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Vindecarea cuantică: 
Setarea și locul 

 

Juliano, canalizat de David K. Miller 

Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 
 
Vreau să vă vorbesc despre două idei și perspective importante privitoare la vindecarea 
cuantică. Aceastea sunt setarea și locul. Setarea se referă la setarea mentală, la ceea ce 
gândești și la așteptările pe care le ai. 
 
Cât sunteți de deschiși? Vă puteți suspenda „mintea mai mică”, mintea logică, cu care ați 
crescut, centrată pe egou, care are o viziune limitată a realității? Vindecarea cuantică se 
bazează pe conștiința voastră expansionată. În lumea voastră normală aveți o conștiință 
limitată, prin urmare pentru a face vindecare cuantică și pentru a primi vindecare cuantică, 
este necesar să puteți să vă expansionați conștiința. Este necesară o setare mentală 
expansionată. 
 
Cum o puteți obține? Uneori poate fi atinsă atunci când vă vorbește un vindecător, când vă 
explică diverse lucruri, când lucrează cu sistemul vostru de credințe. Sistemele de credințe 
sunt importante. Este de mare ajutor dacă cel care primește vindecarea crede în lumina 
înaltă, crede în intervenția divină, în mistere, în faptul că multe plante au putere de 
vindecare, dacă el crede că terapeutul sau vindecătorul poate accesa energia înaltă și o poate 
descărca. Ca vindecători aveți nevoie de setarea mentală potrivită. Când un șaman face o 
vindecare mentală, și el trebuie să fie pregătit. Și el trebuie să aibă o setare mentală 
potrivită. 
 
Apoi vom vorbi despre locul unde faceți vindecarea. Faceți vindecarea în garaj sau aveți un 
tipi (cort amerindian sacru de formă conică)? Vă aflați într-o roată a medicinei, într-o saună 
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de purificare, mergeți într-o încăpere specială din casă plină de cristale? Toate aceste lucruri 
sunt importante când faceți o vindecare cuantică pentru că doriți ca pacienții să își 
expansioneze conștiința. Vreți ca pacienții să simtă o energie diferită. Vreți ca ei să se 
deschidă. Este locul special în care faceți vindecarea. Acesta este motivul pentru care 
oamenii merg în junglă ca să primească o vindecare specială de la șamani, și experimentează 
un loc special. Ca vindecători cuantici, vă puteți face un loc special în mediul vostru, acasă 
sau la birou. 
 
Vreau să vorbesc despre eficiența sunetului în pregătirea câmpului cuantic, despre vindecarea 
cuantică privită ca un câmp de energie. Când fac o vindecare cuantică folosesc sunetul ca să 
pregătesc frecvența vibrațională a persoanei, pentru ca aceasta să fie vindecată, folosesc 
sunete speciale. Voi demonstra unele sunete. Intonează: „OOOOOOHHHHHH”. Acesta este un 
sunet de curățare. Curăță energiile dense. Deschide energiile și receptivitatea. Trebuie să 
faceți pacientul să fie receptiv. Tonurile sunt ca o medicină vibrațională. Intonează: 
„OOOOOOHHHHHH”. Vă conectați energetic și duceți mâinile înainte, permițând energiei 
înalte să curgă prin mâinile voastre. 
 
Folosiți setarea și locul luate împreună, lucrați cu sistemul de credințe al clientului și cu 
sistemul de credințe personal, ca să vă deschideți către lumea cuantică. 
 
Lăsați câmpul înalt al energiei cuantice să vină să lucreze prin voi. 
 
Sunt Juliano. Bună ziua! 

 

Membrul sărbătorit al lunii 

 
Yajaira Castellanos trăiește la Caracas în Venezuela și lucrează ca analist 
programator. 
  

Ea a simțit că este vindecatoare planetară și a început să participe la meditațiile 

arcturiene. La început nu înțelegea foarte bine ce să facă. Ulterior, când a aflat ce 

este un vindicator planetar, a devenit vindecătoare. 

  

Yajaira are un sistem de percepție extrasenzorială bine dezvoltat. Este medium și 

poate percepe ființele dezvoltate din lumea spiritului. Are o inimă deschisă și îi place 

să lucreze ca vindecătoare planetară în Grupul de Patruzeci. 

  

A fost coordonatoare a Grupului de Patruzeci la Caracas. Din cauza situației sociale și politice din 

Venezuela, în prezent participă numai la meditațiile globale și la atelierele de lucru GOF. 

  

Îți mulțumim, Yajaira, pentru munca ta. 

  

O puteți găsi pe Yajaira la yajacast@yahoo.com 

 

 

 

 

 

Yajaira 

Castellanos 

 

mailto:yajacast@yahoo.com
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Consilierea semințelor stelare 
 

 

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

 
Dragă Gudrun, 
  
Sunt foarte îngrijorată pentru fiica mea, care are 29 de ani. Încă din adolescență 
a fost rebelă și a păstrat secrete față de mine relațiile ei cu bărbații. E foarte 

independentă și are succes la servici, își întreține copiii și are în proprietate personală casa în 
care locuiește. 
 
Îngriorarea mea se referă la tendința ei de a intra în relații cu bărbați abuzivi. Ultimul ei 
prieten a fost deosebit de rău: era dependent de droguri și a manipulat-o, a luat de la ea o 
mulțime de bani. El a fost omorât și de atunci fiica mea e copleșită de durere și jelește. 
 
Nu simt nici o simpatie pentru comportamentul lui antisocial. Doar îmi fac griji că fiica mea 
nu și-a învățat lecția și va continua să aleagă bărbați periculoși pentru ea și copiii ei. 
 
Îmi amintesc ce mi-ai spus despre perspectivă. Știu că dintr-o perspectivă mai înaltă ea are 
nevoie de aceste lecții. Poate că cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ea este să o 
susțin emoțional și să fiu pentru ea un model de relație sănătoasă cu familia și cu soțul meu. 
 
Te rog să îmi spui dacă e corect să fac asta și dacă mai pot face altceva ca să o ajut. Sunt 
îngrijorată. 
......... 
 
Draga mea Îngrijorată, 
  
Ai făcut alegerea corectă când ai hotărât să nu o judeci și să nu o controlezi pe fiica ta, 
fiindcă după toate probabilitățile ea nu te va asculta și va păstra secretele și mai strașnic, ca 
să nu te supere. 
 
Cred că te-a ales ca mamă pentru dragostea adâncă pe care i-o porți, și pentru că avea 
nevoie de un model de relație sănătoasă cu soțul. Cred că atunci când se uită la căsnicia ta, 
ea înțelege că este posibil să ai o relație bună cu un bărbat. Poate să vadă cum ar trebui să se 
trateze partenerii unul pe altul. Asta îi dă speranță și un țel de atins. 
 
Fiica ta vrea să afle cum să își conducă singură viața și are nevoie să ai încredere în 
capacitatea ei de a învăța din experiențele pe care i le-a oferit viața. Îți poți exprima 
încrederea în capacitatea ei de a învăța din experiența avută, și îți poți arăta mândria pe 
care o ai pentru modul cum a știut să gestioneze alte aspecte din viața ei.  
 
Ai înțeles corect că aceste lecții constituie o parte importantă din călătoria ei de viață. 
 
Cu drag, 
Gudrun 
Co-fondatoare a Grupului de Patruzeci 
gudrunaz@yahoo.com 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Raport Internațional de Biorelativitate 
de Cosmin Supeală 
  

Chestionar de Biorelativitate 

Dragi prieteni, 
 
Unul din țelurile noastre pentru 2017 este să creștem participarea la acțiunile de 
biorelativitate în cadrul Grupului de Patruzeci și să îmbunătățim eforturile noastre de 
vindecare planetară prin biorelativitate. Ca să știm cum să realizăm acest țel, trebuie să știm 
care este situația. Avem nevoie de ajutorul și feedbackul vostru. Putem atinge acest țel 
numai împreună! Chestionarul este o unealtă minunată pe care o folosim ca să adunăm 
informații de la membrii noștri. 
 
Ne adresăm vouă prin intermediul acestui chestionar, ca să apreciem și să înțelegem 
perspectiva și relația voastră cu proiectul și meditațiile de biorelatvitate. Aceasta ne ajută să 
dezvoltăm mai departe proiectul și să ne îmbunătățim eforturile de vindecare planetară. 
 
Vă rugăm să completați chestionarul și să ne trimiteți feedbackul vostru sincer și perspectiva 
voastră personală, ca să ajungem la o înțelegere mai bună și mai cuprinzătoare, care ar fi de 
mare ajutor și ar putea duce în mod potențial la ajustări necesare ale programului. 
 
Acest chestionar poate fi completat până pe 31 martie 2017. 
 
Ca să completați chestionarul, vă rugăm să selectați linkul în limba voastră. 
 
Română 
 
Feedbackul de la voi are mare valoare pentru noi. Vă mulțumim pentru participare! 
 
Vă binecuvântez, 
 
Cosmin Supeală 
Coordonator Internațional de Biorelativitate 
msupeala@yahoo.com  

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

Raport internațional la zi de biorelativitate 
de Cosmin Supeală 

  

Chemarea Mamei Pământ pentru vindecare planetară 

 
Iată un video despre deschiderea inimilor noastre către Mama Pământ, care poate fi 
împărtășit mai departe de către membrii noștri. 
 
Engleză:  
https://www.youtube.com/watch?v=PAr6MdzUITo  
Spaniolă:  

http://survey.constantcontact.com/survey/a07edsj11f5iysi60yz/start
http://survey.constantcontact.com/survey/a07edsj11f5iysi60yz/start
mailto:msupeala@yahoo.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fVFEl2HMg3Z2e0jcZ0BScXV8Xf-P_DIqXzRxWvyakORzYTDaK0V0MFzNtTviT3OKDejHT9FRU0KYv9U6IMLMEFtvOQMEoDGDm6O6ma1hEWO2hZoEn5KPvZlEALFGQ1UB_tgQKS0fm0-P_t-rpI9qytEft2Rw3j03XgjO9i1JDr1Qb04crGGLAsMjrPJrIACJFGaOY9jM8hI=&c=&ch=
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https://www.youtube.com/watch?v=51U6iTUom5Q  
Portugheză:  
https://www.youtube.com/watch?v=Jjao3SU34-Q  
Germană:  
https://www.youtube.com/watch?v=tE2FGv3pc1E&t=3s  
Română:  
https://www.youtube.com/watch?v=Llmq9ixt0Ak&t=1s  

 
Vă binecuvântez, 

Cosmin Supeală 

Coordonator Internațional de Biorelativitate 

msupeala@yahoo.com  

  

 

 

 

Lin Prucher 

Coordonator Internațional al 

Orașelor de Lumină Planetare 

 

linprucher@groupofforty.com  

 

Shangri-La și Orașele Planetare de Lumină 
 

Citiți numaidecât lectura din această lună, pentru că Juliano aduce o explicație mai clară a 
locului pe care îl ocupă Orașele Planetare de Lumină în dezvoltarea Pământului. Subliniez mai 
jos ideile cele mai importante. 

 Juliano explică legătura dintre Shangri-La și Orașele Planetare de Lumină și spune că 
Proiectul Orașelor de Lumină Planetare este croit după modelul Shangri-La. El arată că 
orașele Shangri-La au fost amplasate în zone virgine greu accesibile cum ar fi munții 
Himalaya, și au avut numai locuitori din dimensiunile superioare și energie înaltă, încă 
de la început. Situația cu care ne confruntăm noi este diferită, pentru că orașele 
noastre planetare de lumină sunt situate peste tot și au locuitori de vibrație mixtă, și 
nu avem avantajul de a porni de la zero cu un teren curat. De aceea munca pe care o 
facem este deosebit de importantă și necesită un efort continuu. 

 Noi construim zone de lumină înaltă și vibrație înaltă într-un ocean de energii comune. 
Acest lucru este foarte special. Fiecare Oraș Planetar de Lumină generează punctul de 
acces pentru un portal care „va descărca o energie mult mai mare atunci când 
dimensiunea a cincea se va intersecta cu dimensiunea a treia”. Din această cauză este 
necesar nu numai să ridicăm vibrația unei anumite zone, ci și să menținem nivelul 
înalt vibrațional.  

Juliano recunoaște că ne-am asumat o sarcină monumentală care este totuși posibilă și 
oferă mai multe instrumente care să ne ajute. El sugerează ca fiecare Oraș Planetar 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fVFEl2HMg3Z2e0jcZ0BScXV8Xf-P_DIqXzRxWvyakORzYTDaK0V0MFzNtTviT3OKUy7YctIXnd6lNEOq8ShBPyb_XuTZJihPXrfd_zZa9s48SHxQHkjDDgk-7WsnOjHewePyB0TDcpjavcqTsjigc4D6a8w3KoeOGac2dvfnvchPL3SzQHQcpUOWKpw-L8HtTKYCnvDWkoc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fVFEl2HMg3Z2e0jcZ0BScXV8Xf-P_DIqXzRxWvyakORzYTDaK0V0MFzNtTviT3OKXdt9eHyzrZ2wldM96S-6MaL-KELCIRuq9pkO241O4B4W5YzpUYdXhGWB1vz9Bpjv9ra99p3-uUqABdqKP0OIJT0khaLn68-zQ4UHEoVkJ9pZcuat19d7UVAyV27-mJ8_un9NaDuK8jE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fVFEl2HMg3Z2e0jcZ0BScXV8Xf-P_DIqXzRxWvyakORzYTDaK0V0MFzNtTviT3OK8wJvT9YQiuRw-sGlWJtkQRkoOb_YzOIP-bKA-NnUzDbvXF8W_KFHSPHOYa3IzY06YoX-nozcU9qRt_N3E7PFUgJ7NzJOBdMW9zAgGSn9xeET937cN9PcWyt8LSejpVucMirbP1nQ2kzgTtcde88hEw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fVFEl2HMg3Z2e0jcZ0BScXV8Xf-P_DIqXzRxWvyakORzYTDaK0V0MFzNtTviT3OKQCrWnURWfiPOrFNMzbueRpo9gD_o3qtc2qwtkq1C990jo4QoyasNGsQj-1or9r3THN6r7XcZ660Sk7cUuLqxT47ZtHbkkPZrU_9lUn7RX14wKA8x6_IlEdIOHcFAxaE2Olink-4UabYhM3KJ1Bvfjw==&c=&ch=
mailto:msupeala@yahoo.com
mailto:linprucher@groupofforty.com
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de Lumină să își aleagă un maestru ascensionat care să îi fie gardian, supraveghetor și 
ghid. După ce faceți asta descărcați energia acestui gardian în zona voastră și 
continuați să lucrați cu ea. De asemenea dacă vreți să înțelegeți mai bine caracterul 
orașului vostru planetar de lumină, puteți consulta harta astrologică folosind ca dată 
de activare data când a fost fondat orașul. 

 

Vă urez ca munca voastră cu Orașele Planetare de Lumină să vă aducă multă bucurie. Dacă vă 
adunați și lucrați împreună ca un grup puterea voastră arcană va crește și vă veți ridica 
vibrația odată cu zona în care vă aflați! Este o situație din care aveți numai de câștigat. 
 
Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. 
 
Vă binecuvântez, 

Lin   

 

Sugestii de utilizare a Website-ului GOF 
 

Sugestia #9: Unde puteți găsi înregistrarea webinarelor din trecut... 

 

Mergeți Acasă la pagina GOF: 

 Selectați butonul Services & Events (Servicii și evenimente) 
 Rulați în jos unde scrie Evenimente 
 Selectați și faceți click pe Webinare 

 
Aceasta vă va duce la pagina webinarelor din trecut. Acolo puteți rula în jos lista webinarelor 

pentru a găsi ce căutați, apoi puteți face click pe More Information, Recordings, Testimonials 

(Mai multe informații, înregistrări, testimoniale). 

 

Aceasta vă va duce la pagina webinarului selectat, de unde puteți descărca și asculta 

înregistrarea webinarului. 

 

Gene Yoder 

Editor al Newsletterului GOF 

Gyoder2@yahoo.com   

 

 

 

mailto:Gyoder2@yahoo.com
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Exerciții spirituale 

 

O PRACTICĂ SPIRITUALĂ 

 

1. Vă rog să aduceți Poarta Stelară în visele voastre. Veți fi uimiți cât puteți 

avansa în conștiință dacă aduceți imaginea Porții Stelare arcturiene în visele 

voastre. Poarta Stelară este un puternic mijloc de activare. 

2. Ca să vă măriți frecvența de lumină, puteți cere ajutor lui Sananda, 

arcturienilor, arhanghelului Mihail, arhanghelului Metatron și ghizilor voștri 

personali. Cereți să fie sporit coeficientul vostru personal de energie de 

lumină, într-o măsură pe care o puteți acum asimila. Cereți o creștere în 

lumină a vibrației voastre, care vă va duce la următorul nivel la care aveți 

nevoie să ajungeți. Aceasta va implica mai multe nivele și corpuri, cum ar fi 

corpul emoțional, corpul fizic sau corpul spiritual. 

 

Jane Scarratt 

Coordonator național al Grupului de Patruzeci din Australia 

janescarratt@gmail.com 

 

 

 

mailto:janescarratt@gmail.com

