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     Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii!  In aceasta lectura doresc sa privim 
asupra conceptului de feedback/(raspuns sau reactie) si asupra sistemului de feedback 
sau raspuns/reactie. Doresc sa va arat cum sa va imbunatatiti abilitatile de a lucra cu 
sistemul de feedback al Pamantului. In plus, voi compara sistemul de feedback planetar 
cu cel a unei personae, a unei fiinte umane pe planeta Pamant. Este poate surprinzator 
pentru unii dintre voi sa aflati ca sistemul energetic al Pamantului lucreaza intr-un fel in 
circumstante similar cu sistemul fiintei umane. As vrea sa incep prin a vorbi scurt 
despre sistemul de raspuns/feedback pe care il aveti ca fiinte umane, iar apoi voi face 
comparatii intre ceea ce putem invata despre sistemul de feedback uman si cum aceste 
lucruri se aplica la nivel planetar. 
 
     Stiu ca sunteti foarte dedicati in rolul vostru de vindecatori planetari. Unul dintre 
principiile de baza a Biorelativitatii si a vindecarii planetare efective este de a invata 
cum se poate lucra creativ si direct cu sistemul de feedback planetar al Pamantului. 
Corpul fizic uman are de asemenea un sistem de feedback/raspuns. Acesta include 
abilitatea de a regla temperatura corpului, tensiunea arteriala, nivelul de zahar in sange 
si multe alte functii in sistemele voastre nervoase simpatic si parasimpatic. Aceste 
sisteme va permit sa ramaneti in viata si sa va autoreglati. Cheia functionarii sistemului 
de feedback personal se afla in abilitatea proprie de a se autoregla, si veti vedea 
acelasi principiu operativ pentru planeta Pamant. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001waSvNYgdWKVOoJVsoFuQKshWQVi4Z8qpJzHe6GJhnhayDug71jt_sjuSo84xqdytG1uzGGxS4sNIQm_E45vPg8BX_IJRkCVKzEyhJzM9Ce3asrGYAStzkOOoXjgVVYAZZmbiUKHPAHcVPYu72InyRL2iiyNbzgfQRpQaEIFZKT8=&c=&ch=
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     Este important sa notam complexitatea deosebita a sistemului de feedback al 
corpului fizic uman. Chinezii si taoistii au identificat sute de puncte de acupunctura care 
par sa fie corelate cu sistemul de feedback personal pentru a mentine echilibrul in 
corpul uman. In medicina chineza, canalele de energie care curg prin aura si corp sunt 
numite meridiane. As dori sa numesc meridianele de asemenea si “canale energetice”. 
Exista un principiu bine cunoscut in medicina chinezeasca, conform caruia o boala de 
orice fel este o reflectie a unui blocaj intr-unul din aceste canale sau oricare dintre 
meridiane. Atunci cand corpul nu este in putiinta de a depasi acest blocaj, acesta 
raspunde frecvent cu o inflamatie sau o masura reactiva, precum crearea de anticorpi 
pentru a combate intruziunea si blocajul din fluxul natural si normal energetic interior. 
Corpul incearca sa se autoregleze prin depasirea acestui blocaj care este acompaniat 
des de o inflamatie. Acupunctura stimuleaza zona in care blocajul are loc pentru a 
putea da energie si sprijin acelei regiuni care este blocata. Cu ajutorul impulsului 
energetic creat de ac sau prin presiune pe punctele de presopunctura, corpul se poate 
autoregla si incepe sa se vindece. 
 
     Ce vreau sa spun prin autoreglare? In esenta, voi comunicati cu sistemul vostru 
imunitar. Puteti comunica cu sistemul personal de autoreglare, folosind aceste ace de 
exemplu. Ii spuneti corpului ca aveti nevoie de mai mult sprijin si energie in aceasta 
regiune pentru reechilibrare. Este ca si cum ati trimite un mesaj sistemelor de 
autoreglare si sistemelor voastre nervoase si nodurilor voastre limfatice si tuturor 
celorlalte sisteme interioare sa se implice mai direct in rezolvarea acestui punct blocat. 
Ii spuneti corpului sa creeze mai multa energie si vindecare in acest punct blocat. 
 
     De ce se intampla insa ca uneori corpul nu se poate autoregla fara alt ajutor? De 
fapt, corpul se autoregleaza pe cont propriu, acesta lucreaza in mod continuu pentru a 
indeparta blocaje. Corpul vostru creaza constant anticorpi si elimina in continuu toxine 
din corp. In cea mai mare parte, corpul vostru se poate autoregla, dar aceasta lume in 
care traiti este extrem de complexa. Este complexa datorita existentei a unei multitudini 
de agenti toxici, poluanti, precum si nivelului ridicat de radioactivitate pe intreaga 
planeta. 
 
     Traiti intr-o perioade de timp stresanta si vreau sa subliniez cuvantul “stres”. Este 
greu de descris sub ce cantitate sau volum de stres va aflati intr-adevar. Motivul este ca 
experienta voastra fizica in totalitatea acesteia, de multe ori, blocheaza experienta 
stresului astfel incat sa puteti opera eficient si placut. De multe ori, ceea ce corpul 
vostru face experienta ca fiind una stresanta nici nu intra in planul vostru constient. In 
conditii de stres, sistemul imunitar si sistemul de feedback personal al corpului fizic 
uman se pot deteriora. De asemenea exista factori noi care produc stres, toxine noi, 
poluanti noi cu care va confruntati si pentru care corpul vostru nu este antrenat. Vedeti 
voi asadar, exista multe motive pentru aparitia blocajelor in corpul vostru fizic. 
Vindecarea aditionala prin acupunctura si folosirea punctelor de presopunctura poate sa 
ajute foarte mult la trezirea si reactivarea sistemului imunitar. Prin acupunctura, cereti 
sistemului imunitar sa se autoregleze si echilibreze. Dar cel mai important, atingeti 
acest lucru incurajand si ajutand la dizolvarea blocajelor in corp, astfel incat fluxul 
energetic sa fie normal si energia pozitiva sa poata curge. 
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     Haideti sa folosim acum analogia cu acupunctura pentru a descrie situatia curenta a 
Pamantului. Stim ca Pamantul este un organism viu, care include ambele sisteme de 
feedback planetar si unul imunitar. Noi numim acest organism “Bijuteria albastra”. Voi o 
numiti des si “Gaia”, care este si numele spiritual pentru planeta vie si spirituala 
Pamant. Stiu ca pentru unii este inca o controversa sa numim Pamantul un organism. 
Vreau sa subliniez 3 factori evidenti pentru acest lucru: 
 

1. Pamantul are un sistem de feedback/raspuns planetar care este asemanator 
sistemelor aferente ale tuturor organismelor vii 

2. Pamantul are un echilibru planetar special si unic care trebuie mentinut pentru 
umanitate si pentru toate fiintele vii pe care le adaposteste. Echilibrul in biosfera 
mentine campul de energie de forta de viata. Biosfera trebuie sa mentina stabil 
nivelul de oxigen si nitrogen in anumite intervale, precum si alte sisteme si 
elemente planetare importante. 

3. Sistemele Pamantului sunt extrem de complexe. Acestea includ o varietate de 
tipuri de sol, de elemente geologice si tipare atmosferice si de vreme. Aceste 
sisteme includ curentii oceanici, campurile atmosferice si vantul, sistemele 
vulcanice si tectonice care produc cutremurele. Padurile au un efect direct 
asupra continutului de oxigen in atmosfera. De asemenea exista in atmosfera un 
sistem foarte complex interactiv de protectie electromagnetica care include un 
anumit nivel de ozon precum si mai multe straturi atmosferice de protectie 
electromagnetica in fata fortelor si radiatilor cosmice. Fortele si radiatiile cosmice 
bombardeaza in continuu Pamantul, si de aceea, Pamantul are nevoie de un 
camp atmosferic de protectie electromagnetica pentru a bloca multe din razele 
radioactive nocive care provin din spatiu.  Chiar si soarele trimite constant raze 
periculoase catre Pamant si filtrarea atmosferica permite biosferei sa mentina cu 
success echilibrul necesar vietii umane si tuturor formelor de viata pentru a 
exista comfortabil pe Pamant. 

 
     Pana acum insa am mentionat numai sistemele evident existente. Vreau sa ma refer 
la sistemul limfatic al corpului uman care filtreaza toxine si infectii din corp. Pot sa va 
spun ca exista un sistem similar limfatic in Pamant. Pot sa vorbesc despre sistemul 
nervos al Pamantului exact asa cum vorbesc despre sistemul vostru nervos. Exista 
multe parti nedescoperite ale Pamantului si sistemelor vii ale acestuia care nu au fost 
inca descoperite si explicate complet. Totusi, complexitatea sistemului ramane vitala, iar 
omenirea trebuie sa invete in final sa echilibreze si sa ajute Pamantul pentru ca acesta 
sa se regleze si sa isi mentina echilibru. Aceasta reglare are loc prin functionarea 
corecta a sistemului de feedback/raspuns planetar. 
 
     Acum doresc sa descriu sistemul de raspuns al Pamantului mai detaliat, si doresc sa 
va ofer cateva exemple specifice cum voi, vindecatorii planetari, puteti sa lucrati cu 
acest sistem planetar. Amintiti-va ca am aratat cum corpul uman are puncte pe 
meridiane, canale meridiane, canale energetice. Exista diferite estimari cat de multe 
meridiane exista in corpul uman. La fel, Pamantul, ca organism viu, are multe legaturi 
energetice si canale energetice. Atunci cand un om este bolnav, exista un blocaj in 
sistemul de meridiane. De exemplu, acest blocaj ar putea fi intr-unul din meridianele 
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care conduce la plamani, sau de exemplu la ficat sau inima. La fel, daca Pamantul este 
bolnav , atunci exista de asemenea blocaje in propriul sistem energetic. Acum imi dau 
seama ca se poate dezbate asupra cuvantului “bolnav” cand descriu Pamantul, totusi, 
termenul “bolnav” descrie Pamantul intr-o stare de dezechilibru. Am nevoie de un 
termen care va spune voua clar ca Pamantul nu poate functiona la nivelul normal sau 
maxim de functionare care este necesar pentru a sustine umanitatea. Folosesc cuvantul 
“bolnav” ca un punct de referinta si la fel folosesc si termenul “sanatos” pentru a descrie 
o stare continua de bunastare pe Pamant. 
 
     Sanatatea si bunastarea maxima a Pamantului o masuram acum in cat de bine isi 
poate sustine biosfera. In mod particular, vreau sa privim asupra acestui lucru referitor 
la comfortul contextului de viata a umanitatii pe Pamant. Exista anumite extreme de 
temperatura sau de precipitatii si activitati geologice care nu se afla in limita de toleranta 
a umanitatii. Exista un anumit nivel de caldura care poate sa fie pur si simplu prea mult. 
Si prea multe precipitatii pot sa devina de nesuportat. Daca este prea frig, la fel. Sau 
daca atmosfera devine supraincarcata cu dioxid de carbon, atunci la fel nu se poate 
respira normal si acest lucru poate cauza decesul, s.a.m.d. 
 
     De fapt, este deja documentat faptul ca parti mari din ocean mor. Ma refer la o parte 
din Golful Mexic in mod special, in jurul zonelor Louisiana si Mississippi, unde cantitati 
uriase de fertilizatori au ajuns in raul Mississippi si apoi in golf. Acea zona este acum 
plina de acesti fertilizatori toxici care ucid pur si simplu Golful Mexic si scot tot oxigenul 
din ocean. Exista parti largi din golf unde pestii sau alte organisme nu pot sa traiasca 
pentru ca nu exista oxigen in apa.  
 
     Bazandu-ma pe aceste fapte, as spune ca aceasta zona este bolnava. Cum puteti 
aduce Pamantul inapoi intr-un context de reechilibrare a unui ocean mort? Este necesar 
un raspuns specific din partea Pamantului. Voi specula asupra tipului de raspuns dat, si 
vom folosi acest exemplu. Una dintre posibilitati pentru vindecarea unui ocean mort este 
de a crea multe precipitatii  si mai multa apa in acea zona. Daca o parte din ocean 
moare, sistemul de raspuns planetar al Pamantului simte acest blocaj si incearca sa il 
corecteze. Este la fel ca atunci cand voi aveti o infectie si corpul vostru incearca sa 
corecteze si sa inlature infectia trimitand anticorpi in acea zona. Dupa o vreme se poate 
constata ca intr-adevar corpul vostru a trimis toate fortele pe care le poate aduna in acel 
moment, si totusi, nu a avut succes.  
 
     La fel, ne uitam la raul Mississippi, ca meridian al Pamantului, des aceste meridiane 
sunt numite si canale energetice. Putem folosi aceasta analogie cu corpul uman, si 
putem spune ca exista un blocaj a energiei fortei de viata in Golful Mexic si in alte zone 
diferite, si ca exista nevoia unei anumite interventii. Atunci cand folosim exemplul 
corpului fizic uman, atunci interventia poate fi ca plasam un ac in acea zona blocata 
care reactiveaza sistemul imunitar si il face sa creeze raspunsul necesar pentru a 
deschide fluxul energetic. Analogia intre autoreglarea corpului uman si a planetei este 
mult mai complexa. 
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    Acum dati-mi va rog voie sa enumar cateva din interventiile Pamantului in cazul 
energiei blocate. In acest model al sistemului de raspuns planetar pe care vi-l ofer, 
vreau sa subliniez doua puncte importante generale: (1) Pamantul incearca sa se 
corecteze pe sine cand se afla in dezechilibru, si (2) aceasta inseamna ca Pamantul 
stie unde umanitatea si alte forme de viata traiesc pe planeta. Pamantul incearca sa 
mentina echilibru si sa se autocorecteze pentru a oferi echilibru tuturor formelor de 
viata. 
 
     Un exemplu pentru o corectare proprie in acest caz ar fi sa existe mai multe 
precipitatii in Golful Mexic pentru a spala poluarea creata de acesti fertilizatori. Un alt 
exemplu ar fi sa se creeze daune la fabrica de fertilizatori care se afla pe raul 
Mississippi. Stiu ca acest lucru poate suna radical. Au existat sugestii de exemplu ca 
secetele si incendiile din diferite zone ale Canadei se coreleaza specific cu industria 
petrolifera prezenta acolo si care este foarte daunatoare mediului inconjurator. A existat 
un incendiu foarte sever langa locurile unde se extrage nisip petrolifer langa Alberta, in 
zone ale Canadei, unde a existat si o seceta extrema. Nu stim inca tot ce trebuie stiut 
despre Pamant si cum raspunde Pamantul anumitor intruziuni sau atacuri asupra 
biosferei. Dar cred ca este demn de observat ca a existat o seceta extrema si incendii 
puuternice in jurul acestor zone care este plina de puncte de extractie petroliera din 
nisip petrolifer langa Alberta, Canada. Acest proces de extractie a cauzat multe daune 
mediului inconjurator. Este o coincidenta ca Pamantul a raspuns in acest fel, sau exista 
un alt motiv pentru acest raspuns? Raspunsul meu este ca trebuie sa fim deschisi si sa 
privim toti factorii. Raspunsul meu este ca in acet moment in dezvoltarea Pamantului, 
coincidentele nu sunt accidente, ci mai degraba sunt lectii care subliniaza si arata 
circumstantele daunatoare serioase create, si este nevoie sa le luam in considerare si 
sa ne mentinem mintile deschise. Trebuie sa lucram impreuna pentru a ajuta sistemul 
de feedback planetar sa se autoregleze.    
 
     Va voi oferi o lista de interventii care poate fi folosita de voi. Unele din aceste 
interventii sunt deja folosite de voi, unele vor fi dezvoltate in viitor. In general toate se 
leaga direct de Biorelativitate, care este o comunicare telepatica cu Pamantul si 
sistemul de raspuns planetar propriu pentru a echilibra si corecta neregulile si 
dezechilibrele in biosfera planetara. Urmatoarele puncte reprezinta interventii care ajuta 
sistemul de feedback planetar: 
 

1. Ceremonii si munca sacra in locuri apropiate de sau direct pe unul dintre 
meridianele Pamantului. 

 
     Acest sistem care include astfel de ceremonii a fost folosit des de catre popoarele 
native. Acestia nu aveau o intelegere profunda a canalelor si meridianelor energetice 
planetare, si nici nu au avut posibilitatea de a observa Pamantul din spatiu. Asadar 
acestia nu au avut posibilitatea de a intelege sistemul de meridiane al Pamantului asa 
cum o avem noi. Ideea de a tine aceste ceremonii reprezinta o metoda importanta 
pentru a comunica cu sistemul de raspuns planetar. Se incurajeaza astfel o schimbare 
in tiparele de autoreglare a Pamantului. Exista diferite ceremonii care pot fi tinute, de 
exemplu ceremonii legate de Roata Medicinala, cercuri de dialog sau ceremonii 
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acompaniate de sunetul tobelor. Ceremonii care sunt tinute pentru o persoana care este 
bolnava poate sa reprezinte o medoda efectiva de a intari sistemul de raspuns 
personal. Cunoasteti cu totii de asemenea ceremoniile de vindecare in Tipi sau in sauna 
indiana sau cele din Roata Medicinala. Exista multe variante pe tema dezvoltarii 
personale. 
 
     Recent, am fost martori la un proiect frumos a unui indian nativ american, Blue 
Thunder – Furtuna Albastra, de a lucra cu meridianele Pamantului si de a crea Roti 
Medicinale de-alungul acestora.  Idea este una minunata, dar face necesar un process 
de coordinare corespunzator. Ideea este una exact paralela cu cea a folosirii acelor din 
medicina chineza in anumite puncte cheie pentru a activa autovindecarea in sistemul 
fizic uman. Avantajul pe care il aveti voi, ca oameni moderni, este ca aveti imagini ale 
Pamantului, ale Lunii, si astfel puteti vedea si incepe a estima unde sunt aceste linii 
meridian. Stiu ca trebuie sa apara noi cunostiinte si informatii, noi descoperiri si 
incercari de a delimita aceste linii energetice. Conceptul liniilor energetice “Ley lines” 
este similar cu cel al meridianelor. Des aceste linii si meridiane urmeaza cursul raurilor 
si fluviilor. De exemplu, una dintre aceste linii trece de-alungul raului Mississippi, a 
raului Gange din India, a raului Rio de la Plata in Argentina si Uruguay, precum si de-
alungul raului Amazon din America de Sud. Exista multe exemple de rauri care sunt 
meridiane si canale pentru forta si energia de viata. In cazul Pamantului, umanitatea a 
facut greseala de a bloca aceste linii de energie, astfel incat exista o situatie destul de 
grava. La nivel personal, atunci cand se creaza un blocaj in corpul vostru, este necesar 
de a se aduce anticorpi si pentru a lupta impotriva bolii. Umanitatea a construit baraje, a 
poluat oceanele si raurile si a varsat fertilizatori in rauri si canalele energetice ale 
Pamantului. Astfel s-au blocat aceste cai vitale, acest lucru a avut loc de multe ori. 
Motivele aduse pentru construirea barajelor a fost nevoia de hidrocentrale pentru 
electricitate. Aditional,  exista chiar centrale atomice care sunt contruite exact pe aceste 
linii meridian. Unele din faliile existente pe Pamant, cum ar fi San Andreas si Inelul de 
Foc, sunt de asemenea linii meridian majore ale Pamantului. Acestea sunt cai si canale 
energetice vitale. Umanitatea nu are inca harta completa a meridianelor si canalelor 
energetice ale planetei. Daca acceptati si sunteti de accord ca falia San Andreas 
reprezinta o linie ley si un meridian energetic puternic pentru aceasta planeta, atunci 
poate sunteti si voi socati sa aflati ca s-a construit o centrala nucleara tocmai pe 
aceasta linie. Pamantul este sensibil la expunerile la radiatie. Chiar si centrala nucleara 
de la Fukushima se afla pe o astfel de linie. Exista si alte exemple de meridiane sau linii 
energetice care nu sunt blocate. Exista astfel de linii prin Greenwich, in Anglia. Exista 
una la ecuator, si exista inca una de la Polul Nord pana la Polul Sud. O metoda care 
incurajeaza Pamantul sa isi pastreze fluxul energetic constant si sanatos este de a tine 
astfel de ceremonii de-alungul acestor linii. Imi dau seama ca astfel de ceremonii pot sa 
reprezinte un proces foarte complex. Se poate sa nu fiti in posibilitatea sa mergeti la 
raul Amazon si sa tineti o astfel de ceremonie la fata locului. Este foarte dificil de a 
calatori in regiunea amazoniana. Pe de alta parte, ati putea tine astfel de ceremonii de-
alungul faliei San Andreas, pentru ca este in apropierea a unor mari asezari umane din 
California.   
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     Vreau sa laud munca legata de Rotile Medicinale de-alungul continentelor nord- si 
sudamericane ca o incercare frumoasa si un efort deosebit de a coordina eforturile de 
deschidere si mentinere a canalelor. Este un proiect monumental. Poate la un moment 
dat in viitor, Grupul de 40 va fi in posibilitatea sa isi ridice numarul de membrii si 
capacitatea operationala, astfel incat se va putea continua si ajuta acest proiect.   
 

2. O a 2-a idee si metoda este aceea de se concentra pe crearea si largirea 
sistemului de raspuns pentru Pamant. Pentru a intari acest sistem, oamenii 
pot sa construiasca structuri sacre pe planeta. 

 
     Un exemplu pentru aceasta metoda ar fi piramidele din Egipt si din culturile Maya si 
cea Azteca. Mayasii aveau o intelegere profunda a liniilor si meridianelor planetare si 
cum se poate lucra cu acestea intr-un mod sacru. O cale pentru a intari sistemul de 
raspuns planetar este de a folosi constructii sacre pentru a conecta energia cosmica si 
lumina cosmica cu aceste canale energetice. Una dintre cele mai puternice tehnici de 
vindecare pentru Pamant disponibila in acest moment pentru umanitate este conectarea 
cu energia cosmica si de a aduce aceasta energie in anumite puncte ale sistemului 
energetic terestru. Avem Egiptul si fluviul Nil si stim ca acest fluviu se afla pe o astfel de 
linie si sistem de meridiane. Piramidele nu sunt construite direct pe Nil dar sunt 
aproape. Este de asemenea foarte important de a realiza ca egiptenii antici care traiau 
acum 2000-3000 de ani i.d.H, erau foarte aliniati cu siriusienii de pe Sirius. Ei erau 
constienti de legatura dintre energiile siriusiene cu civilizatia din Egipt. Exista speculatii 
referitoare la faptul ca o parte din piramide au fost construite in directa aliniere cu Sirius, 
si ca, din cauza acestei alinieri, acesti egipteni au fost capabili sa infaptuiasca o munca 
energetica cu energie cosmica foarte evoluata, intarindu-si astfel civilizatia si aceasta 
parte a planetei si de asemenea deschizand coridoare interdimensionale intre Egiptul 
antic si siriusieni. 
 
     Mayasii au construit de asemenea temple cosmice, pe care le-au conectat cu centrul 
galaxiei. Exista multe alte exemple in care umanitatea a construit lacasuri sacre 
energetice, cum ar fi biserici si temple, care se afla pe linii meridian importante. Un alt 
exemplu bun este Stonehenge unde exista un meridian antic foarte adanc care a fost 
foolosit de locuitorii din antichitate din aceasta regiune, care tine astazi de Anglia, cu 
mai multe scopuri. Acest meridian este la fel de puternic ca atunci si multe din 
vindecarile care sunt necesare pot avea loc in aceste puncte pe meridiane. In 
Biorelativitate sau exercitiile de vindecare planetare, puteti sa intrati intr-un meridian si 
sa trimiteti energie pentru a debloca puncte blocate. Cateodata, pentru a lucra cu un ley 
line si a intra intr-un sistem meridian, este mai bine de a se apropia si intra intr-un punct 
puternic activ si a folosi acest punct pentru vindecarea planetara dorita. De aceea multi 
dintre voi sunteti atrasi sa mergeti sa vizitati piramidele sau sa mergeti la Stonehenge, 
de exemplu. Simtiti puterea lor care pot fi folosite pentru vindecarea planetara. La fel se 
pot face exercitii de vindecare a Pamantului in jurul Cercului de Foc al Pacificului, care 
pot fi foarte puternice. Aduceti-va aminte ca am ancorat und cristal eteric arcturian la 
vulcanul Poás, in Costa Rica, care se afla exact pe Inelul de Foc langa San Jose. 
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3. Aceasta idee ma conduce la un al 3-a punct despre vindecarea planetara si 

despre sistemul de raspuns planetar.  Aceasta metoda se poate numi o 
“interventie chirurgicala by-pass” pentru planeta Pamant. 

 
     Din nefericire, exista asa multe blocaje in sistemul de meridiane al Pamantului in 
momentul de fata incat se poate sa fie deja prea mult pentru ca umanitatea sa poata 
repara toate blocajele in acest timp scurt ramas necesar pentru a duce la capat aceasta 
vindecare. As vrea sa folosesc exemplul interventiei chirurgicale “by-pass”.  Un chirurg 
poate sa se uite la inima voastra si sa spuna , “Bun, nu putem repara aceasta vena; 
vom crea un by-pass. Energia astfel va curge si fluxul va fi la fel de puternic ca inainte, 
dar vom folosi o vena din picior, si vom face un by-pass in jurul blocajului din inima.” 
 
     Am folosit acest exemplu pentru ca am coborat 12 cristale eterice de-alungul 
anumitor cai energetice imprastiate pe intreaga planeta. Acestea sunt cai care se 
suprapun cu linii meridiane existente. De exemplu, vulcanul Poás se afla pe una din 
aceste cai si de asemenea si in Inelul de Foc. De asemenea am stabilit puncte 
puternice in aceste zone care impreuna pot actiona ca un sistem. Acest sistem se poate 
considera o interventie chirurgicala by-pass pentru planeta. Puteti sa creati un flux 
energetic si de lumina folosind cele 12 cristale eterice ca un sistem nou de meridiane in 
care toate cele 12 cristale sunt unite si interactioneaza. Da, este un sistem de meridiane 
care este mentinut de catre arcturieni. Este necesara dezvoltarea acestui sistem by-
pass, pentru ca uneori nu veti putea avea abilitatea de a inlatura blocajele existente in 
sistemul de meridiane terestru. Asadar, a 3-a interventie in intarirea sistemului de 
raspuns planetar este de a folosi aceasta metoda by-pass si sistemul creat de noi.   
 

4. Aceasta idee ma conduce la cel de-al 4-lea punct care este utilizarea 
sistemului de meridiane, ce de exemplu acele meridiane de-alungul 
Mississippi-ului si a Amazonului, sau a sistemului creat de cele 12 cristale 
sau cel care se afla de-alungul Inelului de Foc, pentru a comunica mai 
puternic si mai adanc cu sistemul de feedback planetar. 

 
     Inca o data voi face comparatia cu corpul uman. De exemplu aveti o problema la 
plamani, si va concentrati pe meridianul plamanilor si deblocati acea zona sau punct 
blocat pe meridianul plamanilor, astfel vindecarea poate sa aiba loc. Exista probleme 
de-alungul Inelului de Foc in Golful Mexic. Poate considerati necesar sa va apropiati cat 
mai mult de un meridian si sa faceti meditatiile in acele puncte. Imi dau seama ca pot 
exista limitari si ca nu puteti ajunge acolo sau sa faceti acest lucru. Totusi, poate sunteti 
aproape de un cristal eteric, cum ar fi cel de la Bodensee, in Germania. Acesta ar putea 
fi punctul de intrare in a comunica mai direct cu sistemul de feedback planetar pentru 
vindecare planetara. 
 
     Un alt exemplu simplu pentru vindecarea planetara este Dansul Ploii, in care nativii 
americani fac anumite ceremonii si cer Pamantului sa aduca ploaia intr-o anumita zona. 
Ei trimit acel gand intr-un anumit loc sau anumita zona. Este o metoda similara cand 
accesati sistemul de meridiane al Pamantului. Poate doriti sa fiti aproape de un punct 
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de-alungul Inelului de Foc si sa spuneti “Da, vrem sa echilibram Pamantul. Trimitem cu 
toti energia linistii si pacii in toate placile tectonice. Te rugam trimite ploaia in toate 
zonele devastate de seceta.” Cu alte cuvinte, voi dati anumite directive Pamantului cum 
se poate reechilibra pe sine.  
 
     Corpul vostru fizic ar putea deveni de asemenea confuz. Sistemul fizic uman poate 
sa ajunga in situatia in care nu mai stie sa se reechilibreze si trebuie sa ii aratati cum. 
Atunci cand plasati un ac pe un punct de acupunctura, ii spuneti corpului intr-un fel “OK, 
sistemul nervos; OK, sistemul limfatic; OK, sistemul muscular; trebuie sa regandim 
situatia. Haideti sa ne extindem, sa ne relaxam si sa cream o noua sursa de energie, o 
paradigma noua”. Corpul vostru va raspunde. Acelasi lucru se intampla si cu Pamantul. 
Pamantul poate fi blocat si Pamantul poate sa ajunga in situatia unde nu mai stie cum 
sa se reechilibreze sau cum sa se realinieze la normele corecte. In astfel de situatii, 
puteti da Pamantului astfel de instructiuni, cum ar fi: “Avem nevoie de mai multa ploaie 
in California, in Venezuela, in Sao Paulo.” 
 
     Acestea sunt exemple unde se poate folosi o ceremonie si o activitate mentala inalta 
si sacra pentru a trimite mesaje Pamantului ca parte a activitatii voastre de interventie si 
comunicare cu sistemul de raspuns planetar.   
 

5. Al 5-lea exemplu cum se poate lucra cu sistemul de raspuns planetar este 
factorul cosmic. 

 
     Cercurile din lanuri sunt exemple pentru energie cosmica care a venit pe Pamant.  
Acestea reprezinta in acelasi timp un tip de comunicare la un nivel inalt catre sistemul 
de feedback planetar. Exista multi factori implicati in echilibrarea si mentinerea planetei 
in acest echilibru, printre care se numara biosfera Pamantului, curentii oceanici, tiparele 
meteorologice si faliile geologice. Totusi unele sisteme planetare nu sunt evidente si 
imediat vizibile. Exista anumite sisteme pe care le numesc “forte interdimensionale 
cosmice” care sunt implicate pentru a mentine aceasta planeta si biosfera acesteia in 
echilibru. Este vorba despre forte misterioase a caror activitate nu poate fi masurata. Nu 
exista fapte si detalii stiintifice disponibile in acest moment pentru a descrie sau masura 
efectele acestor forte interdimensionale cosmice pe planeta. Totusi, observarile noastre 
arata ca aceste forte interdimensionale misterioase din cosmos au un efect general 
asupra biosferei si a sistemul de raspuns planetar pe Pamant. De aceea, interventii intr-
o parte a planetei pot afecta si alte parti ale planetei. Astfel cercurile si simbolurile 
cosmice din lanurile de grau dintr-o zona a planetei pot avea un efect asupra intregii 
planete! Aceste forte cosmice interdimensionale vin din surse galactice foarte puternice, 
cum ar fi din aliniearea Pamantului la Soarele Central, coborarea de lumina cosmica din 
anumite sisteme, cum ar fi Arcturis, si de asemenea, activarea Inelului de Ascensiune.  
 
     Inelul de Ascensiune este un halou eteric, pentadimensional in jurul Pamantului. 
Este un inel spiritual care contine lumina interdimensionala provenita de la Maestrii 
Inaltati. A fost creat pentru a fi un spatiu interactiv pentru a le ajuta pe semintele stelare 
sa faca experienta luminii interdimensionale. Aceasta ajuta semintele stelare sa aplice 
vindecarea cu lumina interdimensionala asupra sistemului de feedback planetar pentru 
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echilibrarea Pamantului. Inelul de Ascensiune inconjoara intreaga planeta. Acesta 
coboara lumina din dimensiunea a 5-a care poate fi folosita pentru vindecari speciale 
necesare pentru Pamant. 
 
     Vreau sa concluzionez scurta noastra lectura de astazi cu o meditatie. Vizualizati 
Inelul de Ascensiune, acest halou de lumina pentadimensionala in jurul Pamantului. 
Apare ca un halou auriu. Fiti constienti de faptul ca lumina aurie a Inelului de 
Ascensiune are puteri de vindecare cosmice. Vizualizati acum Inelul de Ascensiune ca 
fiind o sursa de vindecare electromagnetica, foarte incarcata cu energie de vindecare si 
echilibrare. Pe masura ce lumina Inelului de Ascensiune inconjoara planeta, vizualizati 
meridianele Pamantului fiind aprinse si luminate, activate si intarite. Puteti sa vizualizati 
de exemplu raul Mississippi sau Amazon pline de lumina pentadimensionala. Vizualizati 
liniile meridian pe Pamant deschise, active si cu un flux energetic normal. Intram acum 
in liniste pentru a ne concentra pe aceste lucruri…. 
 
     Acum vizualizati un halou de lumina deasupra propriei chakre a coroanei. Vizualizati 
un mic cerc de lumina, care apare ca un un duplicat al Inelului de Ascensiune. Este 
vorba despre spatiul de deasupra chakrei coroanei. Acum dati voie ca lumina inalta sa 
fie coborata in sistemul vostru energetic, deschizand toate meridianele voastre, 
inlaturand toate blocajele si ridicand forta voastra de viata si fuxul energetic inerent. 
Intram acum din nou in liniste pentru a ne focusa pe aceasta intentie…. 
 
     (Intonari OOOOOOOOOOOO, AAAAAAAAAAA.)  Fie ca aceasta lumina sa 
intareasca acum sistemul vostru imunitar, campul vostru energetic, si fie ca toate 
meridianele sa fie deschise si active complet in corpul vostru fizic. 
 
V-a vorbit Juliano. O zi buna. 
 
  


