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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

 

Au trecut aproape cinci ani de la alinierea din 2012 (Nota autorului:  de fapt au trecut patru ani și aproape 

patru luni). Energia care a fost atunci eliberată și îndreptată spre planeta Pământ a produs multe 

transformări de conștiință și a trezit oameni. Dar în același timp a produs și confuzie din cauza inabilității 

oamenilor de a se ajusta la noua paradigmă care vine odată cu descărcarea unei energii atât de înalte. 

Mulți oameni de pe această planetă încă mai funcționează după vechea paradigmă. Vechea paradigmă 

poate fi comparată cu o versiune mai veche de computer sau cu o versiune veche de sistem de operare 

Windows, de exemplu cu versiunea 3.1.   

 

Versiunile mai vechi de calculator, ca de exemplu computerul Commodore 64, au fost extraordinare la 

vremea lor și au revoluționat mult efectuarea calculelor și alte activități mărunte care erau neplăcute și 

mergeau greoi. Dar ne aflăm acum într-o eră avansată a computerelor. Dacă folosești un computer vechi, 

o paradigmă veche sau un sistem de operare vechi, nu vei putea să ții pasul cu transformările dramatice și 

să le procesezi. Dacă folosești o paradigmă veche atunci procesorul tău (adică mintea) nu poate să 

proceseze și să calculeze destul de repede ca să țină pasul cu toate evenimentele variabile care se petrec. 

Asta înseamnă că nu vei înțelege clar semnificația evenimentelor. Nu vei putea să iei decizii bazate pe 

informațiile pe care le primești, fiindcă nu vei beneficia de o integrare adecvată a tuturor variabilelor. 

 

Nu este bine să iei decizii planetare bazate pe date insuficiente sau pe o procesare insuficientă a datelor. 

Și credeți-mă, suma evenimentelor care se petrec acum pe planetă și a datelor care le corespund, este 

copleșitoare chiar și pentru semințele stelare. Lista evenimentelor care se petrec în biosferă, și includem 

aici evenimentele politice, economice sau sociale, este așa de mare încât și un computer uriaș cu o unitate 

de procesare foarte avansată, ar întâmpina dificultăți de analiză, de ajustare și prezicere. Chiar și 

computerele „high tech” utilizate de meteorologii de pe Pământ, se poate spune că nu sunt suficient de 

avansate ca să poată prezice corect vremea din următoarele două zile. De multe ori, analiza la computer a 
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tiparelor meteo este incorectă. Ceea ce nu înseamnă că nu se fac progrese în ceea ce privește prezicerea 

vremii la calculator. 

 

Ce vrem noi să subliniem prin această discuție este necesitatea unei noi paradigme. Este necesar să existe 

noi procesori, este necesar să existe o analiză mai avansată a datelor, care să poată să înțeleagă ce 

experimentați acum voi pe Pământ. În primul rând mă refer la înțelegerea evenimentelor din punctul de 

vedere al minții voastre, care include abilitatea voastră mentală de a procesa evenimentele. 

 

Ați auzit despre cele patru lumi și cele patru corpuri. Cele patru lumi și cele patru corpuri se referă la 

corpul mental, corpul spiritual, corpul emoțional și corpul fizic. Aceste patru stări sunt menționate de 

adeseori în Kabala, unde sunt numite cele patru „lumi”. 

 

Corpul mental este important; corpul mental al Creatorului a fost cel care a produs gândul care a început 

creația. Rostirea cuvântului care a declanșat creația a venit după primul gând care a început creația. Asta 

înseamnă că modul în care funcționează mintea voastră, modul în care analizează și interpretează ea 

lumea, este important. 

 

Vom discuta acum câteva din reacțiile mentale caracteristice acestei perioade de timp complexe care este 

anul 2017. Aud că multe semințe stelare spun de exemplu că ceea ce se petrece nu are sens, este haotic. 

Unele semințe stelare spun că evenimentele care se petrec acum pe Pământ sunt deprimante. Mai spun că 

ceea ce se petrece acum pe Pământ pare a fi fără speranță. Alții vor spune, „Să invocăm intervenția 

divină, care va opri distrugerea teribilă și suferința și durerea care se propagă acum la atâtea nivele”. 

Trebuie să vă spun că volumul de suferință și durere de pe această planetă este enorm, mai ales dacă îl 

compar cu modul în care se echilibrează alte planete, care lucrează în armonie cu natura și cu biosfera lor. 

În mod cert nu se poate spune că Pământul funcționează în armonie cu natura și biosfera, chiar dacă există 

unii oameni care încearcă să armonizeze. Efectul general al modului în care acționează puterile care 

conduc această planetă nu este în armone cu natura și legile ei. Am auzit și semințe stelare care spun că 

vor să părăsească planeta. Ele spun că această planetă a luat-o razna și este prea dureroasă, că a venit 

vremea să își facă bagajele și să plece. 

 

Astfel de afirmații aduc în discuție un alt lucru important legat de sistemul de credințe.  

 

Mintea ajută la crearea acestei realități, și ceea ce credeți este direct legat de modul în care interpretați 

realitatea și de asemenea este legat de sistemul vostru de credințe. În aceste vremuri este foarte important 

să îți purifici mentalul și sistemul de credințe. O parte din perspectiva mentală și din sistemul de credințe 

trebuie să se bazeze pe noua paradigmă. Voi ați fost educați în vechea paradigmă. Ce este vechea 

paradigmă? Ea are multe aspecte, dar se bazează mai ales pe dominare masculină și control, pe folosirea 

resurselor naturale ale planetei pentru beneficiul și câștigul personal. Vechea paradigmă spune că omul 

trebuie să își folosească abilitatea de a controla și manipula planeta, resursele și societatea pentru 

satisfacerea de sine, și aș putea adăuga, pentru „satisfacerea consumatorului”. Această paradigmă include 

conceptul de lume capitalistă. Capitalismul nu se bazează deloc pe o paradigmă spirituală, și cei care 

folosesc capitalismul ca fundament pentru conducerea planetei descoperă că el nu funcționează ca să 

rezolve problemele planetei. Când oamenii folosesc forme gând vechi ca să rezolve probleme noi, ei 

continuă în mod paradoxal să se concentreze mai mult pe metodele vechi, și cred că trebuie doar să 

acționeze cu mai multă forță ca să obțină rezultatele dorite. 

 

Vreau să fac o legătură între discutarea paradigmelor și stările de conștiință, pentru că există o stare de 

conștiință joasă și o stare de conștiință înaltă. Interesant este că există și o stare de conștiință în care 

ajungi într-un punct în care nu mai contează ce este bun și ce este rău. Ajungi într-o stare care se 

caracterizează prin afirmații cum ar fi: Totul este cum trebuie să fie. Totul este în „ordinea divină”. Din 
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această stare înaltă de conștiință nu te mai deranjează ce se întâmplă pentru că știi că totul este cum 

trebuie să fie. Îți dai seama că există un plan divin în desfășurare, care duce la o ordine mai înaltă. 

 

Există diverse căi naturale și artificiale prin care se poate ajunge la o astfel de stare de conștiință sau stare 

mentală. De exemplu a te îmbăta este o metodă artificială de a intra în altă stare de conștiință în care nu îți 

mai pasă de durere sau de lucrurile care te supără în starea ta normală. Există și stări de conștiință induse 

de droguri, în care lucrezi cu un șaman. Desigur, lucrând cu un șaman poți ajunge într-o stare de 

conștiință extinsă. Există și anumite meditații complexe și greu de activat, care produc o stare de 

conștiință înaltă. 

 

Există un mare adevăr în percepția că „totul este cum trebuie să fie”. Dar este numai o stare temporară. 

Când revii în 3D dintr-o stare de conștiință extinsă, este posibil să te simți descurajat. De exemplu din 

perspectiva 3D vei întâmpina mari dificultăți când vei vedea suferința animalelor, sau suferința oamenilor 

care mor de foame din cauza unei secete. 

 

Este greu să spui că „totul este cum trebuie să fie”, când inima ta nu poate să accepte durerea și suferința 

pe care le vezi pe planetă. Întâlnim aici paradoxul că totul este cum trebuie să fie dintr-o perspectivă 

înaltă, dar din perspectiva 3D situația trebuie schimbată. Cum veți acționa într-o astfel de situație? De asta 

lucrăm cu voi, ca să vă dezvoltați o nouă paradigmă din care să încercați să procesați și să analizați 

lucrurile, și să puneți totul în perspectiva corectă. O parte din acest proces se va baza pe capacitatea 

voastră de a folosi perspectiva mentală corectă. Din nou vreau să subliniez că mentalul a fost mereu forma 

cea mai înaltă, și este primul în cadrul celor patru lumi. 

 

Acum vreau să discut conceptul de înțelepciune superioară, care ne va ajuta să rezolvăm acest paradox. 

Înțelepciunea este o parte a minții, și include o înțelegere superioară. Trebuie să faci o legătură între ceea 

ce știi intuitiv și ceea ce înțelegi, astfel încât să faci schimbări în dimensiunea a treia. De exemplu unii 

oameni știu intuitiv că fumatul le face rău la sănătate, și probabil știu și din punct de vedere realist și 

științific că fumul țigării poluează plămânii. Ei înțeleg că fumul țigării strică celulele din plămâni. Dar 

piesa finală din joc este să înceteze fumatul. O persoană trebuie să pună cap la cap toate piesele și să ia 

decizia, și acest ultim pas este cel mai important.  

 

Pasul critic este să te oprești din fumat, nu ajunge doar să ai o cunoaștere și o înțelegere corectă a 

efectului negativ al fumatului. Aici eșuează majoritatea oamenilor. Le lipsește abilitatea de a implementa 

ceea ce știu. Oare de ce oameni care par a avea cunoaștere și par inteligenți nu pot face ce trebuie? Sunt 

sigur că v-ați pus întrebarea asta atunci când ați văzut cum tratează oamenii mediul înconjurător, când ați 

văzut poluarea aerului și contaminarea. Este evident că înțelepciunea spune că poluarea face rău biosferei 

și vieții. Există dovezi științifice că poluarea dăunează planetei. Sunt sigur că ați văzut statisticile și 

imaginile dramatice cu copii care mor de astm în țările industrializate. Dar cu toate acestea nu există 

dorința de a implementa la nivel global oprirea poluării. 

 

De ce nu se poate dezvolta o industrie nepoluantă pe planetă? Am vorbit despre cele patru lumi – mentală, 

spirituală, emoțională și fizică. Să vorbim acum despre două stări de conștiință pe care le voi descrie 

imediat. Prima stare este Conștiința Animală, Sinele Animal, numit și Sinele Inferior. A doua stare de 

conștiință este numită Sinele Înalt. Sinele Înalt se poate conecta la noua paradigmă care trebuie să se 

extindă acum pe tot globul. 

 

Această nouă paradigmă include spiritualitatea. Paradigma spune că totul interacționează, că ce se 

întâmplă într-o parte a lumii afectează întreaga lume. Noua paradigmă spune că mintea ta și gândurile tale 

pot să influențeze implementarea și manifestarea realității. Această parte a Sinelui conține atât Sinele 

Mijlociu cât și Sinele Înalt. Sinele Mijlociu este acea parte din voi care vrea să se înalțe deasupra Sinelui 
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Animalic și să facă ceea ce este bine. Sinele Mijlociu vrea să depășească centrarea egotică (numită și 

narcisism). Sinele Mijlociu vrea să facă ceea ce este bine și să servească omenirea. 

 

Servirea omenirii este un aspect important al ascensiunii. Servirea este o modalitate de a curăța o parte din 

karma negativă pe care ați acumulat-o în diferite vieți. Aceia din voi care servesc în orice fel, devin 

eligibili pentru grație pentru că în această perioadă de accelerare a timpului, oportunitățile de a servi și de 

a primi grația sunt extraordinare. Atunci când servești pentru binele celorlați există mari oportunități de a 

primi grația și de a depăși karma colectivă. 

 

Cei aflați la putere în multe locuri de pe planetă și cei care îi susțin pe cei care fac rău planetei și o 

distrug, acționează din Sinele lor Animalic. Acționează din Sinele Inferior, care face parte din Sinele care 

caută satisfacția de sine egotică. Cea mai mare parte a omenirii este conectată în principal la Sinele 

Animalic. Omenirea încearcă să evolueze cu un pas mai sus decât Sinele Animalic. Au trecut numai 

câteva mii de ani de când specia voastră a ieșit din epoca primitivă în care domina Sinele Animalic. 

 

Există oameni care au inteligență, înțelegere și oarecare înțelepciune, dar nu au capacitatea de a le conecta 

astfel încât să poată manifesta schimbarea. Asta însemnă că sunt dominați mai ales de Sinele lor 

Animalic. Este o situație tristă. Pe această planetă există numai un procentaj mic de oameni spirituali și de 

semințe stelare care încearcă să se ridice mai sus de Sinele lor Animalic. 

 

Să ne oprim o clipă să medităm asupra diferenței dintre Sinele Animalic și Sinele Înalt, pentru că încă mai 

aveți Sinele Animalic, și încă mai reacționați într-un anumit fel datorită lui. Nu puteți spune – „eu nu am 

un sine animalic, pentru că îl aveți”. Ar fi o negare a realității să spuneți așa ceva. Voi ați ales să vă 

focusați și să vă extindeți conștiința către Sinele Mijlociu și Sinele Înalt. Rostiți afirmația: „Mă conectez 

acum la Sinele meu Înalt”. Când vă conectați la Sinele Înalt, puteți face conexiunea pentru a implementa 

înțelegerea și înțelepciunea la care ați ajuns. Puteți realiza această conexiune ca să vă îmbunătățiți 

manifestarea. Am folosit exemplul de mai înainte cu fumătorul care are intuiția că fumatul face rău. 

Fumătorul are cunoașterea științifică despre efectele negative ale fumatului. Dar abia când se conectează 

la Sinele Înalt el poate afla, conecta și implementa orice schimbare este necesară. 

 

Haideți să medităm acum la următoarea afirmație: „Mă conectez acum la Sinele meu Înalt”. (Intonează 

OOOOOOHHHHHH de două ori). Țineți minte că nu vă blocați Sinele Animalic, că doar vă focusați pe 

Sinele Înalt. Mai aveți încă nevoie de Sinele Animalic. Dacă vreți să vă înălțați vibrația Sinelui Animalic, 

puteți spune o rugăciune înainte de a mânca, asta ridică vibrația Sinelui Animalic. Unii ar putea spune: 

„Toată lumea contribuie la distrugerea planetei. Toată lumea conduce o mașină. Toată lumea mănâncă și 

carne”. Sigur că există și vegetarieni, dar mâncarea vegetariană trebuie cumpărată de la magazin și 

oamenii folosesc motoare cu benzină ca să ducă alimentele la magazin. Prin urmare fiecare om contribuie 

la distrugere. Sigur că există oarecare adevăr în această abordare. Dar puteți ridica vibrația acestor 

activități dacă le binecuvântați și dedicați energiile pe care le folosiți, pentru Sinele vostru. În acest caz 

veți folosi o energie înaltă și veți promova în viața voastră îndrumarea Sinelui Înalt. 

 

Să transferăm acum gândurile la Sinele Înalt din noua paradigmă a planetei. Viziunea mea ca învățător 

arcturian mă conduce la conceptul de noosferă, important pentru vindecarea planetară. Noosfera este 

implicată în transformarea planetară și în evoluția speciei umane. Trebuie înțeles modul în care noosfera 

poate fi folosită eficient pentru transformarea planetară. Una din observațiile mele dobândite când am 

călătorit prin galaxie și am vizitat alte planete din univers, a fost că există diferite etape de dezvoltare ale 

unei planete, și m-am referit la aceste etape de dezvoltare cu termenii Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Etapa 4 și 

Etapa 5. Am remarcat că Pământul se află la sfârșitul Etapei 1 de dezvoltare. Eu descriu această etapă ca o 

criză de supraviețuire versus o criză de autodistrugere. Etapa se concentrează pe conflictul dinte 

tehnologie și înțelepciunea spirituală. Această temă și această criză sunt legate de natura animalică a 

omenirii și de Sinele Animalic. 
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     Omenirea a dezvoltat o tehnologie superioară, dar folosește această tehnologie din perspectiva 

animalică în scopuri militare de înavuțire și control, în loc să caute să păstreze echilibrul și armonia 

mediului înconjurător. Din această perspectivă, în cele din urmă dezvoltarea tehnologică va duce la 

mecanisme de auto-distrugere cum ar fi bombele nucleare, războaiele nucleare și contaminarea mediului 

înconjurător, inclusiv contaminarea prin radiații. Dar planetele care trec mai departe la Etapa 2 de 

dezvoltare depășesc criza și își dezvoltă un nivel de funcționare superior care trece dincolo de pericolul 

auto-distrugerii și își asumă responsabilitatea manifestării înțelepciunii spirituale care devine forța 

motrice a planetei. Sau ca să ne exprimăm altfel – conectați-vă la Sinele Înalt și transformați asta în 

motivul de bază al acțiunilor voastre, în loc să acționați din Sinele Animalic, care domină acum Pământul. 

 

Una din caracteristicile planetelor care evoluează la Etapa 2 este o noosferă mai dezvoltată. Planetele 

aflate în Etapa 2 au o noosferă mai sofisticată și mai dezvoltată care generează multe lucruri pozitive. 

Unul din rezultatele pozitive ale acestui fapt este că planeta este mai armonioasă, pentru că ființele de pe 

planetă sunt în armonie cu natura. În final vor dispărea aproape în totalitate tiparele meteo aberante, 

dezastrele climatice și catastrofele ca cutremurele și erupțiile vulcanice. 

 

Aș vrea acum să compar noosfera planetară cu subconștientul uman. Observăm că unele principii ale 

subconștientului uman sunt similare cu principiile noosferei planetare. Unul din principiile 

subconștientului uman este că orice se încarcă în el este acceptat și se manifestă. Subconștientul nu face 

deosebire în ceea ce privește genul de informații pe care le încarcă. Subconștientul se poate compara cu 

un calculator. Specialiștii în calculatoare au o glumă; ei spun: „Gunoi intră, gunoi iese”. Dacă introduci 

informații rele în calculator, ele vor genera rezultate greșite. Așa încât „Gunoi intră, gunoi iese”. 

Chipurile de memorie din computer nu fac deosebirea, nu disting dacă datele pe care le introduci sunt 

corecte sau greșite, bune sau rele. Subconștientul personal operează pe baza aceluiași principiu. 

 

Există totuși niște măsuri desiguranță care vin de la Sinele Înalt, care afectează Subconștientul. Când te 

dezvolți ca persoană și treci într-o etapă care depășește Sinele Animalic, ți se dezvoltă corpul mental. 

Ajungi să afli regula că ceea ce crezi și gândești îți poate influența Subconștientul. Există anumite moduri 

în care pot fi folosite afirmații, sisteme de gândire, dialogul interior cu tine însuți (self-talk) și alte metode 

vizuale prin care încarci lucruri pozitive în subconștient, știind că subconștientul va manifesta noile 

informații. Dar abilitățile subconștientului au anumite restricții și limitări. De exemplu poți folosi 

afirmația: „Devin milionar. Adun o avere de 500 de milioane de dolari”. Poți rosti afirmația asta de 20 de 

mii de ori, și probabil nu se va întâmpla. Motivul pentru care nu se va manifesta este că există anumite 

reguli de manifestare și reguli de conlucrare cu subconștientul, ca să poți manifesta lucruri în realitatea 

înconjurătoare. O parte din motivul pentru care ați venit pe Pământ este ca să învățați cum să manifestați 

lucruri în dimensiunea a treia. În loc să spuneți: „Adun o avere de 500 de milioane de dolari”, ați putea 

spune: „Am tot ce îmi trebuie ca să am o viață fericită, sănătoasă și împlinitoare”. Aceasta este adevărata 

bogăție. Adevărata bogăție nu este să ai bani, adevărata bogăție este să fii fericit și satisfăcut și să obții 

ceea ce îți trebuie ca să continui să trăiești într-un mod sănătos și confortabil. 

 

Știu că există oameni care cred că trebuie să suferi. Vreau doar să spun că din punct de vedere karmic 

oamenii care înclină balanța karmică fiind prea bogați și trăind în prea mare lux, vor trebui probabil ca 

data viitoare să ducă un trai spartan și o viață spiritualizată. Dar pentru cei mai mulți din voi nu se pune 

problema asta. 

 

Noosfera planetară funcționează după aceleași principii ca subconștientul. Ceea ce este și mai frumos și 

mai uimitor, pe măsură ce oamenirea evoluează, este că începeți să cunoașteți mai multe lucruri despre 

mintea conștientă și despre modul în care starea vostră mentală influențează subconștientul. Vă vom 

explica acum legile care guvernează noosfera la nivel planetar, și asemănările lor cu legile care 

guvernează subconștientul. 
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Noosfera planetară colectează toate gândurile, evenimentele și energia a ceea ce s-a petrecut pe planetă de 

la începuturile istoriei planetei. Este un câmp de energie și se poate compara cu un câmp mental de 

energie. Noosfera planetară a înregistrat toate evenimentele, inclusiv dispariția speciilor, de exemplu 

dispariția speciilor de animale în Era Glaciară și dispariția dinozaurului. Noosfera înregistrează și epoca 

în care Pământul avea o clipă tropicală și Pământul a fost lovit de un asteroid. Au existat momente în care 

Pământul a fost amenințat de Atlantida, când s-au făcut experimente științifice periculoase, care în final 

au dus la scufundarea unui întreg continent. Toate aceste evenimente sunt înregistrate în noosferă. Planeta 

are conștiință. Este o conștiință planetară și un sistem de auto-reglare, și planeta se reechilibrează datorită 

acestui sistem. Ceea ce diferă acum este faptul că vă aflați într-un stadiu de evoluție în care omenirea se 

deschide. Această deschidere arată că omenirea poate învăța cum să direcționeze evoluția planetară și 

noosfera. 

 

Există mai multe legi importante după care funcționează noosfera. Prima lege este că noosfera planetară 

interacționează cu conștiința umană, cu inconștientul colectiv și cu subconștientul uman. A doua lege este 

că omenirea face parte acum din noosfera Pământului. A treia lege este că noosfera Pământului 

supraveghează și controlează evoluția tuturor speciilor de pe planetă. Aceasta se produce prin diferite 

tehnici, inclusiv prin imagini vizuale din noosferă și prin date colective privitoare la ceea ce trebuie să se 

petreacă. A patra lege este că noosfera planetară este conectată la noosfera galactică și la conștiința 

galactică. A cincea lege spune că unele din paradigmele și formele gând înalte privitoare la diferite ființe, 

la plante și animale, au fost descărcate în noosfera planetară din surse galactice înalte. 

 

Alinierea la Soarele Central a creat o deschidere prin care s-au descărcat în noosfera planetară imagini, 

paradigme și forme gând noi, și noi posibilități de evoluție. Aceste idei sunt gata să se manifeste, cu 

ajutorul potrivit și cu abilitatea de implementare potrivită, prin tehnici speciale de vindecare planetară. O 

altă lege a noosferei este că cei care au o putere a gândului sau o putere arcană mare pot exercita o 

influență puternică asupra noosferei, ceea ce ajută la crearea unei evoluții și manifestări superioare. Acest 

lucru a fost demonstrat în mod deosebit de marii profeți de pe această planetă, care au exercitat o 

influență mare asupra omenirii. Profeții care au venit pe Pământ nu vorbeau despre integrarea noosferei 

planetare în conștiința umană. Această integrare este nivelul următor al evoluței umane. Noua paradigmă 

și noul prototip al omenirii sunt conținute în noosfera Pământului. 

 

A altă lege a noosferei este că prototipul superior al omenirii se va manifesta atunci când omenirea va 

interacționa cu noosfera planetară. Paradigma pentru următoarea etapă de evoluție a omenirii include 

interacțiunea cu noosfera planetară și conștiința planetară. Aceasta are multe ramificații. Pământul este 

mama voastră. Pământul este punctul de plecare al ascensiunii voastre, este fundația voastră, este 

trambulina care vă duce în dimensiunile superioare. Evoluția voastră este întrețesută cu noosfera 

Pământului. O altă lege prin intermediul căreia se lucrează cu noosfera se referă la faptul că puteți 

influența pozitiv și puternic Pământul în momentele sacre și din locurile sacre. Puteți avea o influență 

puternică asupra noosferei Pământului în perioadele sacre de timp, de exemplu când sunt sărbătorile. De 

asemenea când mergeți la locurile sacre puteți folosi energia sacră în lucrul cu cristalele. Acest lucru vă 

va spori abilitatea de a afecta noosfera. Vă puteți conecta cu alte grupuri spirituale în cadrul ceremoniilor, 

și în aceste condiții puteți exercita o influență și mai puternică asupra noosferei. 

 

Să revenim acum la comparația noosferei planetare cu subconștientul uman. Una din regulile de 

transformare a comportamentului este modificarea comenzilor și a ordinelor care intră în subconștient. 

Noi am constatat că aceste comenzi sau afirmații trebuiesc spuse într-un anumit fel. De exemplu atunci 

când trimiteți afirmații la subconștient, ați putea spune: „Dacă este pentru binele cel mai înalt, te rog să 

lași să vină la mine cât mai multă abundență este posibil, astfel încât să pot trăi și să îmi fie acoperite toate 

necesitățile”. Observați că am adăugat afirmația „Dacă este pentru binele cel mai înalt”. Când plasăm 

afirmații în noosferă, trebuiesc folosite cuvintele „Dacă este pentru binele cel mai înalt”. Puteți conecta 

afirmația la Inelul de Ascensiune pentru a spori puterea arcană. 
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Un alt lucru pe care trebie să îl cunoașteți despre subconștientul uman personal este că imaginile 

vizualizate sunt de multe ori mai puternice decât cuvintele. Aceasta înseamnă că plasarea unor imagini 

plăcute și echilibrate în subconștient vă poate ajuta în mod eficient să manifestați ce doriți în viața voastră 

de pe Pământ. Dacă doriți o casă nouă, vizualizați-vă într-o casă confortabilă, zâmbind fericiți. 

Vizualizarea voastră într-o casă comfortabilă ar fi o imagine potrivită pe care o puteți încărca în 

subconștientul vostru. Pentru vindecarea planetară vizualizați orașe planetare de lumină de tip Shangri-La, 

și rezervații marine planetare de lumină cu apă limpede, de jur împrejurul planetei. Aceste imagini pot fi 

descărcate în noosfera planetei. 

 

În cele din urmă o importanță la fel de mare o are descărcarea imaginii noi a etapei viitoare de evoluție a 

omenirii, imaginea Omului Nou. Vă amintiți că am spus că omul nou are o conștiință extinsă. Omul nou 

trăiește din Sinele Înalt, nu din Sinele Animalic. Omul nou trăiește în armonie cu planeta și echilibrează 

energiile planetare. Aceasta este noua etapă de evoluție. Câte specii de om au trăit pe această planetă? Nu 

le pot numi pe toate, dar ați auzit cu toții de Australopithecus, de omul de Neanderthal și omul Cro-

Magnon. Acum evoluăm către un om nou aflat mai sus de Homo Sapiens. Îmi place expresia „sămânță 

stelară”. Este o descriere care corespunde următorului prototip uman. Să ne concentrăm împreună asupra 

prototipului acestei ființe superioare, asupra omului nou dotat cu conștiință de sămânță stelară. Conștiința 

stelară include în mod firesc și natural energiile galactice, și conștientizarea și cunoașterea altor vieți pe 

această planetă. Sămânța stelară are abilitatea de a-și extinde conștiința dincolo de Sinele Animalic, către 

Sinele Înalt. Omul nou poate trăi într-un echilibru armonios și poate interacționa cu noosfera, el poate să 

înțeleagă și să primească descărcări de energie înaltă de la Soarele Central, care conțin prototipurile noii 

omeniri. 

 

Să ne concentrăm acum în meditație și să vizualizăm omul nou evoluat ca sămânță stelară. Vom intra în 

meditație. Apropo, unii din voi vor întâmpina greutăți în vizualizarea imaginii următoarei etape de 

evoluție a omului. Vă recomand să folosiți imaginea lui Sananda, a lui Ptaah sau a oricărui maestru înălțat 

care are formă umană, cu care vă simțiți confortabil. Fiecare din marii maeștri înălțați contribuie la 

upgradarea prototipului uman ca să faciliteze intrarea în următoarea etapă de evoluție. Această idee a 

omului nou trebuie menținută în imagistica de vibrație înaltă din noosfera Pământului. Alături de maeștrii 

înălțați, și voi încărcați prototipul viitor al omului nou. Conștiința extinsă reprezintă următorul pas în 

evoluția umană. Puteți ajuta alături de mine la încărcarea acestui prototip în noosferă și în subconștientul 

vostru, pentru că doriți să manifestați noul prototip și să faceți parte din el. Conștiința extinsă este însoțită 

de puteri psihice mai mari, și de abilități de vindecare și manifestare sporite. Toți marii maeștri înălțați au 

mari abilități de manifestare în dimensiunea a treia. (Intonează OOOOOOHHHHHH.)  Fie ca lumina să 

strălucească în interiorul vostru, fie ca gândurile voastre să se proiecteze cu putere în noosferă și în 

subconștientul vostru, prin folosirea Luminii Omega. Fie ca Lumina Omega să lumineze puternic și auriu 

imaginea noului prototip al omenirii, atât în noosferă cât și în subconștientul vostru personal. Este o 

conectare puternică și un exercițiu de vindecare puternic. Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 

 

 

 


