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Noosfera - Aspecte ale noosferei si cum lucram cu ea 

Cosmin, Maggie, Jane, David/Juliano 

 
Sinteza este facuta in ordinea prezentarilor din webinar. 
 
Jane - Noosfera si sistemul de feedback planetar 
 

 Gandurile noastre influenteaza noosfera si la randul ei noosfera influenteaza 
planeta 

 Noosfera sta la baza realitatii tridimensionale, creaza si manifesteaza 
evenimente si energii pe planeta pe masura ce interactioneaza cu Gaia 

 Gandurile pe care le trimitem in noosfera influenteaza si creaza realitatea 
noastra comuna, exista mantra "Schimbat-ti gandurile, schimba-ti viata". 

 Fiecare planeta are un Sistem de Feedback Planetar, necesar pentru functiile 
de regulare si echilibrare proprii planetare 

 Gandurile noastre care influenteaza noosfera, influenteaza si interactioneaza 
cu Sistemul de Feedback Planetar, astfel putem trimite instructiuni si informatii 
care pot ajuta la schimbari dramatice necesare pentru planeta pentru a-si 
mentine acest echilibru sensibil 

 Pentru a influenta noosfera intr-un mod pozitiv trebuie sa ne schimbam 
tiparele mentale, de credinta si comportament limitante proprii iar acest lucru 
se va oglindi perfect in constienta colectiva si va influenta pozitiv evolutia 
umana. 

 Pentru noi insine putem lucra cu afirmatii ca:  
o Sunt o fiinta pentadimensionala cu constienta extinsa 
o Cheile si codurile de ascensiune se deschid in constienta mea 
o Sunt capabil sa ascensionez 

 Comunicarea telepatica cu planeta in Biorelativitate ajuta planeta sa 
ascensioneze, primind informatii si tipare energetice inalte de la vindecatorii 
planetari, putem lucra cu afirmatii si mantre comunicand cu planeta, ca de 
exemplu: 

o Mama Pamant, te iubim 
o Te ajutam sa te pregatesti pentru ascensiunea ta 
o Tu, ca planeta, ascensionezi 
o Tu, ca planeta, ai posibilitatea sa mergi in dimensiunea a 5-a 

 Putem sa ajutam cu gandurile si constienta noastre inalte la activarea si 
actualizarea noosferei si a sistemului de feedback planetar, ajutand planeta sa 
isi mentina si sa isi foritifice echilibrul si propriile forte de autoreglare 



Cosmin - Noosfera, aspecte si munca 
 

 Diferenta intre a gandi cu intentie si a gandi fara intentie referitor la noosfera: 
 
Pe de o parte descriu "a gandi cu intentie" atunci cand gandim cu dorinta de a 
trimite si impartasi gandurile noastre cu ceilalti, dorind sa ne facem auziti si 
recunoscuti, in ceea ce exprimam, ce si cine suntem in acest moment de 
acum. Pe de alta parte descriu "a gandi fara intentie"  atunci cand ne gandim 
numai pentru noi insine, trecem prin propriile ganduri, calculam posibilitati, ne 
proiectam in multe situatii paralele si experiente paralele in mintea noastra, 
multe din aceste ganduri incep cu "daca eu" sau "ce s-ar intampla daca as", 
astfel trecem prin multe posibilitati si posibile rezultate in mintea noastra, 
numai pentru noi insine, prin aceasta cream experiente paralele pentru noi 
insine, dar este ceva care nu impartasim cu ceilalti, dorim sa le pastram pentru 
noi, ne apartin reallitatii noastre proprii intime. 
 

 Cineva m-a intrebat "Cosmin, fac destul?". Raspunsul este foarte important in 
a intelege cum functioneaza noosfera.  
 
Dat fiind explicatia de mai sus, acum pot da raspunsul la intrebare. In 
momentul in care gandim "cu intentie", in acelasi moment participam, suntem 
prezenti, suntem auziti, suntem recunoscuti, co-cream in mintea colectiva, in 
noosfera, iar tot ceea ce exprimam cu intentie conteaza, totul este important, 
tot ceea ce trimitem cu dorinta de a ne reprezenta expresia propriei fiinte. 
Astfel raspunsul este, tot ceea ce suntem conteaza, tot ceea ce exprimam, 
constienta noastra inalta fiind exprimata, ajuta, se conecteaza cu altele si intra 
in rezonanta si creaza noi fundatii, cauta sa co-creeze si sa se potentieze, 
astfel orice gand exprimat cu intentie ca o oglinda a constientei noastre inalte 
are un efect important, aduce lucruri in miscare, deschide probabilitati si 
posibilitati pentru a se conecta si potentia in colectiv,  deci ajutam prin faptul 
ca suntem, pentru ca existam si ne exprimam si impartasim. 
 

 Asta ne aduce aminte inca o data ca ceea ce si cum exprimam, e nevoie, mai 
ales acum, sa devina din ce in ce mai constient si sa oglindeasca clar si 
puternic constienta noastra inalta, astfel acceleram potentialul de coagulare a 
constientei inalte, pentru ca atunci cand exprimarea proprie este emisa cu 
intentie va cauta imediat sa se conecteze, sa intre in rezonanta si sa se 
potentieze pentru a atinge manifestare 
 

 Un alt aspect al noosferei: aceasta are calitati si atribute cuantice, adica in 
sine aceasta prezinta numai realitatea de ACUM si AICI, in noosfera nu exista 
maine, anul viitor sau luna trecuta, nici acolo sau aici, pentru ca in contextul 
acestui camp energetic mental exista numai ACUM si AICI. De ce? Pentru ca 
toate gandurile pe care le exprimam au loc in momentul ACUM, acestea sunt 
fara timp si spatiu, reprezinta ceea ce dorim sa exprimam ACUM. Ceea ce in 
realitatea noastra tridimensionala pare sa fie o cale lunga de miscare si 
schimbare in timp si spatiu in experientele noastre prin cele 4 corpuri 
emotional, mental, fizic si spiritual, acestea se oglindesc in noosfera numai in 
schimbarea corespunzatoare liberului nostru arbitru in cum ne exprimam pe 
noi insine in ACUM al acestei experiente. Astfel in noosfera schimbarea 
inseamna schimbarea in expresie, in calitatea si vibratia gandurilor noastre 



alese de a fi exprimate si a constientei noastre in general. Miscarea si 
schimbarea in noosfera este oglinda expresiei proprii prin liberul nostru arbitru 
iar aceasta este fara timp si spatiu, ca esenta fiintei divine care suntem si este 
legata numai de planeta, de Mama Pamant si de experienta noastra 
individuala si colectiva impreuna cu Ea ca fiinte umane. 
 

 Cum lucram cu noosfera in Biorelativitate: 
 
Mai intai de toate trebuie subliniat ca acest aspect al muncii noastre planetare 
este unul dintre cele mai importante, daca nu cel mai important, daca 
intelegem si suntem constienti de importanta si rolul creator al mintii colective 
in care participam, pentru ca realitatea noastra care ne inconjoara este oglinda 
perfecta a expresiei colective exprimate ACUM. 
 
In sesiunile de Biorelativitate cautam sa exprimam puternic ganduri inalte 
bazate pe principiile constientei unitare, armonie si echilibru, exprimate ca 
afirmatii din perspectiva "noastra/noi" si aceste ganduri inalte aduc pe de o 
parte constienta asupra dezechilibrelor din tiparele de credinta si gandire ale 
colectivului dar pe de alta parte si noi idei, noi concepte, noi perspective, noi 
solutii, o inspiratie inalta pentru a crea noul. Stim ca in munca noastra de 
vindecare, transformarea si vindecarea vechiului este la fel de importanta ca 
crearea noului. Aceasta munca este similara cu cea ce o facem pentru propria 
vindecare, cand lucram sa ne schimbam propriile tipare mentale, emotionale si 
de credinta in subconstientul propriu. In momentul in care exprimam aceste 
ganduri inalte ca afirmatii, puternic sustinute de lumina inalta a cristalelor 
eterice cu care lucram, in acel moment reprogramam subconstientul colectiv la 
un nivel mai inalt de tipare de credinta si gandire inalte. Gandurile noastre 
puternice sunt foarte prezente si participa astfe in mintea colectiva, accelerate 
si magnificate in putere de cristalele eterice folosite, astfel pe masura ce 
aceste ganduri si aceasta expresie inalte ale constientei sunt imbratisate si 
integrate cu liberul arbitru de catre ceilalti membrii ai colectivului, putem aduce 
astfe o schimbare pozitiva, armonizatoare in expresia colectiva umana si astfel 
in realitatea manifestata. 

 
Maggie - Noosfera si lumea naturala 
 

 Elohim sunt creatorii realitatii impreuna cu cele 4 elemente si fiinte elementare 
asociate, acestia implrementeaza tiparul divin corespunzator al Pamantului si 
tot ceea ce este pe Pamant. 

 Acestia au nu numai un rol creator dar si de mentinere si vindecare a formelor 
manifestate din natura. 

 Cu caderea in vibratie a oamenilor si inntrarea in putere a Ego-ului care nu a 
mai recunoscut legatura si esenta proprie divina, acestia nu au mai putut 
mentine tiparele armonice divine din sursa si oglindesc astfel, ca serviciu din 
dragoste, constienta colectiva a umanitatii pe planeta si nivelul vibrational 
aferent 

 Tot ceea este inregistrat in noosfera, in constientul, inconstientul, 
subconstientul colectiv se reflecta in manifestarea elementelor si a realitatii in 
natura, fiintele elementare cauta mereu sa pastreze echilibrul si armonia si ne 
ajuta prin oglindire sa invatam din experientele proprii 



 Acum ca ne reintoarcem la prezenta noastra EU SUNT e timpul sa ne 
intoarcem atentia la rolul si importanta acestor fiinte minunate si importante si 
rolul lor in creatie si mentinerea lumii naturale si sa aducem vindecare si 
infuzie de energii inalte acestora 

 Tot ceea ce a fost exprimat in separare si experientele aferente este valoros si 
trebuie integrat ca lectie si intelepciune divina, ego-ul trebuie integrat si 
inconjurat cu dragoste si recunostiinta pentru tot ceea ce ne-a ajutat sa 
experimentam si sa invatam 

 Le multumim creatorilor Elohim, elementelor si fiintelor elementare pentru 
minunata creatie si serviciul lor plin de dragoste, pentru rabdarea si dragostea 
cu care ne reflecta propria constienta colectiva si lectiile si creatia ego-ului in 
natura 

 
 
David/Juliano - Aspecte ale noosferei si meditatie 
 
Noosfera este un camp mental, e o energie si a fost explicata si descrisa ca un camp 
energetic in astrofizica si studiul universului. Aceste particole care construiesc acest 
camp sunt subatomare, acestea nu pot fi facute vizibile cu ajutorul niciunui 
microscop, oricata putere de largire ar avea. Totusi, acest camp mental este baza 
creatiei planetei si baza evolutiei planetare si baza evolutiei personale si colective. Si 
voi aveti un camp mental in jurul vostru. Aveti o mini-noosfera in aura voastra, daca 
vreti. Aceasta interactioneaza multidimensional pe multe niveluri. Pamantul are o 
aura, interactioneaza prin aura sa multidimensional. Acum, in acest moment al 
dezvoltarii planetare, noosfera se dezvolta, creste, se extinde si motivul este 
constienta umana si cautarea sa a luminii inalte. Dar noosfera contine si contractii, 
polarizari si vibratii joase exprimate de fiinte aflate pe planete care sunt contractate, 
intunecate. Acest fenomen al interactiunii cu noosfera reprezinta deopotriva un lucru 
pozitiv si unul negativ. De partea pozitiva va aflati voi, fiinte inalte ca voi insiva, 
influenteaza pozitiv si ajuta noosfera sa se extinda. De partea negativa exista forte 
intunecate care amplaseaza gandurile si imaginile lor in noosfera. Stirea buna este 
ca aceste forte intunecate nu inteleg principiile noosferei, de fapt nu au mari dorinte 
de a intra in contact cu energia vietii si a spiritului Pamantului, Gaia, si energia care 
se extinde, a noosferei. Voi, semintele stelare si vindecatorii planetari, sunteti cei 
care , in evolutia voastra personala, sunteti in capacitatea de a intra in contact si a 
folosi tehnologia spirituala inalta, pentru a extinde si "imbunatati" noosfera. Am ajuns 
la un punct in munca noastra unde noosfera poate interactiona cu forte 
inaltdimensionale. Acest lucru nu a fost mereu posibil. Da, umanitatea a avut 
contacte cu forte inalte de-alungul evolutiei si istoriei, chiar si in civilizatiile antice, au 
existat contact cu forte inalt dimensionale, dar acum, in acest punct exista cea mai 
inalta interactiune cu forte inalte extra-dimensionale, inclusiv centrul galactic, punctul 
central a tuturor energiilor spirituale. Noi, arcurienii, interactionam si coborim cu 
bucurie informatii si tehnici pentru interactiunea cu noosfera.  Exista si alte exemple 
de forte si fiinte inalte extra-dimensionale care interactioneaza cu noosfera. Cel mai 
prominent exemplu sunt cercurile din lanurile de grau. Acestea servesc mai multe 
scopuri. Unul dintre acestea este de a oferi imagini geometrice speciale si informatii 
pentru cei care cauta tehnici si cunoastere inalta, dar si tipare geometrice simbolice 
interactive care au puteri speciale in noosfera. Aceasta ne conduce la o observatie 
importanta ca imaginile au o putere speciala, energie speciala in munca de reformare 
si extindere a noosferei. Acesta este un principiu intalnit si in munca cu 
subconstientul si inconstientul omului, pentru ca limbajul si afirmatiile sunt foarte 



puternice, dar in comunicarea cu subconstientul imaginile sunt si mai puternice si va 
incurajez in munca voastra de biorelativitate cu noosfera sa dezvoltati si sa coborati 
imagini in noosfera. Acest lucru este una din calitatile minunatului film "Blue Jewel"-
"Bijuteria Albastra" in care o imagine frumoasa a Pamantului devine focusul si atentia 
in interactiunea spirituala cu Gaia. Voi tineti imaginea din viitor , o imagine 
pentadimensionala a Mamei Pamant, a Bijuteriei Albastre. Asadar acest camp 
mental, aceasta dimensiune, aceasta aura, aceasta particula subatomara energetica 
numita noosfera interactioneaza cu dimensiunea a 5-a si de aceea lumina cuantica 
inalta este coborata acum si primita de catre noosfera.  
 
Vom intra acum impreuna intr-o puternica meditatie si concentrare si va rog sa va 
concentrati impreuna cu mine intr-o scurta meditatie. Vizualizati, va rog, Polul Nord si 
deasupra acestuia se afla o oglinda speciala, numita Oglinda Iskalia. Aceasta oglinda 
este o oglinda interdimensinala puternica care poate primi lumina din orice punct al 
galaxiei dar in special poate primi lumina din centrul galaxiei, din Soarele Central 
Galactic, centrul spiritual al acestei galaxii, numita Calea Lactee. Exista o energie 
inalta care vine din Soarele Central care vine in sistemul solar si catre Pamant si 
Oglinda Iskalia o poate colecta, constienta voastra este acum prezenta la Polul Nord, 
inchideti ochii si simtiti corpul vostru spiritual ridicandu-se din corpul vostru fizic cu o 
putere marita, cu putere paranormala si energie spirituala si calatoriti aproximativ 100 
de mile deasupra Polului Nord, deasupra Pamantului si va dati seama ca toti stam 
intr-un cerc de lumina impreuna, in jurul oglindei Iskalia. Eu, Juliano, sunt aici,  
maestrii inaltati sunt aici, va alaturati acestui grup si sunteti impreuna cu noi toti. 
Stam in jurul acestei minunate oglinde care colecteaza lumina din Soarele Central si 
ia aceasta lumina si o focuseaza in spiritul Pamantului, in Gaia, direct in noosfera, 
aceasta lumina Omega cuantica de la Soarele Central si intentia noastra comuna a 
intregului grup care suntem aici extinde si face ca fluxul si coborarea energetice 
inalte al acestei lumini in noosfera sa se intensifice si sa se accelereze, in inima 
campului mental al planetei. Intram in meditatie in liniste acum , noi toti participam in 
aceasta interactiune, in aceasta coborare de energie inalta in noosfera.  
Oooooooooooooooooooooh 
Oooooooooooooooooooooh 
Oooooooooooooooooooooh 
.... 
Lumina din Soarele Central este coborata foarte intens in noosfera si asta va 
promova schimbare, expansiune spirituala si o echilibrare energetica a noosferei 
Eu sunt Juliano, va rog sa va intoarceti la corpurile voastre fizice acum dar stiti ca in 
orice moment in urmatoarele 24 de ore va puteti alatura mie si celorlalti maestrii si 
membrii ai Grupului de 40, toti meditatorii din acest minunat cerc de lumina din jurul 
Oglindei Iskalia. Intoarceti-va acum la corpurile voastre fizice, sunteti incarcati 
energetic, straluciti cu energie, pe masura ce va intoarceti in perfecta aliniere in 
corpul vostru fizic, va simtiti improspatati si treziti la puterea voastra spirituala 
completa de vindecatori planetari si puteti sa va intoarceti in meditatie in  
urmatoarele 24 de ore in acest cerc de lumina deasupra Polului Nord.  
 
Binecuvantari tuturor voua Vindecatorilor Planetari.  
Eu sunt Juliano, o zi buna. 
 
 


