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Un exercițiu de Biorelativitate avansată 

 

Juliano, mediatizat de către David K. Miller 

 

 

     Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturieni!  

 

     Vindecarea planetară prin Biorelativitate este o abilitate importantă necesară pentru 

supraviețuirea planetei Pământ. Ideea de bază în vindecarea planetară și Biorelativitate se 

concentrează pe conectarea la spiritul Pământului. Asta vreau să spun, că voi, ca vindecători 

planetari, puteți forma o relație cu Pământul. Cu cât relația este mai puternică, cu atât mai 

multă influență și efect veți putea avea asupra Pământului. 

 

     Grupul celor 40 este o rețea pentru a crește puterea voastră de gândire. Noi numim 

puterea gândirii “energie Arcană”. Energia Arcană crește în vindecarea planetară atunci când 

întâlnesc următoarele situații sau sunt îndeplinite următoarele criterii: în primul rând, să 

aveți cel puțin 40 de persoane care se conectează. Și în al doilea rând, ca oamenii să fie 

răspândiți în diferite zone ale planetei. 
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     Voi trata despre exercițiile avansate referitoare la aura Pământului și le voi împărți în: 

emoționale, mentale, spirituale și fizice. Aura Pământului are patru corpuri la fel cum aura 

umană are patru corpuri. Când ne uităm la aura Pământului, deseori dorim să lucrăm la 

partea fizică din Biorelativitate. Asta este că vrem să oprim furtunile, sau vrem să oprim 

cutremurele, sau vrem să oprim vulcanii. Dar există, de asemenea, o parte mentală a aurei 

Pământului și o parte spirituală și o parte emoțională. Puteți să lucrați în Biorelativitate cu 

toate cele patru corpuri diferite sau cu cele patru straturi diferite? Lucrul cu toate cele patru 

straturi este foarte important pentru succesul Biorelativității. 

 

     Să ne uităm mai întâi la cele patru straturi ale aurei Pământului. Să ne uităm la partea 

spirituală a Pământului. Partea spirituală a Pământului este acea parte a Pământului care 

este supraveghetoare a tuturor direcțiilor propuse pentru dezvoltare. Latura spirituală a 

Pământului este descrisă parțial de numele Pământului cunoscut drept "Gaia". De asemenea, 

în Șamanism sau în învățăturile native, spiritul Pământului este cunoscut sub numele de 

"Mama Pământ." Acest lucru este interesant pentru că dacă vă uitați la aura Pământului și 

doriți să consolidați legătura cu aura Pământului, atunci termenul de "mama pământ" este 

important. Cum te adresezi mamei tale? Îi arăți respectul, îi arăți dragoste mamei tale. Cum 

întărești spiritul aurei tale? Cum întăriți spiritul aurei Pământului? Felul în care se întărește 

spiritul aurei Pământului este arătându-i respect prin ceremonii. Asta înseamnă că, dacă aveți 

50 de oameni în jurul planetei și doriți să se adreseze spiritului Pământului, faci un exercițiu 

de Biorelativitate, în care toți se unesc împreună într-o ceremonie. Această ceremonie, de 

exemplu, ar putea fi faptul că toți oamenii construiesc un mic cerc de protecție vindecătoare 

pe proprietățile lor. Aveți o ceremonie în care oamenii sunt împreună în același timp în 

centrul cercurilor de protecție vindecătoare.  

 

     Un alt mod de a interacționa cu aura spirituală a Pământului este să cânte împreună, să se 

cinstească și să respecte Pământul, prin invocarea spirituală a numelui spiritual a mamei 

pământ, "Gaia". Imaginați-vă aura Pământului ca fiind albastră. Aura spirituală a Pământului 

este vârful celor patru straturi. Este deasupra straturilor emoționale, mentale și fizice. Vreți 

să vă întăriți legătura cu spiritul Pământului. Vrei să trimiți energie și lumină Spiritului 

Pământului. 

 

 

Consilierea semințelor stelare 

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

ani. 
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     Sunt o sămânță stelară din sistemul stelar Sirius. 

Problema mea e că nu simt că aparțin acestui loc pe 

pământ. Mă simt ca un extraterestru! 

 

     Fiind în această lume, o simt ca fiind nesigură pe mine. Acum sunt atât de speriată încât 

rareori îmi părăsesc casa. Am puțină bucurie în viața mea. 

 

     A fost o pedeapsă pentru mine să vin aici? Nu pot să cred că am ales să vin aici fără nici un 

motiv! 

 

     Am încercat terapii diferite, dar nimic nu-mi îndepărtează anxietatea și depresia. 

 

     Orice ajutor ar fi apreciat. 

 

     Pierdut! 

 

 

     Dragă Prietene Pierdut, 

 

     Îmi pare rău că suferiți și nu vă adaptați la viața voastră pe Pământ. Sunteți o persoană 

foarte sensibilă, astfel că înțeleg cât de greu vă este să fiți încarnat aici. 

 

     Nu vă cunosc sufletul, nici scopul sufletului dumneavoastră, dar știu că sunteți aici cu un 

motiv. Care este motivul, trebuie să aflați dumneavoastră personal. 

 

     Puteți face o regresie hipnoterapeutică pentru a vă conecta cu sinele vostru superior, cu 

îndrumătorii și cu familia sufletului dumneavoastră. Întrebările voastre pot fi ascultate. 

 

     Vă puteți acorda cu David pentru o sesiune sau o puteți face pe un alt canal care ar putea 

să vă răspundă la întrebări și v-ar putea oferi îndrumare. 

 

     Aceste răspunsuri ar putea să nu vă îndepărteze disperarea. Mai apoi, trebui să acționați 

așa cum vă va fi recomandat de către îndrumător. 

 

     Nu sunteți singur. Aveți ghizi ce veghează asupra dumneavoastră și puteți utiliza rețeaua 

înființată în grupul celor 40 pentru a vă conecta cu alte semințe de stele pentru a face 

lucrarea de vindecare a mamei Pământ. Nu trebuie să fiți o sămânță Arcturiană pentru a 

beneficia de grupul pe care Arcturienii l-au înființat pentru noi! 

 

     Multe semințe stelare au probleme similare. 

 

     Vă doresc toate cele bune! 
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    Cu mult drag, 

    Gudrun 

    gudrunaz@yahoo.com   

Raportul Orașelor Planetare de Lumină 

 

  Lin Prucher  

Coordonatoare Internațională OPL 

linprucher@groupofforty.com   

 

 

Ce este nou în Orașele Planetare de Lumină în lume? 

 

O țară cu totul nouă pentru GOF, Rețeaua nostră Globală Orașul Planetar de Lumină! 

Portugalia a activat primul său Oraș Planetar de Lumină la 23 august PCOL Adunarea Globală. 

Ura! 

 

Punctul roșu este Orașul Planetar de Lumină: Almar, în Quarteira, Portugalia  

 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:linprucher@groupofforty.com
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     Juliano a spus că "Acest Oraș de Lumină este situat într-o poziție geografică foarte 

importantă în lume, în parte, deoarece este atât de aproape de ocean, în parte pentru că 

este în Europa și, în parte, din cauza liniilor meridianelor pe care este așezat. Munca noastră 

de astăzi va activa acest Oraș al Luminii și va crea un mare interes și o mare conștientizare în 

întreaga Portugalie. Acesta ne va ajuta a vorbi despre importanța lucrării de protejare, 

activare și conectare la a cincea dimensiune. " 

 

     Amintiți-vă că toți membrii GOF sunt invitați la Adunarea Globală lunară a PCOL. Nu 

trebuie să locuiți într-un Oraș Planetar de Lumină pentru a participa. Energia dumneavoastră 

este utilă și binevenită în activarea Orașelor Planetare de Lumină și, de asemenea, veți primi, 

energie și lumină. Este o oportunitate de mare câștig. Următoarea noastră întâlnire va fi pe 

01 septembrie și vom activa o Rezervă Oceanică Planetară de Lumină în Brazilia. 

 

     Aceia dintre voi care locuiesc în apropiere de mare sau de ocean, să ia în considerare o 

Rezervă Oceanică Planetară de Lumină. Acesta este un pont din partea australienilor: 

     Reactivări PORL: Aducem apă din Rezerva noastră Oceanică Planetară de Lumină la 

meditațiile de reactivare și apoi o revărsăm înapoi în ocean. Intrăm în apă cel puțin 

trimestrial. 

     Un mare exemplu de a folosire a puterilor noastre de Vindecare Galactică și Holografică 

pentru a vindeca planeta!  

     Să găsim o cale în fiecare zi!  

     Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

     Lin 
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Grupul celor Patruzeci 

Canalizarea Orașelor Planetare ale Luminii Lunare 

 

23 iunie, 2019 

 

 

Orașe planetare de lumină și  

Inelul ascensiunii 

Mediatizat de David K Miller 

davidmiller@groupofforty.com 

Toate drepturile sunt rezervate 

 

     

  

 

Salutări. Sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. 

 

     Astăzi vreau să discut despre Inelul Ascensiunii și despre modul în care Inelul Ascensiunii 

vă poate fi de mare ajutor în întărirea legăturilor globale dintre Orașele Luminii, pe de-o 

parte, și Rezervele de Lumină ale Oceanului Planetar, pe de alta. Vedem Orașele Planetare 

ale Luminii ca servind două funcții. 

 

     Prima funcție este de a crea spațiu sacru și de a servi ca protecție a acelui spațiu. 

Înțelegem cu toții cât de important este să protejăm energia unui Oraș Planetar al Luminii. 

Știm și dorim ca această energie să rămână cât mai înaltă posibil. Vrem ca această energie să 

poată fi sensibilă la o lumină mare. 

 

     A doua funcție„ este că fiecare oraș de lumină este un membru puternic într-o rețea 

globală. Asta înseamnă că Orașele Luminii trebuie să transmită energii către alte Orașe ale 
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Luminii. De exemplu, în San Martín de Los Andes ei vor lucra pentru a trimite energie și 

lumină la alte Orașe de Lumină. De asemenea, am cerut ca Orașele Luminii să devină surori și 

frați. Acest lucru înseamnă că fiecare Oraș de Lumină va avea un frate sau o soră în proiect și 

că acestea vor trimite energie și lumină în fiecare dintre celelalte. 

 

     Astăzi vreau să vorbesc despre activarea Orașelor Planetare ale Luminii ca o singură 

unitate. Și vreau să vorbesc despre asta într-un mod în care putem folosi Inelul Ascensiunii ca 

instrument pentru întărirea Orașelor Planetare ale Luminii. De asemenea, Inelul ascensiunii 

poate fi de ajutor în transmiterea orașelor planetare ale Luminii afară, în întreaga galaxie. 

 

     Da. Inelul Ascensiunii are o energie spirituală foarte puternică. Și vreau să vă gândiți mai 

mult la folosirea Inelului Ascensiunii pentru Orașele Planetare ale Luminii. Deci, în exercițiul 

pe care îl voi recomanda astăzi, vreau să vă gândiți la Orașul vostru de Lumină. Vreau să 

vizualizați Orașul de Lumină. Unii dintre voi au hărți pe care le-ați folosit pentru Orașul vostru 

de Lumină de când când ați aplicat pentru a deveni un Oraș al Luminii. Unele dintre ele ar 

putea avea vizualizări. Toți aveți cunoștințe despre Orașul Luminii. 

 

     Transmiteți sau trimiteți acea imagine, acea vizualizare a Orașului Luminii în Inelul 

Ascensiunii la cea mai bună capacitate a dumneavoastră. Vă rog, faceți asta acum. Orașul 

Luminii este cel mai apropiat, Orașul luminii în care vă aflați, Rezerva Oceanică de Lumină pe 

lângă care sunteți aproape - trimiteți acea imagine la Inelul Ascensiunii. 

 

     (Ommm) intonații 

 

     Imaginea ta din Orașul Luminii este acum încărcată în Inelul Ascensiunii. Și eu, Juliano, 

ajut la întărirea imaginii Orașului Luminii în Inelul Ascensiunii, pentru că prin întărirea 

imaginii în Inelul Ascensiunii sunt în măsură să întăresc Orașul Luminii. Acest lucru se 

datorează tehnologiei Inelului Ascensiunii. Acest lucru se datorează uneltelor spirituale 

puternice care aparțin Inelului Ascensiunii. 

 

     Să intrăm în meditație acum și să continuăm să proiectăm și să vizualizăm Orașul Luminii 

în Inelul Ascensiunii, acum. Vom intra în tăcere. 

 

     (Tăcere) 

 

     Amintiți-vă că aceste Orașe de Lumină sunt Orașe Planetare de Lumină. În timp ce 

imaginea ta de Oraș de Lumină este în Inelul Ascensiunii, voi întări legătura cu toate Orașele 

Luminii și cu toate Rezervele Oceanului de Lumină. 

 

     (Tăcere) 

 

     Acum, imaginile din orașele Luminii sunt întărite pentru că sunt în Inelul Ascensiunii. 

Vreau să înțelegeți că Inelul Ascensiunii poate transmite lumină și transmite energie în mod 

eteric în întreaga galaxie. Acest Inel al Înălțarii este ca o antenă gigantică care este capabilă 

să transmită lumină și energie prin a cincea dimensiune și spre toate punctele din galaxie. 
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Există multe civilizații mai mari și mari orașe Planetare de Lumină în întreaga galaxie care 

încearcă să primească lumină și energie și încearcă să comunicare cu Orașele de Lumină ale 

Pământului. 

 

     Așa că, acum, eu, Juliano, cu ajutorul vostru și cu  vizualizările voastre, voi începe să 

transmit energiile Orașelor voastre Planetare de Lumină către celelalte mari Orașe Galactice 

de Lumină dn întreaga galaxie. Încep Emanația. Am început transmiterea imaginilor tale de 

Orașe de Lumină și sunt transmiterea lor în întreaga galaxie, la alte receptoare mai înalte, 

din a cincea dimensiune, Orașelor de Lumină din întreaga galaxie. 

 

     Deci, intră în tăcere cu mine și vom transmite imagini din Orașele de Lumină, care sunt 

acum în Inelul Ascensiunii. 

 

     (Tăcere) 

 

     Acum, aceste energii, vizualizări și imagini ale Orașelor Luminii sunt transmise în întreaga 

galaxie către alte Orașe ale Luminii 5-dimensionale. Și Orașele Luminii sunt acum conectate. 

Legătura dintre ele devine din ce în ce mai puternică. Să descărcăm toată această energie 

înapoi în Orașul vostru de Lumină. Astfel, descărcând înapoi în orașul vostru de lumină știu că 

Orașul Luminii rămâne puternic în Inelul Ascensiunii și continuă să transmită lumina sa 

reciproc și la alte orașe Galactice de Lumină. 

 

     Primiți această descărcare de energie înaltă în Orașul vostru de Lumină acum. 

 

     (Tăcere) 

 

     Știu că Inelul Ascensiunii, de asemenea, are o mai mare capacitate de a o comunica la 

Noosferă, la domeniile de gândire în jurul planetei. Permiteți-ne să anunțăm din nou spiritului 

Pământului că aceste Orașe de Lumină cu care lucrăm sunt existente și lucrează pentru o mai 

mare reechilibrare și vindecare a planetei Pământ. Să lăsăm să ajungă, pentru a primi noi 

puteri, noi tehnologii, pentru vindecarea planetară la toate nivelurile prin Inelul Ascensiunii. 

 

     În acest timp de criză planetară știu că suntem, de asemenea, într-un moment de mare 

oportunitate pentru realizarea și crearea unei noi vindecări planetare, un nou echilibru 

planetar. Să știți că suntem aici pentru a crea o nouă fundație pentru noul Pământ 5-

dimensional. Întoarceți-vă acum la corpul vostru, la propriul loc, știind că v-am întărit 

legătura Orașului de Lumină cu Inelul Ascensiunii, spre orașele Galactice ale Luminii și spre 

legătura cu alte Orașe Planetare ale Luminii de-a lungul globului. 

 

    Vă binecuvântez pe voi, pe toți. Eu sunt Juliano. O zi bună.  
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Am vrea să extindem căldurosul nostru bun venit următorilor noi membrii care s-au unit 
Grupului Celor Patruzeci între 18 iulie 2019 și 18 august 2019 
 

First Name City State/Region Country 

Nanami Brookfield WI USA 

Donna Owen Sound Ontario Canada 

Hannah Hendersonville NC SUA 

Brenda Clover SC SUA 

Meredith St. Augustine FL SUA 

Amanda Brisbane   Australia 

 

 
 
Birgit Smothers  
SUA coordonator de grup  
birgit@groupofforty.com 

 

Z 
 

 

Exerciții spirituale cu Arhanghelul Mihail 

 

Din capitolul al-4-lea 

"Creșterea Coeficientului de Lumina Spirituală" 

de David K Miller  

 

 

mailto:birgit@groupofforty.com
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     Vă vorbesc despre cea mai mare cale de a vă extinde conștiința, care este prin energia 

Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este umplut cu lumina celei mai înalte forțe, a celei mai înalte 

energii. Deci, ascultați aceste cuvinte, deoarece cuvintele aduc energia pentru voi direct, mai 

mult decât chiar ceea ce vă spun eu. 

 În primul rând, vă voi da cuvintele profeților Eliyahu și Ilie. [Murmure în ebraică: 
Eliyahu Ha ' Navi, Ilie profetul] 
  

 Să lăsăm energiile profetului Eliyahu active în conștiința extinsă, astfel încât Eliyahu 
va fi cu tine la ascensiune. Eliyahu va fi la porțile din capul scarilor de ascensiune 
pentru a vă întâmpina. [Murmure din nou: Eliyahu Ha ' Navi] 
  

 Lasați-vă mintea să se extindă pentru ca voi să aveți capacitatea de a profeți. Aveți în 
voi codurile ascensiunii. Aveți în voi capacitatea de a urca. Dar, vă rog, în primul rând 
nu căutați să profețiți, ci mai degrabă căutați să ajungeți la conștiința extinsă. Atunci 
abilitatea de a profeți va veni odată cu aceasta. Este ego-ul de a căuta numărul 
câștigător la loterie sau de a câștiga o rasă de cai. Nu astfel se ajunge la conștiința 
extinsă. Conștiința extinsă vine cu unitatea și unificarea, iară aceastea sunt acolo 
unde vorbim despre Duhul Sfânt, Ruach HaKodesh. 
  

 Așa că ascultați cuvintele ebraice Ruach HaKodesh, și simțiți în voi energiile 
vibraționale, deoarece cuvintele vor vibra în câmpul vostru energetic. [Murmure în 
ebraică: Ruach HaKodesh, Duhul Sfânt] 
  

 Lăsați Duhul Sfânt să vă extindă conștiința. Ca învățătură finală despre litera Nun, 
aceasta face parte din cuvântul ebraic pentru profeție: Navi. [Murmure:  El Na Refa Na 
La, în ebraică înseamnă "te rog Doamne, vindecă-o acum." 
  

 Na este "te rog". Gândiți-vă la acest cuvânt "te rog" ca la o modalitate de a se preda. 
Nu este o predare ca și cum ați fi într-o bătălie și ați renunțat, dar v-ați predat ego-ul; 
te predai, punând deoparte gândurile lumești și conectându-te cu această conștiință 
extinsă. O parte din vindecare este de a experimenta acest cuvânt "te rog". Acest lucru 
este, de asemenea, în vindecarea divină pentru că spui, "te rog, Doamne, o vindecă pe 
ea acum." [Murmure:  El Na Refa Na La] 
  

 Fie ca lumina vindecătoare a lui "te rog Dumnezeule" să vină la toți cei care aud și 
citesc aceste cuvinte. 
  

 Fie ca Duhul Sfânt, Ruach HaKodesh, și energia lui Navi, Eliyahu Ha ' Navi, să umple 
conștiințele voastre. 
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     Sunt Arhanghelul Mihail. Bună ziua. 

 

               Jane Scarratt  

               Coordonator național în Australia 

               Pentru Grupul de 40 

janescarratt@gmail.com 

 

  

cu David & Juliano 

de David K Miller 

 

 

     Christopher din NSW întreabă: 

     Juliano, am auzit că vindecarea planetei va funcționa în valuri pe o perioadă de 7.000 de ani. 

Lumina-întuneric... întuneric-lumină. Perioada de lumină în care suntem acum va f de 200 de ani și 

este cea mai bună oportunitate de a urca. După aceea întunericul preia controlul total timp de 500 de 

ani și suprimarea minții va fi totală, moment în care un maestru ascensionat va apărea pentru a aduce 

înapoi echilibrul. Dar suprimarea minții pentru atât de mult timp va face imposibilă pentru cel puțin 

jumătate din populație să se înalțe. Este ceva ce putem configura sau face acum pentru a ajuta la 

această posibilă situație viitoare? 

 

     R:  Ei bine, Christopher, toată lumea are o interpretare cu privire la natura valurilor și 

natura alternanțelor de lumină și întuneric. Cifrele pe care le ai sunt interesante, dar eu nu 

sunt total de acord cu ele, așa că nu pot folosi cifrele de 7.000 sau 500 sau 200 și să încerc să 

le interpretez pentru tine. Am de gând să vă prezint un alt model cu care eu sunt mai familiar 

și este de fapt bazat pe un fenomen astronomic. Mă refer la energiile astronomice legate de 

poziția stelelor, poziția galaxiei și poziția Soarelui Central față de o planetă. De exemplu, am 

vorbit despre alinierea Soarelui Central în 2012, care a fost o mare deschidere și oportunitate 

pentru viitoarele extinderi; extinderea minții. 

 

     Modelul pe care vreau să ți-l ofer se bazează pe o mișcare a Pământului numită precesia 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Pământului. Acest lucru a fost, de asemenea, definit ca ocilație a axei Pământului. Ocilația 

axei Pământului este similară cu rotirea unei bile. Când o învârți sus, în punctul cel mai înalt, 

există un punct care, în timpul în timpul rotirii, oscilează. O revoluție a unei astfel de 

clătinări se numește precesie a Pământului. Pământul are o revoluție care durează 26.000 ani 

pentru o rotație completă a axei. Acestă oscilație este extrem de importantă astronomic, 

deoarece chiar și numai o parte dintr-o rotație se referă la poziția față de Steaua de Polară. 

De exemplu, cu 6.000 de ani în urmă Steaua Nordului, care este acum Polară, nu a fost Steaua 

Polară datorită precesiei Pământului. 

 

     Au existat, de asemenea, discuții despre Egipt și faptul că unele dintre piramide au fost 

construite aliniate cu Centura Orionului, dar Centura Orionului, acum, nu este într-o aliniere 

perfectă cu aceste piramide din cauza poziției sau oscilației axei Pământului. 

 

     Al doilea aspect al relației cu poziția sau oscilației îl găsim în Zodiac și Zodiacul este 

împărțit în mod tradițional în perioade de 2000 de ani. Ați încheiat acum o astfel de perioadă 

și acum sunteți fie la sfârșitul ei, fie intrați într-o altă perioadă care este epoca Vărsătorului. 

Unii oameni cred că deja am intrat în aceasta acum. Ideea este că oscilația axei Pământului a 

intrat în alinierea cu constelația Aquarius și acestea au anumite semnificații. Deci lumina și 

întunericul și diferitele perioade la care se referă Christopher sunt de fapt descrise mai exact 

în relația dintre Zodiac și pozițiile stelelor. 

 

     Există teorii cu privire la ceea ce este epoca Vărsătorului. Există discuții despre deschideri 

și epoca Peștilor și există discuții despre alte aliniamente cosmice. Deci, folosind aceste 

modele vor fi frecvențe diferite și oportunități diferite. Pământul este acum într-un mod 

ascensional. În această perioadă sunt deschideri de înălțare. 

 

     Nu-i că stelele însele cauzează aceste deschideri, nu-i că această constelație a 

Vărsătorului provoacă deschiderea, doar că poziția stelelor și relația acestora cu poziția 

Pământului reprezintă o aliniere a energiilor cosmice care vin la planetă chiar acum. 

 

     În cele din urmă, există un alt factor care este revoluția sistemului solar din jurul galaxiei 

și în jurul Soarelui Central. Există estimări diferite cu privire la lungimea acestei rotații. O 

estimare a fost de 500.000.000 de ani, care este un timp extraordinar de lung și acest lucru 

înseamnă că în fiecare an sunteți în acest sistem solar într-o nouă poziție. Ultima dată când 

Pământul a avut același câmp energetic a fost acum 500.000.000 de ani. 

 

 

               Jane Scarratt 

               Coordonator național în Australia  

               Pentru grupul celor 40 

janescarratt@gmail.com 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Stiați că? 

 

Conectarea cu arcturienii 3 

Capitolul unu 

de David K Miller 

     Stările de conștiință pot fi fie scăzute, fie înalte. Există chiar și o stare de conștiință în 

care îți dai seama că ceea ce ai crezut că a fost bun sau rău nu mai face o diferență. Această 

stare este, de obicei, caracterizată prin declarații, ar fi, ”Totul este așa cum ar trebui să fie. 

Totul este în ordine divină. " Din această stare de conștiință mai înaltă nu sunteți deranjat de 

ceea ce se întâmplă pentru că știți că totul este așa ar trebui să fie. Realizezi că un plan divin 

se desfășoară și duce la o ordine mai înaltă. Există diferite moduri naturale și artificiale 

pentru a ajunge la o astfel de stare de conștiință. De exemplu, beția este o metodă 

artificială. În această stare, s-ar putea să nu vă pese de durere sau probleme care vă 

îngrijorează în starea dumneavoastră normală. Există, de asemenea, stări de conștiință induse 

de droguri, cum ar fi atunci când lucrați cu unele poțiuni șamanice. Și există meditații foarte 

complexe și dificile care produc o stare de conștiință mai înaltă. Există un mare adevăr în 

percepția că totul este așa ar trebui să fie, dar este doar o stare temporară. 

     Când te întorci de la o stare alterată de conștiință la a treia dimensiune s-ar putea simți 

un sentiment de lipsă de speranță. De exemplu, din perspectiva 3-dimensională ați avea mari 

dificultăți să fiți martorii unei suferințe animale sau umane. Este greu de spus că totul este 

așa cum ar trebui să fie mai ales atunci când durerea și suferința pe care le vezi pe planetă 

nu sunt acceptabile inimii tale. Apoi, aveți un paradox: totul este așa cum ar trebui să fie din 

perspectivă mai înaltă, dar în perspectiva 3-dimensională situația trebuie să se schimbe. Te 

descurci cu asta? De aceea lucrăm cu voi pentru a dezvolta o nouă paradigmă și pentru a 

încerca să punem totul în perspectiva corectă. 

     O parte din acest proces se bazează pe capacitatea dumneavoastră de a utiliza 

perspectiva mentală corectă. Din nou, corpul mental este cea mai înaltă formă și este primul 

dintre cele patru nivele. Înțelepciunea este parte a minții și include o mai mare înțelegere. 

Trebuie să faceți legătura între ceea ce cunoașteți și înțelegeți intuitiv, astfel încât să puteți 

implementa modificările pe a treia dimensiune. De exemplu, oamenii care fumează ar putea 

ști intuitiv că țigările sunt rele pentru sănătatea lor și că fumul poluează plămânii lor. Ar 

putea înțelege chiar că fumul de țigară cauzează deteriorarea celulelor. Dar ultima piesă e să 

nu mai fumezi. Persoana trebuie să pună totul împreună și să ia această decizie, ultimul pas 

este cel crucial. Aici sunt mulți oameni care eșuează. Le lipsește abilitatea de a implementa 

ceea ce știu. 

     De ce oamenii care par informați și inteligenți nu se pot pune împreună? Sunt sigur că ați 
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pus această întrebare în ceea ce privește modul în care oamenii tratează mediul înconjurător. 

Înțelepciunea vă spune că poluarea este un rău pentru biosferă și pentru viață. Există dovezi 

științifice despre asta. Sunt sigur că toată lumea a văzut statisticile dramatice ale copiilor 

murind de astm în țările industrializate. Dar nu există încă nici o voință pentru a opri 

poluarea. 

     De ce industria fără poluare nu este implementată în jurul planetei? 

 

               Jane Scarratt 

               Coordonator național în Australia 

                 Pentru grupul celor 40 

janescarratt@gmail.com 
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