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Scara evenimentelor planetare  

de Cosmin Supeală 

 

 

Dragi frați și surori, prieteni și frați semințe stelare, 

Vă mulțumesc pentru prezența și participarea voastră, sunt onorat să fiu alături de voi 

în serviciul Mamei Pământ și al omenirii, și sunt recunoscător și onorat de ocazia de a 

vă servi discutând tema evenimentelor la scară planetară. 

 

Puteți găsi informații minunate despre tema evenimentelor la scară planetară pe 

website-ul nostru: 

https://groupofforty.com/gof-tools/planetary-event-scale/ 

 

În prezentarea mea de astăzi vreau să vă arăt de ce acest lucru este bun și este un 

instrument important de vindecare planetară, de mare valoare, care ne ajută să 

vindecăm planeta. 

 

Vom începe cu o scurtă explicație despre ce este Scara Evenimentelor 

Planetare 

 

Scara Evenimentelor Planetare măsoară evenimentele de la suprafața Pământului și 

evenimentele din sistemul solar și galaxie, care influențează biosfera, noosfera și alte 

sfere și dimensiuni planetare ale Pământului. Măsoară gravitatea evenimentului 

planetar pe o scară de valori definită. Valoare determinată pe scară arată cât de 

mare și de consistentă este influența evenimentului asupra sferelor planetare, de 

exemplu asupra unui eveniment local sau regional, și determină cât de mare este 

influența evenimentului, de la mică la catastrofală pentru întreaga planetă (de 

exemplu un asteroid care lovește planeta, sau o erupție vulcanică foarte mare, care 

ar putea duce la distrugerea parțială sau totală a biosferei de pe planetă). 

 

Această scară măsoară nu numai evenimentele naturale și evenimentele solare sau 

galactice, ci și evenimentele cauzate direct sau indirect de oameni, cum ar fi 

scurgerile de petrol, testările militare cu explozii atomice, incendiile și așa mai 

departe; un exemplu care iese în evidență este catastrofa radioactivă de la 

Fukushima, care are potențialul de a reduce lanțul de producere a mâncării, la nivel 

https://groupofforty.com/gof-tools/planetary-event-scale/


global cu până la 25% după calculele lui Juliano, ceea ce este foarte mult, pentru că 

radioactivitatea distruge porțiuni din biosferă și habitate susținătoare de viață, și 

generează probleme de sănătate pe termen lung pentru cea mai mare parte a 

formelor de viață de pe planetă, pentru că lanțul de producere a mâncării este 

interconectat, pe planetă. 

 

Să vedem acum de ce Scara Evenimentelor Planetare este un instrument de 

Vindecare Planetară 

 

Scara Evenimentelor Planetare ajută la conștientizare, și acesta este scopul 

principal. Să vedem cum funcționează asta. 

 

 În primul rând prezintă contextul lucrurilor și relaționează evenimentele care  

se petrec pe planetă. Mulți oameni și-au pierdut conexiunea cu planeta și nu 

conștientizează rolul ei de gazdă, de mamă a noastră, și avem acum ocazia 

minunată de a ne reconecta, de a reface conexiunea, de a fi conștienți de 

ceea ce se petrece pe planetă, de a monitoriza evenimentele, de a înțelege 

cum totul este interconectat și se influențează reciproc holografic. Se creează 

spațiul necesar pentru ca oamenii să se gândească la planetă, la ceea ce se 

petrece acolo unde, la urma urmei, noi trăim și existăm. 

 

 În al doilea rând, ca să continuăm prima idee, se creeează spațiul necesar 

pentru a se aprecia/măsura evenimentele planetare și pentru a se studia 

consecințele pe care le au ele asupra sferelor planetare și a diferitelor regiuni 

ale planetei, se creează un domeniu de cercetare și studiu minunat pentru 

oamenii interesați de asta. Noi am lucrat cu Echipa de Biorelativitate a 

Grupului de Patruzeci, ca să creăm și să stabilim elementele de bază și 

pincipiile pe care le vom introduce într-o bună zi, și acestea vor putea fi 

folosite la măsurarea evenimentelor planetare, o muncă valoroasă care a dus 

la mai o mai bună înțelegere a lucrurilor și în interiorul Grupului de Patruzeci. 

 

 În al treilea rând, prin aprecierea și plasarea evenimentelor pe o scară a 

timpului, prin analiza gravității și a evoluției și prin compararea cu evenimente 

similare deja etichetate în timp sau în alte contexte și grupări, se vor 

recunoaște tipare de gravitate și de dezvoltare a evenimentelor, și se va 

analiza mai clar influența evenimentelor în timp și spațiu asupra ciclurilor și 

sistemelor de pe Pământ. De exemplu se vor putea recunoaște tipare de 

activitate în sistemele tectonic și vulcanic, de-a lungul Inelului de Foc sau în 

alte regiuni ale planetei, se va putea recunoaște influența evenimentelor 

provocate de om asupra sferelor planetare, se va putea analiza mai bine cum 

interacționează sferele planetare și se influențează între ele, pe un fundal 

lărgit al interconectării. Cred că vom recunoaște cu toții că aceste informații au 

mare valoare privitor la prezentarea situației planetare și sporirea 

conștientizării problemelor ei, la nivelul uman colectiv, ceea ce constituie una 

din sarcinile noastre, ca vindecători planetari. 

 



Vedem cum această Scară duce la mai multă conștientizare nu numai în rândul 

vindecătorilor planetari focusați pe această problemă, cum este cazul nostru. 

Oamenii vor deveni mai conștienți de ceea ce se întâmplă pe planetă, și vor afla cum 

să reacționeze și să acționeze de exemplu prin intermediul Biorelativității, asupra 

evenimentelor. Scara Evenimentelor oferă valori și înțelegeri clare, dovezi 

incontestabile clare, care pot fi transmise mai departe către colectiv ca mod de a 

învăța și a informa, de exemplu despre felul în care totul este interconectat, despre 

modul în care evenimentele dintr-o parte a planetei au efect asupra altor părți de pe 

planetă, despre consecințele evenimentelor provocate de om, care cauzează 

dezechilibre în diferite sfere planetare. 

 

Este necesară o muncă de pionierat îndelungată din partea noastră, ca să definim și 

să măsurăm evenimentele, să le monitorizăm evoluția și gravitatea, să adunăm date 

și să le punem la un loc în pachete de informații care să poată fi acceptate și înțelese 

de către frații și surorile noastre, să tragem concluzii și să extragem înțelegeri pentru 

munca noastră, cu scopul de a ridica nivelul de conștiință colectiv și planetar. Juliano 

și arcturienii cred cu tărie în valoarea acestui instrument planetar, și sunt de părere și 

eu că dacă lucrăm cu acest instrument de vindecare planetară, asta va duce la mai 

multă conștientizare și la creșterea nivelului de conștiință colectiv, și acest lucru va 

duce la Vindecarea Planetară. Sperăm să punem fundația acestei lucrări, cu ajutorul 

și devotamentul celor din proiectul Grupului de Patruzeci. 

 

Vă binecuvântez pe toți, și vă mulțumesc. 

 

 


