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Conflictul dintre Tehnologie și Spiritualitate și 

Orașele Planetare de Lumină 
 

Juliano, canalizat de David K. Miller 

 

Noi arcturienii vedem problema de bază cu care se confruntă Pământul ca un conflict între tehnologie și 

spiritualitate. De fapt, tehnologia și știința de pe Pământ sunt mai avansate decât spiritualitatea. Acest 

dezechilibru este foarte periculos, pentru că are capacitatea de a distruge planeta, dacă tehnologia este 

folosită în mod greșit. Când tehnologia scapă de sub control, poate fi distrusă biosfera. 

 

Recunoaștem că în acest moment pe Pământ, experimentați a șasea extincție în masă, care este un punct 

critic periculos din evoluția Pământului. Gândiți-vă o clipă la ultima extincție în masă, care s-a petrecut 

acum aproximativ 5 de milioane de ani. Această extincție în masă s-a petrecut când un asteroid a lovit 

peninsula Yucatan în ceea ce este azi statul Mexic. Rezultatul impactului cu asteroidul a dus în mod direct 

la a cincea extincție în masă, care a cauzat moartea tuturor dinozaurilor și a multor plante și animale de 

pe Pământ. 

 

În această perioadă de acum de pe Pământ, existența vieții pe Pământ (plantele, animalele, viața din 

oceane), depinde de ce face o singură specie, iar acea specie este omul. În discuția noastră despre omenire 

arătăm că Homo Sapiens este doar un pas pe lunga scară de evoluție a speciei adamice. Au existat și 

versiuni mai primitive de Homo Sapiens. Printre acestea se află, de exemplu, Omul de Neanderthal, care 

a trăit în valea „Neander Tal” din ceea ce este azi Germania. 
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În viitor va exista un om evoluat reprezentat de imaginea avansată a Maeștrilor Ascensionați, care vă 

învață despre importanța energiei spirituale și a unității spirituale. Acest om mai evoluat va avea o 

conștiință nouă, întreagă. De fapt această criză de evoluție trebuie să ducă la o nouă etapă de evoluție. În 

această nouă etapă de evoluție, noua caracteristică, care va fi incorporată în omul de tip nou, va fi 

conștiința pentadimensională. Această conștiință înaltă este etapa de dezvoltare necesară pentru 

rezolvarea crizei planetare curente. Acesta este motivul pentru care ajutăm la dezvoltarea proiectului 

Orașelor Planetare de Lumină. Pentru că Orașele de Lumină ajută la promovarea și încurajarea 

conștientizării și a conștiinței spirituale înalte. 

 

Ridicarea Pământului la conștiința pentadimensională necesită multe activități diferite. Una din activitățile 

cele mai importante, este crearea Orașelor de Lumină. Considerăm că aceasta este necesară pentru 

dezvoltarea spirituală, dar este o inițiativă care nu va veni din partea guvernelor mondiale. Cunoașteți 

problemele guvernelor de pe această planetă. Guvernele de pe planetă sunt într-o stare de conflict, din 

cauza polarizărilor interne. În prezent există polarizări în multe guverne de pe glob. Energia și influența 

materialismului alimentează lăcomia, când planeta are nevoie de ceea ce se află exact la polul opus, 

anume de compasiune și gândirea unității. Este nevoie să fie înțeleasă planeta și să se conștientizeze 

valoarea biosferei. Trebuiesc înțelese fragilitatea biosferei și necesitatea dezvoltării unor modalități de 

protejare a biosferei, cum ar fi înființarea a mai multe Orașe Planetare de Lumină. 

 

Este necesar să se dezvolte mai multe locuri sacre, mai multe zone sacre, și este necesar ca oamenii să 

participe la aceste proiecte din zonele unde locuiesc. Aceste zone locale trebuiesc înălțate și dedicate 

conștiinței pentadimensionale. Putem numi aceste zone Orașe de Lumină, pentru că ele sunt dedicate 

descărcării de lumină pentadimensională. Asta înseamnă că ne conectăm la Dimensiunea a Cincea. Se 

creează o rețea planetară. Apare o conștientizare a faptului că fiecare oraș are o influență asupra întregii 

planete. Aceasta se bazează pe principiul holografic al vindecării, care spune că partea reprezintă întregul 

și că partea poate influența în mod pozitiv întregul. 
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Consilierea semințelor stelare 
 

Sunt Gudrun Miller și sunt consilier al semințelor stelare de peste 30 de ani. 

 

Am o prietenă a cărei viață se află în mod constant în stare de criză. Când ne întâlnim, mă 

seacă de energie. Vorbim despre problemele ei și asta nu mă deranjează, dar nu se rezolvă 

nimic. 

Mă simt vinovată fiindcă în viața mea totul funcționează bine, și că sunt fericită cu mine însămi și cu 

viața mea. 

În cele din urmă am ajuns să îmi evit prietena. Ea este o persoană sensibilă și îmi pare rău, dar nu mai 

sunt disponibilă pentru ea. 

Țin la ea și nu vreau să adaug la povara necazurile ei fiind o „prietenă” în plus, pe care nu poate conta. 

Vreau să mă distrez cât pot și să mă bucur de viață. 

Sunt egoistă? 

Draga mea Egoistă, 

Te afli într-un moment diferit de vindecare în viață, față de prietena ta. Tu ești cea care trebuie să decizi 

la ce poți face față în relațiile cu alte persoane, și ce e prea mult. Nu este o judecată, este o graniță 

personală. 

Dacă tu crezi că a fi sinceră cu ea o va răni sau o va umili, atunci nu îi spune cât de mult te seacă de 

energie crizele din viața ei. Dacă îți pune întrebări, cred că poți fi sinceră cu ea, dar fă asta cu blândețe. 

Uneori e bine să fii egoist ca să te protejezi și să îți onorezi limitele. Din păcate nu poți fi mereu la 

dispoziția celorlalți! 

Te binecuvântez. 

 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Întrebări și răspunsuri 

cu David și Juliano 
 

 

Întrebare: Henry Brenner din New York întreabă: 

Recent, cineva a întrebat dacă se poate aventura într-o meditație, în afara universului. Juliano a răspuns 

că ar fi periculos, fiindcă s-ar desprinde coarda astrală și nu ai mai putea să revii în corp. 

Întrebarea mea este dacă ai putea intra într-un univers paralel și să revii în siguranță. Cu alte cuvinte, 

arcturienii cred în universuri paralele pe care le putem accesa? Diverse teorii moderne ale fizicii susțin 

existența unor universuri paralele. 

Răspuns: Ca să răspund la întrebarea despre universuri paralele, trebuie să explic că noi am observat că 

fiecare punct și fiecare loc din galaxie și din univers are o perspectivă puțin diferită asupra existenței și 

asupra a ce se petrece în univers. Este la fel cu modul în care vezi stelele. Dacă te afli în Australia, cerul 

nopții înstelat va fi diferit de cerul din Arizona de exemplu, și perspectiva respectivă este interesantă și 

valoroasă. 

Acum privitor la universurile paralele, noi folosim termenul „dimensiuni” sau „multi-dimensiuni”, dar nu 

descriem și nu folosim acest concept de universuri paralele. Există multi-universuri, ceea ce înseamnă că 

există separații. Este dificil să vă flexați mintea voastră umană ca să cuprindeți aceste concepte, dar 

există alte universuri și nu toate universurile sunt egale, unele sunt mai mici decât altele, unele 

universuri se află în stadii de dezvoltare în care sunt pe moarte, altele abia se nasc și nu știu dacă vă vine 

a crede așa ceva dar unele sunt lipsite de viață, mai ales în cazul celor aflate în ultimele stadii de 

dezvoltare. 

Universul în care ne aflăm noi este un univers tânăr. A ajuns probabil la vârsta adolescenței. Amintiți-vă 

că universul are o vechime de aproximativ 13,7 miliarde de ani. Pare o perioadă lungă de timp, dar 

durata de viață a unui univers este de aproximativ 100 de miliarde de ani și din acest punct de vedere, 

acesta este un univers tânăr. 

Ideea de univers paralel are ceva gen science fiction care vă intrigă – de exemplu dacă în acest univers 

traversezi strada și ești în siguranță, dar în alt univers traversezi strada prin alt loc și ești ucis într-un 

accident. Apare un scenariu complet diferit. Sau poate ești rănit și ajungi handicapat. 

Conceptul de universuri paralele presupune că totul este exact la fel până în momentul când apare 

diferența care schimbă lucrurile. Astfel ar exista un număr infinit de universuri și un număr infinit de 

evenimente, ceea ce duce la o concluzie ilogică, pentru că într-un univers ai putea avea robinetul de la 

baie în tavan și asta este absurd, dar orice lucru la care vă puteți gândi ar avea o existență alternativă în 

alt univers. 
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Noi privim aceste aspecte ca dimensiuni și forme gând, prin urmare poți avea un gând urmat de o 

acțiune, iar acel gând poate crea un câmp de gânduri, dacă are suficientă energie. Dar nu aderăm la 

conceptul de universuri paralele, așa cum am explicat. Este mai bine să vă gândiți la dimensiuni și la 

modul în care alte dimensiuni interacționează cu a voastră, cred că atunci vă veți afla pe un teren mai 

stabil. 

 

Următoarea sesiune de Întrebări și Răspunsuri este pe 13 aprilie la ora 16:30 ora 

Arizonei 

Jane Scarratt 

Coordonatoare națională GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 

 

 

Membri din jurul lumii 

 

 

Benjamin Tkatch 

 

Bună ziua tuturor, sunt Benjamin Tkatch. 

Mama mea a fost o sursă minunată de putere în tinerețea mea. Când i-am spus că 

vorbesc cu Isus/Sananda și am întrebat-o dacă este în regulă, ea mi-a răspuns: „Bineînțeles că da!” 

Această comunicare nu încetat niciodată, pentru mine. Mă simt foarte conectat la energia Triunghiului 

Sacru. 

Această conectare a început când vorbeam cu Sananda în copilărie, apoi la 20 de ani am făcut cunoștință 

cu lumea indigenilor care m-a conectat la Marele Spirit, la spiritele animalelor și la libertate. La 28 de ani 

au apărut mai mulți Maeștri Înălțați, iar pe măsură ce avansam în vârstă, m-am conectat mai mult la 

Fințele Galactice. Acum doi ani au intrat în viața mea hathorii și arcturienii. Întotdeauna am făcut 

călătorii astrale. Este o aventură! 

Îmi place să călătoresc și am mers în Peru când aveam între 20 și 30 de ani. Am călătorit și în Nepal, 

Thailanda și India și am petrecut mult timp în mănăstiri, unde am învățat meditația. Am studiat artele 

marțiale, medicina chineză și am cochetat cu fizica. 

Acum sunt șofer de tir... și îmi place, pentru că mă rog constant, binecuvântez, iubesc și primesc 

descărcări! 

În ultima vreme mi-am dat seama din ce în ce mai mult că marea transformare constă în iertare absolută 

și iubire necondiționată. Sentimentul Unității Conștiinței m-a însoțit încă din adolescență. 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Consider că rolul nostru pe Pământ este să Servim și să Binecuvântăm. 

Și chiar mai important, este să Iubim și să fim deschiși către Iubire, să fim Iubire. 

Așa încât acum sunt pur și simplu Iubire. 

Benjamin 

 
 

 

Raportul Orașelor Planetare de Lumină 

 

  

  

  

Lin Prucher  

Coordonatoare Internațională OPL 

linprucher@groupofforty.com   

 

Sărbătorim conectarea la Orașele de Lumină Surori! 

 

Juliano a spus: 

 

„Ideea Orașelor de Lumină Surori provine din conceptul că suntem cu toții frați și surori. În Triunghiul 

Sacru există conceptul de Frăția Albă și de Frăție Albă Feminină (White Sisterhood). În planul superior, 

toate religiile aduc același adevăr. Dacă iei învățăturile mistice din budism, iudaism sau creștinism și din 

toate celelalte religii, vei vedea că există o energie de lumină elevată, a Frăției Albe și a Frăției Albe 

Feminine (White Sisterhood). În planurile înalte, toți ghizii și învățătorii din Frăția Albă și din Frăția Albă 

Feminină (White Sisterhood) lucrează împreună. Cu toții împărtășesc și interacționează”. 

Juliano recomandă ca Orașele Planetare de Lumină să își împărtășească energiile și să ofere exemplul 

interacțiunii câmpurilor de energie ale aurei, ceea ce duce la un „frumos transfer de energie”. El spune 

că „în Dimensiunea a Cincea există această salutare, acest transfer de energie, care este o expresie a 

uniunii”. Un astfel de transfer poate exista și între Orașele de Lumină Surori. 

Juliano prezintă exemplul OPL Sedona din Arizona, Statele Unite, care este un centru spiritual unde merg 

mulți oameni ca să fie treziți, activați, ca să privească în alte dimensiuni. Orașul de Lumină Soră San 

Martin de los Andes din Argentina nu are această energie psihică puternică, dar se află în Munții Anzi, 

unde există o energie frumoasă care reprezintă apropierea de Lago Puelo. 

Astfel ambele Orașe Surori pot beneficia de acest schimb de energie. 

mailto:linprucher@groupofforty.com
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Care sunt punctele forte ale Orașului vostru Planetar de Lumină? Dar ale OPL Soră? Împărtășirea 

energiilor punctelor forte este o scurtătură de acces la vibrațiile înalte! Vă urăm să vă bucurați de 

călătoria împreună!  

 

Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

Lin   
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Transmisiunea canalizată lunar în cadrul Proiectului OPL 

 

Conștiința, Cheia către Schimbare  

Canalizare de David K Miller 

davidmiller@groupofforty.com 

All rights reserved 

Cereri de la Irene Berlín – OPL Búzios, Río de Janeiro (Brazilia) și Emilio Martínez – OPL Chihuahua, 

(Mexic): 

[Cerere de ajutor pentru Orașele Planetare de Lumină respective] 

  

Întrebare de la Ariana Vera Le Doux – OPL Taos, New Mexico (SUA): 

 

„Juliano, în prezent sunt singura membră GOF din orașul de Lumină Taos. Am un mic grup de susținători, 

care au fost alături de mine mulți ani. Acești lucrători de lumină înțeleg pe deplin amploarea muncii care 

se face aici și mă susțin în toate felurile posibile. Ei nu sunt semințe stelare arcturiene și nu rezonează cu 

tehnologiile din dimensiunile înalte. În reactivările noastre lunare, lucrăm cu energiile Hyperboreei și 

Shambalei. 

 

Ce ne sugerezi să facem ca să eliberăm întipărirea emoțională și mentală din câmpul de energie unificată 

din Taos? În prezent folosim Flacăra Violetă a Transmutării. Să cerem ajutor de la locuitorii din interiorul 

Pământului? 

 

Cristalul nostru eteric este plantat sub piața din Taos. Nu îmi amintesc de ce l-am amplasat într-o zonă 

populată, când toate cele 12 cristale sunt amplasate în natura virgină. Mă întreb dacă ar trebui să îl 

mutăm în munții Taos? 

 

............................... 

 

Salutări. Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

 

Bineînțeles că pot participa și oameni care nu au o înclinație arcturiană. Importante sunt devotamentul 

și manifestarea membrilor. Este important să se manifeste o prezență vie, o persoană propriu-zisă, un 

membru al grupului care să fie acolo, acesta este un aspect important. Recunosc greutățile pe care le 

întâmpini în Taos ca să atragi oamenii și să susții energia. Vă felicit pentru perseverența cu care susțineți 

energia. Ați făcut o treabă remarcabilă prin modul în care ați susținut energia și există și alte semințe 

stelare care vor fi atrase de munca voastră. 

 

În sesiunea noastră de astăzi vrem să vă împuternicim, să împuternicim oamenii din Mexic și toți 

membrii din proiectul Orașelor Planetare de Lumină ca să își îndeplinească misiunea, să își îndeplinească 

munca. Nu vrem să vă neglijăm cererea, ci mai degrabă să căutăm căi de a transmite energetic putere 
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arcană către fiecare din voi. Asta vă va ajuta să atrageți participanții de care aveți nevoie, să atrageți 

energia, să atrageți participarea. Asta va face ca proiectul vostru să aibă succes: interconectarea cu 

rețeaua noastră. 

 

Da. Înțeleg puterea cristalului de sub piața centrală. Dar amintiți-vă că această piață cetrală este un loc 

de întâlnire. Este un loc unde se aduna lumea. Este un loc energetic istoric din Taos. Să nu minimalizăm 

importanța forței de atracție a acestei piețe. Să nu minimalizăm energia istorică. Vă încurajez să susțineți 

energia din piață. Vă încurajez să căutați în munca voastră și în meditațiile voastre modalități de a 

accelera spiritele străvechi care se află acolo. Vă asigur că în jurul pieței trăiesc multe spirite. Și 

bineînțeles că zona montană este și ea foarte puternică. 

 

În meditația de astăzi, vreau să vizualizați harta globului pământesc. Vizualizați numeroasele țări care 

participă în proiectul Orașelor Planetare de Lumină, inclusiv Australia, Mexic, SUA, Germania, Europa, 

America de Sud, Brazilia, Argentina, Noua Zeelandă, de pe toată planeta. Vizualizați harta globului și 

vedeți pe hartă punctele care marchează unde se află Orașele de Lumină, indiferent că se află în 

Australia, în Noua Zeelandă, în America de Sud, în Germania, în Mexic sau SUA. 

 

Vizualizați aceste puncte și legătura dintre ele, energiile de conectare dintre fiecare oraș. Aceasta este 

rețeaua. Eu, Juliano, descarc o energie arcană puternică în Orașul de Lumină Precott, unde locuiesc 

David și Gudrun, prin tipi-ul care susține câmpul de energie. Descarc energie arcană în Orașul de Lumină 

Groom Creek și o trimit mai departe la toate Orașele Planetare de Lumină de pe planetă, în cadrul 

acestui proiect. Simțiți energia acestei descărcări și folosiți această energie pentru a îmbunătăți 

abilitatea voastră de a atrage, de a educa, de a activa mai mulți membri, mai multe Orașe de Lumină, de 

a activa și accelera Orașele de Lumină curente. 

 

Începe descărcarea. 

Oooom (tonuri) 

 

Lumina arcturiană pentadimensională este distribuită în toate aceste zone prin rețea și energia de 

activare circulă prin rețea în fiecare zonă, ca să primiți descărcarea de energie. Este la fel de important 

că vă simțiți conectați. 

 

În discutarea temei de azi, vreau să vorbesc despre această conectare și despre conștiință. 

 

Ne aflăm într-un stadiu din dezvoltarea acestei planete și din evoluția omenirii, în care apare conștiința. 

În prezent există o conștiință a planetei. Există o conștiință a Orașelor de Lumină. Există o conștiință a 

formelor de viață înalte înafara celei umane, pe care o vom numi Omul Omega. Există o conștiință care 

spune că această planetă poate evolua. Există o conștiință care spune că fiecare Oraș de Lumină cu care 

lucrați, poate evolua. Ingredientul evoluției este conștiința. 

 

În proiectul Orașelor de Lumină, lucrați ca să aduceți conștiința în Orașul de Lumină. În evoluția planetei, 

aduceți o conștiință pentru întreaga planetă, numită uneori Gaia. Conștiința este factorul de motivație și 



 

10 
 

schimbare. Aceasta este marea înțelegere a fizicii. În lumea vindecării cuantice, conștiința este foarte 

importantă. Noua fizică ne învață că în lumea cuantică, în lumea subatomică, observația și conștiința 

schimbă direcția și calitatea particulelor. 

 

Aceasta este o lecție importantă la care să cugeți. Aceasta este o lecție importantă pentru munca 

spirituală. Pentru că munca spirituală este ca lumea subatomică în care observarea influențează 

rezultatul. Prin urmare când îți identifici Orașul de Lumină și aduci conștiință și prezență, începi procesul 

spiritual. Începi procesul de vindecare cuantică. 

 

Da. Știu că aveți nevoie de susținerea rețelei. Dar din nou, este conștiința voastră, prin vizualizarea 

conectării tuturor rețelelor orașelor de Lumină, care aduce această putere arcană înaltă în fiecare din 

Orașele de Lumină ale voastre. 

 

Focalizați-vă din nou asupra hartei. Focalizați-vă pe harta globului. Focalizați-vă pe micile puncte care 

reprezintă orașele Planetare de Lumină de pe glob. Focalizați-vă pe rețea. Vom păstra acum tăcerea, în 

timp ce vom medita la acest lucru. (Liniște). 

 

Simțiți cum orașul vostru de lumină primește o descărcare de energie înaltă de la rețea. Vizualizați cât de 

bine puteți, cum energiile conectează punctele din toate Orașele de Lumină. Continui să descarc această 

lumină în orașul Planetar de Lumină Groom Creek, apoi mai departe către toate Orașele de Lumină din 

acest proiect. 

 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 
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Bun-venit noilor membri GOF! 

 

Dorim să le urăm bun-venit următorilor membri noi care au intrat în Grupul de Patruzeci între 

18 februarie și 18 martie 2019. 

  

Prenume Statul/Orașul Țara 

Roslyn Perth Australia 

Christa Pfaffikom Elveția 

Renata Auckland Noua Zeelandă 

Sia Sydney Australia 

Ursula Prutting Germania 

Martha   Columbia 

 

 

Birgit Smothers  

Coordonatoare de grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  

  

mailto:birgit@groupofforty.com
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Energia Realinierii 
 

Lăsați lumina albastră-aurie să curățe receptorii din câmpurile voastre de 

energie eterică, astfel încât să aibă loc o aliniere perfectă. 

Sunteți în armonie perfectă. Puteți să vă ridicați corpul spiritual din corpul 

fizic. Pe măsură ce vă ridicați corpul spiritual din corpul fizic, simțiți cum vă 

atrage această lumină frumoasă, albastră aurie. 

 

Mergeți într-un loc situat la aproximativ 100-200 de picioare desupra corpului fizic. Când vă ridicați 

deasupra corpului fizic, simțiți cum vă atrage această frumoasă energie albastră aurie. 

Când sunteți deasupra corpului, experimentați libertatea conectării energetice la Dimensiunea a Cincea, 

disponibilă prin coridoare individuale deasupra fiecăruia din voi. 

 

În loc să mergeți în alte zone sau în alte dimensiuni, vreau să spuneți și să gândiți cuvintele: „Creez 

câmpul de energie pentru o realiniere și reintrare perfectă. Creez câmpul de energie pentru o realiniere și 

reintrare perfectă”. 

 

Vreau să înțelegeți că atunci când vă aflați la 100-200 de picioare deasupra corpului, primiți energia și 

lumina pentadimensională. Acolo vă extindeți câmpul energetic. Toate antenele voastre spirituale se 

întind. (Tonuri) Oooo. 

 

Priviți în jos la câmpul fizic și coborâți încet în el, într-o aliniere completă. 

 

Rămâneți la 8-10 picioare deasupra corpului și lucrați la această realiniere. (Tonuri). Oooo. 

 

Acum, într-o aliniere perfectă, reintrați încet în corpul fizic. Când faceți asta, aveți o senzație de înălțare și 

reîntinerire. Vreau să mențineți acest câmp de energie, acest sentiment de realiniere. 

 

Vom medita câteva minute ca să vă familiarizați cu această realiniere. Fiecare din voi a reintrat cu succes 

în corp și a experimentat această aliniere. 

 

Ridicarea Coeficientului spiritual de lumină, cap. 4, de David K. Miller 

  

 

Jane Scarratt 

Coordonatoare națională GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 
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Ascensiunea nu se poate face fără pregătirea semințelor stelare! 
 

Juliano ne-a vorbit despre teologie și despre învățăturile spirituale de pe această planetă, 

despre modul în care acestea sunt de acord că un Mesia venit dinafară trebuie să salveze 

oamenii și planeta. Ne-a arătat că în viziunea Consiliului Galactic, ar fi mai util ca această 

energie să fie focalizată într-un grup, mai degrabă decât într-o persoană. A doua parte a 

prezentării arată că dacă planeta este salvată de un individ, asta scutește oamenii de 

responsabilitatea de a face schimbări și îi face să creadă că ei nu au puterea de a face 

schimbarea. 

Dacă credeți că energia unui Mesia poate veni fără pregătire, atunci puteți continua să 

faceți ce ați făcut până acum. Asta nu înseamnă că un maestru ca Isus sau Domnul 

Maitreya nu ar fi de mare ajutor. Continuăm să spunem că ascensiunea poate exista prin 

pregătirea semințelor stelare și nu se poate întâmpla în izolarea față de cei care sunt aici 

și se pregătesc. Pentru ca să poată veni energia mesianică și lumina mesianică, este 

necesară o muncă de pregătire a creștinilor conservatori, ceea ce înseamnă că energia nu 

vine izolată. 

 

Asta ne aduce în minte viața lui Isus. Isus nu era izolat ci avea în jur apostolii, care formau 

o energie de grup. Dacă voi credeți că Mesia vine fără pregătire și nu depinde de ce faceți, 

ci de ceea ce vine Mesia să repare, asta ne aduce din punct de vedere teologic la 

discutarea următorului lucru: „Ce efect aveți voi ca semințe stelare și căutători spirituali 

asupra luminii mesianice, asupra energiei mesianice? Depinde aceasta sau nu de ceea ce 

faceți?” Asta dă naștere la o mare dezbatere, iar poziția noastră și poziția Consiliului 

susține, bineînțeles, că energia mesianică depinde de ceea ce faceți. Depinde până în 

punctul în care sunteți participanți la ea. 

Consiliul a vrut ca eu să subliniez că această energie este purtată, că ea poate fi purtată, 

într-un grup, ca forță de grup. Chiar și în discutarea vindecării planetare și a luminii 

mesianice, există o polarizare. Prin urmare vreau să arăt că este o responsabilitate de grup 

și o misiune de grup. 
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Sper că înțelegeți de ce v-am recomandat în repetate rânduri să lucrați cu Inelul de 

Ascensiune. Acest lucru este important, pentru că Inelul de Ascensiune arată că energia se 

rotește în jurul planetei. Ea nu este localizată. 

 

Birgit Smothers 

Membră în Consiliul Bătrânilor 

birgit@groupofforty.com 
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