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Accelerați ciclul de evoluție al Pământului 
 

3 februarie 2019 
  

Sananda, canalizat de David K. Miller 
 
Salutări! Sunt Sananda, din Consiliul Bătrânilor. 

Cum putem să accelerăm împreună acest ciclu de evoluție în care se zbate omenirea? 
 
Aceasta este o mare întrebare pe care o discută Consiliul Bătrânilor și Consiliul Galactic al 
Bătrânilor. Știm cu toții că este necesar un salt de evoluție și o transformare evolutivă, pentru 
a proteja supraviețuirea acestei planete, a locuitorilor ei și a biosferei. Este clar în ce direcție 
trebuie să meargă evoluția. Împreună cu ceilalți maeștri ascensionați, am vorbit despre Omul 
Omega și despre modul în care Omul Omega are abilitatea de a gândi și a acționa pentru 
dimensiunea a cincea. Cred că sutem cu toții de acord că acesta este următorul pas de evoluție. 
Dar prin ce metodă și cum putem accelera evoluția, așa încât să se petreacă schimbarea? Din 
perspectiva mea, ne aflăm într-o perioadă de timp accelerat. În mod normal, un ciclu de 
evoluție ar dura sute de ani. Dacă te uiți la vârsta Pământului de patru miliarde de ani și ceva, 
observi că un ciclu de evoluție și transformare poate dura mii de ani. Acest lucru se explică 
prin faptul că evoluția, mai ales evoluția ființelor complexe, nu se petrece într-o perioadă 
scurtă de timp. Evoluția omului nu este ca evoluția insectelor, de exemplu, sau a altor animale 
necomplicate, care se pot adapta într-o perioadă scurtă de timp. Dacă iei în considerare 
complexitatea minții umane, complexitatea conștiinței, vei cădea de acord cu aprecierea 
noastră inițială, că este necesară o perioadă mai lungă de timp pentru ca oamenii să evolueze. 
Din păcate, accelerarea evenimentelor de la sfârșitul timpului și deteriorarea planetei se petrec 
într-un ritm mult mai rapid. 
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Poate că există oameni care spun: „Transformările climei vor dura patruzeci sau cincizeci de 
ani, dar apoi auzi că estimarea inițială de patruzeci de ani s-a redus la cincisprezece sau la 
zece ani.” Noi cei din Consiliul Galactic recunoaștem faptul că transformările Pământului se 
accelerează, dar cum putem încuraja accelerarea omenirii și cum ne putem asigura că ea se va 
petrece suficient de repede? Evoluția se petrece printr-o criză, dar criza Pământului este fără 
precedent în istoria planetei. Este necesar să accelerăm și să realizăm repede transformarea 
ciclului de evoluție. De-a lungul anilor și lunilor când am lucrat cu voi, s-a discutat de mai multe 
ori despre „primul contact”. Acesta ar stimula și ar provoca o transformare dramatică imediată 
și un salt evolutiv. Știu că s-a folosit și termenul de „prim contact global”, care este mai 
potrivit. Poate că un prim contact global ar oferi energia de accelerare necesară care să 
producă saltul evolutiv. De asta vor atâția oameni și cer primul contact cu ființele avansate din 
dimensiunile înalte. De exemplu recent, s-a discutat despre Domnul Maitreya și au circulat 
zvonuri că acesta va apărea pe Pământ, dar acest lucru nu s-a întâmplat. 

Am pus întrebarea: „Cum va fi primit și acceptat primul contact de către diferitele grupuri și 
religii de pe planetă?” Știu că există mulți discipoli ai Domnului Maitreya, și știu că voi și alte 
semințe stelare l-ați primi cu brațele deschise pe Domnul Maitreya pe această planetă, dacă și-
ar face apariția. Dar încă mai există problema divizării și a polarizărilor. Probabil că o treime 
din planetă l-ar accepta pe Domnul Maitreya, dar asta însemnă numai trei milarde de oameni. 
Cum rămâne cu ceilalți care nu se deschid către el? Asta înseamnă că primul contact trebuie să 
se producă într-un mod unificator, într-un mod care să depășească divizarea. Primul contact 
trebuie să se petreacă într-un mod care să nu creeze divizare, ci să celebreze unitatea. Din 
această perspectivă, vedeți cât de atent și bine pregătit ar trebui să fie primul contact. Dar eu 
sunt optimist și cred că planeta este gata. Va trebui să se întâmple ceva care să fie direct ca 
un șoc, care să producă la toată lumea o transformare imediată. Acest lucru este posibil, iar eu 
cred că un prim contact este cel mai important punct în această conjunctură din istoria 
omenirii. Nu se merită să aibă loc un prim contact global, dacă acesta nu ar stimula și nu ar 
declanșa un salt de evoluție. În viziunea mea, se va produce curând un prim contact global. 
Văd energia de evoluție necesară pentru această transformare dramatică și cer ca fiecare din 
voi să păstreze constelația de gânduri a unui prim contact global dramatic, care să realizeze 
această transformare dramatică de evoluție. 

Și chiar așa va fi. 

Sunt Sananda. Vă urez o zi bună. 
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Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun, 
 

Recent am apelat la doi clarvăzători diferiți. Aceștia s-au contrazis unul pe altul când au 
accesat datele despre mine, și nu mai știu pe care din ei să îl cred. 
 
Amândoi clarvăzătorii păreau sinceri și aveau recomandări bune. 
Sunt confuz. 
 
Ce să mai cred? 
 
Confuz. 
 
Dragă prietene Confuz, 
 
Iată o întrebare excelentă. A trebuit să apelez la David, ca să mă ajute să răspund. 
 
Se pare că clarvăzătorii nu au tot timpul curat canalul prin care primesc informații. De fapt 
dacă informațiile sunt 85% corecte, acesta este un procentaj foarte bun pentru un medium. 
 
De asemenea, este posibil ca tu însuți să nu fi fost foarte clar în timp ce s-au făcut cele două 
lecturi diferite. 
 
Dacă nu ești clar și nu dai informații corecte despre tine și întrebarea ta, pot apărea erori. 
Mediumul va trebui atunci să se străduiască mai mult pentru a se conecta cu sinele tău înalt și 
cu ghizii, pentru a primi informații corecte. 
 
Cu cât ești mai clar când pui întrebarea și cu cât este mai clară intenția pentru care soliciți o 
lectură, cu atât mai clar va fi răspunsul. 
 
Prin urmare vezi că există multe elemente variabile, care pot afecta rezultatul. 
 
În cele din urmă va trebui să îți folosești discernământul și propria ta ghidare interioară, 
pentru a determina ce informații referitoare la tine sunt corecte. 
 
De asemenea este importantă și afinitatea de rezonanță pe care o ai față de clarvăzător. 
 
Uneori este posibil să pui o întrebare și să nu fii gata cu adevărat să primești răspunsul, 
pentru că încă mai ai rezistențe. Este nevoie să îți folosești simțul interior și intuiția, în acest 
caz. 
 
Cred că mai sunt lucruri de spus, dar pentru moment este suficient! 
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Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 
 

Întrebări și răspunsuri 

cu David și Juliano 
 

 

CoRae Lierman din Nebraska întreabă: 
 
Juliano, ne poți spune ce efect au exercițiile de Biorelativitate pe care le facem, în special 
exercițiile în care lucrăm cu meridianele planetei, pentru a vindeca ruptura din 
continuumul spațiu-timp? Mulțumesc, CoRae. 

Exercițiile de biorelativitate pe care le faceți sunt deschizătoare de drum. Ele instalează tipare 
de reparare în biosferă și în sistemul de meridiane, unde există scurgeri foate mari. Exercițiile 
creează punți de energie care închid anumite găuri care au fost create de radiații, de bombele 
militare și de alte experimente militare necugetate, cu efect de șoc, și de alte lucruri care au 
fost făcute într-un mod inconștient și iresponsabil, acestei planete. Prin urmare primul răspuns 
este că Biorelativitatea a ajutat la crearea unei punți energetice de reparare în jurul 
meridianelor, dar aceste reparații sunt încă fragile. Vreau să știți că reparațiile pe care le-ați 
făcut revitalizează energiile forței de viață ale acestei planete, pentru că una din cele mai mari 
amenințări la adresa biosferei o constituie închiderea și blocarea energiilor de forță de viață 
de pe planetă. O parte din blocaje provin de la construirea unor baraje de hidrocentrală peste 
anumite locuri de putere sau din distrugerea locurilor de putere, din distrugerea energiei sacre 
sau din aruncarea de deșeuri contaminate, în anumite zone. 
 
Este multă muncă de făcut, pentru că o parte din sistemul de meridiane are nevoie de mai 
multe conectări la câmpul cosmic. Probabil nu vă veți mira când voi spune că una din 
problemele blocării meridianelor de pe această planetă constă în blocarea accesului luminii 
cosmice și a energiei cosmice, a luminii cosmice înalte. În ultima mea lectură încercam să vă 
ajut pe fiecare din voi să vă conectați cu Arcturus, ca modalitate de a descărca lumină și energie 
înaltă în sistemul vostru. Cred că majoritatea oamenilor au înțeles acest lucru și au răspuns 
foarte bine la exercițiu. 
 
În lucrul cu meridianele, există necesitatea de conectare a planetei Pământ la Arcturus. De 
aceea vă invit ca în lucrul vostru cu meridianele, să descărcați lumină cosmică de la Arcturus 
în sistemul de meridiane al Pământului. Acesta este un nivel înalt al Biorelativității, dar aveți 
nevoie și de conectarea la sistemul stelar personal. Nu spunem să vă conectați numai la 
Arcturus, ci recunoaștem și contribuția altor sisteme stelare cum ar fi Pleiadele sau Antares. 
Este important să lucrați la conectarea sistemului de meridiane și a coroanei (ne referim la 
coroana Pământului de la Polul Nord), să conectați energia sistemului de la Polul Nord la 
Arcturus și să faceți alinierile energetice necesare. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Am spus de mai multe ori în lectura de azi că Biorelativitatea este deschizătoare de drumuri; 
în trecut nu au mai existat astfel de exerciții la nivel global, în care să interacționați cu oameni 
din jurul globului. Acest lucru crează un scut mare și mari deschideri, dar este doar un început 
de drum. Nu se poate face o muncă avansată, atâta timp cât nu a fost așezată fundația. Lucrăm 
împreună prin activitatea de Biorelativitate, pentru a construi o mare fundație care să lucreze 
cu sistemul de meridiane și să ajute la repararea sa. 
 
Carel din Sydney întreabă: 
 
Dragă Juliano, 
Potrivit statisticilor de pe Google, în anul 2017 aproape 50 de milioane de oameni 
sufereau de demență. Se estimează că această cifră aproape se dublează la fiecare 20 de 
ani, astfel încât în anul 2030 se va ajunge la 75 de milioane și în anul 2050 se va ajunge 
la 131,5 millioane. 
 
Întrebarea mea are două părți: 
1. Ce cauzează acest fenomen, și 
2. De ce anumiți bătrâni sunt afectați, și alții nu? 

Demența are legătură directă cu mediul vostru înconjurător. Cauzele constă din contaminarea 
multiplă din contactul cu mucegaiul, cu insecticidele și chimicalele din mâncare și din aer. 
Societatea voastră modernă trăiește într-un mediu foarte toxic la toate nivelele, inclusiv aerul. 
Există metale microcopice în aer. Pe planetă nu mai există locuri pure, iar voi ingerați mai 
multe elemente care contaminează, decât în orice altă perioadă din trecutul acestei planete. 
 
Cauzele mai vechi ale demenței erau legate de dietă și de contaminarea chimică provocată de 
erupțiile vulcanice, atunci când oamenii intrau de exemplu în contact cu cenușa vulcanică, 
atunci când aceasta se răspândea pe zone întinse. Prin urmare, contaminarea aerului nu este 
un fenomen nou. 
 
Alte exemple de demență sunt cauzate de probleme circulatorii cum ar fi accidentele vasculare 
și astuparea venelor și arterelor din cauze unei diete proaste. Dar epidemia de demență de 
care vorbeai este cauzată în mod direct de contaminarea cu mucegai și spori din mediul 
înconjurător, proliferarea sporilor și a mucegaiului fiind favorizate de încălzirea planetară. 

 
Demența nu face parte din îmbătrânirea normală. Sistemul nervos are fibre neuronale și aceste 
fibre încearcă să se apere de acești agenți de contaminare, construind placă în celulele 
neuronale. Placa funcționează ca protecție împotriva inflamației și împiedică inflamația să se 
răspândească în alte părți din creier. Dar după o vreme placa devine periculoasă și duce la 
moartea celulelor din creier, ceea ce duce la demență. 
 
Motivul pentru care unii oameni fac demență și alții nu fac, este foarte complex. Un răspuns 
simplu ar fi că modul în care reacționează corpul la acești agenți de contaminare are legătură 
cu sistemul de imunitate. Se pune întrebarea cum poate lupta corpul cu acești agenți de 
contaminare. Sistemul de imunitate are un coeficient de lumină. Dacă sistemul vostru imunitar 
nu se luptă cu alte probleme, este posibil să poată anula o parte din efectele unui nivel înalt 
de contaminare. 
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Apoi mai există și conceptul numit rezerva creierului. Rezerva creierului se referă la cât de 
mult poate creierul să tolereze înainte de a se depăși un anumit prag. Prin urmare vedeți că 
lucrurile sunt complexe și este greu ca eu să răspund de ce o persoană face demență și alta nu 
face. 

Apoi mai există și problemele legate de karma. De exemplu dacă cineva a împrăștiat agenți de 
contaminare fără discriminare ca să câștige un război, atunci când vor reveni în viața viitoare 
vor trebui să fie contaminați la rândul lor, ca să vadă cum este această suferință și să își 
plătească datoria karmică. 

Următoarea sesiune de Întrebări și Răspunsuri este programată pe 9 martie la ora 4.30, ora 
Arizonei. 

 

Jane Scarratt 

Coordonatoare națională GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 

 

 

 

Membri din jurul lumii 
 

Alex F. Crenshaw 

  
Sunt Alex F. Crenshaw. Locuiesc în Sacramento, California. Am absolvit 
pregătirea în domeniul contabilității în Mexic și mi-am luat masteratul la 
Charlotte, în Carolina de Nord. În prezent sunt Analist Financiar Superior. De 
asemenea, predau meditația la Penitenciarul de Stat Folsom. 

Călătoria mea spirituală a început în adolescență, când am încput să privesc în 
interiorul meu pentru a găsi răspunsuri la marile întrebări ale vieții: Cine sunt eu? Care e scopul 
experienței de a fi om? Ce se întâmplă după ce murim? 

Am descoperit Grupul de Patruzeci prin lectura unui articol publicat de David în Sedona Journal 
of Emergence. Am simțit o conectare puternică la învățăturile arcturiene. 

Poate m-a atras filozofia lor de viață, care spune că ne aflăm aici ca să ne realizăm adevăratul 
nostru potențial și pentru a-i servi pe ceilalți. 

Vă mulțumesc tuturor pentru marele vostru serviciu din cadrul acestui grup. 

Cu recunoștință, 

Alex 
https://www.trueheartmeditation.com/  
 

 

 

 

mailto:janescarratt@gmail.com
https://www.trueheartmeditation.com/
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Raportul Orașelor Planetare de Lumină 

 

  

  

  

Lin Prucher  

Coordonatoare Internațională OPL 

linprucher@groupofforty.com   

 

Raportul Orașelor Planetare de Lumină 

 

Suntem energie. Suntem vibrație. Reacționăm la vibrații. Creăm vibrații. Vibrațile ne pot face să ne 

simțim mai bine... sau mai rău. Așa încât alegem câmpurile vibraționale în care intrăm. Ne alegem 

prietenii. Alegem unde locuim. 

Când alegem să intrăm într-un Oraș Planetar de Lumină, alegem să ridicăm frecvența de vibrație a unei 

zone întregi. Meditațiile din fiecare lună sau săptămână ne aduc de asemenea beneficii directe. 

Simțim asta. Ne simțim bine după meditație: Mai fericiți, mai ușori, mai plini de pace. Suntem un grup și 

împreună impactul este mai puternic. Ne bucurăm de compania celorlalți din grup. Împărtășim viziunea 

comună a unei lumi mai bune. Contribuim la manifestarea ei, de fiecare dată când ne adunăm. Aho! 

 

24 martie, ora 9 dimineața, ora Arizonei: 

Întâlnirea globală OPL. 

 

Sunteți invitați cu toții. Conectați-vă cu computerul sau sunați la telefon. Prezența voastră ne întărește 

rețeaua. 

 

Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

Lin   

  

 
  

mailto:linprucher@groupofforty.com
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Transmisiunea canalizată lunar în cadrul Proiectului OPL 

 

Folosiți rețeaua de susținere a OPL 

  
Canalizată de David K Miller  

davidmiller@groupofforty.com  

All rights reserved  

Salutări. Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 
 
Va fi util să discutăm pe scurt istoria Orașelor Planetare de Lumină și modul în care aceste 
Orașe Planetare de Lumină sunt o parte importantă din ascensiunea Pământului și o parte 
importantă din transformarea energiilor Pământului pentru trecerea în dimensiunea a cincea. 
Am călătorit prin diverse sisteme planetare din galaxia noastră. Misiunea arcturienilor este să 
ajute planetele avansate să se pregătească pentru ascensiune. Vă învățăm să folosiți tehnologia 
spirituală planetară, care pregătește ascensiunea planetei în dimensiunea a cincea. 
 
De ce am ales Proiectul Orașelor Plnetare de Lumină, ca să ajute planeta să ascensioneze? 
Răspunsul este foarte simplu și cred că îl veți înțelege. Este evident că schimbările care se vor 
petrece acum pe Pământ, în timpul acestei crize planetare, nu vor veni de la guverne, ci mai 
degrabă vor veni de la populație, vor veni de la semințele stelare spirituale. Asta nu înseamnă 
că guvernele nu se preocupă de aceste lucruri, dar schimbarea va fi întotdeauna mai puternică 
atunci când oamenii își preiau propriile orașe, propriile zone, când există o înțelegere între 
semințele stelare ca voi, asupra modului în care puteți participa la protejarea orașelor voastre. 
 
Noi am studiat tehnologia de vindecare planetară și știm că este important ca locuitorii orașului 
să lucreze spiritual pentru protecție. Deasemenea mai știm că trebuie să existe o interacțiune, 
o rețea în care Orașele Planetare de Lumină comunică și interacționează unul cu altul. 
 
O parte din tehnologia despre care vă învățăm, vă protejează orașele. Știu că s-a discutat 
despre criminalitate și despre energiile negative care intră în oraș. Modelul nostru pentru 
Orașele Planetare de Lumină, se bazează pe conceptul Shangri-La. 
 
Shangri-La este orașul mistic pentadimensional care exista în munții Himalaya. Este important 
să înțelegeți că numai oamenii spirituali cu o evoluție înaltă puteau găsi intrarea în Shangri-La. 
Alți oameni puteau fi și ei în munții Himalaya, dar nu puteau găsi intrarea în oraș. De ce? Pentru 
că vibrația energetică din jurul orașului acționa ca un coridor și numai oamenii cu intenții înalte 
și cu o vibrație spirituală înaltă erau atrași și puteau să găsească intrarea. Și chiar dacă puteau 
să găsească intrarea, nu puteau deschide ușa pentru a intra, dacă vibrația lor nu se afla la o 
anumită frecvență. 
 
Aceasta este o replică a intrării în Dimensiunea a Cincea. Dacă oamenii cu energie joasă, de 
exemplu delincvenții, vor să intre în Dimensiunea a Cincea, li se refuză accesul. Trebuie să ai 
o inimă deschisă, pentru a putea intra. Trebuie să ai vibrații spirituale avansate în aură, ca să 
intri în Dimensiunea a Cincea. Acesta este modelul pe care l-am folosit pentru Orașul Planetar 
de Lumină: modelul pentadimensional Shangri-La, modelul pentadimensional al intrării într-un 
loc înalt din Dimensiunea a Cincea, dacă ai o vibrație personală înaltă. A doua parte se referă 
la o lumină albă, un câmp de energie albă așezat în jurul orașului, care creează o barieră 
specială, creează o cortină specială. Cortina funcționează astfel: 
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 Oamenii cu energie înaltă, oamenii avansați spiritual pot trece prin coridor, pot trece 
prin cortină. 

 Oamenii cu energie joasă nu sunt atrași, sau dacă sunt atrași, vor fi respinși. 

În dezvoltarea acestei activări trebuiesc subliniate câteva puncte importante. De exemplu în 
Brazilia există delincvenți. Nu mă aștept ca toate Orașele de Lumină să aibă o purtare perfectă. 
Gândiți-vă la următorul lucru: Descrierea noastră originală bazată pe experiențele noastre 
istorice de pe această planetă și din alte sisteme planetare, este că am început cu zone mici, 
cu orașe de Lumină. Știu că mulți din voi vroiați să creați zone mai largi. Mulți din voi vroiați 
să lucrați cu tot orașul. Dar este greu să menții cortina interactivă, care le permite să intre 
doar anumitor oameni cu vibrație înaltă. 
 
Vă recomandăm să lucrați cu suburbii micuțe, cu zone restrânse, pentru că atunci când lucrezi 
cu zone mici este mai ușor să construiești și să menții acest scut, pentru că scutul este activat 
la început, dar este nevoie de muncă pentru menținerea scutului, pentru menținerea cortinei. 
Este vorba de o cortină eterică. Este mai complicat să lucrezi energetic la nivel eteric. De aceea 
le recomand celor din Buzios (Brazilia) unde vă aflați, să vă focusați mai întâi pe o zonă mică 
din tot Orașul Planetar de Lumină. Cealaltă opțiune este să aveți mai mulți oameni. Știu că 
situația este „avem numai 4 oameni, avem 6 oameni”. Dar dacă lucrați pe o zonă mai largă, 
cei patru oameni nu vor avea destulă putere energetică, nu vor avea capacitatea spirituală 
pentru a menține cortina. 
 
Vorbim despre mărimea orașului, despre mărimea cortinei din jurul orașului, dacă este un oraș 
mare. Știu că vă entuziasmează ideea de a susține energia pentru un oraș mare. Dar este nevoie 
de mai mulți oameni, pentru că e mai multă muncă de făcut pentru menținerea și reactivarea 
continuă a orașului. 
 
Vă garantez că dacă activarea are loc o singură dată, nu va fi destul. Cortina este foarte 
importantă, pentru că vrei ca numai oameni cu vibrație înaltă să intre în Orașul vostru Planetar 
de Lumină. Crearea unei cortine eterice necesită multă putere arcană. A doua parte a întrebării 
puse de Arianna era: „Oare pot eu, o singură persoană, să fac asta singură? Sau este o povară 
prea mare? Răspunsul este „Da, este o povară mare”. 
 
Aș spune că o persoană ca Arianna cu intenția sa, poate susține energia unei cortine dacă 
aceasta a fost corect activată. O sigură persoană poate să o mențină, dar pentru asta va fi 
necesar să se deplaseze fizic în jurul cortinei. Pentru că este prea greu pentru o singură 
persoană să susțină toată zona. Dar dacă ești singura persoană, atunci va trebui ca într-o zi să 
mergi în zona de la nord, în altă zi să mergi la sud, în altă zi de exemplu la răsărit, etc. Nu este 
modul de lucru ideal, dar poți să menții un „câmp nucleu de energie”. În cele din urmă va 
trebui să găsești mai mulți oameni care să susțină orașul. 
 
Alte planete cu care am lucrat au avut mare succes. Dar erau altfel decât planeta voastră. 
Pământul este o planetă foarte populată. Se estimează că populația atinge opt, poate chiar 
nouă miliarde de oameni. Majoritatea planetelor pe care le-am vizitat și cu care am lucrat 
aveau o populație mai mică. Poate că m-ați auzit vorbind sau l-ați auzit vorbind pe Ptah, despre 
Pleiade. Planeta lui din Pleiade are o populație de două sau trei milioane de oameni. Asta 
înseamnă că orașele lor sunt mai mici. Iar procentul de oameni spirituali din populație este mai 
înalt. 
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Acesta este un factor important. De exemplu în Taos, procentul de oameni spirituali din oraș 
va fi mare, în comparație cu oamenii din alte orașe. Dar în multe din celelalte zone cu care 
lucrați, procentul de lucrători de lumină din populație este scăzut, ceea ce face ca lucrurile să 
fie mai dificile. De asemenea, Orașele voastre Planetare de Lumină au o populație mare, așa 
cum și Pământul are o populație mare. Mai există mulți alți factori care necesită o participare 
mai mare și o muncă mai intensă. 
 
În cazul celor două orașe pe care le-ați menționat, Taos din SUA și Buzios din Brazilia, trebuie 
să utilizați rețeaua. Deci dacă Arianna va spune: „Nu pot să fac asta singură și nu pot să găsesc 
pe altcineva”, atunci folosiți rețeaua. 
 
De exemplu astăzi (la întâlnirea lunară OPL de pe net) avem oameni de pe tot globul, care s-ar 
putea conecta cu Arianna. Ne putem conecta la ea ca să o ajutăm să susțină energia, atâta 
timp cât este singură. La fel și dacă lucrăm cu Irene, folosiți rețeaua. Putem folosi timpul, nu 
numaidecât astăzi, dar putem folosi timpul când ne întâlnim, ca să organizăm și să trimitem 
mai multă energie care să activeze cortina. Așa funcționează rețeaua. Rețelele au fost create 
ca să lucrăm împreună. Uneori este posibil ca Orașul vostru de Lumină să nu aibă suficienți 
oameni, dar putem folosi timpul petrecut împreună ca o rețea, ca să trimitem lumină și energie. 
Aceasta s-a dovedit a fi o tehnică foarte eficientă. 
 
Sperăm că în sesiunile viitoare (întâlnirile lunare OPL de pe net) dacă anumite Orașe de Lumină 
întâmpină probleme ca cele prezentate de Irene sau Ariannna, vom putea ajuta făcând un 
exercițiu special, care va întări și va conecta energia din rețea la Orașul de Lumină. Doar cereți 
și vă vom îndruma în aceste exerciții, prin care puteți folosi rețeaua. 
 
Vă trimit binecuvântări tuturor. Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 
 

 

  



 

11 
 

Vizualizați intrarea Porții Stelare 
  

Vizualizați un coridor albastru deasupra voastră. Eu, Juliano, 
amplasez un coridor albastru puternic deasupra fiecăruia din voi. 
Acest coridor este legat direct la intrarea din Poarta Stelară. 
 
Respirați adânc de trei ori. 
 

Permiteți-i spiritului vostru să se ridice din corpul fizic și să intre în coridorul albastru de 
deasupra. [Intonează: Ooooo, ooooo.] 
 
Cu viteza gândului, călătoriți cu mine la intrarea în Poarta Stelară. Coarda voastră astrală 
este bine legată la corpul vostru 3D. În mod surprinzător și imediat, vă aflați la intrarea în 
Poarta Stelară, și stați așezați într-o grădină frumoasă, într lumina apusului de soare, 
portocalie și aurie. 
 
Ne așezăm împreună în prezența Arhanghelului Metatron. O stare de bine, de compasiune și 
expansiune ne umple conștiința. Vom păstra tăcerea, în timp ce simțiți această lumină plină 
de bucurie și pace. 
 
Arhanghelul Metatron crapă Poarta Stelară doi centimetri. Când se deschide ușa, simțiți și 
vedeți o lumină uriașă, diferită de tot ce ați mai experimentat până acum. 
 
Această lumină vă curăță și vă purifică. Vă vindecă și vă aduce la o frumoasă stare de 
echilibru. 
 
Arhanghelul Metatron închide ușa, dar chiar cu ușa închisă, lumina încă mai este în cameră. O 
absorbiți în corpul vostru astral la nivel celular adânc, iar când reveniți în corpul fizic, veți 
transforma această lumină de ascensiune de la Poarta Stelară, aducând-o în corpul vostru tri-
dimensional. 
 
Reintrăm împreună în coridorul care ne-a adus aici și călătorim înapoi către casa noastră de 
pe Pământ. (Intonează: Ta ta ta ta ta ta taa, ta ta ta ta ta taa, ta ta ta ta taa.) Călătorim cu 
viteza gândului. 
 
Vă găsiți corpul de pe Pământ și vă poziționați la șase picioare deasupra lui. Vă spuneți că 
veți reintra în corpul fizic, într-o stare de aliniere perfectă. 

Toată lumina și energia înaltă vor fi absorbite în corpul vostru fizic, în mod vindecător. Unu, 
doi, trei: Reintrați acum în corpul fizic. 

Simțiți acum o mare vindecare și aveți un sentiment de pace și echilibru. La momentul 
potrivit din viitor, vă veți găsi cu ușurință drumul către Poarta Stelară Arcturiană. 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

Meditația se găsește în Conectarea cu arcturienii Vol 2 capitolul 24, de David K Miller 
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Cele Trei Giuvaeruri ale Budismului și Grupul de Patruzeci 
 
Salutări tuturor și bun-venit la prezentarea despre Cele trei Giuvaeruri ale Budismului și 
relația lor cu Grupul de Patruzeci. 
 
Încă de pe vremea spiritualității antice de pe Pământ în urmă cu 5000 de ani, în Hinduism și 
Budism, conceptul Celor Trei Giuvaeruri a fost mereu prezent în dezvoltarea realismului 
spiritual. 
 
Acest concept spune că pentru cea mai bună dezvoltare a spiritualității, căutătorul va avea 
nevoie de Trei Giuvaeruri, care simbolizează importanța pe care ei o acordă acestor trei 
aspecte. Ei consideră că aceste aspecte sunt ca niște giuvaeruri foarte valoroase. 
 
În tradiția budistă, atunci când un călugăr este inițiat în Buddha Dharma, învățăturile lui 
Buddha, călugărul sau călugărița trebuie să participe la o ceremonie de inițiere numită 
„Refugiul”. Noul călugăr se închină și spune: „Buddham Sharanam Gachami”, care înseamnă 
„Merg la picioarele celui trezit”. Atunci Buddha va spune: „Darman Sharanam Gachami”, ceea 
ce înseamnă „Merg la picioarele Dharmei, învățăturile lui Buddha”. Apoi va spune „Sangham 
Sharanam Gachami”, care înseamnă „Merg la picioarele lui Sangha, comunitatea lui Buddha”. 
 
Potrivit budismului, ca să mergi pe calea spirituală, vei avea nevoie de cele Trei Giuvaeruri. 
Mai întâi trebuie să găsești un Buddha, un ghid, un învățător care îți poate transmite 
învățăturile sacre. 
 
Apoi trebuie să găsești Dharma, metoda, formula, protocoalele, meditațiile, și în final trebuie 
să întâlnești Sangha, comunitatea lui Buddha, grupul care poate crea o grădină în care să 
poată crește floarea iluminării tale. În tradiția budistă, dacă nu găsești Cele Trei Giuvaeruri, 
îți va fi foarte greu să ajungi la realizarea spirituală, la iluminare. 
 
Odată cu evoluția conștiinței, conceptul Celor Trei Giuvaeruri s-a schimbat, a evoluat, mai 
ales în ultimii 20, 30 de ani. 
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Înainte de a muri, Buddha a prezis că va reveni și se va numi Maitreya. Știm că un maestru 
iluminat nu poate reveni în dimensiunea a treia odată ce s-a iluminat, așa încât prezicerea a 
fost o metaforă. Numele Maitreya însemnă prieten, egal. Buddha vroia să spună că ghizii din 
viitor nu vor mai fi niște guru care stau pe un pedestal și sunt mai presus de ceilalți oameni. 
Ei vor fi prietenii și egalii oamenilor, pentru a preveni orice abuz care ar putea fi făcut de un 
guru. Ei vor fi deschiși față de diferite feluri de grupuri spirituale și vor îmbrățișa diferite 
feluri de spiritualitate, ca Triunghiul Sacru, care combină Frăția Albă cu abordarea șamanică 
și perspectiva galactică. Datorită internetului avem acces la informațiile și cuvintele a sute de 
maeștri din trecut, și odată cu fenomenul canalizării (channeling) acum avem informații noi 
despre Buddha Galactici. 
 
Dharma a avoluat și ea. Acum avem informații despre maeștrii galactici care aduc noi 
instrumente și noi tehnici de meditație ca shimmeringul, proiecția gândului și bilocația. 
 
Avem acces la o nouă tehnologie spirituală, la noi protocoale și metode. 
 
Conceptul de Sangha, comunitatea, grupul, au evoluat deasemenea la nivel planetar. De 
exemplu Grupul de Patruzeci este un grup global, care are membri în multe țări de pe 
Pământ. Noi suntem o comunitate globală internațională. Conceptul de Sangha s-a extins ca 
să facă loc unei comunități globale, internaționale. 
 
S-ar putea spune că, după mai mult de cinci secole, tradiția din răsărit încă mai lucrează cu 
conceptul Celor Trei Giuvaeruri. Ele fac parte din structura de care are nevoie căutătorul 
spiritual, ca să se poată extinde și să poată înflori pentru a se realiza. 
 
Toate cele trei părți sunt importante. Toate cele trei părți sunt necesare pentru cea mai bună 
dezvoltare spirituală. 
 
Suntem recunoscători grupului, comunității de semințe stelare, care creează o atmosferă de 
vibrații înalte unde putem crește și înflori, ca să devenim ființe pentadimensionale de lumină. 
Omul nou... Omul Omega, femeia Omega. 
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