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Salutări, dragi prieteni semințe stelare! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

In aceasta lectura , ne vom ocupa de situatia cu coronavirusul si vom vorbi despre 

ramificatiile pe care acest virus le are pentru umanitate. De asemenea, vom vorbi si va 

vom oferi exercitii speciale si tehnici speciale pentru ca voi sa va protejati. Primul lucru 

pe care vreau sa-l iau in considerare legat de acest subiect, este sa ne concentram la 

conceptul evolutiei  Omului Omega/Barbat sau Femeie. Motivul este acela ca noi privim 

la cum va arata noua specie umana in viitor. Noua specie umana, pe care o numesc 

Omul Omega, va avea un sistem imunitar mult mai superior, decat cel al lui Homo 

sapiens. Aceasta inseamna ca,  parte a evolutiei voastre si ca parte a evolutiei catre 

Omul Omega, trebuie sa existe un sistem imunitar mai superior. Noi, cand privim la 

diferitele probleme de sanatate cu care se confrunta planeta, cu care va confruntati si 

voi ca specia umana, pot trage cateva concluzii si sa vi le ofer, unele fiind poate 

surprinzatoare, dar oricum ar fi noi trebuie sa le observam si sa ne gandim la ele. 

 Numarul unu: Radiatiile nu vor disparea de pe aceasta planeta foarte curand, 

aceasta inseamna radiatii in exces. Vorbesc despre radiatiile de la Fukushima  si de la 

alte surse. Aceasta inseamna ca voi trebuie sa aveti un sistem imunitar ce se adapteaza 

la excesul de radiatii. Cand studiez coronavirusul , ca un patogen, ca un virus, atunci pot 

spune si despre aceasta ceva asemanator. Virusul nu va disparea foarte curand si mai 
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stiu ca principala interventie din acest moment este izolarea, dar aceasta nu va rezolva 

problema. Modul de a rezolva problema coronavirus, este de a lucra la imbunatatirea  si 

intarirea sistemului vostru imunitar. Sistemul vostru imunitar este compromis din multe 

motive, iar aceasta include dar nu se limiteaza doar la acestea din lista urmatoare: 

contaminarea si poluarea din mediul inconjurator, nivelurile crescute de radiatii in 

exces, gaurile din aura Pamantului, lantul alimentar,  si in particular introducerea de 

GMO(hrana modificata genetic) in dieta, si in general starea actuala a acestei planete ce 

se afla in mijlocul celei de-a 6-a extinctii in masa. 

 Aceasta inseamna ca evenimente, ca si introducerea coronavirus sau oricare 

virusi, trebuie sa fie privite din perspectiva “tabloului” pe care l-am prezentat. Iar faptul 

ca acum exista in desfasurare a 6-a extinctie in masa, afecteaza tot Colectivul 

Inconstient al intregii umanitati si aceasta se rasfrange asupra constientului si asupra 

ADN-lui si afecteaza si alte aspecte ale Constiintei Colective. Carl Jung a introdus 

conceptul de Inconstient Colectiv, dar cred ca in aceste timpuri putem introduce 

conceptul de Colectivul Constient. Noi folosim Constiinta Colectiva in munca noastra, in 

sensul de a trimite mesaje de vindecare planetara si de a lucra ca si grup de vindecare 

spirituala, pentru evolutia acestei planete. Dar exista o Constiinta Colectiva ce este 

implicata in aceste activitati, ca si internetul, media, hotarari ale guvernelor, activitatile 

pe care le fac liderii in general si bineinteles ca aceasta include si televiziunea. 

 Constiinta Colectiva creaza o atmosfera si un camp de energie, iar virusul 

raspunde/reactioneaza la acest camp energetic. Aceasta inseamna ca frica si alte tipuri 

de anxietati ce sunt manifestate in Constiinta Colectiva sunt adunate intr-un camp 

energetic si de fapt realizeaza si accelereaza aspectele pandemiei. 

 Vreau de asemenea sa spun cateva cuvinte despre dezvoltarea si introducerea 

acestui virus. Sunt unele speculatii dar si din perspectiva noastra, exista o mare 

probabibilitate, ca virusul acesta sa fi fost dezvoltat si introdus de anumiti cercetatori, in 

bazinul genetic uman. Aceasta poate fi de la experimentele militare, experimente 

medicale. A fost din totdeauna un nivel ridicat de cercetare si experimentare in zona 

pathogenilor si a razboiului biologic pe aceasta planeta si din nefericre, au fost dati cand 

cercetarile si razboaiele biologice au produs scurgeri de virusi si de patogeni. Aceasta 

inseamna ca din perspectiva noastra, exista o mare probabilitate ca acest virus 

neobisnuit, sa fi fost produs genetic, deoarece sunt aspecte ale coronavirusului ce sunt 

total anormale fata de virusii obisnuiti si sunt in totalitate inexplicabile. 
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 Este interesant pentru noi sa observam hrana modificata genetic si sa o 

comparam cu aceasta, deoarece unii oameni cred ca nu exista nimic daunator in hrana 

modificata genetic. Hrana modificata genetic poate face schimbari si are potentialul sa 

modifice structura voastra ADN, are posibilitatea modificarii sistemului vostru imunitar 

si poate slabi sistemul vostru imunitar. Hrana modificata genetic, poate fi privita 

cateodata ca si un patogen pentru sistemul vostru imunitar, deoarece este ceva 

“nenatural”, ceva ce a fost realizat artificial. 

 Voi discuta in continuare despre abordari,  in special despre cum sa abordam 

hrana modificata genetic si coronavirusul. Mai intai, vreau sa introduc conceptul de 

ierarhie a problemelor/situatiilor, cu care un sistem imunitar se confrunta. Fiecare 

dintre voi, are o anumita ierarhie a problemelor, in sistemul imunitar. De exemplu, 

aceasta poate include, in a avea de a face cu probleme circulatorii de mai mult timp, 

diabet timpuriu sau chiar si o raceala. Sistemul vostru imunitar prioretizeaza problemele 

si in marea majoritate a cazurilor, acesta se poate ocupa numai de 4 sau 5 dintre 

probleme odata. Acum, cand observam hrana modificata genetic, aceasta hrana este o 

alta problema pentru sistemul vostru imunitar si de care acesta trebuie sa se ocupe. 

Cand privim acum  pandemia acestui virus, voi doriti sa o eliminati pe aceasta, ca si pe 

celelalte probleme/situatii cu care se confrunta sistemul vostru imunitar. Va doriti ca 

propriul sistem imunitar sa aiba toate resursele necesare pentru a rezolva problema. 

 Voi aborda perspectiva Medicinei Vibrationale ca si unealta pentru a rezolva 

coronavirusul. Medicina Vibrationala este una dintre tehnicile New Age, de rezolvare a 

problemelor, a bolilor si maladiilor. Principala unealta si perspectiva a Medicinei 

Vibrationale este faptul ca orice este o entitate vibratorie si ca exista campuri energetice 

vibratorii in jurul nostru, iar in particular  patogenii, virusii, bacteriile, sunt de asemenea 

vibratii. Modalitatea de neutralizare si rezolvare a acestor patogeni, ca bacterii sau 

virusi, este prin a creste vibratia propriului camp energetic. Aceasta inseamna ca 

sistemul vostru imunitar are acces la o structura de aparare din lumea de energie 

vibratorie. Aceste campuri vibrationale de energie se comporta in mod similar cu “lumea 

cuantica”, iar in lumea cuantica, totul este vibratie. Aceasta inseamna ca modul de 

neutralizare si de aparare impotriva unei vibratii patogenice este printr-o alta vibratie 

mai puternica si vindecatoare. Problema apare, atunci cand  noi virusi sunt introdusi in 

“bazinul genetic”, ca si coronavirusul iar sistemul vostru imunitar nu detine modelul 

vibrational si informatia necesara, ca sa construiasca o aparare puternica impotriva sa. 
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De aceea, sistemul vostru imunitar s-ar putea sa nu stie cum sa lupte impotriva 

coronavirusului. 

 Vibratia coronavirusului se poate apropia de campul  de energie al vostru, dar voi 

si sistemul vostru imunitar puteti sa va aparati folosind un antidot vibrational. Ce este 

un antidot vibrational? Primul pas in utilizarea unui antidot vibrational fata de 

coronavirus, apare atunci cand puneti antidotul coronavirus in propria constiinta. 

Trebuie sa permiteti antidotului eteric sa intre in constiinta sistemului vostru imunitar. 

Una dintre metodele principale, este pur si simplu sa introduceti afirmatii ca sunteti 

constienti/atenti si ca dati instructiuni sistemului vostru de a se ocupa si de a se apara 

impotriva energiei vibrationale ale coronavirusului. 

 In unele vaccinuri contra bolilor, ca si vaccinurile gripale, ei de fapt introduc in 

vaccin si un specimen viu al virusului gripei, pentru a va ajuta pe voi sa va construiti 

anticorpi. Ei bine, acelasi principiu poate fi folosit si eteric, in Medicina Vibrationala. In 

acest caz particular, coronavirusul este asa de puternic si de virulent, ca introducerea 

unei cantitati cat de mici din acest specimen, va avea efecte daunatoare. Dar in 

medicina Vibrationala, intotdeauna trebuie sa lucram cu campul de energie vibrational. 

Voi trebuie sa neutralizati energia unui patogen negativ. Va voi da in continuare mai 

multe instructiuni, despre cum sa creati campul de energie vibrationala potrivit pentru 

aparare. 

 Ma voi referi la doua moduri de abordare. Primul mod, este acela de a preveni 

coronavirusul sa intre prin campul vostru de energie, iar in al 2-lea mod, presupunem ca 

coronavirusul a intrat in campul vostru de energie si posibil chiar si in corpul 

vostru(fizic), dar totusi voi puteti sa-l eliminati cu ajutorul tehnicilor de Medicina 

Vibrationala. De-a lungul anilor in care am lucrat impreuna, noi am introdus o serie de 

practici cu care voi sunteti foarte familiarizati, deci nu va fi ceva atat de greu pentru voi 

de inteles si nici nu va va fi dificil ca sa folositi aceste metode. 

 Prima metoda este de a preveni tiparul vibrational al unui virus, sa intre in aura 

voastra. Evident, virusul este un patogen si inainte sa intre in corpul vostru, trebuie sa 

ajunga mai inainte in campul vostru energetic. Nu poate intra in corpul vostru, daca nu 

patrunde mai intai in campul vostru de energie. Aceasta poate sa sune simplistic, dar 

este de asemenea logic si practic. Este o situatie linistitoare, deoarece prima linie de 

aparare a voastra este aura voastra. Vreau sa subliniez faptul ca exista slabiciuni in aura 

oamenilor. Radiatiile in exces si gaurile din aura Pamantului au contribuit la slabirea 
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aurei oamenilor si de aceea este de o importanta cruciala pentru oameni sa-si intareasca 

aura. Deci, prima linie de aparare, este sa lucrati cu exercitiul Oului Cosmic si sa puneti 

aura in forma Oului Cosmic. Scanati-va propria aura ca sa va asigurati ca nu exista gauri 

in ea si apoi shimmer/straluciti, sau vibrati-va aura la o viteza mare. Coronavirusul are o 

energie de vibratie joasa. Aceasta inseamna ca daca aura voastra este protejata si face 

shimmer si vibreaza la o viteza mare, atunci acel virus nu poate intra in aura voastra. 

 Cand trasati linia exterioara a aurei voastre(de contur), atunci va doriti ca aura sa 

fie extinsa la cel putin 20-30 cm distanta de corpul vostru. Cu cat este mai mare , mai 

extinsa aura voastra, cu atat va lucra sistemul de aparare la o distanta mai mare de 

corpul vostru si este mult mai bine pentru distrugerea si neutralizarea intruziunii 

virusului si de fapt orice patogen ce ar putea ajunge in sistemul vostru. Ar putea fi un 

virus de gripa sau de raceala; principiul ramane acelasi. 

 Voi trece cu incetinitorul prin acest exercitiu, impreuna cu voi, iar apoi voi 

prezenta 3 sau 4 exercitii asociate, in functie de diferitele nivele de intruziune ce pot 

apare in sistemul vostru. Primul nivel incepe in timp ce faceti 3 respiratii; intrati intr-o 

stare de relaxare profunda, si comandati propriei aure sa ia forma Oului Cosmic si 

comandati aurei voastre sa se extinda pana la 20-25-30cm departare de corpul fizic. 

 Iar acum, vizualizati o linie exterioara albastra in jurul intregii aure. Cand facem 

aceasta linie albastra, multi oameni cred ca este unidimensionala, dar ea este 

holografica,  se afla in jurul intregii aure; se afla si sub talpi/pamant, in fata si spate. Deci 

aceasta este linia, iar apoi aceasta linie albastra se va accelera, in functie de tonurile 

emise de mine. In timp ce vizualizati acest shimmering si cresterea rapida a vibratiei, 

vreu ca voi sa vizualizati faptul ca shimmering-ul aurei si shimmering-ul liniei albastre 

emit mici poze Pac-Man, ca si in jocul video “Pac-Man”. Pozele Pac-Man mananca si 

neutralizeaza sau resping sau imping afara, orice virus ce incearca sa intre in sistemul 

vostru energetic. 

 Cand voi spune cuvantul “shimmer”, veti experimenta un shimmering rapid al 

liniei aurice. Veti vizualiza cum aura voastra emite aceste mici personaje Pac-Man si care 

halesc sau imping afara orice intruziune din campurile de forta vibratorie, ce poate fi de 

la coronavirus. Astfel ca vom incepe. (Tonuri rapide “ta ta ta..”). Simtiti cum creste 

viteza liniei aurei voastre. (Tonuri “ta ta ..”) (Tonuri “shimmer, shimmer, shimmer”). In 

timp ce faceti acest shimmer, vizualizati micile puncte rotunde in forma de Pac-Man, 

cum sunt emise din aura voastra. 



 

6 
 

 Aceste puncte mici, acesti mici Pac-Man, sunt la acelasi nivel sau dimensiune cu 

virusul. Pot fi cu putin mai mari, dar ei sunt capabili sa intre in lumea cuantica a biologiei 

campurilor patogenice. Din nou, vizualizati acesti mici Pac-Man cum alearga in jurul 

aurei voastre in timp ce faceti shimmer, si mananca sau impinge in afara intruziunile de 

virusi, ca si coronavirus. (Tonuri “shimmer”) Vizualizati acum, acesti mici Pac-Man 

distrugand si invingand sau mancand orice entitate intrusa,  vibrationala, patogenica. 

(Tonuri “shimmer”) (Tonuri “ta ta ta...”). Vom intra intr-o scurta meditatie, in timp ce 

experimentati si practicati acest important exercitiu de aparare.(Tonuri “shimmer”) 

(Liniste). 

 Al doilea aspect al acestei structuri de aparare sau strategii de aparare, este ceea 

eu numesc “neutralizarea”, ce se bazeaza pe conceptul ca intruziunea acestui virus este 

fierbinte; acesta creeaza o  incalzire, fierbinteala/caldura ce intra in aura voastra. In 

neutralizare, noi aducem un camp de energie vibratorie ce contracareaza incalzirea si in 

acest caz, putem face aceasta prin descarcarea/coborarea unei lumini neutralizatoare in 

aura voastra. Aceasta lumina neutralizatoare poate sta/ramane in jurul aurei. Va crea 

/emite un camp de energie protector, ce va neutraliza orice virus ce incearca sa intre in 

aura voastra, astfel incat va deveni inofensiv. 

Vizualizati propia chakra coroana cum se deschide si eu Juliano, trimit in jos in Chakra 

voastra coroana, o lumina neutralizatoare. Aceasta lumina neutralizatoare este capabila 

sa contracareze caldura coronavirusului. Deci, din nou (Tonuri “shimmer, ta,ta,ta..”), 

vizulaizati Pac-Man-ii cum sunt emisi/creati din linia de contur si ies afara, si acum , 

vizualizati chakra voastra coroana cum se deschide, iar lumina neutralizatoare este ca si 

lumina gri/cenusie a Arcturienilor si vine/coboara in propriul vostru camp de energie, in 

aura voastra si iese in afara si neutralizeaza fiecare/orice patogen sau virus 

fierbinte/cald ce se afla in apropiere. (Tonuri “neutralizeaza, shimmer, Pac-Man, lumina 

neutralizatoare, ta ta ta..”). 

 Acum vom discuta de metoda a treia. Prima metoda se concentreaza pe utilizarea 

de Pac-Man si shimmering; al doilea este neutralizarea; al treilea se bazeaza pe 

conceptul elasticitatii aurei voastre. Elasticitatea aurei voastre, inseamna faptul ca aura 

voastra are un atribut special ce impinge in afara orice energie negativa. Aceasta este 

importanta, nu doar pentru protectia impotriva virusilor, ci si pentru ca exista atat de 

multa negativitate, ce vine din polarizarile ce se afla in jurul vostru la toate nivelele. 
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 Acestui exercitiu ii spun, exercitiul “Pung”, si poate fi facut impreuna sau separat 

cu oricare dintre aceste 2 exercitii. Vizualizati-va acum aura in forma Oului Cosmic si de 

asemenea ca este umpluta cu aceasta energie speciala. Pung este descrisa ca o energie 

ca o lumina de vindecare Taoista. Cea mai buna descriere a energiei Pung este ca o 

lumina vindecatoare Taoista, iar aura voastra este umpluta acum cu Lumina Pung. Este o 

lumina divina, cinci dimensionala, albastruie ce va umple aura ca pe un balon si va 

umple aura, are caracteristicile ce pot fi comparate cu ale unui balon. De exemplu, daca 

un balon are prea putina energie, cand apesi balonul, acesta este moale si poti impinge 

adanc in balon. Daca are prea mult aer balonul si impingi in el, atunci acesta este foarte 

tare; intrusii vor sari din el. In orice caz, voi nu doriti sa fie foarte tare, deoarece atunci 

balonul se poate sparge sau exploda. De asemenea , daca balonul si aura voastra este 

prea tare/rigida, atunci nu va putea primi lumina dintr-o dimensiune superioara.      

 Campul de Energie Pung ar trebui sa fie calibrata exact la nevoile voastre, pentru 

elasticitatea potrivita. Acum spuneti aceasta afirmatie: “ Eu calibrez acum descarcarea 

de Energie Pung la exact elasticitatea corecta pentru nevoile mele. Eu descarc cantitatea 

exacta de Energie Pung din lumina superioara, pentru a crea/forma elasticitatea directa 

pentru nevoile mele.” Voi canta acum cuvantul “Pung”, in timp ce voi descarcati aceasta 

energie. (Tonuri “Lumina Pung, Lumina Pung”). Aura voastra va este umpluta si calibrata 

pentru exact Energia Pung potrivita/corecta necesara pentru a rezista, a impinge in 

afara, astfel incat nimic negativ sa intre in aura voastra. Haideti sa intram inapoi in 

meditatie acum. (Tonuri “Energia Pung este calibrata acum”). (Liniste). (Tonuri “Energia 

Pung se calibreaza acum”). 

 Aura voastra este umpluta complet, cu exact cantitatea potrivita de lumina si 

energie necesare pentru a inlatura orice intruziune. Aceasta poate fi la nivel cuantic, la 

nivel biologic, la nivel vibrational si medical. Simtiti acum, elasticitatea aurei voastre de 

la aceasta lumina speciala, si simtiti shimmering, iar cand este nevoie simtiti energia 

neutralizarii. Voi puteti folosi pe oricare dintre acestea separat sau in combinatie cu alte 

metode. 

 Va voi invata inca o metoda, in cazul neplacut in care vibratia virusului intra in 

sistemul vostru. Haideti sa presupunem pentru moment faptul ca virusul  a trecut de 

toate aceste sisteme de aparare si a patruns in aura voastra si in corpul vostru. 

Urmatoarea metoda se concentreaza pe modul cum sa il  inlaturati/eliminati afara din 

corpul vostru. (Tonuri “Oh”). Aceasta metoda se numeste “tehnica mingiei contractate”. 
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Acest exercitiu se face separat de celelalte trei exercitii. Vom intrerupe energetic 

celelate trei exercitii. Deci intrerupeti shimmering-ul, intrerupeti neutralizarea si Energia 

Pung pentru moment, spunand doar atat :” Eu prin aceasta intrerup/opresc aceste trei 

metode, cat timp fac tehnica contractarii mingiei”. Pentru acest exercitiu, vom pastra 

totusi aura la 20-30cm distanta de corpul fizic. Vizualizam din nou aura, iar in aceasta 

metoda ne vom contracta aura intr-o minge mica. (Tonuri “Oh”) 

 Vizualizati faptul ca aura voastra este la 20 cm de corpul vostru fizic. Aura 

voastra, ce are forma Oului Cosmic se afla acum la 17 cm de corp si se apropie tot mai 

mult de corp. Este acum la 15 cm si se apropie. Este acum la 12.5 cm si vine si mai 

aproape. 10 cm , 7 cm, 5 cm, 2cm. Aura voastra este acum exact cat corpul vostru fizic. 

Iar acum vom merge catre interior si aura se afla la 2 cm in interiorul corpului. La 5 cm, 

iar pe masura ce intra in corp se micsoreaza din ce in ce mai mult. Trece prin oase, prin 

organele interne, se micsoreaza din ce in ce mai mult. Se contracta si mai mult, iar acum 

se afla exact in centrul abdomenului vostru, ca o minge mica contractata. Aura voastra 

este acum o minge micuta contractata, dar foarte puternica, umpluta cu puteri 

vindecatoare cuantice. 

 Si acum, cand numar pana la 3, aceasta minge/bila contractata se va extinde si in 

timp ce se extinde, va impinge in afara din abdomen si apoi va trece de sistemul 

circulator, de sistemul de imunitate, de sistemul nervos, de fiecare si de toate sistemele 

din corpul vostru. In timp ce se extinde, impinge afara toti virusii, patogenii, toate 

energiile negative, chiar si toate entitatile negative ce se pot afla in sistemul vostru. 

Toate acestea sunt impinse afara. Cand ajung la 3, urmati instructiunile mele. Voi simtiti 

puterea/taria din mingea contractata. Mingea este probabil cam de 2 cm in diametru, in 

centrul abdomenului vostru. (Tonuri “Oh”). Incepeti sa extindeti spre exterior mingea 

contractata: unu, doi, trei, acum. 

 Mingea se extinde spre exterior 5cm, 8cm, 10cm, trece prin toate sistemele 

corpului vostru-sistemul imunitar, intregul sistem nervos, intregul sistem circulator, 

toate organele. Este ca o curatare/spalare, impingand in exterior toti patogenii de 

vibratie joasa, virusi, bacterii, orice. Mingea vindecatoare se extinde spre exterior, in 

afara, impinge, impinge in afara. Aceasta minge/bila se extinde cu o putere uriasa, 

putere cuantica. Acum ajunge la marginea exteriora a corpului vostru fizic si trece mai 

departe de corp si se duce /extinde mai departe la 5cm, 8 cm, 10cm, 12.cm, 15cm, 25cm 



 

9 
 

in timp ce elimina/arunca toata negativitatea interna, patogenii vibratori, virusii si 

bacteriile. 

 Vom face acest exercitiu de contractare a mingiei inca o data. Faceti trei respiratii 

adanci si vizualizati/observati propria aura cum revine la functia sa normala dupa acest 

prim exercitiu de evacuare. In mod normal, acest exercitiu este necesar sa se faca de 2-3 

ori pentru a fi eficient. Prima data a fost ca un exercitiu de practica. Acum, pentru ca siti 

deja ce vom face, veti fi capabili sa il faceti mult mai eficient, a doua oara. Repet, acest 

exercitiu trebuie folosit numai daca, simtiti ca un patogen a intrat in interiorul sistemului 

vostru. 

 Haideti sa incepem exercitiul pentru a doua oara. Aura voastra se afla la 20cm de 

corpul vostru, 17cm, 15cm. Se contracta in continuare. 12 cm, 10cm, 7cm, 5cm, 2cm, 

intra in interiorul corpului vostru. Acum continua in interiorul corpului vostru. Aura se 

afla la marginea externa a corpului fizic, trece prin toate sistemele, adunand orice 

energie dezarmonioasa/parazit de vibratie joasa. Va contractati, contractati, contractati.  

Mingea se contracta/miscoreaza exact in centrul abdomenului. Totul se afla acum in 

centrul abdomenului. Unii pot numi acest punct contractat, “unicitatea” energiei 

voastre. Unicitate, insemnand faptul ca acest camp de energie al vostru este contractat 

intr-o minge/bila. 

 Acum, noi chemam puterile de vindecare cuantice sa va ajute sa impingeti si sa 

extindeti mingea, pentru ca orice virus dens, bacterie si patogeni sa fie 

evacuati/eliminati. Cand numar pana la 3: unu, doi, trei. Poc si toate energiile joase  sunt 

indepartate total. Mingea se extinde, si din nou, aduna toate vibratiile joase in timp ce 

se extinde de la abdomen prin toate celelalte sisteme, incluzand sistemul imunitar, se 

extinde, extinde, extinde, ajunge la marginea exterioara pieli, creierul, sistemul nervos. 

Totul este curatat; toate energiile joase sunt impinse afara/indepartate. Acum trece mai 

departe in exteriorul corpului fizic, la 2 cm in afara acestuia, 5cm, 7cm, 10cm, 25cm. Poc 

si toate energiile joase sunt in totalitate indepartate. 

 In timp ce indepartarea/eliminarea este completa, voi observati ca aura voastra 

este curatata total. Sunteti purificati prin acest ritual si aura voastra vibreaza obisnuit, la 

viteza si energia sa corecta. (Tonuri “OM”) Vibrati in aceasta stare normala, purificata cu 

sunetul OM. (Tonuri “OM” repetat). Aura voastra este intr-o stare de puritate. Toti 

patogenii au fost eliminati si tot sistemul de aparare este acum pregatit daca este 

nevoie. 
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 Cand faceti primele trei exercitii, cel cu Pac-Man, shimmering-ul si neutralizarea, 

poate va doriti ca efectele acestor exercitii si exercitiile sa fie valabile pentru voi, fara ca 

voi sa va ganditi constient la aceste exercitii. Sa spunem ca voi sunteti cu un grup de 

oameni sau sunteti la munca. Nu veti putea fi capabili sa incepeti sa faceti acest 

shimmering sau neutralizarea, in fata acestor oameni; nu ar fi potrivit social. Dar, cand 

va doriti ca acestea sa fie facute la nevoie, spuneti: “ Eu, prin aceasta, dau permisiunea 

Subconstientului meu, sa activeze unul sau toate aceste metode, in functie de nevoie, 

oriunde ma aflu si oricand este nevoie. Fie ca aceste trei metode sa se activeze si sa 

functioneze la nevoie.” Puteti face aceasta afirmatie, cu cuvintele voastre. Vom intra in 

liniste, in timp ce va dati permisiunea Subconstientului vostru sa faca aceasta, fara sa fiti 

constienti de  practicarea exercitiului, pentru situatii sociale. Aceste instructiuni si 

metode sunt descarcate acum in Subconstientul vostru si pot fi folosite la nevoie. 

Bineinteles, daca va aflati in situatia in care in mod constient puteti gandi si executa 

exercitiile, cu atat mai bine. (Liniste). 

 Vreau sa inchei aceasta lectura spunand cateva cuvinte despre virus si despre ce 

ne asteapta in viitor. Anul trecut(2019) am dat o predictie ca vor avea loc doua 

evenimente globale ce vor avea un impact global, iar acest eveniment, coronavirusul 

este unul dintre aceste evenimente. Va avea un impact pe toata planeta si deja are un 

impact urias asupra psihicului si creaza frica si in unele cazuri isterie in masa de-a lungul 

planetei. Adevarul este ca umanitatea poate invinge acest lucru, dar retineti, solutia este 

a invata sa traiti in acelasi timp cu virusul, prin imbunatatirea sistemului vostru imunitar.  

Acest virus va fi prezent pentru o lunga perioada de timp, ca si radiatiile, va fi in 

continuare prezent pe aceasta planeta pentru mult timp. Sistemul vostru imunitar va 

evolua. Noi vom lucra mai sustinut cu voi pentru a va ajuta sa va dezvoltati sistemul 

imunitar. 

 Al doilea lucru este acela ca virusul si isteria in masa si frica ce este generata, 

demonstreaza  un termen din Constiinta de Masa, denumit “oglindire”. Oglindire 

inseamna ca ceea ce se intampla intr-o parte, o afecteaza pe cealalta dar fara nici un 

contact fizic. Observati acest fenomen ce se intampla in ceea ce se numeste “extinderea 

in grup”, cand virusul apare de-o data intr-o anumita parte a unei tari, chiar daca 

populatia din acea zona nu a fost expusa direct. In acest caz, constiinta umanitatii este 

cea care produce oglindirea. Am demoonstrat acest lucru prin alte moduri, cand am 

vorbit despre Efectul celei de-a 100 Maimuta. In acel fenomen, cand se ajunge la un 
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anumit nivel de invatare(dupa ce a 100 maimuta invata sarcina), atunci sarcina 

dobandita se extinde la toata populatia. 

 Efectul celei de-a 100 Maimuta si “efectul de oglindire” sunt de asemenea 

demonstrabile si intr-un mod negativ. Cand un anumit numar de baza de oameni cu 

intensitatea necesara, ating un anumit nivel al fricii, al anxietatii si concentrarii, atunci 

acea emotie se extinde catre intreg sistemul de Constiinta in Masa. In timpul efectului 

de oglindire, virusii se pot raspandi fara nici o prezenta fizica. 

 Potentialul acestei izbucniri si de a se crea mai multa dificultate pe planeta, este 

inca foarte ridicat. Exista cai de a combate spiritual si energetic aceasta izbucnire. Cineva 

poate utiliza tehnici cu o constiinta superioara pentru a combate aceasta. Dar noi, ca si 

vindecatori planetari, putem descarca energetic antidotul si stimularea, pentru a crea un 

raspuns/reactie de imunitate. Putem activa energetic o activare a sistemului imunitar, 

ca si o parte a evolutiei catre Omul Omega. Si asa va fi. Eu sunt Juliano. O zi buna. 

 


