Nevoia de vindecare (Arcturienii 5D, prin David K. Miller)
Creat: Luni, 30 Iulie 2018 12:52 - Ultima actualizare: Duminică, 01 Decembrie 2019 13:24
Publicat: Luni, 30 Iulie 2018 12:52
Scris de George Acu @ Editura Proxima Mundi
Accesări: 23595

Vindecarea este foarte importantă pentru voi acum, în timp ce parcurgeți tranziția
de renunțare la atașamente. Sunteți în curs de renunțare la o parte din istoria
timpurie a vieții pe care ați avut-o pe planetă, chiar dacă mai mențineți încă o
interacțiune cu acele energii din trecut. Cheia vindecării se află în interacțiunea cu
acele energii, care includ atât energia din viețile anterioare, cât și energia din rănile
copilăriei. Energiile ar trebui să devină fluide. Ele fac parte din istoria și ființa
voastră. Toate experiențele pe care le-ați avut pe planetă sunt relevante. Căutați o
unitate, o integrare a tuturor acelor energii. Ele vor rămâne o parte a noii voastre
integrări. Odată ce le înțelegeți, veți putea să interacționați cu energiile, iar ele nu
vă vor domina. Atunci vă veți debloca.
Îi urmărim pe mulți dintre voi tot timpul. Suntem conectați direct cu voi atunci când
ne chemați. Când nu ne chemați, nu intervenim și nu interferăm sub nici o formă cu
tiparele voastre existențiale aflate în curs de desfășurare. Vom lucra cu voi numai
dacă ne cereți, iar interacțiunea noastră nu interferează cu karma voastră. Vă vom
da informații și vom fi receptivi atunci când ne chemați. Putem vedea toate tiparele
vieții voastre. Putem vedea încotro vă îndreptați, ce se va întâmpla și cum vor
evolua corpurile voastre fizice. Suntem foarte atenți la sănătatea voastră. Ne puteți
chema în privat pentru a vă ajuta în chestiunile voastre legate de sănătate.
Studiem modul în care reacționați la boli fizice și la alte probleme fizice. Suntem
conștienți de limitările voastre fizice. Suntem conștienți și de faptul că veți putea
transcende aceste limitări atunci când veți intra în tărâmurile mai înalte. Pentru
propria voastră dezvoltare, este important să învățați să lucrați în cadrul limitărilor
voastre din planul fizic. Totuși, cu toții puteți să depășiți multe dintre problemele
fizice pe care le aveți în prezent.
Unul dintre aspectele misiunii noastre este de a vă ajuta pe toți să vă vindecați.
Facem vindecări printr-o metodă în care vă cerem să vă proiectați eteric printr-un
coridor până sus la navele noastre, astfel încât să putem lucra cu voi. Problemele
voastre de sănătate pot fi o pacoste uneori, după cum știți. Unii dintre voi au
probleme de sănătate deosebit de complexe, și totuși ele nu trebuie să vă
stânjenească în evoluția voastră spre țelul conștiinței mai înalte și al muncii
interdimensionale. Este foarte important să înțelegeți acest lucru.
Suntem conștienți de dificultățile pe care mulți le aveți cu sistemele voastre
imunitare. Unii dintre voi simțiți deja compromisul sistemului vostru imunitar.
Pentru voi este o provocare să rămâneți într-o stare de sănătate pe această
planetă. De aceea vă cerem din nou să veniți alături de noi în coridoare, unde
putem să vă ajutăm să curățați o mare parte din densitățile și din energia negativă
care se atașează de voi.
Noi nave arcturiene au sosit din zona arcturiană în sectorul vostru de sistem solar.
Am adus cu noi nave speciale de lumină, energie specială de vindecare și
vindecători specializați pentru a-i ajuta pe aceia dintre voi care ne cer ajutorul.
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Suntem serioși în privința dorinței noastre de a vă ajuta și știm că cea mai directă
cale este prin vindecare. Avem tehnologia și avem și capacitatea mentală și
spirituală de a lucra cu voi în mod direct.
Ne-am specializat și în regenerarea sufletului. Sunt suflete care, din cauza
întunericului lor, din cauza răutății și densității lor, par să se afle într-o stare de
anihilare totală. Unii au speculat că aceste suflete au fost nimicite. Cu toate
acestea, am lucrat la regenerarea sufletului, inclusiv cu sufletele conducătorilor
malefici. Sufletele pot fi regenerate printr-o asistență și o muncă specială. Este
important ca cei care se angajează în regenerarea sufletului să fie extrem de
concentrați și să mențină un contact strâns cu energia grupului lor de suflete. Am
lucrat cu grupuri întregi și chiar cu planete întregi ce au fost anihilate complet prin
utilizarea armelor nucleare sau din cauza dezastrelor nucleare. Aceștia aveau o
nevoie foarte mare de regenerare a sufletului.

Vindecarea pe navele arcturiene
Metodele noastre de vindecare vizează alinierea frecvențelor voastre și curățarea
tuturor corpurilor voastre. Vă oferim o conexiune directă prin asigurarea unui
coridor interdimensional și prin aducerea navelor noastre într-un spațiu situat
deasupra prezenței voastre fizice. Trimitem jos un fascicul de lumină pentru a vă
ajuta să vă purificați, să vă simțiți mai ușori și să intrați în legătură cu voi înșivă.
Putem să vă ridicăm sinele eteric și să aducem acea parte din voi în nava noastră.
La bordul acesteia utilizăm o bibliotecă de vindecare și camere de vindecare pentru
a vă activa și reîncărca energetic. Atunci când sunteți cu noi, vă puteți reconecta cu
vremuri de demult și cu alte vieți ale sufletului.
Dacă doriți să fiți vindecați pe navele noastre, este necesar să practicați proiecția
de gânduri. Este necesar să puteți să vă proiectați în nave prin intermediul
gândurilor. Acesta este un aspect important. În navele noastre utilizăm o tehnică
foarte avansată de terapie a meridianelor. În loc să utilizăm ace, ne folosim
gândurile pentru a centra anumite unde energetice.
Prin citirea acestor cuvinte, acum, vă conectați cu noi. Vă putem oferi și sunete cu
care puteți lucra în meditațiile voastre. Preferăm să lucrăm cu voi într-o cameră. Vă
cerem să vă proiectați mental într-o cameră, iar apoi vă putem lua frumușel sus,
împreună cu camera voastră. Puteți concepe camera ca un fel de cabină telefonică
exotică. Partea de sus este circulară, iar în cameră puteți pune un scaun sau orice
doriți. Vă puteți imagina că are ferestre cu vitralii. Am dori să utilizați sunetul
numelui nostru, arcturienii, pentru a vă alinia cu noi.
Unii dintre voi ați avut experiențe pe navele noastre, dar acestea nu au fost atât de
intense pe cât v-ați fi dorit. Este necesară o angajare conștientă din partea voastră

Editura Proxima Mundi - www.proxima-mundi.ro

Nevoia de vindecare (Arcturienii 5D, prin David K. Miller)
Creat: Luni, 30 Iulie 2018 12:52 - Ultima actualizare: Duminică, 01 Decembrie 2019 13:24
Publicat: Luni, 30 Iulie 2018 12:52
Scris de George Acu @ Editura Proxima Mundi
Accesări: 23595

pentru a ne permite să lucrăm cu voi. Preferăm să lucrăm cu voi într-o stare
conștientă. Puteți începe printr-o cerere conștientă de vindecare, iar apoi puteți
merge la culcare, în loc să fiți duși într-o cameră de vindecare în timpul unui somn
profund. Observăm că putem lucra cu voi mai eficient atunci când faceți
angajamentul în mod conștient, implicându-vă propriul liber arbitru. Atunci putem
să facem mai mult. Avem centre speciale de vindecare ce utilizează unde sonore
pentru a lucra cu energia organelor voastre. O mare parte din vindecarea pe care o
oferim este legată de energia organelor și de problemele la organe. Este
specialitatea noastră de vindecare.
Vă cerem acum să vă amplificați energia spiritului, să intrați într-un coridor
interdimensional aflat exact deasupra capului vostru și să intrați în zona din nava
noastră pe care o numim camera albastră. Camera albastră este rezervată pentru
vindecare și reîntinerire. V-am rezervat scaune în cameră. Acum primiți o
încărcătură intensă de lumină albastră, o energie spirituală plină de iubire, care
curge prin voi în acest moment. Este plină de iubire și extraordinar de caldă.
Aceasta activează energie pentru voi. Andromedanii ne-au învățat cum să activăm
lumina albastră. Introducem din ce în ce mai multă lumină albastră în câmpul vostru
auric. Este foarte puternică – o energie vindecătoare albastră, o formă telepatică de
energie.
Continuați să stați așezați în camera albastră și fiți atenți la peretele din fața
voastră. L-am prevăzut cu o priveliște a galaxiei. Puteți vedea și diferitele culori ale
stelei Arcturus, care acum se află foarte aproape. Priviți printr-o fereastră specială,
astfel încât să nu fiți nevoiți să simțiți vreun efect vătămător provocat de razele
stelei Arcturus. Aceasta este o metodă de activare foarte puternică – să identificați
steaua cu care doriți să vă conectați, iar apoi energia de care aveți nevoie va veni la
voi.
Să știți că acum chakra coroanei voastre este inundată cu lumină albastră – lumina
înțelegerii spirituale. Aceasta este ancorată în voi. Această lumină albastră variază
de la albastru deschis la albastru închis. Conține atât albastrul deschis, cât și pe cel
închis. În aceste culori, albastrul închis nu înlătură albastrul deschis. Niciodată nu se
șterge o octavă, ci doar se adaugă la ea.
Vibrația Pământului din dimensiunea a 3-a este o vibrație mai lentă. Energiile
voastre mai înalte sunt secătuite permanent de procesul Pământului tridimensional.
Cunoaștem vibrația mai lentă a Pământului și modul în care aceasta efectiv vă
stoarce de energie. Așadar, este necesar să vă reîncărcați cât mai des posibil. Veți
avea nevoie să primiți mult mai multe doze din această lumină albastră, în camera
albastră. Veți dori să continuați să reveniți în această cameră de vindecare. Dacă vă
întoarceți în camerele albastre de vindecare, în cele din urmă veți putea să
mențineți o octavă mai înaltă a luminii albastre. Acest lucru face parte din ceea ce
este necesar să faceți pentru înălțare – să dobândiți o octavă mai înaltă pe care să o
puteți stabiliza. Chiar și noi trebuie să revenim în camerele de vindecare albastre
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pentru a ne menține frecvența.

Curățări personale
Mulți dintre voi nu vă amintiți încă angajamentul luat și instrucțiunile primite înainte
de a veni în dimensiunea a 3-a a Pământului. Totuși, este adevărat că v-ați oferit
voluntar pentru această misiune și că, în adâncul inimii voastre, doriți să ajutați să
să serviți în cel mai înalt mod posibil. Mulți dintre voi lucrați din greu asupra
propriilor voastre curățări personale. Aceasta are de a face cu rezolvarea karmei
voastre și a problemelor personale. Implică și deschiderea chakrelor și a câmpurilor
energetice ale voastre, pentru a primi și a interacționa cu energia
pentadimensională (5D). Pentru mulți dintre voi este o mare provocare să creați un
echilibru între problemele personale și rezolvarea acelor probleme, pe de o parte, și
ajutarea altora și serviciul în slujba Pământului, pe de altă parte.
Dorim să vorbim tuturor celor care au dificultăți personale. Ne preocupă problemele
voastre personale. Simpatizăm cu situația voastră și avem compasiune pentru voi.
Știm că pe această planetă nu există un procent mare de lucrători întru lumină.
Fiecare dintre voi este incredibil de valoros. Atunci când vă veți clarifica și vă veți
rezolva o parte mai mare a problemelor personale, veți fi transmițători mai buni ai
acestei energii pentadimensionale (5D).
Vă vom da instrucțiuni ca să vă ajutăm la curățarea oricărei energii care vă poate
stânjeni. Mai întâi, deschideți-vă mai larg chakra inimii. În al doilea rând, creați o
legătură energetică între cel de-al treilea ochi al vostru și inimă. În al treilea rând,
proiectați mental o dată calendaristică în viitor, când doriți să vedeți o rezolvare
completă a dificultății respective. O puteți stabili peste 30 de zile, 50 de zile etc.
Patru: creați o cale de lumină între momentul prezent și data pe care ați ales-o.
Cinci: atunci când ajungeți cu calea de lumină la data respectivă, creați în minte o
rezolvare la problema voastră și proiectați-o în acel punct. Șase: de la acea dată din
proiecția voastră, trimiteți un fascicul de energie spre o navă arcturiană care se află
în coridorul Jupiter din sistemul vostru solar. Prin trimiterea acelui fascicul,
înseamnă că ne dați permisiunea să trimitem energie în calea pe care ați creat-o, ca
să vă ajutăm. Șapte: primiți conexiunea între nava noastră și voi, iar acest lucru
încheie circuitul căii de energie. Opt: mențineți acea energie în starea de curgere!
În multe cazuri, problema voastră poate fi rezolvată printr-o astfel de energie
amplificată și perspectivă mai înaltă. Atunci când vă conectați inima cu cel de-al
treilea ochi, puteți și să încheiați karma ce este implicată în problema pe care o
aveți. Acest lucru vă îndreaptă și mai rapid spre o rezolvare. Nu este necesar să mai
fiți împovărați. Majoritatea problemelor pe care le aveți pot fi rezolvate într-o
perioadă de șase săptămâni. Știm că acest lucru poate suna fenomenal, dar am
întâlnit foarte puține probleme la lucrătorii întru lumină care să nu poată fi rezolvate
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în șase săptămâni.
Evident, nu putem interfera cu karma voastră. Totuși, în metoda pe care tocmai am
descris-o, sunteți responsabili. Ne cereți să vă aducem o energie care să vă ajute.
Asta nu înseamnă interferență. Pur și simplu înseamnă că lucrăm împreună, la
cererea voastră.

Traducere: George Acu
Sursa articolului: Capitolul 8 din cartea „Conectarea cu Arcturienii”, de David Miller Editura Proxima Mundi, 2013
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