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Salutari, aici Juliano. Noi suntem Arcturienii. Azi vom aborda importantul subiect 

al Noosferei si va vom oferi unele clarificari despre ce este si cum sa o folositi si de 

asemenea, unde se afla. De asemenea, dorim sa va oferim cateva analogii bune si 

simboluri, in special din lumea calculatoarelor, ce va vor ajuta sa intelegeti mai 

bine si sa invatati cum sa utilizati Noosfera. 

 Noosfera exista energetic in aura sau campul energetic al Pamantului. Este 

de fapt un camp eteric energie si deseori este numit un camp gand. Voi stiti ca 

aura voastra contine campuri gand. Campurile gand sunt de asemenea din 

energie. Campurile emotionale sunt energie iar starile pe care cineva le traieste se 

pot manifesta energetic in aura. Voi trebuie sa fiti capabili sa vedeti aura pentru a 

descrie diferentele diferitelor stari energetice dintre gand si emotiie. 

 Noosfera este un camp gand colectiv ce include de asemenea si amintiri. 

Am comparat-o cu Inregistrarile Akasice. Inregistrarile Akasice 

inregistreaza/memoreaza orice gand, orice eveniment ce a avut loc in viata cuiva 

pe aceasta planeta si pe alte planete. Inregistrarile Akasice sunt ca si o librarie 

galactica. Daca stiti cum sa accesati libraria atunci ati fi capabili sa cititi si sa va 

informati legat de multe aspecte ale experientelor de reincarnare, alte razboaie 
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planetare si chiar despre nasterea galaxiilor sau a altor sisteme planetare. 

Inregistrarile Akasice sunt atotocuprinzatoare. Si atunci, discutia despre Noosfera 

trebuie sa includa ideea despre Inregistrarile Akasice, dar exista si un alt aspect al 

acestui fenomen. Acest aspect este ca Noosfera ajuta la crearea realitatii pe o 

planeta. 

 Acum exista o discutie controversata in cosmologie, iar aceasta controversa 

este dupa cum urmeaza: A existat mai intai manifestarea si apoi constiinta sau a 

existat constiinta prima si apoi constiinta a manifestat realitatea? Este un subiect 

foarte interesant. Din punctul nostru de vedere, spunem ca constiinta a existat 

prima si apoi realitatea sau realitatea materiala sau Dimensiunea a3-a a fost 

creata. Nu se poate in modul invers, manifestarea materiei nu conduce la 

constiinta, ci constiinta este prima si apoi materia. 

 Aceasta idee sustine conceptul de  Noosfera si sustine ideea ca inainte de 

orice manifestare fizica a trebuit sa fie un gand. Aceasta reiese din Kabballa si din 

Arborele Vietii, ce imparte realitatea in 4 lumi: 1) “lumea gandului”,2) “lumea 

sentimentului”, 3) “lumea manifestarii sau creatiei”, 4) “lumea facerii”, ce este al 

4-lea plan si unde ne aflam noi. Ce este interesant legat de conceptul celor 4 lumi 

este ca gandurile sunt nivelul cel mai superior si gandurile sunt cele care sunt cele 

mai apropiate de capul divin sau de Creator. 

 Aceasta observatie este importanta cand privim la Noosfera. Noosfera 

contine constiinta originala si programul gand ce a fost descarcat in aura sau in 

campul de energie al Pamantului si a inceput manifestarea acestei planete si 

manifestarea acestei realitati si prezentei materiale. Noosfera contine programul 

original ce a fost descarcat de catre Creator si ce a venit din Soarele Central si a 

pus in miscare tot ceea ce stiti ca exista pe aceasta planeta. 

 Au avut loc modificari  si schimbari ale programului original ce a fost 

descarcat initial in Noosfera. Pot spune ca programul original este ca un camp 

gand. O parte a programului original din Noosfera este bazata pe liberul arbitru. 

Aceasta inseamna ca fiecare persoana poate alege ce sa faca , asa este, chiar daca 

ei isi vor urma impulsurile rele sau daca se indreapta catre bine. Totodata fiecare 
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are abilitatea de a schimba si influenta Noosfera. Daca ati sti cum sa influentati 

corect Noosfera, atunci puteti schimba realitatea ce se manifesta. 

 Din nefericire, in situatia actuala de pe planeta, nu exista constienta sau o 

constiinta extinsa pentru majoritatea populatiei si de aceea nu exista 

cunoasterea/constienta faptului ca gandurile pe care le utilizeaza oamenii sau 

gandirea, influenteaza Noosfera si afecteaza aceasta realitate. Exista multe 

exemple ce sunt ceea ce eu numesc “aberante” sau gandire inconstienta ce 

influenteaza rezultatul prin Noosfera. Putem compara aceasta parte a Noosferei 

cu Subconstientul si cu Subconstientul Planetar. 

 Sa va vorbesc mai intai despre Subconstientul Personal si apoi voi vorbi 

despre Subconntientul Planetar si despre cum acesta relationeaza cu Noosfera. 

Cand privim la Subconstientul vostru Personal, pot spune ca fundatia sa este ca 

hard disk-ul(memoria) goala a unui calculator. Orice descarcati in hard 

disk(memorie) va deveni o parte a programului si se va manifesta. Exista o gluma 

printre baietii din IT care spune: “Gunoi inauntru, gunoi afara.” Aceasta este o 

descriere exacta a Subconstientului Personal, deoarece Subconstientul Personal 

nu filtreaza ce este descarcat in el. Daca descarci un gand pozitiv atunci 

Subconstientul va manifesta aceasta, dar daca trimiti acestuia o informatie intr-un 

mod negativ, Subconstientul nu-l filtreaza si va folosi informatia negativa 

descarcata catre/pentru manifestarea formei gand ce o folosesti. 

 In realitatea actuala, exista multi oameni ce nu au o gandire buna. Ei 

descarca ganduri  negative in Noosfera colectiva. Va voi da un exemplu. Sa privim 

la campul gand ce spune: “Acesta este Sfarsitul Timpului/Pamantului. Planeta se 

afla in ciclul final si va exista mai multa tulburare, mai multe eruptii vulcanice, mai 

multe cutremure, mai multe razboaie, mai multe pandemii, iar civilizatia pe care o 

stim se va sfarsi. Evenimentele ce le vedeti acum sunt dovada clara a fenomenului 

de Sfarsit al Timpului.” Aceasta idee a fost scrisa in multe carti spirituale si 

religioase si este folosit deseori de catre predicatori si preoti. Ei avertizeaza 

oamenii despre comportamentele lor rele si ca acea catastrofa vine peste planeta. 

 Exista multe evenimente acum ce par a fi din acest scenariu si eu sunt 

constient de faptul ca ne aflam in a 6-a extinctie in masa si ca biosfera este in 
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pericol de prabusire si de asemenea cu totii stim inerentul pericol al pandemiei 

Covid-19, care este o parte a energiei celei de-a 6-a extinctii in masa. Oricum, 

daca continuam sa mentinem acea forma gand, atunci noi contribuim la 

manifestarea ulterioara a Sfarsitului Timpului/Pamantului. Exista forme gand noi, 

ca si “Aceasta este o criza planetara, iar noi ne aflam la marginea noii constiinte 

extinse.” Aceasta este o forma gand opusa/contracaranta. Noi spunem ca va 

incepe un Prim Contact si o interventie Mesianica de la o fiinta inalt dimensionala 

ce va schimba constiinta si va aduce planeta intr-o aliniere superioara si intr-o 

vindecare superioara. Acestea sunt forme gand pozitive ce este nevoie sa fie 

descarcate in Noosfera, deoarece noi dorim sa ajutam la manifestarea mai multor 

ganduri vindecatoare. 

 Subconstientul Personal si Subconstientul Planetar nu fac distinctie intre 

formele gand de bine si rau ce sunt descarcate. Noosfera contine de asemenea 

ceea ce eu numesc “Subconstientul Colectiv”.  Subconstientul Colectiv trebuie sa 

fie diferentiat de Inconstientul Colectiv. Inconstientul Colectiv se afla sub 

Subconstientul Colectiv si prin natura sa Inconstientul Colectiv nu este accesibil 

direct. Voi, in mintea constienta prin gandurile voastre, prin afirmatiile si prin 

vizualizarile voastre puteti lucra cu si sa influentati doar Subconstientul. Exista 

acolo o bariera intre Subconstient si Inconstient. Oamenii pot accesa Inconstientul  

si Inconstientul Colectiv prin simbolism, poezie, vise si exprimari artistice. 

Inconstientul Colectiv este accesibil si se exprima numai prin aceste mijloace. In 

mod normal nu sunt expresii verbale. In channeling si in starile mistice, voi puteti 

primi direct, expresii simbolice ale Inconstientului Colectiv, iar Inconstientul 

Colectiv face de asemenea parte din Noosfera. 

 In aceasta lectura, vom lucra numai cu Subconstientul Colectiv.   Sa privim 

la un exemplu despre cum gandurile pot manifesta realitatea si apoi sa observam 

cum aceasta se aplica situatiei curente de pe Pamant. Unul dintre cele mai 

importante subiecte pentru vindecatorii planetari este intelegerea tehnicilor 

despre cum gandurile pot schimba realitatea. Nu exista nimic mai mult care sa 

semene cu “Sa fii ca un Creator” decat sa intelegi si sa folosesti tehnici de 

schimbare/modificare a realitatii Pamantului prin ganduri. 



 

5 
 

 Voi folosi exemplul creeri unei mese. Sunt cateva nivele pentru crearea 

unei mese. Primul nivel este gandul despre faptul de a avea nevoie de o masa. 

Aveti obiecte ce doriti sa le puneti pe masa. Doriti sa mancati si sa va puneti 

mancarea si farfuriile pe masa, deci aveti ideea sau gandul de a crea masa. Al 

doilea nivel este ca, ati crea o schita sau un desen al mesei. Trebuie sa va decideti 

daca va fi rotunda, patrata sau drptunghiulara. Masa sa aiba un picior in centru 

sau ar putea avea 4 picioare. Deci trebuie sa desenati o schita a mesei. Al 3-lea 

stagiu al creatiei mesei este ca apoi sa faceti un plan pentru a construi masa. 

Aceasta inseamna ca trebuie sa faceti rost de lemn, cuie si unelte, ca un ferastrau. 

Apoi, in final, al 4-lea nivel este sa construiti masa. In acest al 4-lea stagiu voi 

manifestati o realitate bazata gandurile voastre. Gandurile voastre devin acum 

realitate. 

 Acesta este un exemplu simplu, dar are un mare beneficiu cand incercati sa 

intelegeti cum sa folositi campurile de ganduri colective ale Noosferei pentru 

manifestare. De exemplu, cand folosim gandurile pentru a crea realitatea, voi 

trebuie sa va ganditi de unde sa cumparati lemnul? Trebuie sa va ganditi daca 

aveti sau nu uneltele pentru o taiere corecta a lemnului, daca aveti cuie sau 

suruburi necesare de folosit. Trebuie sa va ganditi daca aveti un loc unde sa o 

construiti si de asemenea trebuie sa va ganditi la ce rezistenta/opunere poate 

apare/interveni impotriva dorintei de a manifesta aceasta masa. Aceste stagii sunt 

importante de a fi vizualizate cand construim o masa si de asemenea noi trebuie 

sa vizualizam aceste nivele si in manifestarile din realitate pentru schimbarile 

catre un Pamant superior. 

 Unele rezistente/opuneri pot fi urmatoarele: magazinul  de metale sau de 

lemn este posibil sa nu aiba materialele de care aveti nevoie. Puteti sa nu aveti 

cuiele sau poate ferastraul vostru este rupt si aveti nevoie de o noua lama a 

acestuia sau poate v-ati lovit la o mana si nu puteti folosi ciocanul pentru o 

saptamana sau doua. Poate nu aveti o camera pentru a o construi sau poate este 

cineva in cartier ce nu doreste ca voi sa aveti o masa. Exista multe tipuri de 

impotriviri/opuneri. Aceasta inseamna ca atunci cand vizualizati si va ganditi la 

masa, voi trebuie sa gasiti cat mai multe detalii posibil cand lucrati pentru 

manifestarea mesei. Trebuie sa va ganditi cum veti cara materialele la casa 
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voastra. Va trebui sa va ganditi unde veti pune materialele, cum o veti construi si 

la orice problema ce ar putea apare cand treceti la construirea ei. 

 Aceasta arata ca vizualizarea a cat mai multe detalii posibil, este cel mai 

puternic mod pentru ca gandurile sa fie eficiente in crearea realitatii. Puteti de 

asemenea sa folositi afirmati pentru a ajuta la manifestarea unei noi realitati. 

Acestea sunt foarte ajutatoare, dar adevarata putere in influentarea 

Subconstientului Personal este prin vizualizari. Aceasta este adevarat de 

asemenea cand interactionati cu Inconstientul Colectiv. Inconstientul Colectiv 

este inainte de vorbire/verbalizare. Folosirea cuvintelor vorbite, propozitiilor este 

un fenomen relativ nou in evolutia constiintei umane. 

 De asemenea si in lumea Arcturiana, noi comunicam telepatic. Cand 

comunici telepatic, cateodata folosesti cuvinte, iar cateodata folosesti doar 

vizualizari sau sentimente. Puteti comunica telepatic sentimente si vizualizari.  

Una dintre piedicile in eficienta muncii cu Noosfera, este tendinta de a te baza 

total pe comunicarile verbale. Cand lucrati cu Noosfera, atunci este bine sa lucrati 

cat de mult posibil prin vizualizari. 

 Vreau sa va vorbesc de asemenea despre Subconstientul Colectiv si 

influentarea acestei realitati tinand cont de Pamant. Am spus ca Noosfera este 

localizata in aura Pamantului. Aceasta nu ar trebui sa va surprinda deoarece si voi 

aveti un camp energetic personal ce este ca si Noosfera voastra personala, dar voi 

va referiti la ea ca si Subconstientul Personal sau Inconstient. Pamantul este un 

spirit planetar viu si de aceea are o aura si are un camp de energie ce este format 

din Subconstientul Colectiv si Inconstient. Pamantul are colectiv, informatie 

inconstienta ce este conectata cu galaxia. 

 De asemenea Pamantul este holografic. Holografic inseamna ca este 

interconectat cu totul din galaxie. Pamantul contine accesul la Inregistrarile 

Akasice ale nasterii galaxiei. Pamantul contine informatii Akasice despre toate 

civilizatiile anterioare ce au existat pe aceasta planeta. Nu uitati, Inregistrarile 

Akasice sunt o parte a Noosferei. Pamantul contine toate inregistrarile  tuturor 

extraterestrilor ce au vizitat planeta. Pamantul contine toate inregistrarile tuturor 
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bombelor nucleare ce au fost detonate deasupra pamantului din 1945-1946. 

Fiecare bomba  a imprastiat o explozie de raze gama si de vibratii ce sunt 

inregistrate in Noosfera. 

 Ca si o informatie adiacenta , vreau sa subliniez faptul ca exploziile nucleare 

au eliberat o frecventa de vibratie prin galaxie si aceasta a fost principala cauza a 

numarului crescut de vizite extraterestre pe Pamant. Fiintele superioare din 

galaxie au instrumente si masuratori foarte sensibile si au inregistrat unde sunet  

de frecvente vibrationale si de explozii de gama, ce au fost eliberate de catre 

exploziile nucleare. Fiintele din dimensiunile superioare au realizat in acel 

moment ca este necesar sa faca niste munca de protectie vindecare si chiar 

posibila interventie asupra Noosferei Pamantului si asupra sistemului Pamantului. 

O parte din aceasta actiune era pentru propria lor protectie. Exista o teama si era 

serioasa, cum ca Pamantul ar putea aduce si exporta arme nucleare in galaxie. 

 Ati putea gandi, cum sa fie posibil asa ceva? De exemplu, Arcturus se afla la 

36 de ani lumina distanta, ceea ce este o distanta enorma. Nu este nici o sansa ca 

vreo nava spatiala pamanteana sa poata atinge viteza luminii si sa transporte 

arme nucleare. Nu uitati, viteza luminii este de 186000 de mile/sec iar noi vorbim 

acum pe Pamant de viteze de 50000 sau 60000 mile/ora, deci bineinteles, ei nu se 

afla nici macar aproape de vitezza luminii. Dar aceasta nu ia in considerare faptul 

ca umanitatea poate fi aproape de calatoria interdimensionala. Indata ce ai 

invatat calatoria interdimensionala prin coridoare, atunci poti aduce arme 

nucleare cu tine. Maestrii Ascensionati au spus ca aceasta nu va fi permis. 

 Atunci rezumand, Noosfera este colectivul campurilor de ganduri ce contin 

Subconstientul Colectiv, Inconstientul si alte campuri de ganduri ce pot fi 

manifestate in realitatea pamantului. Si atunci, ce trebuie sa stiti voi pentru a 

folosi Noosfera ca si vindecatori planetari si meditatori? Exista cateva reguli 

pentru o utilizare eficienta a Noosferei. Prima regula este ca cei care folosesc 

meditatia trebuie sa foloseasca Puterea Arcan(putere gand Arcturiana) cu cea mai 

mare claritate si putere gand posibila, pentru a o descarca  in Subconstientul 

Planetar sau Noosfera Planetara. A doua regula este ca eficienta meditatiilor este 

intarita de faptul de a le face in locuri sacre sau utilizand mijloace ajutatoare 
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spirituale, ca si cristalele. Bineinteles ca utilizarea cristalelor eterice Arcturiene 

este alta modalitate puternica , iar acesta este unul dintre motivele pentru care 

am descarcat cristalele eterice, deoarece cristalele eterice sunt 

interdimensionale. Aceasta inseamna ca cristalele eterice va pot spori si ajuta  sa 

accesati Putere Arcan si putere gand, pe care in mod normal nu ati putea-o 

obtine.  

 Este cunoscut faptul ca cu cat puteti sa va conectati mai mult cu energia 

dimensiunii a5-a, atunci si puterea gand a voastra este mai puternica. Energetic, 

voi va puteti conecta la Soarele Central si sa folositi Oglinda Iskalia, care este un 

dispozitiv eteric pe care l-am plasat deasupra Polului Nord si care este ca o 

“parabolica” si un conector energetic la energia Soarelui Central Galactic.  

Folosirea Oglinzii Iskalia este o alta tehnica de intarire a gandurilor voastre. Al 

treilea aspect in folosirea Noosferei pentru meditatii planetare si manifestari are 

de a face cu vizualizarile. 

 Am sa folosesc exemplul meditatiilor planetare si a Noosferei pentru 

urmatorul stagiu evolutiv al umanitatii, pe care l-am numit Homo Omega. O 

meditatie eficienta este sa vizualizati cum arata o persoana manifestata  de tipul 

Homo/Omul Omega. In loc sa pronuntati sau sa afirmati ca Homo Omega se va 

manifesta pe Pamant acum, putem sa vizualizam o persoana care este forma 

manifestata a noului nivel evolutionar. Din fericire in Colectivul Subconstient si de 

asemenea in Inregistrarile Akasice si in memoria fiecaruia, este imaginea lui 

Iisus/Sananda care poate fi reprezentativ ca persoana Homo Omega. Aceasta 

imagine a lui Sananda este independenta de orice idee religioasa pe care ati avea-

o. Nu este dependenta de nici o descriere Biblica pe care poate o aveti despre 

Iisus, ci mai degraba aceasta imagine a lui se bazeaza pe o imagine arhetipala a 

unei persoane superioare. 

 Iar pentru societatea Asiatica, avem cateva imagini deosebite. Avem 

imaginea lui Buddha. Am putea avea imaginea lui Mohammed.Am putea avea 

ilaginea lui Moise. Am putea avea imaginea lui Lao Tse. Am putea avea imaginea 

unei  femei, ca Quan Yin. Imaginea lui Buffalo Calf Woman si am putea avea 
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imaginea lui El Moria. Sunt multe imagini arhetipale ce reprezinta urmatorul 

stagiu al evolutiei umane, pe care eu il numesc Homo Omega. 

 In meditatiile cu Noosfera , puteti folosi o imagine a unuia dintre Maestrii 

Ascensionati, inclusiv Chief Vultur Alb si Spirit Fire. Acestea toate sunt imagini 

minunate ale Omului Omega ce pot fi utilizate. 

 Haideti acum sa devenim mai tehnici. Cand am vorbit despre manifestarea 

unei mese, am spus ca voi trebuie sa aveti un desen; trebuie sa cumparati piesele. 

Haide sa folosim unele detalii pentru constiinta Homo Omega. Trebuie sa intram 

mai adanc in meditatie si sa intrebam cum va aparea aceasta constiinta. Am putea 

spune ca Sistemul de Activare Reticular va fi deschis. Acesta se afla la radacina 

creierului. In lumea samanilor este numit Punctul de Asamblare. Putem sa 

vizualizam faptul ca urmatorul stagiu in dezvoltarea lui Homo Omega are supapa 

Sistemului de Activare Reticular sau Punctul de Asamblare, deschisa. Cu cat 

vizualizati mai clar acea deschizatura, cu atat mai bine. De exemplu ,ar putea fi si 

poate ve-ti fi  capabili sa vizualizati o supapa ce se deschide la baza/radacina 

creierului sau poate puteti fi si mai clari. Daca sunteti din sistemul de biologie 

umana, puteti vizualiza neuronii ce au o anumita deschizatura. Ideea este ca nu 

doar sa vizualizati acea persoana sau imagine, ci de asemenea cu toate abilitatile 

voastre sa vizualizati si detalii tehnice pe cat de mult posibil. Aceasta este cu 

adevarat foarte puternic. 

 Iata un bun exemplu de utilizarea Subconstientului pentru rezultate 

eficiente. Daca veti fi un alergator/ concurent intr-o cursa de alergare, puteti 

utiliza vizualizarea. Stiu ca multi dintre alergatori se vor vizualiza pe ei insisi cum 

trec linia de finish, iar aceasta este folosit ca si motivatie si pregatire pentru a 

castiga cursa. O alta meditatie este, ca ei se vizualizeaza la block start si cand se 

aude pocnitura, ei sunt primii. Ei vizualizeaza faptul ca ei au cel mai bun start, deci 

ei se vizualizeaza pornind cu o viteza uriasa. De-a lungul cursei, ei pot face alta 

vizualizare, in termeni de unde se afla ei in mijlocul cursei si bineinteles in final ei 

vor avea vizualizarea ultimei secunde in care trec linia de finish primii, in fata 

tuturor celorlalti. In aceste vizualizari si in utilizarea Noosferei , cu cat puteti 
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oferi/avea mai multe detalii cu atat mai repede si mai eficient este descarcarea si 

manifestarea imaginii pe care o folositi. 

 Noi avem meditatorii nostrii full-time ce s-au antrenat ca sa 

mentina/sustina imagini detaliate. La un nivel si mai profund, noi avem si va 

recomandam ca meditatorii sa lucreze la nivel de vizualizare a ADN-lui.  Unele 

dintre meditatiile de pe Pamant sunt cu sunete orientate catre deblocarea 

Codurilor Ascensiunii. Deblocarea Codurilor Ascensiunii are legatura cu ADN-ul. 

Aceasta inseamna ca acele meditatii pot fi vizualizate si ar putea de asemenea sa 

fie energie sunet ce se duce la nivel de baza a ADN-lui. Nu fiecare poate medita 

sau lucra la acel nivel. Fiecare dintre noi avem o anumita putere si o anumita 

misiune legat de cum sa lucram la nivele profunde, nivele superioare sau nivele 

joase. Ideea este, ca sa folositi Noosfera pentru manifestare, voi aveti nevoie cel 

putin de cativa oameni ce vor vizualiza la nivel de ADN. Este necesar ca 

meditatorii vostri sa vizualizeze ca acest ADN din Omul Omega este modificat 

pentru constiinta superioara. Aceasta este o tehnica importanta si puternica. 

 Meditatorii nostri “profesionisti” full-time lucreaza impreuna in grupuri, iar 

o persoana va fi desemnata sa mediteze asupra ADN-lui. O alta persoana va fi 

desemnata sa mediteze asupra Chakrelor Coroana. O alta persoana va fi 

desemnata legat, de cum va arata acea persoana atunci cand toate aceste lucruri 

sunt puse impreuna. 

 Vreau sa va mai ofer inca un element important in lucrul cu Noosfera. Acest 

nou element pe care il voi descrie nu a fost revelat inca, dar in timp ce vorbesc de 

spre el, voi imediat veti intelege cat este de important, iar acesta este un exemplu 

de “cunoastere ascunsa ce este revelata” in aceste vremuri. Pamantul , ca si 

planeta vie si spirituala, interactioneaza de asemenea cu Noosfera. Eu cred ca 

acest lucru este revolutionar, dar poate suna asa de simplu si de evident pentru 

voi incat ati putea spune:”Juliano, nu este nimic nou.” Dar este nou, si voi explica 

de ce: deoarece in meditatii trebuie sa luati in consideratie si sa folositi energia 

Pamantului, pentru a ajuta la manifestarea unei noi specii. Homo Omega si Homo 

Sapiens sunt in manifestare pe Pamant si voi si orice este nascut sau evolueaza se 

formeaza din energiile Pamantului. Nu poate evolua altfel. Voi sunteti fiinte de pe 
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Pamant. Nu sunteti fiinte de pe Luna; nu sunteti Martieni. Sunteti Pamanteni. 

Pentru a ascensiona si a ajunge in dimensiunile/lumile superioare, o faceti din 

pozitia voastra de pe Pamant. Acesta este modul cel mai puternic si direct. 

 Energia Pamantului va influenta aparitia noului pas evolutionar, homo 

Omega, dar energiile Pamantului au devenit distorsionate si au nevoie de 

asistenta. Meridianele din multe locuri de pe Pamant, sunt blocate. Biosfera 

devine denaturata/deformata, iar unele locuri din biosfera sunt pe moarte. 

 Voi aveti chakre ca si alte fiinte superioare si voi trebuie sa lucrati pentru a 

va deschide chakrele. Pamantul are centri energetici ce sunt similari cu chakrele 

oamenilor. Aceste chakre ale Pamantului sunt centri energetici. Existenta celor 12 

cristale eterice Arcturiene este un exemplu de centri energetici pe care noi i-am 

folosit pentru a deschide comunicatie directa si a interactiona cu Noosfera 

Pamantului. 

 Exista multe puncte de energie puternice pe planeta, ca polul Nord, 

Ierusalim, Stonehenge si muntii Anzi. Unele dintre aceste zone au meridiane si 

centri de energie ce sunt blocati si sufera. Manifestarea realitatii este afectata de 

Pamant si de campul de energie al Pamantului. Acesta este un element. Astfel, voi 

puteti avea toate tehnicile corecte ce le-am descris eu, sa folositi puterea Arcan, 

sa faceti detalii cat de bine puteti si la momente sacre, in locuri sacre, dar tot 

trebuie ca voi sa utilizati interactiunea cu Mama Pamant pentru manifestare. 

 Pamantul se afla chiar acum intr-o situatie dificila, dar frumusetea este ca 

Pamantul este o planeta spirituala care primeste iubirea voastra, interactiunea si 

gandurile voastre. Umanitatea este bijuteria coroanei a Spiritului Planetei. 

Aceasta inseamna ca dezvoltarea umanitatii/oamenilor este legata de evolutia 

Pamantului. Imi place sa subliniez faptul ca poate sunt 200 de miliarde de stele si 

poate sunt 400 de miliarde de planete sau mai mult in aceasta galaxie, dar totusi 

exista doar 5000 de planete ce au forme de viata superioara ca si 

umanitatea/oamenii. 5000 din miliarde de planete! Aceasta inseamna ca 

Pamantul este o planeta speciala cu o energie superioara si cu puteri spirituale 

superioare, iar aceasta inseamna ca Pamantul trebuie luat in consideratie atunci 

cand voi faceti meditatii folosind Noosfera. 
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 Singura solutie la aceasta criza planetara este constiinta superioara. Singura 

solutie pentru a rezolva evenimente de genul “Sfarsitul Timpului/Pamantului” 

este prin manifestarea unei evolutii superioare. Fara fiinte de evolutie superioara 

, nu este nici o sansa ca Pamantul sa rezolve aceasta criza actuala. Guvernele si 

actualii lideri nu pot rezolva problema crizei actuale. Trebuie sa fie manifestarea 

unei constiinte superioare. Ceea ce este acum diferit de alte timpuri de evolutie 

este ca aceasta evolutie va avea loc in fiintele existente. Daca studiati pe Darwin si 

legile selectiei naturale veti crede ca evolutia  va apare pe masura ce noi oameni 

se nasc. Cu siguranta “Copiii Indigo” sau copiii seminte stelare,se vor naste cu 

aceasta noua constiinta. Dar acest nou nivel de evolutie Homo Omega poate 

apare o data cu specia existenta, deoarece multi oameni au ADN-ul astfel incat 

codurile lor pot fi deblocate. Homo Omega/Omul Omega poate apare chiar acum 

intr-o persoana existenta. 

 Haideti sa concluzionam acest timp petrecut impreuna facand o meditatie 

cu Homo Omega. Vizualizati manifestarea lui Homo Omega si folositi fie imaginea 

lui Hristos, Mohammed sau Moise sau Lao Tse sau Budha sau Quan Yiin sau 

Spiritul Focului sau Buffalo Calf Woman, oricine este in aliniament cu voi acum si 

vizualizati aceasta imagine acum, in fata la al 3-lea ochi al vostru. Apoi, trimiteti 

cat de mult puteti Putere Arcan acestei imagini si va voi da mai multe instructiuni 

dupa aceea. Sa intram in liniste.(Liniste.) 

 In timp ce aveti/sustineti aceasta imagine in fata celui de-al 3-lea ochi, 

proiectati cu gandul aceasta imagine in Inelul Ascensiunii, in haloul cinci-

dimensional din jurul Pamantului. Inelul Ascensiunii face parte acum din 

Noosfera. Proiectati cu gandul acea imagine a Omului/Homo Omega in Inelul de 

Ascensiune si apoi acea imagine va fi descarcata in Noosfera catre aura colectiva a 

Pamantului pentru manifestarea in timpul cel mai benefic/superior posibil. 

(Intonati “Homo Omega, Homo Omega”.) Imaginea Homo Omega se afla in 

Noosfera, descarcata din Inelul de Ascensiune. Pentru cei dintre voi ce sunteti 

avansati tehnologic, biologic sau neuro-biologic , folositi imageria pentru a 

vizualiza activarea acelor parti din creier pentru o constiinta extinsa in 

Omul/Homo Omega. (Intonati”Homo Omega.”) Noi fiinte se manifesta pe toata 
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planeta cu aceasta noua constiinta extinsa. Ei vor avea Punctul de Asamblare 

deschis si conexiuni cu Dimensiunea a5-a. Si asa sa fie. Eu sunt Juliano. O zi buna.  

 


