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Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. In aceasta lectura 
vom explora Noosfera si legatura ei cu campul eteric de energie al 
Pamantului. In plus, vom acorda o atentie deosebita celor 12 cristale eterice 
care acum au devenit o parte importanta a Noosferei. 

Noosfera este campul energetic mental care inconjoara Pamantul. 
Noosfera face parte din campul eteric de energie. Campul eteric de energie 
se afla in alta dimensiune. Campul eteric de energie este, de asemenea, 
conectat si ancorat in dimensiunea a treia. Campul eteric de energie are un 
efect destul de dramatic si de important in ceea ce priveste evenimentele 
care se manifesta acum pe Pamant.  

Campul eteric de energie, de asemenea, contine ceea ce se numeste 
Subconstientul Colectiv. Subconstientul Colectiv este un termen care a fost 
dezvoltat in parte de catre psihiatrul elvetian Carl Jung. El a folosit acest 
termen pentru a descrie arhetipurile antice de pe Pamant si simbolurile care 
au fost folosite in fiecare cultura in jurul globului. Munca privind aceste 
arhetipuri a fost continuata de alti psihologi, antropologi , iar acum am 
inceput sa vedem un interes pentru arhetipurile galactice si Subconstientul 
Colectiv Galactic. 

Motivul pentru care vreau sa mentionez influenta galactica in 
Subconstientul Colectiv este legat de faptul ca aceasta planeta are 
interactiuni extraterestre. Interactiunile cu extraterestrii au avut loc, de 
asemenea, in campul eteric de energie al acestei planete. Bineinteles, multi 
dintre voi stiu ca acolo au fost manifestari extraterestre. As vrea sa ma refer, 
de exemplu, la nefilimi. Nefilimii (in ebraica inseamna „cei cazuti”) sunt 
mentionati in Biblia Ebraica in Geneza. Acestia sunt mentionati ca „cei 
cazuti” sau „cei care au venit de sus”. 

Cercetarile si studiile noastre asupra campului energetic al Pamantului 
si campului eteric de energie al Pamantului dezvaluie ca nefilimii au 
interactionat cu campul energetic al Pamantului. Atunci ei au decis ca se vor 
incarna sau manifesta. Acest punct de vedere arata ca atunci cand 
interactionati cu campul eteric de energie al planetei, din acel moment, puteti 



alege sa va manifestati si fizic din acel camp pe planeta. Este exact ceea ce 
au facut nefilimii. 

Veti realiza ca odata ce va manifestati sau incarnati pe planeta, 
ajungeti sa fiti implicati in ciclul incarnarii pe aceasta planeta. Din acest 
motiv arcturienii au ales sa nu se incarneze pe aceasta planeta. Totusi, este 
posibil a interactiona in campul eteric de energie al planetei fara a se 
manifesta pe planeta. 

As vrea sa caut din nou o mai buna definitie pentru campul eteric de 
energie. Voi folosi cateva descrieri care ne vor ajuta sa explicam aceasta. 
Apoi voi explica in mai multe detalii cum Noosfera face parte din campul 
eteric de energie al Pamantului. 

As vrea sa fac referire la campul energetic uman pentru ca acest camp 
in multe moduri este paralel si are multe asemanari cu campul energetic 
planetar. Pentru moment, vizualizati-va aura si vizualizati campul vostru 
energetic. Poate ca sunteti in masura sa deveniti constienti de el si sa 
realizati ca acesta vibreaza. Campul vostru energetic are mai multe 
invelisuri. Aveti un invelis al energiei spirituale. Aveti un invelis al energiei 
mentale. Aveti un invelis al energiei fizice si aveti un invelis al energiei 
emotionale. Sunteti fiinte multidimensionale. Stiu ca multi dintre voi se 
straduiesc sa inteleaga sau sa cuprinda ceea ce inseamna sa fii 
multidimensional. 

Multidimensional, de asemenea, include interactiunea cu campurile 
eterice de energie. Voi, ca fiinte incarnate pe Pamant, participati in campul 
eteric de energie al acestei planete. Planeta are o aura exact ca si aura 
umana, dar aura planetara este, de asemenea, umpluta cu o energie mare 
provenita din trecutul colectiv al planetei si, de asemenea, de la toate fiintele 
de pe planeta. 

Biosfera, de exemplu, este de asemenea legata de campul eteric de 
energie al planetei. Pentru scopul acestei discutii, dati-mi voie sa spun ca 
acest camp eteric de energie al planetei poate fi descris ca aura planetei. 
Exista multe asemanari de baza. Exista alte adaosuri pe care le voi folosi 
pentru a explica campul eteric de energie al Pamantului. 

Aveti aura planetei care poate fi numita, de asemenea, campul 
energetic eteric al planetei. Ea este, de asemenea, impartita in straturi. Acest 
strat eteric este unic legat de existenta oamenilor care locuiesc pe planeta. 
Daca ati observa aura unei planete ca Marte, ati gasi ca acea aura, sau camp 
eteric de energie, este diferita de aura Pamantului. Una din diferentele 
principale are de a face cu faptul ca exista un camp energetic colectiv al 
gandurilor si energiilor oamenilor de-a lungul istoriei in aura Pamantului. 



Aceasta inseamna ca gandurile, energiile, emotiile si alte tipuri de emanatii 
din spiritul Omului sunt stocate, colectate si raspandite in aura Pamantului. 

Ideea aurei Pamantului este legata de conceptul vostru si intelegerea 
Inregistrarilor Akashice deoarece Inregistrarile Akashice sunt o biblioteca 
colectiva de stocare a tuturor gandurilor si evenimentelor pentru toate 
fiintele de pretutindeni din galaxie. Pentru aceasta discutie, nu voi merge 
prea mult in Inregistrarile Akashice. Vreau doar sa spun ca istoria acestei 
planete si tiparele de gandire ale tuturor celor care au trait pe aceasta planeta, 
emotiile lor, toate sunt stocate in campul energetic al Pamantului. Aceasta 
stocare se face intr-un mod similar cu felul in care Inregistrarile Akashice 
stocheaza datele. 

Campul energetic al Pamantului este compus din straturi (invelisuri). 
Exista cateva cuvinte care descriu unele dintre straturi. Unul dintre straturi 
este invelisul energetic mental al Pamantului. Ca parte a invelisului energetic 
mental, avem Subconstientul Colectiv. Dar Subconstientul Colectiv cuprinde 
multe simboluri animalice si culturale care sunt trans-generationale. Aceasta 
inseamna ca au aparut in generatii multiple si sunt , de asemenea, trans-
culturale. Ceea ce inseamna ca au aparut in diferite culturi. 

Vizualizati campul energetic al Pamantului in straturi dupa cum v-am 
descris. Am ajuns in acest punct al invelisului mental care contine ganduri 
inalte si un nivel mai inalt al energiei luminii. Veti intelege usor ca un gand 
mental este mai inalt decat, sa spunem, un gand emotional de frica sau furie. 
Gandurile mentale sunt uzual rezervate pentru fiintele mai evoluate cum ar fi 
oamenii. 

Ca parte a invelisului mental al aurei Pamantului, exista un invelis 
special de energie numit Noosfera. Acest invelis de energie al Noosferei este 
legat de energia si gandurile superioare. Noosfera este legata direct de 
procesul general de evolutie a speciei umane. Noosfera are o relatie cu 
Subconstientul Colectiv. Noosfera, de asemenea, are o relatie directa cu 
gandurile mai inalte si cu modelele de gandire in general. Noosfera face 
parte din campul energetic de gandire al Pamantului.  

Noosfera este un segment special al tiparelor de gandire care sunt 
asociate cu lumina mai inalta si cu dezvoltarea superioara a umanitatii si a 
Pamantului. Tiparele de gandire superioara infuenteaza direct procesul 
evolutiv. Modelele de gandire superioara sunt asociate cu astfel de concepte 
ca dimensiunea a cincea a Pamantului, societatea echitabila, Orasele 
Planetare de Lumina si cristalele eterice. 

Cele 12 cristale eterice arcturiene fac parte din Noosfera. Lucrarea 
vostra si energia si descarcarea acestor cristale eterice fac parte din 
Noosfera. Cristalele eterice sunt vortexuri de energie centrale care au fost 



plasate aici de catre voi si arcturieni. Scopul acestor cristale eterice include 
crearea si mentinerea unui camp energetic de gandire pentru evolutia 
superioara a umanitatii. Cristalele eterice au abilitatea speciala de a fi trans-
dimensionale. Aceasta inseamna ca cristalele eterice pot interactiona cu 
energiile pentadimensionale. Cristalele eterice pot interactiona cu energii cu 
care voi in dimensiunea a treia nu puteti interactiona. 

Cristalele eterice au abilitatea de a primii informatii, lumina si chiar 
instructiuni de la ghizii, maestrii si invatatorii din dimensiunea a cincea. 
Asadar aceste cristale sunt ca niste computere foarte performante capabile sa 
detina programe pentadimensionale care pot in cele din urma sa se manifeste 
in realitatea superioara a dimensiunii a treia. 

Noi, arcturienii, stim despre importanta relatiei dintre Noosfera si 
manifestarea superioara. Stim ca ceea ce apare in campul energetic sau aura 
unei planetei si a Pamantului influenteaza direct ceea ce se manifesta. Dar, 
aura, campul eteric de energie al Pamantului, are, de asemenea, nivele 
inferioare precum si nivele superioare. Aceasta inseamna ca voi trebuie sa 
intelegeti ca toate nivelele aurei Pamantului influenteaza ceea ce se 
manifesta acum. Exista programe de vibratie joasa care se manifesta mai 
direct pe Pamant. 

Stiu ca vedeti multe din aceste manifestari de vibratie joasa. Unul din 
invelisurile aurei Pamantului are de-a face cu fiintele inferioare. Aceste 
fiinte inferioare au fost numite fantome. Au fost numite spirite descarnate 
care s-au ratacit in lumea astrala. Exista, de asemenea, alte energii si alte 
spirite in partile inferioare ale aurei Pamantului care castiga rezistenta si 
putere. Aceste spirite inferioare sunt capabile sa influenteze negativ 
manifestarea. 

Pentru a schimba manifestarea Pamantului, trebuie sa lucrati cu 
campul eteric de energie al Pamantului si acesta include purificarea lumii 
astrale joase. Pentru a schimba cursul evolutiei acestei planete, trebuie sa 
mergeti in invelisul din Noosfera. Energia superioara a cristalelor eterice 
patrunde in acest nivel superior si ajuta la aducerea energiei 
pentadimensionale in invelisurile Pamantului cunoscute ca parti eterice ale 
campului sau energetic. 

Am descarcat si plasat 12 cristale eterice in jurul acestei planete. Ele 
sunt in locatii strategice legate direct de lucrarea semintelor stelare cative si 
pline de entuziasm. La un adanc nivel intuitiv, peste ani semintele stelare au 
inteles ca aceste cristale eterice au puterea speciala de a influenta evolutia 
superioara a Pamantului. De fapt, cristalele eterice aduc in mod continuu 
energia pentadimensionala pe Pamant. 



Sunt 12 cristale eterice. Voi mentiona numele si locatiile lor: 1) Lacul 
Puelo in Patagonia, Argentina; 2) Vulcanul Poas, langa San Jose, Costa 
Rica; 3) Serra da Bocaina, langa San Paulo, Brazilia; 4) Muntele Shasta, 
California; 5) Muntele Fuji, Japonia; 6) Canionul Cooper, Mexic; 7) Lacul 
Moraine, langa Banff, Canada; 8) Bodensee, Germania; 9) Istanbul, Turcia; 
10) Montserrat in Spania; 11) Lacul Taupo, Noua Zeelanda; si 12) Blue 
Mountains (Grose Valley), langa Sidney, Australia. Avem aceste cristale 
eterice. Aceste cristale sunt intr-o forma care influenteaza direct Noosfera. 

Cand sunteti in stare sa va conectati cu cristalele eterice, atunci puteti 
trimite ganduri de vindecare evolutive superioare cristalelor eterice. Apoi 
plasati aceste ganduri in Noosfera Pamantului. Exercitiul pe care tocmai      
l-am descris este o forma superioara de biorelativitate. Biorelativitatea se 
focuseaza pe comunicarea telepatica cu Pamantul. Cristalele eterice pot 
relationa cu Noosfera. Amintiti-va ca puteti asocia gandurile voastre cu 
Noosfera. Noosfera face parte din campul energetic al Pamantului. 
Gandurile superioare din Noosfera vor merge direct in sistemul cliclului de 
feedback planetar si in esenta spirituala a Pamantului cunoscuta drept Gaia. 

Planeta Pamant stie sa relationeze cu Noosfera. De fapt, Noosfera este 
un camp energetic planetar care se refera la evolutia Pamantului. Voi, ca 
vindecatori planetari, lucrati la ascensiunea acestei planete si aducerea ei la 
un nivel mai inalt. De aceea, campul energetic eteric din Noosfera va ajuta la 
manifestarea unei existente superioare pe Pamant. 

Mergeti acum la un cristal eteric de care va simtiti cel mai apropiati. 
Pentru scopul acestei lecturi, voi folosi cristalul Mt. Shasta de fapt cel mai 
apropiat acum de channel si sotia lui. Va vom da instructiuni despre cum sa 
lucrati si sa comunicati cu Noosfera prin cristalele eterice. 

Amintiti-va ca aceste cristale au puteri speciale. Cristalele au puteri 
speciale pe Pamant si cristalele au puteri speciale in lumea eterica. Care sunt 
aceste puteri? Cristalele, inclusiv cristalele eterice, pot mentine ganduri si 
programe. Toate cristalele au puterea sa amplifice gandurile. Acesta 
inseamna ca puterea arcana (arcan- ul este un termen arcturian de masurare a 
puterii gandului) a fiecarui gand care ajunge in cristal poate fi multiplicata si 
ridicata, uneori la un nivel destul de dramatic. Poate creste exponential, in 
functie de puterea cristalului. Cristalele au capacitatea de a fi 
multidimensionale, asadar cristalele sunt capabile sa experimenteze simultan 
energii din diferite dimensiuni. In sfarsit, cristalele sunt in mod inerent 
vindecatoare. Adica acestea rezoneaza si trimit energie superioara. 
Bineinteles, cristalele sunt capabile si sa comunice cu alte cristale si cu alte 
sisteme planetare. 



Cele 12 cristale eterice au toate aceste abilitati. La fel de important, 
aceste cristale eterice sunt acum incorporate in Noosfera Pamantului. 
Datorita muncii pe care am facut-o, datorita meditatiilor pe care le-am facut, 
ele fac parte acum din modelul de gandire. Ati ajutat la fixarea acestor 
cristale in Noosfera Pamantului. 

Acum, conectati-va cu gandurile voastre, in special cu Al Treilea 
Ochi, cu cristalul Mt. Shasta sau cristalul cel mai apropiat de voi. Cristalul 
din Mt. Shasta se ridica din varful acestui munte. In timp ce vizualizati acest 
cristal, puteti sa va conectati de departe cu acest cristal deoarece cristalul 
eteric este in campul energetic al Pamantului. Voi, datorita pregatirii voastre, 
datorita sensibilitatii voastre, sunteti capabili sa va conectati usor cu energia 
eterica si cu cristalul. Cristalul eteric este multidimensional deoarece se 
conecteaza cu voi in dimensiunea a treia si mentine energia din Noosfera in 
aura Pamantului, si se conecteaza, de asemenea, cu energia 
pentadimensionala. Aceasta energie pentadimensionala este energia pe care 
voi personal nu o puteti vedea in acest moment, dar cristalul este capabil sa 
primeasca aceasta informatie si lumina. 

Eu, Juliano, impreuna cu arcturienii, descarcam acum un nivel ridicat 
de energie pentru evolutia superioara a Pamantului. Ganditi-va la evolutia 
mentala superioara. Ce inseamna aceasta? Inseamna ca acolo va fi o 
eliberare de ganduri inalte, evolutie superioara, si acolo va fi o infuzie de 
Lumina Omega care va fi acum descarcata in aceste cristale. ( Ton: "Omega 
Light... Omega Light".) 

Cristalele pentdimensionale, cristalele eterice, sunt umplute cu aceasta 
lumina a dimensiunilor superioare. Acum va trimiteti gandurile in cristal, si 
puteti spune, „Lasa aceste ganduri inalte de evolutie si Lumina Omega sa 
patrunda si sa treaca in Noosfea Pamantului. Acest invelis superior al 
energiei mentale este doar pentru ganduri evolutive inalte. Lasati Lumina 
Omega si toate gandurile evolutive superioare sa mearga acum in cristalul 
eteric, si apoi ele pot fi plasate in Noosfera Pamantului. 

Lasati fiecare din cele 12 cristale sa-si extinda influenta in Noosfera 
Pamantului. Va folositi puterea arcana pentru a aduce o mare lumina divina 
de transformare si evolutie din aceste cristale eterice direct din Noosfera 
Pamantului. Eu, Juliano, trimit acum o energie foarte puternica in fiecare 
cristal, ca sa avem o legatura directa, o legatura de lumina directa intre 
dimensiunea a cincea, cristalele eterice, voi, semintele stelare, si Noosfera 
Pamantului. Sa mergem in meditatie acum pentru a mentine si dezvolta 
aceasta legatura. 

La cea mai buna capacitate a voastra, vizualizati toate cele 12 cristale 
eterice in jurul acestei planete. La cea mai buna capacitate a voastra, 



vizualitati cum cele 12 cristale eterice sunt, de fapt, in aura Pamantului. 
Puteti sa vedeti aurele. Multi dintre voi pot asta. Stiti cum arata valurile de 
energie in jurul aurei. Acum aceste 12 cristale eterice exista, in realitate, in 
aura Pamantului. Toate sunt in jurul Pamantului. 

Toate aceste 12 cristale eterice sunt deasupra acum si interactioneaza 
cu dimensiunea a cincea si trimit lumina in Noosfera.  

Sa ne amintim ca aspectul central al evolutiei Omului se afla in 
dimensiunea a cincea. Conceptul cheie, ingredientul cheie care ii va permite 
Omului sa faca urmatorul pas evolutiv este conexiunea Omului cu 
dimensiunea a cincea. Aceasta abilitate a proiectiei gandului trebuie sa fie 
consolidata si extinsa in Noosfera. Trimiteti acum acest gand in cristalul cu 
care lucrati. Trimiteti gandul ca Omul incorporeaza dimensiunea a cincea in 
urmatoarea sa etapa evolutiva. 

Codurile ascensiunii sunt deschise Omului. Inseamna ca emotiile 
superioare, lumina superioara, tiparele de gandire superioara sunt primite. 
Inseamna ca realitatea iluziei a fost indepartata astfel ca oamenii pot sa vada 
inter-dimensional. Inseamna ca ghizii si invatatorii mai inalti pot sa 
interactioneze mai usor cu voi. Inseamna, de asemenea, ca Omul poate 
rezolva multe din problemele densitatii Pamantului in noua mare energie de 
vindecare si frumusete. 

 Trimiteti din nou acest gand: „Omul evolueaza spre starea de evolutie 
pentadimensionala. Repetati: „Omul evolueaza spre starea de evolutie 
pentadimensionala.” Pe masura ce trimiteti acest gand in cristal, stiti ca acest 
gand merge direct in Noosfera. Acum vom face cateva vindecari specifice 
pentru a echilibra si indeparta toate contaminarile din mediu. 

Vom vizualiza acum o planeta pentadimensionala. Cum arata o 
planeta pentadimensionala? O planeta pentadimensionala este lipsita de 
poluare. O planeta pentadimensionala nu este contaminata cu radiatii. O 
planeta pentadimensionala nu are niciun fel de gunoi sau deseuri. O planeta 
pentadimensionala nu are razboaie. Exista o armonie pe care noi o numim 
societatea echitabila. O planeta pentadimensionala are multe temple si nu 
exista separare religioasa. Oamenii traiesc in armonie, pace si lumina 
spirituala. Puteti chiar sa vizualizati alte aspecte ale acestei planete 
pentadimensionale. 

Acum, proiectati imaginea Pamantului pentadimensional in cristalul 
eteric cu care lucrati. Folositi imaginile vizuale pe care le- ati experimentat 
cand ati vizualizat o planeta pentadimensionala ideala. Amintiti-va ca 
aceasta planeta pentadimensionala interactioneaza si cu galaxia si alte parti 
ale Consiliului Galactic si fiintele superioare de lumina.  



In sfarsit, cristalele eterice au aceasta frumoasa conexiune cu 
Noosfera si cu inima spiritului Gaia, Pamantul. Una din functiile cheie este 
ca Pamantul poate atrage a cincea dimensiune. Amintiti-va ca dimensiunea a 
treia si dimensiunea a cincea vor interactiona. In acel moment de 
interactiune se va produce Inaltarea. In acel moment de interactiune va fi o 
mare descarcare de lumina si energie. 

De ce este nevoie pentru a face forta de atractie a Pamantului si 
Noosfera Pamantului suficient de puternice astfel incat Pamantul sa poata 
atrage dimensiunea a cincea? Este nevoie de o Noosfera puternica. Este 
nevoie de un model de gandire puternic. Este nevoie de lumina 
electromagnetica.  

Acum, trimiteti acest gand in cristalul eteric, „Capacitatea Pamantului 
de a atrage dimensiunea a cincea este crescanda.” Vizualizati dimensiunea a 
cincea ca o alta sfera. Vizualizati dimensiunea a treia ca o sfera. Vizualizati 
cum aceste doua sfere sunt atrase una de cealalta, si vor interactiona. 

„Pamantul este capabil sa atraga dimensiunea a cincea.” Trimiteti 
acest gand in cristalul eteric cu care lucrati. O planeta pentadimensionala 
este o planeta care are lumina pentadimensionala si este capabila sa 
echilibreze toate fenomenele meteorologice; toate secetele sunt usurate; toti 
vulcanii sunt pusi in repaus si cutremurele sunt calmate. Asa arata o planeta 
pentadimensionala. Pamantul, ca planeta pentadimensionala, va deveni mai 
calm si mai echilibrat. 

Da, simt energia puternica pe care o trimiteti in cele 12 cristale 
eterice. Aceste cristale eterice trimit energia in Noosfera. Noosfera trimite 
apoi aceasta energie in Spiritul Gaiei. Gaia raspunde pentru ca Gaia stie cu 
mai multa tarie ca are puteri mari de a atrage dimensiunea a cincea. 

Cristalele eterice vor ramane la locul lor deasupra fiecarei locatii, in 
special in zona Muntelui Shasta. Permiteti echilibrarea secetei din 
California, astfel incat mai multa ploaie sa vina in California, in nord-vest si 
sud-vest. De asemenea, de la Blue Montaines, Grose Valley, permiteti 
temperaturilor de racire si vremii calme sa vina peste Australia si Noua 
Zeelanda si peste intreaga planeta. Gaia stie cum sa faca acest lucru.. 

In particular, daca ne uitam la zona Fukushima, stim ca acolo exista o 
lumina vindecatoare pentadimensionala care ajuta la dispersarea, stergerea si 
corectarea prejudiciului adus, in acea zona, aurei Pamantului, energiei 
Pamantului. Noi, arcturienii, trimitem o vindecare speciala pentru a umple 
golul care este acolo, in energia Pamantului, din cauza scurgerilor extreme 
de radiatii. 



Acum vom continua munca noastra cu Noosfera prin lucrarea de 
purificare si energie a Capeteniei Vulturul Alb. Eu sunt Juliano. 
Binecuvantari tuturor. 

Heyahoyaheyyyyy, heyahoyaheyyyy, heyyahooooh. Toate cuvintele 
mele sunt sacre. Binecuvantati sa fiti voi toti asa cum simt puterea si 
conexiunea voastra cu Pamantul.  

Cunoastem valoarea purificarii. Purificarea apare la multe nivele 
diferite. Exista o mare nevoie de purificare acum pe Pamant. Aceasta 
purificare a fost descrisa in moduri diferite cu furtuni mari, incendii mari, 
cutremure, Sfarsitul Lumii. 

As vrea sa va sugerez ca adevarata purificare mai intai trebuie sa 
apara in campul energetic si aura Pamantului deoarece Pamantul a acumulat 
de-a lungul multiplelor secole multe spirite negative si multe ganduri 
negative. Pamantul a devenit un rezervor plin de conflicte si blocaje dense. 
Noi vrem sa purificam Subconstientul Pamantului. Vrem sa purificam 
energia eterica, aura Pamantului. 

Eu, Capetenia Vulturul Alb, va vorbesc cu Lumina Vulturului Alb. 
Da, aceasta este sursa puterii mele, lumina alba a vulturului. Lumina alba 
este o lumina speciala de purificare. Putem purifica aura Pamantului si 
tiparele de gandire si fiintele inferioare care umplu partile dense ale aurei 
Pamantului. Atunci marile evenimente ale Sfarsitului Lumii nu se vor 
produce. 

Unul din conceptele importante ale vindecarii planetare este 
purificarea aurei planetare. Mergem in Roata noastra a Medicinii pentru a 
ajuta la purificarea aurei Pamantului. De aceea mergem in sauna rituala de 
curatare. De aceea facem ceremonii de purificare. De aceea vorbim cu voi 
despre lumina vindecatoare a Oraselor de Lumina Planetare. 

Toate acestea se asociaza pentru a crea Lumina Vulturului Alb. 
Astazi, suntem cu totii conectati la o mare putere vindecatoare, cele 12 
cristale eterice care sunt in jurul planetei. 

Vizualizati Bijuteria Albastra, planeta, asa cum o vedeti in imaginile 
minunate de pe Luna, in modul in care o vedeti pe coperta filmului The Blue 
Jewel. Vedeti invelisurile aurei Pamantului in aceasta imagine. Pentru ca 
acum aveti vedere de raze x, si aveti abilitatea de a vedea interdimensional. 
Voi puteti vedea campurile energetice, si puteti vedea toate spiritele 
intunecate care sunt in jurul Pamantului. As putea sa le descriu, dar nu este 
necesar pentru ca voi vedeti rezultatele razboaielor, a intunericului care 
umple in continuu Pamantul cu lumina si energie joasa. 

Din al Treilea Ochi al vostru, trimiteti Lumina Vulturului Alb in aura 
Pamantului acum. Lumina Vulturului Alb este cea mai mare lumina de 



purificare pentru Pamant, astfel incat densitatile sunt diminuate, astfel incat 
exista o noua raza de speranta si lumina in campul energetic al Pamantului. 

Lumina Vulturului Alb trece prin toata aura Pamantului pentru a o 
purifica. Acum, vom urca la urmatorul nivel al gandului inalt din Noosfera. 
Doar vizualizati un vultur alb in Noosfera. In conceptele despre 
Subconstientul Colectiv sunt anumite simboluri de animale care poarta o 
incarcatura energetica mare. Trimiteti toate gandurile voastre de vindecare 
pentru Pamant in Noosfera. Vizualizati din nou Vulturul Alb care se apropie 
de Noosfera. Vedeti Vulturul Alb acum. 

Ati ajutat la plasarea Vulturului Alb si a puterilor vindecatoare ale 
Vulturului Alb in Noosfera. Cel mai important, Lumina Vulturului Alb 
reprezinta evolutia si lumina suprema. Vulturul Alb este un animal superior; 
este o pasare superioara. Doar cei cu o constiinta superioara sunt capabili sa 
vada Vulturul Alb.  

Acum aduceti Vulturul Alb in Noosfera Pamantului. Toate gandurile 
si toata energia care este cuprinsa in aceasta vindecare contin imaginea 
Vulturului Alb. Lasati Vulturul Alb sa intre in campul vostru energetic. 
Simtiti puterea Vulturului Alb in voi. Lasati imaginea Vulturului Alb sa fie 
plasata in fiecare din cele 12 cristale eterice. Cele 12 cristale eterice detin 
acum energia Vulturului Alb.  

Lumina Vulturului Alb umple acum Noosfera. Lumina Vulturului Alb 
este in fiecare din aceste cristale eterice si Lumina Vulturului Alb este, de 
asemenea, in constiinta voastra. 

Eu sunt Capetenia Vulturul Alb, si acum voi stiti unele din puterile 
mele de vindecare planetara. O zi buna. Suntem cu totii frati si surori cu 
galaxia. Ho! 
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