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Webinar: Beneficiile apartenenței de grup 

 

Titlul acestui webinar este Beneficiile apartenenței la un grup spiritual, și ne referim în special la 

beneficiile apartenenței la Grupul de Patruzeci. Pe ecran se află un tablou recent al lui Gudrun, care 

reprezintă un coridor arcturian. Agenda de lucru pentru azi este următoarea: voi face două canalizări 

scurte (una chiar la început și alta la sfârșit), apoi vom lucra cu Purvesh, care va vorbi despre Cele Trei 

Giuvaeruri din Budism și despre cum se relaționează acestea cu tema noastră, apoi va vorbi Gudrun 

despre experiența ei personală cu puterea grupului. Din păcate Cosmin nu va putea participa. Este plecat 

din oraș și nu are acces la internet, așa încât și-a tipărit prezentarea și ne-a trimis-o. O voi citi eu. Apoi va 

vorbi Birgit despre experiențele ei din Grupul de Patruzeci. În final voi face din nou o scurtă canalizare, 

care va încheia webinarul. 

Suntem un grup spiritual arcturian și ne concentrăm pe vindecarea planetară. Adresa noastră pe internet 

este https://groupofforty.com/  

Vă urez bun venit tuturor. Așa cum am spus, voi începe cu un scurt channelling de la Juliano, din partea 

arcturienilor. 

Salutări, dragi prieteni. Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. Bun venit în acest coridor arcturian de 

lumină, înființat de arcturieni pentru voi toți. Folosim energia acestui grup și această conexiune, ca să vă 

accelerăm conștiința și să ridicăm ceea ce eu numesc „puterea voastră arcană”. Deși vă aflați în părți 

diferite ale planetei, asta nu contează cu adevărat, pentru că în lumea spirituală spațiul și timpul se află 

în cu totul alt tărâm. În tărâmul spiritual treci dincolo de timp și spațiu și te poți uni mai ușor cu oameni 

spirituali care gândesc la fel ca tine.  

Unul din țelurile muncii noastre împreună constă în pregătirea pentru Ascensiune și pentru intrarea în 

dimensiunea a cincea. Dimensiunea a cincea are puteri extraordinare pentru energia de grup și 

vindecarea de grup. Lucrăm neîntrerupt ca să trimitem informații despre puterea grupului către voi, cei 

din dimensiunea a treia. Din fericire atunci când lucrăm împreună, puteți folosi aceste principii ale 

https://groupofforty.com/
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energiei și puterii grupului pentru vindecarea voastră și pentru accelerarea conștiinței voastre spirituale. 

Abilitatea voastră cea mai importantă este aceea de a vă accelera și extinde conștiința. Prin expansiunea 

conștiinței, puteți experimenta puteri ale iluminării, puteri ale conștiinței unității, puteri ale energiei de 

grup.  

Astăzi ne vom focaliza pe puterea energiei de grup și pe motivul pentru care este necesar să aparții unui 

grup spiritual, în aceste vremuri de criză a planetei. Motivul principal este existența a multă discordie și 

polarizare, și existența a multă interferență în conștiința voastră. Din cauza acestei interferențe, datorită 

polarizării și altor factori, este necesar să vă sprijiniți pe oameni care gândesc la fel și să vă uniți cu ei ca 

să vă protejați și să ridicați bariere de lumină spirituală. Cu alte cuvinte, aveți nevoie de o forță spirituală 

mai puternică. Nu vreau să critic. Vreau doar să arăt ceea ce eu Juliano și arcturienii considerăm a fi un 

fapt, anume deteriorarea extraordinară a planetei, deteriorarea biosferei, deteriorarea aurei de 

protecție din jurul Pământului. Au apărut găuri în atmosferă și în continuumul spațiu-timp. Există blocaje 

în meridianele Pământului și aș putea continua cu multe alte elemente care pot contribui la slăbirea 

forței voastre spirituale, a aurei voastre.  

Noi arcturienii v-am oferit mereu ajutor prin exercițiile noastre, de exemplu prin Shimmering și Oul 

cosmic, ca să îmbunătățim și să întărim puterea voastră spirituală. Dar unul din lucrurile cele mai 

puternice pe care le puteți face pentru a vă întări câmpul de energie, este să aparțineți unui grup 

spiritual cum ar fi Grupul de Patruzeci. Participarea la conectarea acestui grup vă va ajuta să vă mențineți 

o aură mai puternică și să vă simțiți în general mai optimiști și entuziaști în legătură cu viitorul vostru și 

cu viitorul planetei.  

Lecturile mele se vor concentra pe puterea arcană a energiei de grup. „Puterea arcană” este un termen 

arcturian care se referă la voltaj, la puterea gândului, care este mai puternică într-un grup. Pe noi ne 

interesează proiecția gândului și folosirea minții ca să vă protejăm și să vă ajutăm în ascensiunea 

personală și planetară. Vrem să vă sporim puterea arcană, să vă sporim voltajul spiritual la toate nivelele. 

Puterea arcană crește în mod dramatic atunci când vă adunați ca grup, așa cum ne-am adunat astăzi în 

câmpul de energie al grupului. Mă bucur că vă pot vorbi despre puterea minunată a energiei de grup și 

despre modul în care aceasta vă poate spori protecția spirituală, vibrațiile spirituale și abilitățile 

spirituale. Să ascultăm acum prezentările minunate care au fost pregătite. Eu, Juliano, voi reveni la 

sfârșitul acestui webinar ca să mai vorbesc despre puterea arcană și vă voi conduce atunci într-o scurtă 

meditație prin care vă veți conecta împreună într-un câmp minunat al energiei de grup. Sunt Juliano. 

David: Îi dau acum cuvântul lui Purvesh. 

Purvesh: Mulțumesc David. Vă salut și vă urez bun venit la această prezentare. Voi vorbi despre cele Trei 

Giuvaeruri din Budism și relația lor cu Grupul de Patruzeci. Mai întâi vreau să vă spun că am fost inițiat în 

tradiția budistă de un lama tibetan și am trecut prinn experiențele despre care vă povestesc.  

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. 
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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. 

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... 

Bărbatul Omega, Femeia Omega. Vă mulțumesc! 

David: Mulțumim Purvesh. În continuare va vorbi Gudrun despre experiențele ei de grup și despre 

puterea pe care a descoperit-o în grupuri. 
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Gudrun: Mi-a plăcut mult prezentarea lui Purvesh și mă gândesc la toți membrii grupului nostru, care au 

contribuit cu energia lor. Le mulțumesc! Sunteți cu toții unici și suntem la fel de valoroși fiecare. În anii în 

care am lucrat cu arcturienii în Grupul de Patruzeci, mi s-a schimbat complet viața. Impactul a fost atât 

de profund încât nici nu mi-aș imagina cum ar fi să nu fi avut această oportunitate și această experiență 

cu Grupul de Patruzeci. Oportunitatea de a servi mulți oameni din grup, de a servi planeta și de a mă 

servi pe mine însămi. Oportunitatea de a mă conecta la maeștrii galactici și la alți învățători, la toată 

înțelepciunea care a fost descărcată prin David și prin noi toți, astfel încât avem acum acces la ea. Pentru 

mine conectarea la grup a fost foarte puternică.  

Dar ce este energia de grup? Este conștiința unității. Împreună creăm o energie mai mare ca orice 

energie individuală. Prin intenția noastră folosim apoi această energie pentru a oferi ajutor pentru noi, 

pentru alți oameni și pentru planetă, și ca să ne conectăm la maeștrii înălțați, ca să ajutăm planeta 

Pământ să se conecteze la sinele ei înalt, în procesul ei de ascensiune. Cu greu m-aș putea gândi la o 

muncă mai valoroasă decât cea pe care o facem noi. În procesul de lucru în grup poți participa la orice 

nivel în care te simți confortabil. Cu cât oferi mai mult procesului de lucru și grupului, cu atât ai mai 

multe beneficii personale și crești mai mult. Tu ești cel care hotărăști la ce nivel te implici. Nu există 

judecată. Fiecare are priceperea sa. Eu nu pot să fac ce face David, nu pot să fac ce face Birgit, nu pot să 

fac ce face Purvesh și ce face fiecare din voi la nivel internațional, pentru că nu am influențele și 

contactele pe care le aveți voi, dar împreună putem construi o energie a grupului extinsă și foarte 

puternică.  

Cred că în ultima lectură, David a canalizat ideea că Mama Pământ ne recunoaște și răspunde la cererile 

noastre referitoare la transformările planetare. Asta înseamnă că am realizat un țel înalt, dacă ea ne 

recunoaște ca grup. Puterea grupului le poate oferi membrilor grupului un sentiment de siguranță, de 

identitate, de apartenență. Știu de la semințele stelare pe care le cunosc și cu care am lucrat, că de multe 

ori acest lucru a fost o problemă, pentru că avem tendința să ne simțim străini în familiile noastre, în 

comunități sau pe această planetă. Simțim că suntem diferiți și suntem considerați ciudați. Dar în acest 

grup cu cât suntem mai ciudați, cu atât suntem mai grozavi. Nu mai este nevoie să vă ascundeți și aveți 

atât de mult de contribuit! Apreciem unicitatea voastră și vă rugăm să o scoateți în evidență cât mai 

mult. 

Voi citi acum un fragment din ceea ce am prezentat la webinarul trecut, pentru că cred că este foarte 

important: „Puterea de vindecare a grupului facilitează și amplifică exponențial puterea internă 

individuală. Grupul te ajută să îți accelerezi procesele interioare, într-un mod în care nu ai putea să o faci 

de unul singur. Poate că ai reuși ca Budha, dar este greu, este foarte greu să o faci singur. Grupul te 

susține. Mă gândesc cum lucrăm noi împreună. La sfârșitul unui workshop toată lumea se află într-o 

frecvență înaltă, pentru că ne-am susținut și accelerat între noi. Energiile noastre s-au întâlnit și s-au unit 

armonios. Este ceva foarte frumos. Nu-ți mai vine să pleci, la sfârșitul unui workshop. Parcă am vrea să 

rămânem împreună și să trăim împreună. Dar așa ceva ar fi greu de realizat. Ha ha! Orice vrei să realizezi 

de unul singur este de obicei mai ușor de realizat prin mintea colectivă, prin puterea și intenția grupului. 

Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă iubesc pe toți. Vă mulțumesc că faceți parte din Grupul de Patruzeci. 

Sunt Gudrun. 

David: Îi dăm acum cuvântul lui Birgit. 
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Birgit: Mulțumesc David, mulțumesc Gudrun. Energia de grup este neprețuită. Așa cum a spus Gudrun, 

nu poți realiza într-o viață ceea ce poți face cu grupul, afară doar dacă ești ca Budha. Am să vă citesc 

acum din capitolul 7 din Expansiunea conștiinței. Juliano spune acolo că: „Munca voastră stabilește 

conexiuni holografice cu alte semințe stelare. Asta înseamnă că experiențele celor din Australia de 

exemplu, pot fi trăite simultan de către toți. Asta nu înseamnă că vă deconectați din experimentarea 

prezentului. Veți rămâne conectați la energia prezentului, fără a vă transmuta eteric în alte locuri de pe 

planetă. Veți continua să primiți energie și lumină. Așa cum a spus Gudrun, nu vă mai vine să plecați, 

pentru că după un workshop conexiunea iubitoare se mai simte ore sau chiar zile în continuare.  

Eu nu eram amatoare de grupuri, dar când am auzit de Grupul de Patruzeci, am vrut imediat să devin 

membru și nu am simțit niciodată că nu ar fi bun sau potrivit pentru mine. Conectarea din grup este 

extraordinară și nu poți avea așa ceva în alte locuri, pentru că sufletele noastre sunt conectate și 

familiarizate între ele. Sufletele noastre se cunosc din Dumnezeu știe câte încarnări și din câte locuri. 

Cred că de asta ne simțim atât de bine la nivel de suflet și suntem atât de fericiți să fim împreună. Nu-mi 

imaginez cum ar fi să nu fiu în acest grup. Sunt membră de peste 20 de ani și acest lucru este foarte 

important pentru mine, astfel încât nu-mi pot imagina viața fără Grupul de Patruzeci. A devenit o parte 

din mine. Altfel cum aș putea să am această energie arcană și cum aș putea face lucrările pe care le fac 

pentru planetă și la nivel personal? Mă simt binecuvântată să fac parte din acest grup, care cred că are 

vibrația cea mai înaltă. Vă mulțumesc tuturor că faceți parte din grup și participați la efortul comun. Vă 

iubesc pe toți. Sunt Birgit. 

David: Mulțumesc Birgit, mulțumesc Gudrun, mulțumesc Purvesh. În continuare voi citi prezentarea lui 

Cosmin, care din păcate nu poate fi acum cu noi. Vă amintiți că vorbeam despre conștiința de grup și 

folosirea ei pentru transformările de evoluție ale planetei. O parte din misiunea noastră constă în 

formarea unui grup și în sporirea conștiinței și puterii noastre, în munca noastră personală și planetară. 

Încep prezentarea lui Cosmin. 

Dragi prieteni, frați și surori, vă urez și eu bun-venit la acest webinar. Ce minunat este să ne întâlnim 

iarăși cu toții. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă servi cu prezentarea mea despre gândirea 

unitară și conștiința de grup. Îmi pare rău că nu pot fi cu voi personal în seara asta și îi mulțumesc lui 

Birgit că împărtășește această prezentare cu voi. 

Subiectul este foarte apropiat inimii mele. De fapt este un subiect foarte important pentru mine la nivel 

de suflet. Sunt binecuvântat prin faptul că am cteva amintiri din viețile mele trecute pe Pământ, amintiri 

care au o legătură directă cu această prezentare. Cred că în viețile noastre există experiențe (de exemplu 

aici pe Pământ) care ne marchează sufletul și lasă o amprentă adâncă; suntem atinși și impresionați de 

ele foarte adânc la nivel de suflet, și aceste experiențe rămân cu noi și devin o parte din întrgul nostru ET 

SUNT CEL CE SUNT, reușind să ne definească și să dea formă ființei noastre. Aceste experiențe care se 

ridică în conștiința mea în această viață sub formă de amintiri, sunt pentru mine amintiri despre unitatea 

conștiinței și adevărata frăție în context colectiv. Am avut norocul de a experimenta de două ori acest 

lucru aici pe Pământ, așa cum văd din amintiri. 

Vă rog să îmi permiteți să combin prezentarea de astăzi cu amintirile mele, care sunt direct legate de 

acest subiect. 
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O conștiință de grup se naște atunci când oamenii se adună într-o experiență colectivă, în contextul unei 

experiențe de grup, legați de interese sau țeluri comune, pe care le are fiecare suflet individual, care 

dorește să urmărească și să realizeze acest lucru. Acest lucru este valabil nu numai în dimensiunea a 

treia, ci în întreaga creație. Am auzit despre grupuri de suflete care se încarnează împreună pentru a 

avea o anumită experiență sau pentru a îndeplini o anumită misiune, pentru a învăța anumite lucruri și 

așa mai departe. 

Vreau să subliniez valoarea contextului de grup sau a experimentării conștiinței de grup. Grupul oferă un 

context potrivit pentru creșterea personală și colectivă. Să vedem de ce. Un ins poate păși înainte pe 

calea de evoluție individuală ca suflet solitar care își urmează o cale intimă personală, fără contextul unei 

experiențe colective sau cu un contact limitat cu aceasta. 

Eu cred (și Juliano și arcturienii subliniază și ei acest lucru), că în vremuri de accelerare rapidă, de 

transformări rapide pe o planetă pe calea evoluției sau a ascensiunii, că un grup focusat sau o experiență 

colectivă oferă un context mai potrivit și mai flexibil pentru creșterea noastră, un context suficient de 

flexibil și adaptabil ca să se poată sincroniza cu ritmul de transformare pe care îl experimentează planeta. 

În primul rând, un grup oferă mai multă interacțiune, pentru că sunt prezenți mai mulți oameni. Mai 

multă interacțiune înseamnă mai multe posibilități de a exprima, de a învăța, de a oglindi, de a susține, 

de a împărtăși, de a fi un exemplu, de a oferi noi perspective și înțelegeri. Toate acestea sunt aspecte 

benefice când este vorba de atungerea anumitor țeluri sau de învățarea anumitor lecții, saă de 

deschiderea și expansiunea exprimării de sine. Faptul că suntem oglindiți în multe feluri într-un astfel de 

context ne ajută să descoperim mai ușor și să îmbrățișăm tiparele pe care le-am ancorat, care este 

posibil să ne limiteze creșterea, pe care singuri nu le putem percepe. 

Dar acesta este numai primul nivel al acestei interacțiuni colective. Ce se întâmplă acolo unde există o 

puternică focalizare conștientă asupra creșterii și evoluței personale, când membrii grupului recunosc 

valorile în acest context și se organizează pe ei și activitățile lor în așa fel încât să amplifice pentru binele 

cel mai înalt creșterea personală, extinzându-se și făcând pași spre ascensiunea personală și de grup. Tot 

așa provocările și experiențele pe care le avem pentru a crește ca rezultat al unui proces focalizat în care 

ești pe deplin susținut, acceptat, îmbrățișat și iubit. Acesta este un context foarte valoros, care nu se 

întâlnește foarte frecvent pe Pământ. Acest fel de interacțiune poate fi cultivat și sporit la un nivel care 

face posibil acest scenariu pe care arcturienii îl împărtășesc cu noi atunci când vorbesc despre puterea 

numărului 40, despre devotamentul și focalizarea grupului pe ridicarea și creșterea tuturor membrilor 

din grup. 

Acest lucru continuă și la un nivel mai înalt atunci când alte grupuri de 40 își focalizează serviciul către un 

grup de 40 pentru a-l ajuta să ascensioneze, transpunându-și aeforturile devotate la un nivel colectiv mai 

înalt, care susține în mod egal creșterea personală și colectivă. Mulți din noi au venit pe Pământ și au 

avut astfel de experiențe de grup. Dar au existat și cazuri în care s-a abuzat de sacralitatea frăției, acre a 

fost utilizată în mod greșit pentru puterea personală sau lăcomie, ceea ce a generat rezistențe în mulți 

oameni, față de experiență colectivă și de grup, din cauza fricii de abuz în grup și a fricii de pierdere a 

individualității personale, și din teama de a nu mai fi considerat un frate egal sau considerată o soră 

egală. 
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De fapt cred că o parte din noi au intrat în Grupul de Patruzeci anume ca să își vindece aceste frici și să 

îmbrățișeze din nou pe deplin această conștiință colectivă de grup. Arcturienii ne-au explicat marile 

beneficii care pot fi obținute în colectivul Grupului de Patruzeci în ceea ce privește conceptele, ideile și 

principiile pe care Birgit le prezintă mai târziu în acest webinar. 

Îmi amintesc două astfel de experiențe ale conștiinței de grup și ale gândirii unitare de pe Pământ, una ca 

un băiețel de 10 ani chinez sau nepalez, care trăia într-o mănăstire budistă în zona subtropicală 

muntoasă, în apropiere de munții Himalaya, apoi ca esenian în zona Qumran, acum câteva mii de ani. 

Cele două amintiri au multe lucruri în comun, dar provin de la două personalități diferite, una a unui 

băiețel de 10 ani, cealaltă a unui bărbat de 30-40 de ani.  

Impresia cea mai puternică, care marchează cea mai mare parte a acestor amintiri, provine ela 

sentimentele de fericire, recunoștință, securitate, protecție, acceptare, egalitate, din toate calitățile unei 

frății profund iubitoare. Îmi amintesc profundul devotament al fraților mai mari, care se ocupau de 

educația copiilor, de sentimentul că eram iubit și îngrijit cu tot devotamentul și toată iubirea. Amintirea 

vieții eseniene este mai complexă și include aspecte mai bine definite de produndă unitate și frăție, pe 

care am fost binecuvântat să le experimentez atunci. Sentimentul de siguranță totală, de încredere, 

devotament, colaborare unul cu celălalt și cu o cauză înaltă, în scopul experimentării unei conștiințe 

înalte și îmțelegerii divinului, cu o interacțiune înaltă în serviciul comunității eseniene și al omenirii. 

Aceste amintiri îmi prezintă atunci când le accesez din când în când, binecuvântarea reală a unei astfel de 

vieți pe Pământ, și două modele minunate de experiență a conștiinței colective unitare într-un context 

minunat unde exista sacralitate și siguranță născută și susținută prin iubirea și devotamentul membrilor 

comunității față de ceilalți, în scopuri înalte și cu intenții înalte de a crea împreună. 

Conștiința unității despre care vorbesc astăzi face parte din cunoașterea și înțelegerea profundă din 

perspectivă înaltă, a frăției sufletelor și a experienței călătoriei sufletului pe pământ și în alte locuri. Un 

alt lucru important care ne unește constă în intențiile comune de a co-crea aici pe Pământ.  

Aceste valori se află în inima dorinței comune a noastră a tuturor, ca să creăm și să cultivăm un context 

iubitor de egalitate, de devotament reciproc focusat și de susținere, de iubire și îngrijire, de acceptare și 

îmbrățișare, de alinetare a scopurilor noastre de creștere personală și colectivă și amisiunilor noastre 

într-o manieră egală, iubitoare și armonioasă. Noi avem misiuni personale și scopuri de expansiune și 

creștere la nivel colectiv, de exemplu vindecarea planetară și ridicarea planetei, care ne-au chemat să ne 

unim forțele în acest proiect minunat, sub ghidarea arcturienilor. 

Cu cât investim mai multă energie și focalizare în crearea și cultivarea spațiului sacru al frăției, al iubirii 

reciproce, al susținerii și devotamentului, al unității conștiinței, al lucrului focusat și dedicat și al susținerii 

celorlalți membri din acest grup ( care ne ajută să ne vindecăm rezistențele și rănile din contextul de 

abuz în grup). Cu cât lucrăm mai intens pentru Bijuteria Albastră și penru omenire și ne apropiem de 

momentul în care vom întrupa gândirea unitară și conștiința înaltă de grup, și calitățile 

pentadimensionale înalte ale societății juste, putem ancora această lumină înaltă de vindecare pe 

Pământ ca un model sacru pentru ceilalți, pentru împlinirea noastră la nivel personal și colectiv. 

Este o chemare pentru noi toți, ca să creăm acest context sacru pentru binele cel mai înalt al tuturor. Un 

exemplu iubitor îl constituie arcturienii, care au venit să ne ajute cu experiența lor, dar trebuie să ne 

asumăm pe deplin responsabilitatea către noi la nivel individual și către țelurile comune la nivel colectiv, 
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ca să realizăm și să creăm toate acestea. Este posibil și țelul urmărit crește, înflorește și crește, susținut 

de iubirea și devotamentul nostru. 

Tot înainte, Grup de Patruzeci! 

Vă îmbrățișez pe toți, frați și surori. Vă mulțumesc că sunteți aici și îmi ascultați și îmi urmați chemarea. 

David: Okay. Sunt David. Voi face acum un exercițiu de meditație de grup, cu Juliano. 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

Vreau să vorbesc despre evoluția Pământului, cu referire la spiritualitatea galactică. Meditația mea de 

astăzi ne va conduce spre o unitate mai mare cu spiritualitatea galactică. Unul din lucrurile care vă atrag 

în grupul arcturian, este spiritualitatea galactică. Unul din lucrurile care vă atrag către arcturieni, este 

faptul că știți că există și alte ființe în galaxie. Există ființe de evoluție înaltă, la nivelul lui Buddha, ființe la 

nivelul lui Isus. De fapt noi știm că Isus este un maestru galactic, un învățător galactic, un profet galactic 

mesianic. Numele galactic al lui Isus este Sananda. Ca grup de conștiință galactică, ne bucurăm să 

recunoaștem că mulți maeștri ascensionați sunt galactici. L-am auzit pe Sananda vorbind despre 

experiențele lui din perioada când i-a vizitat pe pleiadieni. A remarcat în glumă că în Pleiade a fost primit 

cu mai multă prietenie decât pe Pământ. Există multe nume pentru Isus Sananda, de exemplu Emanuel. 

Acesta este numele folosit de învățătorul pleiadian de pe Pământ, Billy Meier, care se referă la Isus cu 

numele Emanuel. 

Lucrul nostru cu voi ca grup este o recunoaștere a faptului că fiecare din voi dorește să afle mai multe 

despre energiile galactice din Galaxia Calea Lactee. Aveți nevoie de suportul unui grup pentru că sincer 

vorbind, semințele stelare nu sunt respectate în general pe această planetă. Dacă spui că ești o sămânță 

stelară și că iei contact cu ființele din dimensiunile înalte, nu ești recompensat sau promovat la slujbă, nu 

primești un bonus ca atunci când joci fotbal american și primești 5 milioane, o mașină nouă și un contract 

de 15 milioane de dolari pentru anul viitor. Ce răsplată primesc oamenii care spun: Îi recunosc pe 

maeștrii galactici, recunosc învățăturile de spiritualitate galactică? Oamenii se vor uita la tine și vor crede 

că ești sărit de pe fix sau vor întreba dacă era ceva în cafeaua pe care ai băut-o dimineața.  

Întâlnirea cu alți oameni într-un grup, vă ajută să normalizați energia galactică. Știu că fiecare din voi 

aveți vise, canalizări individuale și contacte. Dar noi dorim să ne reunim ca grup, din alte motive. Este 

vorba de efectul celei a suta maimuțe. Antropologii au observat că atunci când un anumit număr de 

maimuțe a învățat ceva, toate maimuțele din grup (5000 sau 6000 de maimuțe) au învățat și ele acel 

lucru, în mod miraculos. Nu spun că sunteți maimuțe, nu mă interpretați greșit. Spun doar că lucrăm 

împreună ca grup ca să realizăm un nou nivel de evoluție a omenirii. Mă refer la această evoluție când 

vorbesc de Lumina Omega și de Bărbatul și Femeia Omega, care sunt elemente reprezentative pentru 

evoluția înaltă. 

Cred că suntem cu toții de acord că Homo Sapiens nu este etapa finală de evoluție a omului. Din pașii 

anteriori de evoluție, cel mai cunoscut este Omul de Neanderthal, care era „mai primitiv”. Etapele 

viitoare de evoluție a omenirii vor privi înapoi la planeta Pământ de acum și vor spune: Ce primitivi erau 

oamenii în anii 2020! Ce au făcut ei? Foloseau radiațiile ca să trateze bolnavii?!! Aruncau substanțe 

chimice în mediul înconjurător din ce motiv? Foloseau bombe nucleare din ce motiv? Erau nebuni? Cât 

de primitiv se comportau! Oamenii aceia nu făceau nimic pentru a-și întări și hrăni conștiința înaltă? Ce 
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nu mergea la oamenii ăștia? Mă bucur că nu trăiesc pe vremea aceea. Trebuie să fi fost oribil! Dar voi și 

cu mine în acest grup, lucrăm ca să creăm o imagine de grup, un câmp de gânduri de grup, o constelație 

de gânduri de grup, care va crea și va declanșa noua omenirea, noul Bărbat Omega și noua Femeie 

Omega. 

Respirați adânc de trei ori. Vizualizați un inel eteric de lumină albastră deasupra Polului Nord al planetei 

Pământ. Este un inel uriaș care acoperă tot Polul Nord. Permiteți spiritului vostru (numit uneori „corpul 

spiritual”) să se ridice prin proiecția gândului în cercul de lumină de deasupra Polului Nord. Vă așezați 

turcește în cerc. Vă așezați într-un mod armonios și pașnic. Toți împreună, inclusiv Juliano, stăm așezați 

în acest cerc, conectați la puterea arcană a unității de grup. 

OOOOMMMMM.......... 

OOOOMMMMM.......... 

Simțiți energia frăției, energia unității conștiinței. 

Eu, Juliano, înaintez în centrul cercului și deschid acest coridor frumos de lumină, care a fost descris în 

tabloul lui Gudrun. Coridorul de lumină este deschis și primiți lumină galactică pentadimensională, de 

vindecare. Primiți lumină de la Consiliul Galactic. Primiți lumină de la ființele ascensionate de vibrație 

înaltă din galaxie. Primiți lumină de la arcturieni. 

Datorită puterii voastre arcane ca grup, putem deschide acest coridor foarte larg, ca să primim această 

descărcare de lumină galactică. 

Vom intra acum în meditație. (Pauză). Descărcăm energie spirituală înaltă, din galaxie. Descărcăm 

bijuterii galactice de tehnologie spirituală din galaxie, metode spirituale galactice, învățături spirituale 

galactice pentru ascensiune acum, când medităm împreună în acest grup. Descărcați aceste învățături! 

Descărcați această energie acum! Îmbrățișați-vă natura spirituală galactică!  

Așa va fi! Las deschis coridorul de deasupra Polului Nord în următoarele 24 de ore. În meditațiile voastre 

personale și în călătoriile cu gândul, veniți aici. Eu voi fi aici și vă voi aștepta. Vom lucra împreună. 

Reveniți acum încet înapoi în corpurile voastre fizice de pe Pământ. Reintrați în corp, într-o aliniere 

perfectă. 

Unu, doi, trei. Acum! Dar lăsați o coardă care să vă conecteze la acest mare cerc de energie colectivă, pe 

care l-am descris în meditație. 

Vă binecuvântez pe fiecare din voi, în lumina spiritualității galactice. Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 

 

 


