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Saudações, eu sou Juliano. Nós somos Arcturianos. Nós focamos nossos
esforços para desenvolver e transmitir novas tecnologias espirituais para ajudar
a transformar a Terra em um planeta de quinta dimensão. A Terra está no
caminho para se tornar um planeta de quinta dimensão do mesmo modo que
você está no caminho para se tornar um ser de quinta dimensão. A Terra tem
certos padrões, e existem certas tecnologias que a humanidade pode usar para
acelerar a transformação da Terra em um planeta de quinta dimensão
Como seria uma Terra de quinta dimensão e qual espécie de interações teria
com os humanos e as espécies Adâmicas? Um dos mais poderosos itens de
um planeta de quinta dimensão é que o planeta pode interagir telepaticamente
com os seus habitantes. Esta forma de interação é baseada na teoria da
biorelatividade, que é um processo onde os habitantes de um planeta usam
seus poderes telepáticos para criar e modelar o ambiente do mesmo para que
fique em harmonia com as necessidades e desejos desses habitantes.
Agora um dos problemas com a Terra transparece quando olhamos
especificamente para as necessidades dos habitantes. Quando vocês têm um
planeta onde bem mais do que metade da população está direta ou
indiretamente envolvida em conflito e guerra, então existe uma situação que
torna difícil acelerar a energia de quinta dimensão. É importante perguntar-se
quais são as necessidades dos seres que estão envolvidos no conflito? Eles
querem mais armas e habilidade para destruir seus oponentes e finalmente
também querem destruir o país ou área aonde seus oponentes vivem. Torna-se
importante pensar a partir de um referencial biorelativo, pois estes habitantes
estão enviando telepaticamente ondas de pensamentos negativos para o
planeta.
Imagine que você está olhando para um planeta de quinta dimensão, e ao
mesmo tempo você está olhando para habitantes orientados na quinta
dimensão num planeta de terceira dimensão. Você prontamente concordaria
que os habitantes orientados na quinta dimensão são muito diferentes dos que
são regularmente orientados na terceira dimensão. Aqueles são mais
interessados na unidade e na harmonia e em acelerar a transformação que é
chamada Ascensão.
Em biorelatividade, quando seres da quinta dimensão estão trabalhando para
transformar um planeta de terceira dimensão em um planeta de quinta

dimensão, eles podem usar seus padrões de pensamento com uma certa
tecnologia para acelerar e para reequilibrar o planeta. Este é agora o trabalho
das sementes estrelares na terra. E que é exatamente o trabalho dos grupos
dos Quarenta. Este se direciona para aqueles que desejam estar na quinta
dimensão e cuja tarefa é para com estes grupos, ajudando a moldar o planeta
Terra na energia de quinta dimensão.
Eu sei que muitas pessoas estão debatendo sobre a mudança climática e
aquecimento global. Sim, existe uma correlação definida entre o derramamento
de óleo no Golfo do México e o que está acontecendo no campo do clima
agora, este derramamento afeta as correntes oceânicas e as tempestades.
Entretanto, ninguém parece estar comentando sobre o fato de que o conflito e
as guerras que estão ocorrendo agora também estão afetando o clima em
maior escala e também outras questões globais. Devemos considerar que esta
energia telepática aguerrida e também os padrões das pessoas que estão
engajadas nestes conflitos é um fator maior nesta falta de equilíbrio.
A biorelatividade está baseada nas necessidades do homem com relação ao
planeta. Então por que usamos o nome “bio” e a palavra “relatividade”? Sob um
ponto de vista científico, muitos poderiam questionar que um novo equilíbrio da
terra está vindo bem à nossa frente, seguindo o argumento de que a Terra
muda ciclicamente. É verdade que existiram idades do gelo, bem como o
aquecimento do planeta. Entretanto sob o ponto de vista da “relatividade”, as
maiores mudanças da Terra não são sempre de interesse do homem. A
biorelatividade estabelece que o Homem está tentando influenciar a Terra.
Desta perspectiva, a Terra se moverá para um equilíbrio que é agradável para
ambos.
As necessidades relativas do homem estão em equilíbrio com as necessidades
da biosfera. Isto é o que estamos dizendo quando usamos a palavra
biorelatividade. As necessidades relativas do Homem são equilibradas com as
necessidades da biosfera. Isto é o que significa a palavra biorelatividade. As
necessidades do homem também são relacionadas a ambas as necessidades,
a da biosfera e a de todos os habitantes do planeta naquele momento. Não é
bom para os habitantes vivenciar outra idade do gelo. Não é bom vivenciar
outro ciclone, por exemplo. Relativamente falando, estes eventos podem criar o
caos, mais do que ajudar. De certo, as mudanças da Terra podem reequilibrála à longo prazo. Mas vocês devem se perguntar: existe um meio menos
complexo e destrutivo para encontrar o equilíbrio? Tem que haver um meio
mais harmônico para reequilibrar a Terra. Vejam todas as energias que estão
na Terra agora e que precisam ser reequilibradas. O reequilíbrio da atmosfera
devido à poluição é um tópico. Outro exemplo que necessita ser observado é o
reequilíbrio dos oceanos. Também nunca se esqueçam da aura de energia
negativa que está sendo criada na Terra proveniente das guerras e dos
conflitos.
Nesta palestra nós queremos focar especificamente na teoria da
biorelatividade. Queremos explicar algumas novas técnicas e novos termos que
serão úteis em seu trabalho de biorelatividade. Vocês serão chamados muitas
vezes em 2011 para fazer exercícios de biorelatividade. Vocês serão

necessários e usados por muitos diferentes países e muitas diferentes áreas
para ajudar a aliviar o poder de algumas mudanças que estão sendo ativadas e
agora estão abaixo do limite mínimo de manifestação. .
O primeiro termo tecnológico que eu quero introduzir é o termo “arcano”. Um
“arcano” é uma unidade de medida que nós usamos em Arcturus para
descrever a força de uma vibração de pensamento. Vocês podem usar na
Terra algumas medidas para verificar a intensidade da força dos raios
eletromagnéticos ou energia eletromagnética, e poderão usar termos como
watts ou volts ou amperagem para designar ou descrever as características da
energia ou corrente elétrica. Nós sabemos que embora a onda seja uma
energia eletromagnética, também é certo que o Homem não tem instrumentos
para medir tal força. Não existem os instrumentos necessários na Terra agora
para medir a força de uma onda.
Você poderia perguntar, por que nós gostaríamos de medir uma onda de
pensamento? A razão é que quando você está usando a biorelatividade, você
quer aumentar o poder da onda de pensamento. Você quer acelerar a energia
“arcana” para o maior nível possível. A razão é que você está procurando
superar tantos outros pensamentos, tanto outro padrão que tem sido trazido
para a Terra de uma forma desconhecida. Para uma mudança efetiva, você
precisa ser capaz de produzir uma onda de pensamento mais forte. É de ajuda
para o trabalho da biorelatividade ter uma medida do poder da onda de
pensamento.
Você tem algumas demonstrações interessantes de força do pensamento na
Terra. Um que vem a mente é o psíquico Uri Geller que demonstrou como com
sua mente era capaz de dobrar colheres. Existem algumas discussões se isto
foi um truque. Nós não vamos discutir os prós e contra desta questão. Nós
diremos que tentar dobrar uma colher com o pensamento é um exemplo de
como alguém pode medir a intensidade arcana do pensamento. Uma maior
intensidade ou maior arcano de pensamento poderia manifestar mudanças
como dobrar uma colher. Nós estamos interessados em como podemos
aumentar os padrões de pensamento que estão sendo emitido pelas sementes
estrelares para reequilibrar a Terra, desta forma teríamos menos tempestades
e terremotos.
A segunda idéia então é como podemos amplificar o arcano das energias do
pensamento. Há diferentes métodos para amplificar o pensamento. O primeiro
método requer a compreensão da direção do pensamento. Muitos gostariam de
visualizar a energia do pensamento fluindo numa linha reta. Atualmente, o
padrão correto seria medir como um arco. Esta é razão para usar o termo
“arcano” como medida de energia do pensamento. Quando se visualiza a
transmissão de uma onda de pensamento em exercício de biorelatividade, nós
sugerimos que se visualize a transmissão de pensamento viajando como um
arco. Não precisa ser um arco grande. É apenas para visualizar uma curva, ou
um pequeno arco. Porque a sensibilidade das ondas de pensamento, como se
visualiza o pensamento diretamente correlacionado com a força com que a
onda está atravessando através dos éteres. O poder do pensamento aumenta
pela visualização do pensamento sendo transferido ou viajando como um arco.

Sabemos do valor da amplificação das ondas de pensamento. Nós
estabelecemos nossos templos Arcturianos como lugares para ajudar a ampliar
o pensamento. Nos templos Arcturianos nós temos muitos cristais em volta dos
que estão meditando. Nós selecionamos pessoas especiais para meditarem
em tempo integral, de forma que elas possam continuamente enviar padrões
de pensamentos positivos para nosso planeta. Isto nos capacita a manter um
lindo e equilibrado planeta. No nosso planeta de 5ª dimensão e em outros
planetas que visitamos, não há tempestades, nem furacões, nem erupções
vulcânicas. Não existem eventos surpresa que possam ser catastróficos. Com
a ajuda de nossos meditantes e nosso trabalho espiritual, nós envolvemos o
planeta, de tal forma que um novo sistema foi alimentado e o equilíbrio chegou
a Arcturus. Isto é como a Terra de 5ª dimensão poderá ser, com um novo
estado de harmonia de modo a não verem mais estes níveis de erupções
vulcânicas ou tempestades. Vocês verão um equilíbrio que será mencionado
por alguns como o Jardim do Éden, que permitirão o desenvolvimento das
cidades de Luz.
Equilibrar o planeta é o objetivo para ajudar a Terra a se transformar em um
planeta de quinta dimensão, que encontrou a harmonia das vibrações
espirituais que também permite a interação com seres elevados de outros
planetas. A Terra está capacitada para achar esta harmonia de quinta
dimensão.
Sob a nossa perspectiva, a Terra está ainda em um nível elementar e primitivo
de desenvolvimento porque não há um esforço intenso para usar a
biorelatividade para estabilizar o ambiente. A grande vantagem é que agora
existem as sementes estelares na terra como vocês, que estão prontos para
participar no reequilíbrio dos campos de energia deste planeta que
estabelecerá a fundação para que este planeta se mova para a quinta
dimensão.
Tenha uma visão bela da Terra de quinta dimensão e como, ao usar a
biorelatividade, a Terra estará em harmonia com as sementes estelares
trabalhando no planeta. Para que um planeta se mova para a quinta dimensão,
este deverá ter sementes estelares de quinta dimensão para ativar e acelerar
esta transformação. Visualize e guarde a imagem das transformações que irão
ocorrer na Terra. Existem muitas sementes estelares que estão trabalhando
com estas imagens transformativas de quinta dimensão.
Obviamente, nós estamos focados na intensidade do pensamento e isto é
porque nós introduzimos como recurso a medida do arcano. Imagine que vocês
desejam enviar padrões de pensamento de harmonização para uma pessoa
como cura. Vocês deverão enviar diretamente como primeiro estágio a energia
do pensamento de cura para o campo cósmico desta pessoa. Você enviará a
cura como um pensamento vibracional que deverá talvez ser recebido pela
pessoa no topo de seu Ovo Cósmico. Algumas pessoas chamariam esta área o
Chacra da Coroa. Então, tão logo recebido o pensamento vibracional se
disseminará ou espalhará por todo o campo vibracional daquela pessoa
incluindo também o Ovo Cósmico inteiro, ou aura.

Deixe-nos usar a mesma analogia com a Terra. Se há um evento catastrófico
como o recente ciclone na Austrália, então você desejará enviar a energia,
primeiro para todo o campo energético da Terra e então para uma área em
particular. No primeiro nível, enviando para toda a terra vocês dirão: “Como vou
fazer isto?” Devo enviar para o interior da Terra e para toda a Terra? Que tipo
de imagem devemos usar? Estas respostas também se relacionam com
diferentes discussões sobre meridianos e linhas. Nós chamamos a Terra: a jóia
azul. As bonitas imagens que foram tiradas da Terra pelos satélites e naves de
vocês deram uma perspectiva do campo de energia da planeta. A cura geral
que você deverá fazer começa com o envio da energia para a aura ou campo
de energia da Terra, estendendo-se para toda a Terra.
O primeiro exercício inicial de biorelatividade será enviar energia para a Terra.
Desta perspectiva, você provavelmente terá uma imagem que pode ser 50 ou
60 milhas acima da Terra ou até mais. Esta perspectiva será como se você
estivesse numa órbita geocêntrica que estará em algum lugar a partir de
18.000 milhas sobre a Terra. Você poderá visualizar este ponto sobre a terra
para começar o exercício.
Nós colocamos um marcador sobre a Terra com o propósito de identificar a
órbita geocêntrica e chamaremos este marcador de Espelho de Iskalia. Nós
alinhamos o espelho de Iskalia em uma órbita geocêntrica sobre o campo de
energia etérea da Terra. Este ponto pode ser diretamente sobre o centro do
Pólo Norte, mas pode ser movido. Isto corresponderá ao Chacra da coroa de
uma pessoa e então, nós dizemos que o primeiro nível de biorelatividade é
enviar aquela espécie de energia de quinta dimensão através do espelho de
Iskalia, do topo até a Terra. Isto permite que a energia possa ser distribuída de
uma forma equilibrada. Muitas pessoas perguntam “Como podemos fazer um
trabalho de biorelatividade como prevenção?” A resposta é que podemos fazer
um trabalho de biorelatividade preventivo enviando este tipo de energia de luz
e cura para o topo do espelho de Iskalia e então distribuir por toda a Terra. Nós
diríamos que este é um exercício com um poderoso pensamento de cura para
a Terra.
Lembrem, eu disse que vocês desejariam enviar o pensamento de cura com a
força mais poderosa . Quantos arcanos de pensamento ou de luz você pode
enviar? Uma pessoa pode por si mesma enviar talvez 10 arcanos de luz que
poderão ser distribuídos para o mais alto ponto da Terra. Nós dissemos que
você precisa ampliar os padrões de pensamentos. O modo para ampliar os
padrões de pensamentos é usar cristais etéricos. Nós sabemos que em nossos
templos Arcturianos, nossa energia de pensamento está sendo ampliada por
estes cristais etéreos que estão em volta de nossos meditadores. Usando
cristais os padrões de pensamento e de energia podem aumentar 10 ou 15
vezes em força. Este é um aumento significante. Muitas pessoas acreditam que
o aumento do poder do pensamento depende de se ter certo número de
pessoas. É verdade que o número de pessoas influencia os arcanos de força
de um pensamento.
Eu aponto então que uma pessoa, eu usarei o exemplo de Jesus/Sananda,
pode ter um pensamento poderoso. Uma pessoa ou ser, pode ter consigo um

pensamento poderoso para a humanidade e até superar o pensamento de
muitas outras pessoas e energias menores de outras pessoas. Não pense que
é sempre necessário ter milhares e milhares de pessoas. É preferível que você
tenha grandes grupos. Nós notamos e dizemos que o número chave de
sementes estelares e trabalhadores da luz para ter a mais alta energia arcana
em padrões de pensamentos para biorelatividade é 1600, ou 40 grupos de 40.
Nós também dizemos que quando vocês estão fazendo grupos individuais, 40
pessoas em um grupo também consiste num número significante. Também,
quando vocês estão fazendo exercícios de biorelatividade para um evento
específico tal como um ciclone, então é também poderoso e mais efetivo se
vocês podem ter 40 pessoas trabalhando juntas e focando a energia e os
pensamento delas porque então a efetividade e força do arcano do
pensamento aumentam consideravelmente.
Há um segundo aspecto deste exercício. Primeiro vocês fazem o exercício
geral de biorelatividade partindo do topo da terra, como eu descrevi e então
vocês podem ir diretamente do topo para o ponto que especificamente precisa
de reequilíbrio. Então vocês podem enviar raios de luz de equilíbrio para a área
necessitada. É também importante trabalhar com as imagens de radar na
Terra. Nós amamos a tecnologia do radar do tempo de seu planeta. Quando
vocês coordenam a biorelatividade com o espelho de Iskalia durante uma
grande tempestade, então enviem a luz do espelho para o canal do tempo
visualizado e visualize que o padrão da tempestade diminui. Isto é efetivo.
O terceiro aspecto deste exercício é que as suas ondas de pensamento podem
ser aceleradas e o arcano da energia de cura vindo de seus pensamentos pode
ser ampliado pelo uso de cristais etéreos. Se em um dia particular vocês são
poderosos o suficiente para produzir 10 arcanos de energia de pensamento,
então você pode pegar os 10 arcanos e multiplicá-los por 50 se vocês enviarem
os pensamentos através dos cristais etéricos. Se você enviar uma onda de
pensamento equivalente a 5 arcanos então aquele cristal etéreo será um
amplificador e esta amplificação pode ser aumentada 10 vezes. Vocês estão
enviando pensamentos de cura para o cristal etéreo e então este está
amplificando os seus pensamentos 10 vezes. Com um aumento extra o
pensamento de cura pode também ir para cima para o espelho Iskalia e descer
para a Terra mais poderoso. Então vocês vêem que estão enviando 10 vezes
5, 50 arcanos de modelos de pensamento para a Terra. Você pode até usar
mais do que um cristal. Se você usar 2 cristais, nós recomendamos que você
use os cristais em forma triangular se possível. Você poderia pegar 3 cristais
que lhes sejam parecidos e criar um triângulo de energia, ou um triângulo de
luz de cura. Então deste triângulo de luz, usando 3 cristais simultaneamente,
você pode enviar quase 50 arcanos de pensamento de energia.
O modelo de linhas de meridiano são também aspectos importantes para
trazerem pensamentos de energia para biorelatividade. Nós sugerimos que um
dos membros do grupo dos 40 Arcturiano consiga um mapa para uma
visualização da Terra e desenhe as correntes do oceano no globo. Então você
pode usar a imagem visual para um exercício de biorelatividade para moderar
as correntes do oceano. Estas correntes tem uma curva prevista para o
coração da Terra para ajudar a criar o equilíbrio homeostático. Estas correntes

do oceano representam as linhas dos meridianos. Outras linhas de meridianos
que são úteis para exercícios de biorelatividade e tem a ver com o Anel de
Fogo, por exemplo. Outros meridianos têm a ver com as linhas que estão
abaixo do equador e a que vai do Pólo Norte ao Sul. Também,
surpreendentemente, a zona de 24 horas, medida internacional de tempo
também é representativa de um tipo de meridiano. Este sistema de meridiano
foi imposto no planeta; entretanto tem validade como um sistema.
Finalmente, ao discutir as linhas de meridianos, nós introduzimos e temos
usado o Anel de Ascensão. Este é representativo de uma linha etérea que está
em volta de um campo de energia do Ovo Cósmico da Terra. Deixe-nos
visualizar novamente que nós estamos sobre a terra e nós vemos o campo de
energia da Terra com a forma de um Ovo Cósmico. Nós estamos em uma
órbita geocêntrica, geoestacionária sobre o Pólo Norte, perto do Espelho de
Iskalia. Nós estamos em um estado de energia em volta daquele espelho. Nós
estamos na multidimensionalidade. Nós temos o nosso corpo de 5ª dimensão
lá e nós temos o nosso corpo tri-dimensional aqui na Terra. Fixe esta imagem
por um momento.
Use o seu Terceiro olho e conecte o seu Terceiro Olho com um pensamento e
envie-o para o cristal etéreo do qual você está mais perto em seu coração.
Pode ser no Vale de Grose na Austrália; pode ser o cristal do Monte Shasta em
Monte Shasta California; ou pode ser Monteserrat, na Espanha. Envie o
pensamento de cura, reequilibrando a Terra para maior harmonia do Homem.
Envie aquele pensamento para o cristal. Do cristal, aquele pensamento é
amplificado. Desde que você esteja em um estado mais elevado, você estará
enviando aquele pensamento em 5 arcanos e ele sairá do cristal em 50
arcanos.
O pensamento estará vindo de seu Terceiro Olho para o cristal, e do cristal
estará indo diretamente para você acima do Espelho de Iskalia. Então aquela
luz e energia estarão indo através do Espelho de Iskalia. Vocês estão sentados
sobre a Terra perto do Espelho de Iskalia. Está sendo amplificado novamente e
estará sendo baixado diretamente no campo de energia da Terra. Fixe estes
padrões agora.
A energia está sendo baixada para o Ovo Cósmico e sendo distribuída para
diferentes fontes e muito diferentes lugares. Isto inclui diferentes correntes
oceânicas e muito diferentes aberturas na aura da Terra. Como estamos
fixando esta energia, eu quero apontar alguns outros fatores para aumentar o
poder do arcano dos pensamentos. À qualquer tempo em que puder fazer um
alinhamento neste tipo de trabalho de biorelatividade, então vocês poderão
ampliar o campo energético do pensamento. Os pensamentos não são restritos
pelo espaço. Vocês também poderão receber ou enviar padrões de
pensamento do sol central. Porque você estará conectando o seu pensamento
com o sol central, então vocês estarão habilitados para amplificar os seus
pensamentos da fonte de energia também. Muitos de vocês estarão habilitados
para trabalhar com a estrela de Arcturus, especialmente quando a estrela
Arcturus estiver acima à noite em sua localidade.

O alinhamento com Arcturus é um outro alinhamento poderoso que poderá
ajudá-los. Os alinhamentos não ocorrem somente em espaço, mas também em
tempo. 11-11-11 é outro alinhamento poderoso. Este momento é uma
oportunidade para aumentar o poder dos arcanos dos seus pensamentos
telepáticos tão fortemente e um exercício mais efetivo de biorelatividade pode
ser atingido.
De certo, 12-12-12 e também 22 de dezembro de 2012, os alinhamentos são
períodos poderosos e tem grande potencial para aumentar o arcano da energia
do pensamento. Nós estamos terminando este exercício de pensamento e eu
gostaria que vocês se rematerializassem do corpo de 5ª dimensão sobre a
terra perto do espelho de Iskalia e voltassem para baixo ao corpo físico. Saiba
que esta corrente de energia e luz continuará no mínimo pelas próximas 2
horas. Você pode visitar o Espelho Iskalia a qualquer tempo durante as
próximas 2 horas.
Eu gostaria que o chefe Águia Branca falasse com vocês sobre outros métodos
para aumentar os poderes telepáticos para a cura planetária, e como vocês
podem aumentar o poder do arcano da energia de seus pensamentos. Eu sou
Juliano. Bom dia.
Hey ya ho ya hey! Hey ya ho ya hey! Hey ya hooohhh. Saudações, Eu sou o
chefe Águia Branca. Todas as minhas palavras são sagradas. Eu honro a todos
vocês porque eu conheço o seu compromisso com a cura planetária e eu sei
que muitos de vocês voltaram a esta encarnação agora para experimentar-se
como um curador planetário e para contribuir com suas habilidades e a energia
de seu coração para a transformação da Terra.
Juliano introduziu uma idéia importante e poderosa. Para que o planeta venha
a ser transformado em 5ª dimensão, é preciso que haja sementes estelares
trabalhando no planeta. O planeta não pode entrar na 5ª dimensão sem o
trabalho das sementes estelares. Esta é a razão porque muitos de vocês estão
tão comprometidos, vocês querem ficar na Terra além da primeira ascensão,
na primeira onda. Vocês querem ficar aqui até que a Terra ascenda. Eu honro
este compromisso. Eu honro e compreendo os seus sentimentos. Mas também
entendo que a sua ascensão contribui para ajudar ao desenvolvimento das
ondas dos mais altos pensamentos de forma que a Terra possa ascender. É
um grande avanço para o planeta quando as pessoas ascendem. Está tudo
gravado no campo energético da Terra. Está tudo gravado na aura da Terra. O
seu trabalho não está perdido no desenvolvimento da transformação da Terra
quando as pessoas no planeta ascendem.
Da perspectiva dos povos nativos, nós usamos a Roda de Cura como nosso
trunfo para aumentar o arcano de energia de nossos pensamentos. Nós
sabemos que a Roda de Cura tem grande poder para acelerar o pensamento.
É difícil para mim formular a medida quantitativa do modo que o Juliano faz. É
difícil para mim dizer, vá para a Roda de Cura e você irá aumentar o poder de
seus pensamentos dez vezes. Nós não pensamos em termos científicos. Nós
sabemos apenas que a Roda de Cura é uma ferramenta sagrada que vem de
fontes das mais altas galáxias. Quando nós meditamos ou quando nós falamos

com a Mãe Terra em nossas Rodas de Cura, então nossos padrões de
pensamentos e energia de pensamentos são grandemente acelerados e
amplificados. Esta é a razão porque nós usamos nossa Roda de Cura em
cerimônias, para cura pessoal e do planeta. Nós usamos a Roda de Cura de
muitos modos diferentes para acelerar o poder de pensamentos. Nós a usamos
à noite para a lua cheia. Nós usamos para a aurora e à tardinha. Nós a
usaremos quando houverem certas estrelas acima de nós. Também usaremos
em orações e círculos de orações. Pense nisto. A Roda de Cura está
construída sobre o planeta, sobre a Terra, meus amigos. Nós sentimos que
termos a Roda de Cura na Terra nos ajuda na nossa cura planetária para ter
acesso diretamente ao sistema de cura planetário.
Nós faremos grandes esforços, por muito tempo, construindo a Roda de Cura
com as mais belas pedras e cristais que podemos achar. Todo o trabalho com
que nos compromissamos está contribuindo para o poder da Roda de Cura de
forma que esta pode amplificar os pensamentos para maior habilidade. O grupo
das quarenta sementes estelares, criam 40 Rodas de Cura em volta do
planeta, e vocês estarão capacitados para amplificar o poder de seus
pensamentos para curar a Terra. Eu sei que vocês responderão. Se eu disser,
que se todos trabalham na Roda de Cura ao mesmo tempo e coordenarem as
horas com todos os membros em volta do mundo, então vocês estarão mais
impregnados com o poder de seu trabalho planetário.
As pessoas disseram, “Chefe Águia Branca, como seria a sua oração e
discurso como forma de biorelatividade? Ao invés de visualizar, você também
fala com a Terra.” Nós somos de alguma forma como os antigos mestres da
Kaballah no Misticismo Judaico. Nós acreditamos no poder da palavra por usálas puras. Nós sabemos que a escolha das palavras é como escolher os
pensamentos certos. Quando nós estamos criando a poderosa Roda de Cura,
então sabemos que cada palavra que é falada no ambiente da Roda de Cura é
sagrada e pode ir direto para o lugar certo na Terra para mudar e criar um
equilíbrio mais novo e mais elevado que pode ser de ajuda para a humanidade.
Mãe Terra, nós rezamos para você agora em nossa Roda de Cura etérea para
que a Terra possa ser reequilibrada em um novo processo de informação de
sistema de energia. Nós rezamos para que este novo processo desça para a
Terra e que traga para ela em um maior alinhamento que trará maior harmonia
para a transição da Terra. Eu Chefe Águia Branca, chamo a Roda de Cura para
alinhar-se com o Sol Central.
Nós usaremos cânticos, nós usaremos danças porque nós sabemos também
que quando nós ficamos em um estado de transe, nós transcendemos nosso
nível de consciência normal e nós entramos num estado de ser
verdadeiramente capacitado para aumentar o poder de nossos pensamentos,
ou usando a linguagem de Juliano, o arcano de energia de nossos
pensamentos. Esta abordagem para os cânticos é parecida com aquela que os
cabalistas fazem quando estão fazendo preces. Eles estão procurando
aumentar o poder de seus pensamentos. Eu espero que todos vocês estejam
trabalhando em suas Rodas de Cura nos próximos dias e por semanas. Eu
estarei com cada um de vocês quando entrarem na Roda de Cura.

Agora um breve comentário de Sananda. Eu sou o Chefe Águia Branca HOH!
Eu estou tão agradecido e impressionado com seus trabalhos com a Escada da
Ascensão sobre Jerusalém e sobre o Templo do Monte. Eu abro meu coração
para cada um de vocês que fez este trabalho poderoso e eu quero anunciar
que a próxima Escada de ascensão será em Sedona, Arizona no continente
Americano em Março quando estarão juntos em um trabalho. Saibam que isto
será um momento especial na primavera, ou no outono (se você está na
América do Sul) entretanto vocês estarão no tempo de transição do equinócio.
Eu vou ajudar; eu estarei lá com vocês para trazer a segunda Escada de
Ascensão para Sedona, Arizona no continente Americano do Norte. Este será
um momento especial e uma hora especial para todos vocês, pois eu sei que
cada um de vocês quer contribuir para a Ascensão. Mesmo que vocês não
ascendam na primeira onda, sabem que o trabalho e a criação destas Escadas
de Ascensão são chaves para trazer a luz da quinta dimensão. Um planeta
precisa de Escadas de Ascensão para sustentar a luz e sustentar as conexões
com a quinta dimensão.
O trabalho de base estará sendo assentado para a próxima Escada de
Ascensão. Estas duas Escadas de Ascensão serão uma grande base
energética para fixar a luz de quinta dimensão e trazê-la. Lembre da Escada de
Jacob. Os anjos e outros seres mais evoluídos estão indo e vindo. A Escada é
também um lugar através do qual mais energia de quinta dimensão pode
descer para a Terra.
Nós estamos falando sobre ascender e descender. Ascender é ir para cima;
descender é para baixo, trazendo a energia para baixo para um lugar em
particular. Também haverá ativações de Sedona para o Lago Puelo e para
outras Cidades poderosas de luz. Nós estamos trabalhando para fazer disto
uma energia sagrada e poderosa. Um novo equilíbrio está vindo para a Terra.
Vocês serão agraciados com seu poder e efetividade. Deixe a Árvore da Vida
ser também conhecida como a Árvore da Luz, porque o seu objetivo é espalhar
luz por todo o planeta e por toda esta dimensão. Eretz há Aur, a Árvore da
Vida. Eu sou Sananda. Bom dia.

