
 

1 
 

 

 

 

 

 

Lectura GOF 

13 octombrie 2018 

 

Armonie şi Echilibru 
 

Copyright © 2018 David K. Miller 
Toate drepturile rezervate. 

Nici o parte din acest material nu este permis a fi reprodusă în nici un fel, 
fară consimțământul prealabil al lui David K. Miller, Fondator & Director al Group of Forty 

davidmiller@groupofforty.com 
P. O.  Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA 

www.groupofforty.com 
 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 
 
Vom discuta despre ideea de armonie și echilibru din perspectiva Ascensiunii, a Inelului de 

Ascensiune și de asemenea din perspectiva dezvoltării voastre și a muncii voastre personale. 

Cred că în aceste vremuri de polarizare și transformare a Pământului, este greu să îți menții 

armonia și echilibrul interior. Sunt multe elemente variabile care intervin și influențează dorința 

voastră de a fi în echilibru și armonie. Unele din ele provin de la o sursă externă electromagnetică. 

Altele provin de la transformări planetare majore cum ar fi transformările meteo și cutremurele. 

De asemenea polarizările geopolitice sporesc, ceea ce poate contribui la distrugerea armoniei. În 

aceste condiții, una din provocările majore este să îți poți menține echilibrul și să te poți simți în 

armonie. 

 

Voi aborda aceste lucruri mai întâi la nivel personal, din perspectiva dezvoltării voastre personale, 

pornind de la ceea ce simțiți și de la munca voastră pentru realizarea ascensiunii personale. Voi 

sunteți împinși pe diferite nivele, ca să vă accelerați dezvoltarea. Amintiți-vă că în procesul de 

ascensiune aveți ocazia de a vă completa lecțiile de pe Pământ și lecțiile sufletului într-o manieră 

accelerată. Ceea ce în alte condiții ar dura patru sau cinci vieți de muncă a sufletului și lecții ale 

sufletului, se poate realiza acum într-o singură viață. Vă puteți accelera progresul. În doi ani puteți 

completa lecții de viață care în alte vremuri ar fi durat mai multe vieți. Acest lucru este valabil și 

în ceea ce privește procesul de ascensiune. 
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La nivel personal, procesul de ascensiune are această regulă – în timpul petrecut pe Pământ, 

trebuie să încerci să înveți cât mai multe lecții de viață posibil. Acest lucru are o semnificație 

puternică pentru un căutător al ascensiunii. Înseamnă că nu vă aflați aici în vacanță, nu sunteți 

aici ca să fiți leneși și să trageți de timp, ci mai degrabă vă aflați aici ca să îndepliniți munca 

sufletului. Prezența pe Pământ este o ocazie de a completa din ce în ce mai mult lecțiile sufletului. 

Este bine să muncești cât mai mult și să îndeplinești cât de multe lecții ale sufletului este posibil. 

Acest proces și devotament vă ajută să ascensionați. Am subliniat de multe ori că ascensiunea 

necesită o pregătire. Nu stai și aștepți, ci te pregătești și faci munca necesară, pe care ești capabil 

să o faci. Această atitudine, această intenție și acest devotament de a vă completa lecțiile 

sufletului vă pot oferi multă grație pentru ascensiune. Amintiți-vă că nu este necesar să vă 

completați toate lecțiile sau să ajungeți la o perfecțiune sută la sută a sufletului vostru și a muncii 

voastre personale. Efortul și intenția voastră sunt și ele importante. 

 

Este de asemenea adevărat că aceste vremuri grele fac dificilă păstrarea stării de echilibru și 

armonie și continuarea muncii la lecțiile sufletului. Încercați să vă păstrați câmpul electromagnetic 

în echilibru. Acest lucru se poate realiza prin exerciții speciale de echilibrare a polarității aurei. Se 

poate realiza prin munca energetică cu Oul Cosmic. Se poate face și prin lucrul cu cristalele, ca 

să îți asiguri o protecție a câmpului tău de energie. Există și un aspect personal important pentru 

echilibrarea voastră și pentru păstrarea voastră în armonie. Acesta se poate explica pe larg ca 

lucrul cu Sinele Inferior și cu Sinele Superior. Când ascensionați, nu puteți lua cu voi Sinele 

Inferior (adică Sinele Animalic), acea parte a voastră care are instincte și dorința de a mânca și 

de a câștiga foloase personale și avere, această parte din voi nu poate urca în dimensiunea a 

cincea. 

 

Când vorbesc despre echilibrarea și armonizarea sinelui personal, se pune întrebarea – cum poți 

armoniza Sinele Inferior și Sinele Superior? Răspunsul constă în așa-numita „ridicare a nivelului 

de energie și a sinelui animalic”. Studiind practicile spirituale de pe Pământ, am observat că 

diferite grupuri religioase au un obicei comun – spun o rugăciune de mulțumire înaintea mesei și 

binecuvânrează hrana. A mulțumi Creatorului pentru că îți poți satisface Sinele animalic este una 

din marile contribuții pe care toate religiile și practicile spirituale le-au oferit planetei. Această 

binecuvântare a mâncării înainte de a începe să mănânci ridică nivelul energetic al Sinelui 

Inferior. Voi încercați să uniți instinctul foamei și hrănirea Sinelui Animalic cu energia înaltă, când 

binecuvântați mâncarea. 

 

Acesta este un exemplu important de echilibru, pentru că există alte aspecte ale Sinelui vostru 

Inferior în afară de a mânca, care trebuiesc ridicate energetic și aduse în echilibru. De exemplu 

sexualitatea trebuie adusă în echilibru cu iubirea. Apoi mai există și echilibrarea finanțelor și a 

economiei. Acumularea de bani trebuie echilibrată și ea prin acte de caritate. Mai este nevoie și 

de echilibrarea corpului fizic prin exercițiu fizic și prin eliminarea blocajelor din corp. Dorința de a 

avea avere și faimă trebuie și ea echilibrată. Aceste aspecte ale Sinelui Inferior nu sunt rele. Dacă 

vrei să ajungi la un echilibru mai bun, este necesar să binecuvântezi acele părți din tine pe care 

le identifici ca ținând de Sinele Inferior și să le ridici, să încerci să le aduci la integrare și echilibrare 

cu Sinele Înalt. Unirea Sinelui Inferior cu Sinele Înalt este unul din marele secrete de a fi în 

echilibru acum. Acceptați și identificați acele părți din Sinele Inferior care sunt cu probleme. Noi 
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nu vă spunem să le respingeți atunci când le identificați, vă cerem să le ridicați, pentru că o parte 

din lecțiile sufletului au de a face cu ridicarea Sinelui, care include purificarea Sinelui Inferior. 

 

O altă metodă de a crea echilibru este să te concentrezi asupra Sinelui Înalt și să pui timp și 

energie în acele activități care promovează Sinele Înalt. Aceastea pot include activitățile caritabile, 

meditația, călătoria cu merkaba, conectarea cu ghizii și învățătorii arcturieni și vindecarea altor 

oameni. Poate că sunteți vindecători potențiali. Dezvoltarea puterii de a vindeca ajută la 

dezvoltarea aspectelor Sinelui vostru Înalt. Atunci când vă conectați, vă identificați și interacționați 

cu Sinele de Vindecare, ajungeți în mod firesc la mai mult echilibru și la mai multă armonie. A 

lucra în acest fel cu Sinele Înalt nu este o negare a Sinelui Inferior, este doar o „fixare a 

priorităților”. Vă fixați prioritățile în munca de ascensiune și în munca voastră spirituală pentru 

evoluția sufletului, vă dedicați lucrului cu Sinele Înalt. 

 

Un alt mod de a pune problema este simplu: Timpul e scurt. Nu puteți ști cât veți mai fi pe planetă. 

Timpul este important, așa încât atunci când vă fixați prioritățile nu vreți să mai pierdeți timp. Nu 

vreți să vă pierdeți timpul în energii joase sau cu oameni blocați și focusați pe energiile negative. 

 

Acest lucru ne conduce la vindecarea generală a planetei. Când discutăm cu voi cum se poate 

aduce planeta la un echilibru mai bun, observăm că evenimentele din prezent de pe Pământ sunt 

dramatice și polarizate. Uraganele și cutremurele sunt mari exemple de dezechilibre planetare. 

Întotdeauna îmi place să explic cum este pe o planetă pentadimensională. Noi nu avem cutremure 

pe o planetă pentadimensională. Planetele echilibrate pe care le-am vizitat în galaxie nu au erupții 

vulcanice și de asemenea nu există poluare. 

 

O planetă din dimensiunea a cincea se află într-o stare înaltă de conștiință, realizată prin munca 

spirituală a vindecătorilor planetari care locuiesc pe acea planetă. Dar atunci veți întreba: „Cum 

pot să aduc planeta Pământ în echilibru și armonie, când mă confrunt cu catastrofele și tragediile 

copleșitoare care se petrec?” 

 

Nu există o prognoză care să arate că planeta Pământ va intra într-un echilibru pentadimensional 

în următoarele trei sau patru luni. De fapt pot să prezic fără teama de a greși, că acest lucru nu 

se va întâmpla prea curând. Vom compara acum evoluția și munca voastră la nivel personal cu 

evoluția planetară. Am spus că la nivel personal puteți ajunge la mai multă armonie dacă 

identificați părțile din Sinele Înalt și lucrați cu ele. Tot așa atunci când lucrați cu planeta o puteți 

aduce la mai mult echilibru și armonie atunci când vă focusați pe părțile cu energie înaltă ale 

planetei. Noi v-am oferit instrumentele cu care se poate realiza acest lucru în discuțiile noastre 

despre orașele sacre de lumină, despre biorelativitate și în general despre crearea coridoarelor 

acolo unde sunt energii sacre. Asta înseamnă să identificați părțile cele mai pozitive de pe planetă 

și lucrați ca să aduceți zonele respective la cota cea mai înaltă. 

 

Știu că unii din voi veți spune că această muncă energetică asupra planetei nu va avea rezultate 

prea mari. Pământul va rămâne în continuare în dezechilibru și transformările sale vor continua, 

așa încât ce rost are munca planetară spirituală? Aceasta nu este o atitudine corectă.  
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Atitudinea corectă este să identificați energia înaltă și să lucrați cu ea, să lucrați cu locurile cu 

energie înaltă, cu energie sacră. Lucrul cu punctele de energie înaltă de pe planetă contribuie la 

ciclul de evoluție înaltă al Pământului și îl ajută să meargă pe drumul către dimensiunea a cincea. 

Sunteți responsabili pentru sfera voastră de influență, indiferent ce se mai întâmplă pe Pământ. 

Continuați să lucrați pentru atingerea țelurilor voastre, în vindecarea la nivel planetar și la nivel 

personal. Atunci când observați că planeta are o „boală”, lucrați în continuare cu energia înaltă. 

Nu vă întrerupeți munca. Tot așa stau lucrurile dacă aveți o boală la nivel personal. Căutați să vă 

conectați la Sinele Înalt și căutați să aduceți la un nivel de energie înalt toate părțile din voi, în 

special cele care pot fi afectate, din Sinele Inferior. Nu vă opriți să spuneți – nu, nu voi mai face 

asta pentru că blocajele sau energia negativă sunt prea puternice. Sper că înțelegeți că prin 

munca voastră planetară creați o fundație măreață pentru Pământul pentadimensional. 

 

Asta mă aduce la conceptul fundamental al acestei lecturi, la ideea de a te echilibra pe tine și 

planeta, într-o armonie pentadimensională. Voi descrie această tehnologie de vindecare 

planetară cât mai detaliat posibil, ca să înțelegeți bine cum să o folosiți. Voi vorbi despre două 

concepte care vă sunt familiare. Unul este Efectul Celei de-a Suta Maimuțe și al doilea concept 

este Inelul de Ascensiune. Voi începe cu Efectul Celei de-a Suta Maimuțe. Acesta se bazează pe 

un studiu antropologic care a arătat că pe o insulă îndepărtată, după ce 100 de maimuțe au 

învățat să spele cartofi, după ce a suta maimuță a învățat asta, toate cele 5.000 de maimuțe au 

început să aibă și să folosească în mod miraculos aceleași abilități. Acest rezultat a fost prezentat 

într-un studiu antropologic, fără a fi dovedit statistic sau științific. Dar există o legătură între acest 

efect și munca spirituală. 

 

Când vorbim despre spiritualitate și transformarea planetară, vorbim despre un număr magic în 

care un grup mare de semințe stelare de orientare spirituală vor ajunge numeric vorbind la un 

punct critic, și acest lucru va cauza o schimbare majoră pe planetă. Acest punct critic este similar 

efectului celei de a suta maimuțe, din acel studiu antropologic. Noi lucrăm pentru atingerea 

acestei mase critice care va cauza schimbarea, pe care am identificat-o ca fiind 1600 de semințe 

stelare arcturiene, puternice și devotate. Este necesar un anumit număr de astfel de oameni care 

să producă o transformare spirituală pe această planetă. Este necesar ca fiecare din aceste 1600 

de semințe stelare să aibă un nivel înalt de dăruire și de energie spirituală. Poți avea 40.000 e 

mebri într-un grup spiritual, dar dacă numai 500 lucrează cu adevărat, atunci mii de membri nu 

contribuie la atingerea masei critice necesare pentru schimbare. Atingerea masei critice depinde 

de devotamentul și munca fiecărui membru. Valoarea numerică de 1600 se referă la 1600 de 

membri devotați care muncesc din greu. Conștiința de grup a semințelor stelare a început să se 

clădească pe această planetă în ultimii 20, 30 de ani. Această masă critică va declanșa o 

transformare spirituală masivă pe planetă. 

 

Cum se va manifesta această transformare spirituală? Există preziceri care spun că vor fi 

schimbări în atitudinea guvernatorilor, care vor începe să aibă mai multă grijă de planetă. Există 

preziceri care spun că va apărea un număr impresionant de semințe stelare care vor lucra 

continuu ca să creeze și să protejeze zonele sacre și orașele sacre de lumină. Semințele stelare 

vor crea o mișcare care va produce o schimbare în gândirea și energia întregii planete. Important 
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este că voi contribuiți, că vă conectați la un grup de semințe stelare arcturiene, care lucrează la 

crearea unui câmp de vindecare energetică a planetei. 

 

Ce înseamnă să aparții la acest câmp de vindecare energetică a planetei? Ca să explic legătura 

voastră cu acest câmp de vindecare energetică, voi prezenta un concept din fizica modernă numit 

„împletire”. Conceptul de „împletire” descrie două particule subatomice care într-un anumit punct 

al istoriei lor au fost conectate pentru că s-au aflat în același spațiu în același timp, și s-au atins. 

Apoi din diferite motive de natură fizică, particulele s-au separat. În unele cazuri particulele care 

erau la un moment dat împreună, au ajuns să fie la o mare distanță una de alta, dar cu toate 

acestea ele își mențin o conectare între ele. Această conectare înseamnă că ele încă mai pot 

cumva să comunice una cu alta și se afectează reciproc; de aici provine denumirea de „împletire”. 

 

Am putea spune că fenomenul „împletirii” se aplică și semințelor stelare. Voi faceți parte din 

energia semințelor stelare arcturiene. La un anumit punct din istoria sufletului vostru, voi ați fost 

uniți cu arcturienii și cu alți Maeștri Ascensionați. Această „împletire” are mai multe efecte cu un 

impact pozitiv asupra voastră. Unul din principiile împletirii este că ceea ce afectează o particulă 

o afectează și pe cealaltă. De asemenea când două particule sunt împletite, ele se mai pot împleti 

cu un grup de particule. Când un grup de particule se unește, asta le crește puterea. 

 

Am vorbit despre măsurarea puterii gândului când am discutat despre câmpul de gânduri. 

Această putere a gândului se numește putere „Arcană”. Unitățile de măsură se pot referi la 

energia gândului unui grup sau a unui individ. Este ca voltajul la electricitate. Un bec de zece wați 

este mai strălucitor decât un bec de cinci wați. O sămânță stelară care face o muncă echivalentă 

la zece arcani este mai puternică decât cineva care face cinci arcani de lucru cu puterea gândului. 

Când sunteți conectați și sunteți conștienți de energia de împletire pe care o aveți cu alte semințe 

stelare arcturiene, puteți folosi această conectare ca să vă creșteți puterea arcană a gândului. 

Împletirea cu semințele stelare arcturiene vă ajută să vă ridicați vibrația gândului. Beneficiați de 

energia de grup. Voi nu renunțați la individualitate când folosiți energia de grup. Voi participați la 

această „împletire” în mod fericit și productiv, ceea ce va duce la vindecări mai mari pentru planetă 

și la o dezvoltare personală mai înaltă pentru voi. 

 

După această introducere, voi discuta despre Inelul de Ascensiune și despre modul în care poate 

fi folosit Inelul de Ascensiune pentru echilibrarea și vindecarea personală și planetară. Inelul de 

Ascensiune este o aureolă spirituală și eterică în jurul Pământului. Voi puteți conecta coridoare 

de lumină de la Inelul de Ascensiune la casa voastră. Inelul de Ascensiune primește energie și 

lumină de la Maeștrii Ascensionați din dimensiunea a cincea. Ei descarcă lumină înaltă într-o 

formă care vă este accesibilă în dimensiunea a treia. Puteți călători cu ușurință în Inelul de 

Ascensiune prin orice coridor conectat la el. Inelul de Ascensiune este o forță reală și un câmp 

de energie real. 

 

Deja există multe lucruri care au fost pregătite pentru ascensiune. Există multe coridoare de 

lumină active și multe Orașe Planetare de Lumină. Există multe locuri sacre la a căror activare 

ați ajutat, pentru lucrul cu energia pentadimensională. Inelul de Ascensiune este așezat în jurul 

acestei planete. Una din modalitățile prin care puteți rămâne în echilibru și prin care puteți păstra 
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Pământul în echilibru este să vă conectați și să interacționați mai mult cu Inelul de Ascensiune. 

Inelul de Ascensiune este conectat și la Noosfera colectivă. Inelul de Ascensiune este un câmp 

de energie accelerată din care se pot descărca gânduri de evoluție și ascensiune, care pot fi apoi 

accelerate și manifestate. Aceasta înseamnă că dacă voi personal aveți nevoie de vindecare, vă 

puteți conecta la Inelul de Ascensiune și puteți descărca lumină și energie specială de vindecare 

pentru voi. 

 

Sute, poate chiar mii de forme gând din energie înaltă și lumină din dimensiunile înalte de la 

Maeștrii Ascensionați, sunt încărcate în Inelul de Ascensiune. Maeștrii Ascensionați au făcut un 

serviciu foarte mare Pământului atunci când au creat acest Inel de Ascensiune, cu care lucrează. 

Ei vor să îl folosiți pentru dezvoltarea personală și planetară. 

 

Îmi place să compar unele din conceptele din Inelul de Ascensiune cu tehnologia modernă a 

computerelor. În lumea computerelor există conceptul de updatare (actualizare). De exemplu 

programul Microsoft Windows 10 necesită o actualizare la fiecare două luni. Ca utilizatori ai 

calculatorului, de multe ori voi nici măcar nu știți când se descarcă actualizările. Voi folosiți o 

funcție numită „actualizări automate”. Pentru a utiliza această funcție, ați setat programul din 

calculator ca să primească și să descarce automat fișiere noi și actualizări care fac ca programul 

să fie mai eficient. 

 

Vom folosi comparația cu calculatoarele pentru a înțelege cum poate Inelul de Ascensiune să vă 

ajute pe voi și planeta. Maeștrii Ascensionați printre care sunt și eu, descarcă în mod constant 

programe și forme gând noi în Inelul de Ascensiune. Aceste actualizări ajută la menținerea 

spirituală a planetei la o vibrație cât mai înaltă posibil. Ca să primiți aceste actualizări în corpul 

vostru spiritual, trebuie să permiteți acest lucru de fiecare dată când este disponibilă o actualizare. 

Dar este posibilă și o altă soluție. Vă puteți seta valva internă din Corpul spiritual ca să primească 

în mod automat actualizările. Dacă vă dați aprobarea pentru funcția de actualizare automată, veți 

primi actualizările fără să mai trebuiască să fiți conștienți de procesul de actualizare. 

 

Vă cer acum să faceți această alegere în mod conștient și să rostiți cu voce tare afirmația: „îi dau 

permisiunea Inelului de Ascensiune să descarce automat actualizări în corpul meu spiritual. 

Aceste actualizări vor conține informații noi privitoare la echilibrarea Pământului, echilibrarea 

personală și Ascensiunea, după cum este necesar”. Rostiți afirmația: „Îi dau permisiunea Inelului 

de Ascensiune să descarce actualizări în corpul meu de energie după cum este necesar, chiar 

fără că eu să fiu conștient/conștientă de acest lucru”. Voi nu îi dați computerului personal 

permisiunea să facă o descărcare automată de fiecare dată, pentru că aveți încredere și știți că 

acest calculator se va conecta la compania Microsoft și va descărca ceea ce este necesar pentru 

cea mai bună funcționare. La fel stau lucrurile și cu Inelul de Ascensiune. 

 

Vom restabili acum legătura cu Inelul de Ascensiune. Vizualizați acum un coridor de lumină în 

jurul camerei și în jurul corpului vostru. (Intonează OOOOOOHHHHHH, OOOOOOHHHHHH.)  

Vizualizați cum acest coridor urcă drept în sus kilometru după kilometru, tot mai sus până la Inelul 

de Ascensiune.  
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Rostiți afirmația: „Mă conectez acum prin acest coridor la Inelul de Ascensiune din jurul 

Pământului.”  (Intonează OOOOOOHHHHH, EEEEEEHHHHHH.)  „Îmi proiectez acum mental 

Corpul Spiritual prin acest coridor, în Inelul de Ascensiune”. Când faceți asta, puteți experimenta 

acest mare câmp de energie și lumină de la maeștrii pentadimensionali, care a fost calibrat special 

ca să îl puteți integra. 

 

Vă vizualizați în formă de spirit, vedeți Dublul vostru eteric sau Sinele Eteric, pe care l-ați proiectat 

mental. Vedeți cum acest Sine stă așezat într-o poziție confortabilă în Inelul de Ascensiune și 

vizualizați cum energia fabuloasă a Inelului se rotește în jurul lui. Voi aveți abilitatea înaltă de a 

absorbi și descărca orice aveți nevoie pentru voi și planetă. Vizualizați din nou cum stați așezați 

în Inelul de Ascensiune, unde ați sosit printr-un coridor de lumină. Vom păstra acum tăcerea și 

vom medita în timp ce vizualizați rotirea acestui câmp minunat de energie, numit Inelul de 

Ascensiune. (Liniște). 

 

În timp ce ne aflăm din nou aici, dați-vă din nou permisiunea. Spuneți: „Îmi dau permisiunea pentru 

ca actualizările automate din Inelul de Ascensiune să fie descărcate și integrate în câmpul meu 

de energie 3D”. Dați-vă permisiunea acum. (Liniște). 

 

Primiți în acest moment în câmpul vostru de energie descărcarea cea mai actualizată din Inelul 

de Ascensiune. Primiți informațiile cele mai actualizate despre transformările Pământului, despre 

crearea a mai mult spațiu sacru, despre conectarea eterică prin intermediul efectului Celei de-a 

Suta Maimuțe la alte semințe stelare arcturiene, și informațiile cele mai recente despre cum poți 

folosi acest Inel de Ascensiune pentru echilibrul și armonia personală. Vom păstra din nou 

tăcerea. (Liniște). 

 

Actualizarea cea mai recentă este acum disponibilă. Ea spune că eu, Juliano, descarc acum 

putere arcană în fiecare din voi care meditează acum cu mine. Puteți folosi puterea arcană pentru 

vindecarea voastră personală și pentru vindecarea planetară. O vom folosi mai întâi pentru 

vindecarea voastră personală. Vă aflați în stare de meditație în Inelul de Ascensiune. Aveți 

gânduri accelerate. Beneficiați de energia de grup din Inelul de Ascensiune. Vizualizați acum 

gânduri de vindecare personală și proiectați-le în acele părți ale corpului care doriți să fie 

vindecate. Proiectați aceste gânduri de vindecare în părțile corpului unde vreți să se readucă 

echilibrul. Spuneți: „Cu ajutorul Inelului de Ascensiune, trimit acum o lumină de echilibrare 

armonioasă în orice parte a corpului meu care are nevoie de vindecare”. Vom păstra acum 

tăcerea. (Liniște). 

 

Acum priviți-vă câmpul de energie dintr-o perspectivă înaltă. Vă echilibrați câmpul de energie. 

Câmpul vostru de energie are polarități electromagnetice. El conține o energie pozitivă și 

negativă. Echilibrați aceste polarități. Prin puterea voastră arcană, trimiteți o aureolă aurie în 

câmpul vostru de energie. Vizualizați cum ea vă echilibrează câmpul energetic. Amintiți-vă că 

Inelul de Ascensiune este o aureolă. Această aureolă este compusă din lumină aurie care 

generează o armonie înaltă atunci când vine în contact cu voi. Amintiți-vă că în jurul Maeștrilor 

Ascensionați se vede armonie și o lumină aurie care stă pe umerii și capul lor ca o aureolă. Inelul 

de Ascensiune este o aureolă care conține o mare cantitate de lumină aurie. 
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Absorbiți lumina aurie în câmpul vostru de energie, în timp ce stați și meditați cu noi în Inelul de 

Ascensiune. În Inelul de Ascensiune se află acum multe suflete înalte, printre care sunt multe 

semințe stelare din grupul arcturian și alți Maeștri Ascensionați. Umpleți-vă aura din nou cu lumină 

aurie din inelul de Ascensiune.  (Liniște). 

 

Acum luați-vă angajamentul că veți aduce pe Pământ această lumină aurie pe care ați acumulat-

o și absorbit-o, cu care interacționați acum. Aduceți această lumină în corpul vostru fizic și în 

câmpul vostru de energie fizică. Când lumina intră în câmpul vostru de energie fizică, ea intră și 

în corpul vostru fizic. Pe lângă asta există și marele legământ al luminii care se simte în toate 

semințele stelare care s-au adunat împreună acum.  (Intonează OOOOOOHHHHHH.) 

 

Lăsați ca lumina aurie din Inelul de Ascensiune să vă umple dublul eteric. Acum aliniați-vă dublul 

eteric la coridorul care duce la Inelul de Acensiune, pe care l-ați stabilit la începutul acestui 

exercițiu. Coborâți-vă prin coridor dublul eteric, direct peste corpul vostru tri-dimensional, într-o 

aliniere perfectă. Dublul vostru eteric se unește cu câmpul de energie de pe Pământ și vă umple 

energia cu lumină aurie din Inelul de Ascensiune. Vom păstra din nou tăcerea. (Liniște). 

 

Sunteți conectați profund, ca printr-o „împletire” aș putea spune, în cel mai pozitiv mod, cu Inelul 

de Ascensiune. Ați permis să se facă actualizări constante din Inelul de Ascensiune în câmpul 

vostru de energie. Aceste actualizări se vor descărca în mod constant, chiar fără să conștietizați 

acest lucru. Chiar dacă vă aflați într-o stare de conștiință contractată din cauza stresului, aceste 

actualizări se vor descărca în continuare în câmpul vostru energetic, din Inelul de Ascensiune. 

Veți putea oricum să primiți actualizări noi și descărcări noi. 

 

În aceste vremuri de transformări rapide pe Pământ, actualizările sunt necesare. Vechile voastre 

cunoștințe (de acum cinci sau șase luni) privitoare la ascensiune și la transformările planetare 

trebuiesc actualizate. Este o nevoie continuă de actualizări, de exemplu actualizările despre climă 

și transformările Pământului. Acum câteva luni oamenii de știință ar fi spus că dacă nivelul actual 

al gazelor de seră se menține până în anul 2080, țărmul continentelor va fi inundat și se vor 

produce acolo catastrofe mari. Dar acum specialiștii în climatologie au schimbat această estimare 

și spun că acest lucru se va întâmpla în anii 2030! Acest exemplu arată că actualizările constante 

sunt într-adevăr necesare. Este necesar să vă actualizați și tehnicile spirituale, prin descărcări 

constante de la Inelul de Ascensiune. 

 

Lucrăm cu voi ca să conectați zonele sacre pe care le-ați desemnat, la dimensiunea a cincea. 

Ascensiunea planetară nu include toate regiunile de pe planetă. Voi vă pregătiți de ascensiune, 

dar sunteți numai o mică minoritate pe planetă. Pe această planetă există aproximativ șapte 

miliarde de oameni, dar se estimează că numai o sută de mii de oameni vor ascensiona în primul 

val. Pe Pământ există zone spirituale individuale, pe care le voi numi enclave, care se pregătesc 

pentru Ascensiune. Dar aceste enclave reprezintă numai o mică porțiune din zonele sacre cu 

energie spirituală înaltă de pe Pământ, care pot ascensiona în dimensiunea a cincea. 
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La sfârșit respirați adânc și spuneți iar: „Accept și integrez cele mai recente actualizări din Inelul 

de Ascensiune”. 

 
Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 
 
 
 


