să vă aduc o tehnică avansată de biorelativitate, și vom folosi prezentarea acestei tehnici ca 

un model în munca voastră din viitor ca vindecători planetari. După cum știți, mulți din voi v-ați încarnat 
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acum pe Pământ pentru a participa la vindecarea planetară. De fapt, aceasta este una din cele mai 

importante misiuni ale semințelor stelare.  

Dar ce este vindecarea planetară? Este o readucere la echilibru. Noi știm că Pământul și sistemele de 

funcționare ale Pământului sunt dezechilibrate. Pe planeta noastră și pe alte planete de evoluție înaltă nu 

există vulcani, nu există cutremure, nu există furtuni mortale. Noi folosim tehnicile de biorelativitate pe 

care vi le-am predat, ca să micșorăm manifestările negative și să ne echilibrăm planeta.  

Nu trebuie să fii un geniu al lumii științifice ca să vezi cât de dezechilibrată este planeta Pământ. Există 

meridiane blocate și ne bucurăm că lucrați la deblocarea meridianelor planetei, prin exerciții de 

biorelativitate. Poluarea din Noosferă și din câmpurile de gânduri și gândirea contaminată, trebuiesc 

curățate și purificate, ca să nu se mai manifeste. 

Astăzi vreau să vă prezint o tehnică numită Tehnica Planetară a Teatrului. Una din tehnicile noastre de 

lucru avansate aduce meditatorii într-un teatru cu o sală de cinema uriașă. Proiectăm pe ecran imaginea 

Pământului văzut de pe lună. Puteți vedea continentele și mările frumoase, și vă dați seama de ce această 

planetă este numită Bijuteria Albastră. Este o planetă de o frumusețe unică, caracterizată de culoarea 

albastră. 

Vizualizați Pământul așa cum este el acum, în momentul prezent, și proiectați-l pe ecran. Pământul are o 

aură, la fel ca voi. Puteți vedea deficiențele din aură, puteți vedea găurile din aura Pământului. Puteți 

vedea energii joase atașate, puteți vedea blocaje care arată ca niște pete negre, puteți vedea unde sunt 

blocaje în curgerea energiei. Vă gândiți probabil la curgerea aerodinamică a aerului și la curenții marini ca 

exemple ale modului în care curge un curent. Dar există și curenți de profunzime și mișcări de energie în 

adânc, care de multe ori își au originea la Polul Nord și în zona arctică, care se produc într-un ciclu de 200-

400 de ani. Fluxul de aer sau curenții oceanici se repetă poate la unul sau doi ani, dar când studiezi 

biorelativitatea și sistemul de buclă feedback al Pământului (care este sistemul de auto-reglare al 

planetei), vezi că planeta se actualizează și se ajustează continuu. Când studiezi în mod serios acest sistem 

de auto-reglare, începi să îți dai seama că există alt plan pentru curenții și mișcările de profunzime. Aceste 

lucruri nu se află în conștiința normală a omenirii. 

Oceanografii au început să studieze și să descopere recent acești curenți de adâncime. Asta înseamnă că 

ceea ce omenirea face acum ar putea afecta planeta peste 200 de ani. Aceasta este profunzimea și 

complexitatea sistemului de buclă feedback. Aceste lucruri se văd și în aura Pământului, pe ecran. În prima 

parte a exercițiului intrați în amfiteatru, apoi proiectați pe ecran imaginea din prezent a Pământului. Aura 

Pământului este și ea proiectată pe ecran. Aura arată toate blocajele care afectează sănătatea planetei. 

Ecranul este atât de mare, încât mai este loc pentru un al doilea model al Pământului. Acesta este 

Pământul din viitor. Pământul din viitor arată ca o planetă ascensionată, ca o planetă aflată în echilibru. 

Dacă te afli departe de Pământ, pe lună de exemplu, poate nu vei discerne diferența dintre cele două 

imagini, dar vei vedea diferența dintre cele două aure. Aura Pământului din viitor nu mai are găuri, 

meridianele curg bine, aura are o vibrație care emană sănătate. În a doua imagine, Pământul se află într-

o stare esențială de echilibru. 

Acesta este un exercițiu de biorelativitate pentru Pământul din viitor, iar voi proiectați pe ecran această 

imagine a Pământului vindecat și echilibrat, ajutând la manifestarea sa. Această imagine este introdusă în 

noosferă ca aspect al noorelativității. Noorelativitatea este un aspect special al practicării biorelativității. 
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Voi descărcați în noosferă imagini de vindecare perfecționate. Voi descărcați gânduri pure în acest câmp 

de gânduri din jurul Pământului, numit noosferă. 

Deci aveți două imagini. Prima imagine reprezintă Pământul din prezent, a doua imagine reprezintă 

Pământul din viitor. În ultima parte a exercițiului, uniți cele două imagini ale Pământului de pe ecran, și 

ele devin un singur Pământ. Nivelul superior al gândirii, nivelul superior al proiecției, nivelul superior al 

echilibrului și vindecării se unesc cu Pământul din prezent, iar acest lucru are un efect maxim în vindecarea 

planetară. 

Ceea ce ne place la această tehnică este faptul că folosim toată planeta, folosim tot Pământul, facem 

biorelativitate asupra întregului sistem. De asta am spus că este o tehnică avansată. Este o tehnică 

puternică, completă și cuprinzătoare, ceea ce aduce mari beneficii în munca voastră. Vă felicit pentru 

devotamentul și dedicarea voastră, pentru aducerea Pământului într-o stare superioară de echilibru, un 

echilibru care va pune capăt distrugerii în masă și va asigura viitorul mamei Pământ. 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 

 

 


